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Johdanto 

Tässä tutkielmassa kehitetään uusia muotoiluajattelun menetelmiä perustuen Hierarkisen 

kompleksisuuden malliin (Model of Hierarchical Complexity, MHC). Työ tutkii abstrahoinnin 

mahdollisuuksia ja merkitystä muotoilun luovassa prosessissa, jonka muotoiluajattelu on 

tuonut perinteistä tuote- ja palvelumuotoilun kontekstia laajemmin saataville. Työn 

tutkimuskysymys on, voidaanko muotoiluajattelun kontekstiin sopivalla menetelmällä 

rohkaista abstraktiin ajatteluun ja voiko tällainen menetelmä avata ajattelua uusille urille 

siten, että se hyödyttää ryhmässä tehtävää luovaa suunnittelutyötä. 

Sen sijaan, että uusia menetelmiä kehitettäisi vain muotoiluajattelulle ja muotoilulle 

ominaisista lähtökohdista, tässä työssä on etsitty inspiraatiota ja tietoa myös kognitiiviseen 

ja sosiaalipsykologiaan kuuluvasta luovuuden tutkimuksesta sekä informaatiotieteeseen ja 

kehityspsykologiaan perustuvasta MHC:stä. Lisäksi luodaan suppean katsauksen muotoilun 

strategiseen ulottuvuuteen, jonka kehittyminen on seurausta muotoilun menetelmien 

käytön laajentumisesta tuote- ja palvelumuotoilun kentän ulkopuolelle ja joka koskettaa 

abstraktin ajattelun aihepiiriä. Tutkielman monitieteinen näkökulma on analogisesti 

verrattavissa konkreettisessakin muotoilutyössä usein esille tulevaan vaatimukseen 

erilaisten näkökulmien ja informaation syntetisoimiselle ja yhdistelylle.  

Muotoiluajattelu on muotoilun luovien menetelmien hyödyntämistä erilaisissa 

konteksteissa erilaisten ihmisten kanssa. (Brown 2009 s. 86) Koska luovuus on 

muotoiluajattelun keskiössä (Norman 2010, Curedale 2011 s. 10), katson tarpeelliseksi 

tarkastella uudempaa luovuutta koskevaa tutkimusta ja etsiä siitä pohjaa tai ainakin vinkkejä 

uusien luovien menetelmien kehittämiselle. Myös siksi, että muotoilun ja muotoiluajattelun 

piirissä luovuus ilmaistaan tavallisimmin divergentin ja konvergentin ajattelun vaihteluna 

(Hassi & Laakso 2011) — perustuen psykologi J.P. Guilfordin älykkyyden malliin, joka on 

peräisin 1950-luvulla ja menettänyt asemansa psykologisen tutkimuksen piirissä jo kauan 

sitten (Northcraft & Ziebro 2009 s. 137-138).  

Muotoiluajattelu edellyttää systeemiajattelua, ongelman jäsentämistä suhteessa sen 

laajempaan kehykseen (Norman 2010) sekä abstraktin ajattelun ja konkreettisten tekijöiden 
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vuoropuhelua (Cross 2011 s. 136). Muotoiluajattelun teoksista löytyy kuitenkin vähän tai ei 

lainkaan varsinaisia menetelmiä ja ohjeita, kuinka tämä saavutetaan käytännössä. Siksi tässä 

työssä etsitään keinoja ongelman jäsentämiseksi abstraktin ajattelun ja systeemisen 

näkökulman avulla. Insipiraatioksi tähän käytetään MHC:tä (Model of Hierarchical 

Complexity), joka tarjoaa sisällöstä riippumattoman kehyksen arvioida tehtävän tai teon 

luonnetta sen abstraktiotason mukaisesti.  

Paradigmaltaan tutkielma on luettava ensisijassa suunnittelutieteeseen kuuluvaksi, koska 

siinä kysytään, ‘mitä voisi olla?’ (Niiniluoto 2003, s. 175): minkälainen menetelmä voisi 

kannustaa ongelman hahmottamiseen abstraktin ajattelun avulla. Tutkielma etenee 

erityisesti kriittis-emansipatorisen tiedonintressin kannattelemana: tarkoitus on kehittää 

suunnittelun käytänteitä ja auttaa suunnittelutehtävän parissa toimivia ihmisiä ajattelemaan 

käsillä olevaa tehtävää laajemmasta näkökulmasta. Toissijaisesti mukana on 

muotoiluajattelulle ominainen praktinen tiedonintressi, jonka kautta tutkielman 

teoreettinen aines pyritään sitomaan käytännölliseksi ja soveltamiskelpoiseksi 

menetelmäksi. Tutkielma pyrkii koskettamaan erityisesti muotoiluajatteluun liitettyä 

johtamiseen diskurssia (engl. management discourse), jossa tarkastellaan muotoilusta 

periytyvien menetelmien soveltamista liike-elämässä tuote- ja palvelulumuotoilun 

kontekstin ulkopuolella (Johansson & Woodilla 2009). Tutkielmassa ei pyritä MHC:n 

tieteelliseen soveltamiseen, vaan sitä käytetään pikemminkin inspiraation lähteenä. 

Tutkimusraportti on jaettu kirjallisuus,- produktio- ja tutkimusosaan. Kirjallisuusosassa 

yhdistetään tutkielman kannalta relevantteja seikkoja luovuuden tutkimuksesta, 

muotoiluajattelusta ja MHC:stä pohjaksi luovien menetelmien kehittämiselle. 

Produktio-osassa muodostetaan luonnoksenomaisia ehdotuksia uusista abstraktia ajattelua 

hyödyntävistä muotoilun ajattelun menetelmistä ja kehitetään näistä menetelmistä 

viimeistellyt versiot tutkimusosaa varten. Tutkimusosan pyritään tutkimussuuntautuneen 

toimintatutkimuksen avulla arvioimaan luotujen työpajamenetelmien kelpoisuutta 

abstraktiin ajattelun kannustamisessa ja selvittämään koetaanko MHC:n mukainen 

lähestymistapa tutkimukseen valituissa yrityksissä mielekkääksi ja hyödylliseksi. 
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2 Luovuus 

Tässä luvussa tarkastellaan luovuuden luonnetta, jotta saataisi viitteitä siitä, mitkä tekijät 

vaikuttavat ryhmän luovien menetelmien tehokkuuteen. Psykologinen tutkimus jakaantuu 

olennaisesti yksilön ja ryhmän luovuuden tarkasteluun, mutta nämä suuntaukset ovat myös 

osittain päällekkäisiä. Luovuutta voidaan tarkastella prosessina, luovan henkilön tai ryhmän 

ominaisuuksien perusteella tai arvioimalla luovaa tuotosta. Tämän tutkielman aiheen 

kannalta kiinnostavinta on luovuus prosessina, koska se auttaa parhaiten ymmärtämään 

myös luovan menetelmän toimintaa. Hämmästyttävän suuri osa luovuuden tutkimuksesta 

näyttää olevan kietoutunut aivoriihi-ideointimenetelmän ympärille: ryhmässä tehtävää 

ideointia verrataan yksilölliseen ideointiin, pyritään eristämään muuttujia ryhmän koosta ja 

diversiteetistä, annetuista ohjeista, vallitsevista tunnetiloista, ryhmän ilmapiiristä, ryhmän 

iästä ja monista muista ominaisuuksista (Carsten ym. 2009 s. 3-5). Tällä hetkellä nämä 

tulokset ovat hajanaisia ja selkeän kokonaiskuvan muodostaminen niistä on vaikeaa, mikä 

viittaa siihen, että luovuutta ei vielä ymmärretä riittävän syvällisesti tai se yksinkertaisesti on 

ilmiönä niin monimuotoinen, ettei yleispäteviä ja selkeitä malleja siitä ole voitu muodostaa. 

Carsten ja muut (2009 s. 5-8) pyrkivät korjaamaan tätä puutetta luovuuden kaksipolkuisen 

mallin avulla, joka on esitelty luvussa 2.1.5. 

2.1 Luovuus yksilössä 

Weisberg (2006, 60) toteaa, että osa tutkimuksesta koskee yksilön luovaa prosessia,  osa 

luovaksi katsottuja yksilöitä  ja osa taas tarkastelee luovia tuotoksia.  Osa tutkimuksesta on 

myös enemmän keskittynyt luovuuden henkilökohtaiseen uutuusarvoon ja innovaatioiden 

kontekstissa luovuustutkimus kohdistuu tuotoksiin, jotka ovat historiallisesti katsoen uusia, 

eivätkä vain uusia yksittäiselle henkilölle. Näkökulmien monipuolisuudesta huolimatta 

tutkimuksen voidaan katsoa tuoneen merkittävää ja valaisevaa tietoa luovuuden 

mekanismeista ja tekijöistä (Carsten ym. 2009 s. 5).  

Eräs usein tavattu määritelmä tuotoksen luovuudesta on että sillä tulee olla uutuusarvoa ja 

sen tulee olla käyttökelpoinen (esim Paulus ja Nijstad 2003).  Toisin sanoen uutuuden lisäksi 

edellytetään positiivista arvo-arvostelmaa. Tosin Weisberg kuitenkin hylkää (2006 s. 69-70) 

yksinkertaisuuden nimissä arvon tai käyttökelpoisuuden luovuuden kriteerinä, koska hänen 
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mukaansa monet merkittävätkin keksinnöt ovat niiden syntymisen aikoina olleet uusia, 

mutta eivät vielä käyttökelpoisia ja siten kontekstissaan silti merkittäviä ja luovia. Weisberg 

päätyykin määrittelemään luovan ajattelun tarkoitukselliseksi uutuuden tuottamiseksi 

jonkun tehtävän parissa työskenneltäessä.  

Luovuusguruksikin mainittu de Bono on väittänyt, että luovuus on saanut huonon maineen 

erityisesti, koska luovan tuotoksen hyödyllisyyteen (arvoon) ei ole kiinnitetty riittävästi 

huomiota: de Bono korvaisikin koko luovuus-sanan käsitteellä lateraalinen ajattelu. 

Lateraalisella ajattelulla de Bono tarkoittaa erityisesti käsitteiden ja näkökulman 

muutokseen tähtäävää vaihtoehtohtoja etsivää ajattelua, joka olisi käsitteenä vapaa 

‘perinteisen luovuuden’ taiteellisista mielleyhtymistä. (de Bono: Classic de Bono: Creativity) 

2.1.1 Luovuuden ulottuvuudet 

Luovuuden määrittelyn monitulkintaisuudesta, koko ilmiön monimuotoisuudesta ja 

tutkimusten erilaisista lähtökohdista on seurannut, että kognitiivinen psykologia on 

tuottanut suorastaan ristiriitaisia tuloksia siitä, mitkä seikat edistävät ja mitkä taas 

haittaavat luovaa ajattelua. Tärkein syy tähän on ollut, että luovuuteen on tutkimuksessa 

suhtauduttu joko ylianalyyttisesti, tutkien luovan prosessin yksittäistä erittäin kapeasti 

rajattua osaa tai liian yleistävästi, tutkien luovaa toimintaa ilman että kiinnitettäisiin 

huomiota sen sisäisiin mekanismeihin. (Carsten ym 2009; Staw 2009)  

Luovuutta määrittäviksi komponenteiksi monissa tutkimuksissa ovat päätyneet virtaavuus 

(engl. fluency), jota usein käytännössä mitataan uniikkien ratkaisuehdotusten määrällä, 

omaperäisyys (engl. originality) ja joustavuus (engl. flexibility), joka kuvaa käytettyjen 

kognitiivisten kategorioiden tai perspektiivien määrää (Guilford 1967 ja Torrance 1966 

Carsten ym. 2009, 5 mukaan; Sternberg 1999 s. 7). Alkuperäiseen Guilfordin määritelmään 

kuului myös neljäs ulottuvuus, yksityiskohtaisuus (engl. elaboration), mutta kolmeen ensin 

mainittuun verrattuna, yksityiskohtaisuus ei ole saavuttanut yhtä vakiintunutta asemaa 

luovuuden osatekijänä (Boer 2016 s. 109).  

Valitettavasti suuri osa tutkimuksesta ei ole arvioinut luovuutta näin monipuolisesti, vaan 

sitä on mitattu esimerkiksi vain yhden komponentin, kuten tuotettujen ideoiden määrän, 

mukaan. Myös se, etteivät nämä osatekijät ole merkittävästi riippuvaisia toisistaan, (toisin 
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sanoen, menestyminen yhdessä tekijässä ei aina takaa menestymistä muissa) on osaltaan 

johtanut ristiriitaisiin käsityksiin siitä, mikä tosiasiallisesti vaikuttaa luovuuteen sen 

laajemmassa merkityksessä. Lisäksi luovuuteen vaikuttaa vääjäämättä se ongelma, johon 

ollaan etsimässä luovaa ratkaisua: hyvin kapeasti rajattuihin ongelmiin on vaikeaa löytää 

monia ratkaisuehdotuksia, eli virtaavuudella on taipumus olla vähäisempää, kun taas hyvin 

väljästi määriteltyyn ongelmaan on helpompaa löytää runsaasti ratkaisuehdotuksia, jolloin 

luovuutta on hyödyllisempää arvioida ensisijaisesti ehdotusten omaperäisyydellä ja 

joustavuudella. (Carsten ym. 2009, s. 6) 

2.1.2 Luovuus divergenssin ja konvergenssin vaihteluna 

Tavallisimmin luovuutta selitetään divergentin ja konvergentin ajattelun vuorotteluna 

(Carsten ym. 2009; Hassi & Laakso 2011; Reunanen 2007). Divergentillä ajattelulla 

tarkoitetaan epälineaarista, vapaata, erilaisia vaihtoehtoja etsivää ajattelun tapaa. 

Konvergenttilla ajattelulla viitataan päättelyyn, jonka avulla pyritään järjestelmällisen, 

lineaarisen päättelyketjun kautta löytämään oikea ratkaisu mahdollisten vaihtoehtojen 

rajatusta joukosta (esim. Curedale 2011; Hassi & Laakso 2011). Konvergentti ja divergentti 

ajattelu ovat peräisin psykologi J. P. Guilfordilta, joka esitti ne osana kehittämäänsä 

älykkyyden teoriaa 1950-luvulla. Konvergentin ja divergentin ajattelun asemaa nykyisessä 

luovuustutkimuksessa voidaan verrata tavalliseen, mutta psykologisen nykytiedon kannalta 

hyvin rajoittuneen, älykkyysosamäärään perustuvaan käsitykseen älykkyydestä (Northcraft 

ja Ziebro 2009 s. 137-138). Kaavio 1 havainnollistaa divergenttiä ja konvergenttia ajattelua. 

 

Kaavio 1: Esimerkit divergentistä ja konvergentistä ajattelusta. 

Mainittu Guilfordin älykkyysteoria on edelleenkin varsin kuuluisa, mutta sillä ei ole 

tutkijoiden piirissä enää merkittävää jalansijaa. Siksi voidaankin pitää hämmästyttävänä, 
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että luovuustutkimuksessa tämä muilta osiltaan hylätty teoria on säilyttänyt näin 

merkittävässä, suorastaan keskeisessä roolissa. Jotkut kirjoittajat jopa asettavat divergentin 

ajattelun luovuuden synonyymiksi. (Baer 2016 s. 107-108) Divergentin ja konvergentin 

ajattelun vaihtelu on siinä määrin vakiintunut käsitys luovan ajattelun luonteesta, että se on 

muotoutunut erilaisiksi käytännön menetelmiksi ja jopa ammattikäytännöiksi. Divergentin 

ajattelun asema luovuuden selittäjänä näkyy myös aivoriihi-menetelmän merkittävän 

asemana luovuustutkimuksessa ja liike-elämässä sekä divergentin ajattelun testien 

käyttämisenä luovuuden mittaamiseksi persoonallisuustesteissä. (Baer 2016)  

2.1.3 Hoonaus 

Tämän työn tavoitteiden kannalta eräs kiinnostavimmista luovuuden eri malleista on Liane 

Gaboran kehittämä hoonaus  (engl. honing)(Gabora 2011). Hoonausteoria perustuu 

käsitykseen mielestä itseorganisoituvana monimutkaisena järjestelmänä, jossa 

lukemattomat ideat ovat olemassa potentiaalisessa, heikosti määritellyssä tilassa. Tässä 

sisäisessä tilassa hyvinkin pienet muutokset voivat aikaansaada hämmästyttäviä seurauksia 

ja saada aiemmat ideat näyttäytymään erilaisina. Tätä prosessia hän havainnollistaa 

vertaamalla sitä tilanteeseen, jossa hiekkaa valutetaan hitaasti keoksi. Jossain kohdassa yksi 

ylimääräinen hiekanjyvä saa koko keon romahtamaan ja kaikki hiekanjyvät ovat uudessa 

suhteessa toisiinsa. Gaboran mukaan ideoita ja käsitteitä onkin syytä tarkastella 

dynaamisina entiteetteinä, joiden sisältö ja merkitys muuttuvat jokaisessa uudessa 

kontekstissa. Siksi hoonaus-teorian mukaan luovassa prosessissa on ensi sijassa kysymys 

ideoiden ja kontekstin yhteensovittamisesta uudella tavalla. Tässä prosessissa sekä ulkoinen 

todellisuus (konteksti) että luovan subjektin maailmankatsomus molemmat muuntuvat. 

Luovan ajattelun tehokkuus on Gaboran mukaan olennaisesti riippuvainen eri käsitteiden 

välisen yhdistymisen määrästä, josta matemaattisten mallien avulla on myös löydettävissä 

tietty kynnysarvo, jonka jälkeen luovat yhdistelmät merkittävästi lisääntyvät. Tällä Gabora 

selittää sitä, että joidenkin tutkijoiden mukaan henkilön luovuus edellyttää tietyn 

älykkyyden kynnysarvon ylittymistä. 
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Kaavio 2, Hoonaus. Muokattu Lianne Gabran (2011) esitysmateriaalin perusteella 

Luovan prosessin kuluessa eri käsitteitä tai ideoita yhdistellään ja näiden ideoiden heikosti 

määritellystä, potentiaalisesta tilasta tulevat poimituiksi ne ominaisuudet, jotka ovat 

kontekstin kannalta olennaisia (ks. kaavio 2). Itse hoonaus tarkoittaakin tämän yhdistelevän 

toiminnan jatkuvaa luonnetta ja ideoiden ja ideoivan subjektin vähittäistä kehittymistä. 

Gabora asettaa hoonausteoriansa osittain luovuustutkimuksessa vallitsevan 

divergenssi-konvergenssi -mallin vastapariksi, koska hänen mukaansa tuottavaa luovaa 

toimintaa varten ei tarvita ideoiden tuottamisen, valinnan, uuden tuottamisen ja uuden 

valinnan iteraatioita määritellyssä ongelma-avaruudessa, vaan luovuus tapahtuu kontekstin 

ja minkä tahansa ideoiden tai käsitteiden kohtaamisena assosiatiivisen ajattelun kautta. 

Gaboran mukaan luovuus hoonaus-teorian valossa ei ole divergenttiä ajattelua vaan 

vaihtelua käytännöllisen analyyttisen ajattelun ja assosiatiivisen ajattelun välillä. (Gabora 

2011) 

2.1.4 Luovuus arkiajatteluna  

Robert Weisberg esittää tekemiensä tapaustutkimusten pohjalta, että radikaaleiltakin 

näyttävät merkittävät luovat innovaatiot voivat syntyä melko yksinkertaisen yhdistelevän 

ajattelun tuloksena. Myös hän kyseenalaistaa tutkimusta koskevassa analyysissään 

divergentin ajattelun merkityksen luovan ajattelun olennaisimpana mekanismina, mutta 

myös toteaa, ettei uskottavia kilpailevia teorioita tai malleja tästä luovuuden ydinprosessista 

ole löydettävissä. (Weisberg 2006 s. 588)  

Weisbergin asettuu poikkiteloin monien muiden luovuuden tukijoiden kanssa myös 

‘tiedostamattoman’ kypsyttelyn merkitykselle luovassa tuottamisessa. Analysoituaan monia 

tutkimuksia luovudesta, hän ei ole löytänyt pitäviä todisteita siitä että tiedostamaton, 

passiivinen kypsyttely todella edistäisi luovuutta, ja että tällaisen käsityksen tieteellinen 



 

10 

pohja on vähintäänkin kyseenalainen. Weisberg väittää, että luova toiminta tapahtuu 

tietoisen ajattelun, enemmän tai vähemmän tarkoituksellisen, mutta poikkeuksetta 

tietoisen ajattelutoiminnan kautta. (Weisberg 2006 s. 589)  

2.1.5 Luovuuden kaksipolkuinen malli  

Usein luovuuden kuvauksissa korostuu niinsanottu ahaa-elämys, joka nähdään luovan 

prosessin äkillisenä huipentumana, laadullisena muutoksena ja epäjatkuvuuskohtana. 

(Carsten ym 2009 s. 7). Toisaalta Weisberg (2006) esittää tekemiensä tapaustutkimusten 

pohjalta, ettei luovuus sinänsä edellytä mitää mullistavaa ahaa-elämystä saati erityistä 

mystistä tai alitajuista luovaa komponenttia, vaan luovia tuloksia syntyy aivan tavallisen 

arkiajattelun kautta. Weisberg korostaa jatkuvuutta luovan prosessin olennaisena piirteenä. 

Carstenin, de Dreun ja muiden mukaan (2009) samantapaista käsitystä luovuudesta 

vähittäisenä kehittymisenä ovat puoltaneet luovuustutkijoista myös Amabile, Boden, 

Dietrich, Finke ja Simonton. 

Ratkaistakseen luovuutta koskeneiden mallien ristiriitaisuuksia Carsten kollegoineen (2009 

s. 7) on muotoillut luovuuden kaksipolkuisen mallin (kaavio 3) (engl. Dual pathway of 

creativity). Se havainnollistaa miten luovaan lopputulokseen voidaan päästä toisaalta 

sitkeyden, perehtymisen ja inkrementaalisten parannusten kautta kovalla työllä ja toisaalta 

nopeasti joustavan ongelman uudelleenjäsentelyn ja ahaa-elämysten kautta. Sopivan polun 

määräävät persoonalliset tekijät (P i) ja luovan prosessin konteksti (X i).  
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Kaavio 3:  Luovuuden kaksipolkuinen malli Carstenin ym. mukaan (2009 s. 7) 

Mallin mukaan persoonalliset ja ympäristön tekijät määräävät sen, millä tavalla luova 

toiminta ensisijaisesti tapahtuu. Polut eivät siis ole toisiaan poissulkevia vaan ne voivat 

toteutua samassa tehtävässä myös yhtäaikaisesti. 

2.2 Luovuus ryhmässä 

Tutkimusten mukaan käsitys luovuudesta on muuttumassa yksilökeskeisestä 

taiteilija-tiedenero -luovuudesta kohti sosiaalisempaa näkökulmaa ja se assosioituu 

enenevässä määrin sosiaalisiin tilanteisiin ja jokapäiväiseen elämään. Myös luovuuden 

tutkimus on löytänyt tämän erikoisaloja yhdistävän ‘sosiaalisen’ luovuuden merkityksen. 

(Montuori 2011 s. 350).  

Ryhmäluovuudesta on kirjoitettu erityisesti sosiaalipsykologian, kognitiivisen psykologian ja 

organisaatiotutkimuksen piirissä ja toisaalta liikkeenjohtamista käsittelevissä enemmän ja 

vähemmän tieteellisissä teoksissa. Painotan tässä psykologista tutkimusta, jotta voisin 

yhdistää tämän lyhyen katsauksen paremmin yksilöiden luovuutta käsitelleeseen osuuteen, 

joka myös nojasi psykologian alan tutkimukseen.  

Aivan kuten yksilöiden luovuudessa, tieteellistenkin lähteiden tarjoama käsitys myös 

ryhmien kyvystä luovien ideoiden tuottamiseen on täynnä ristiriitoja. Esimerkiksi sosiaaliset 

kontaktit ja inspiraatio tunnistetaan luovuuden olennaiseksi lähteeksi (Nijstad & Paulus 

2011 s.326), mutta toisaalta on huomattu, että yksilöt ovat merkittävästi tuottavampia 

tavallisissa luovissa tehtävissä kuin ryhmät (esim. Diehl ja Stroebe 1987). Vaikka luovaa 

ideointia tehtäisikin ryhmässä, jokainen uusi ratkaisuehdotus syntyy yksittäisen jäsenen 

kognitiivisen toiminnan tuloksena. Siten ryhmän ja yksilö luovuus eivät näyttäisi olevan 

toisistaan merkittävällä tavalla erillisiä prosesseja. Merkittävä osa tutkimuksesta 

käsitteleekin tätä yksilöllisen luovuuden ja ryhmän luovuuden keskinäistä dynamiikkaa 

pyrkien vastaamaan kysymykseen ‘miten yksilöllinen luovuus saadaan parhaiten esiin 

ryhmätyötilanteessa ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat?’ (Nijstad & Paulus 2003).  

Liikkeenojohdollinen ja innovaatiokirjallisuus on pullollaan inspiroivia esimerkkejä luovista 

ryhmistä, mutta näistä tapausluoteisista kertomuksista ei juuri voida nähdä, missä määrin 

luovat tulokset ovat syntyneet yksilöllisen lahjakkuuden ja toisaalta ryhmän synergisen 
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yhdessä tuottamisen tuloksena. Monissa kontrolloiduimmissa tutkimuksissa on verrattu 

interaktiivista ryhmätyötilannetta niin sanottuun nominaaliseen ryhmään, jossa vastaava 

määrä koehenkilöitä työskentelee täysin yksilöllisesti. Tämän jälkeen tuotettujen ideoiden 

määrää ja laatua verrataan. Vain erittäin harvoissa koeasetelmissa ryhmätyö on 

osoittautunut vastaavaa yksin tehtyä työpanosta tehokkaammaksi. Toisin sanoen yleinen 

konsensus luovuustutkimuksen keskuudessa on, että luovissa tehtävissä ryhmän tehokkuus 

on niin sanotusti vähemmän kuin osiensa summa.  (Baruah & Paulus 2009 s. 29-30; DeRue & 

Rosso 2009 s. 196-197) 

Lisäksi, hyvistä ja luovista ideoista on vain vähän käytännön hyötyä, mikäli niitä ei valita 

jatkojalostettaviksi. Tutkimukset ovat tuoneet ristiriitaista näyttöä myös ryhmien 

tehokkuudesta konvergenttia ajattelua vaativissa tehtävissä. Vallitseva käsitys on, että 

ryhmät olisivat yksilöä kyvyttömämpiä valitsemaan luovia ja käyttökelpoisia ideoita 

tuotettujen ideoiden joukosta (Nijstad & Paulus 2003 s. 329; Nijstad ym 2005;  Birgmeier ja 

Strasser 2003 s. 85-87). Tosin joissakin tutkimuksissa on päädytty myös päinvastaiseen 

tulokseen (Bartel 2003 s. 36).  

2.2.1 Ryhmän luovuutta edistäviä tekijöitä 

Synergia eli ristiinpölytys  

Ryhmien luovuuden tutkimuksessa synergialla tarkoitetaan yhden jäsenen tuottaman idean 

kykyä synnyttää muissa jäsenissä sellaisia uusia ideoita, joita he eivät muuten olisi 

onnistuneet tuottamaan. Synergia ilmaisee siis sitä etua tai lisää, jonka ryhmän sisäinen 

kommunikaatio tuo yksittäin tehtävään ideointiin verrattuna. (Dennis ja Williams 2003 s. 

162-163). Synergian lisäämiseksi kriittisiä tekijöitä ovat ryhmän jäsenten halukkuus jakaa 

omat ideansa (Bartel ym 2003 s. 34), ryhmän monimuotoisuus ja muiden esittämiin ideoihin 

kiinnitetty huomio (Bartel ym 2003 s. 34). Bartelin mukaan tutkimuksissa on saavutettu 

merkittävä parannus luovaan tuottavuuteen yksinkertaisesti ohjeistamalla ideointiin 

osallistuvia kiinnittämään huomiota ja muistamaan muiden esittämät ideat. 

Sosiaalinen fasilitaatio 

Sosiaalisella fasilitaatiolla tarkoitetaan ryhmän suotuisaa vaikutusta yksilön työsuoritukseen. 

Koska sosiaalinen fasilitaatio näyttäisi tapahtuvan riippumatta siitä, kommunikoivatko 
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ryhmän jäsenet keskenään vain työskentelvätkö he vain samassa tilassa, ei tätä ilmiötä voida 

pitää varsinaisesti ryhmän toiminnan ansiona. Fasilitaation vaikutuksen suunta on 

riippuvainen siitä, odottaako jäsen itseltään hyvää vai huonoa suoriutumista tehtävästä. 

Negatiivinen odotus tekee työn suorittamisen ryhmässä entistäkin vaikeammaksi ja 

positiivinen odotus parantaa työsuoritusta. Sosiaalinen fasilitaatio näyttäisi auttavan 

erityisesti helppojen tehtävien ratkaisemista ryhmässä. (Dennis ja Williams 2003 s. 163-164) 

2.2.2 Ryhmän luovuutta estäviä tekijöitä 

Ryhmillä on luontainen taipumus harmoniaan ja yhdenmukaisuuteen, mikä voi aiheuttaa 

ryhmän tavoitteiden kannalta epätarkoituksenmukaista käyttäytymistä. Tätä ryhmien 

piirrettä kutsutaan ryhmäajatteluksi. Luovassa toiminnassa ryhmäajattelu ilmenee erityisesti 

taipumuksena siirtyä konvergenttiin vaiheeseen varhaisemmin kuin olisi suotavaa: luovia 

vaihtoehtoja ja divergenttiä ajattelua aletaan sulkea pois ryhmän yhtenäisyyden lisäämiseksi 

ja ylläpitämiseksi. (Baruah ja Paulus 2009 s. 29-30; Montuori 2011 s. 347) 

Ryhmäajattelu voi estää luovaa tehokkuutta useilla tavoilla, joita tarkastellaan seuraavissa 

luvuissa. Ryhmäajattelu ei kuitenkaan ole ainoa mekanismi, joka estää ryhmien luovuutta, 

mutta se muodostaa monille haitallisille mekanismeille jonkinlaisen yhteisen nimittäjän. 

Malesialaisten yliopistotason teollisen muotoilun opiskelijoiden tehokkuutta aivoriihessä 

arvioineen tutkimuksen mukaan tärkeimmät luovuutta vähentävät tekijät olivat 

tuottavuuden alentuminen ja arvostelun pelko (Amer ym. 2012). 

Tuottavuuden aleneminen ja kognitiivinen inferenssi 

Kognitiivinen inferenssi on monella tapaa synergian vastakohta: sillä tarkoitetaan 

kommunikoitujen ideoiden estävää vaikutusta uusien ideoiden synnyttämisessä. Tämä 

estyminen tapahtuu niin, että esitetyt ajatukset kuin peittävät alleen toisen jäsenen 

syntymässä olleen idean, joka jää ilmaisematta ja jalostamatta. Kognitiivista inferenssiä 

syntyy myös siitä, että jäsenet kokevat tarvetta jalostaa muiden esittämiä ideoita silloin kun 

ne esitetään, mikä osaltaan ohjaa koko ryhmän ajattelua tiettyyn, rajattuun suuntaan. 

Kognitiivisen inferenssin vaikutus lisääntyy ryhmän koon kasvaessa. (Dennis ja Williams 2003 

s. 166) 
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Ryhmätyössä jokainen jäsen altistuu suurelle määrälle ideoita, jolloin jokainen jäsen 

keskittyy yhtä aikaa jossain määrin samaan asiaan ja ryhmässä keskustelulla ja ideoinnilla on 

jumiutua vain tiettyihin kognitiivisiin kategorioihin, vähentäen ideoiden määrää, 

alkuperäisyyttä ja joustavuutta. Tämä niinsanottu fiksaatio eli kiinnittyminen muodostaa 

siten todellisen haasteen ryhmän luovuudelle, koska se lisää tyypillisen ajattelun, 

kätkettyjen oletusten ja aiemman kokemuksen vaikutusta. (Smith 2003, s. 15-29) Fiksaation 

vaikutusta voidaan pyrkiä vähentämään ryhmä- ja yksilötyöskentelyn yhdistämisellä, jolloin 

saavutetaan molempien lähestymistapojen etuja.  Muita apuja ovat ideoitavan aiheen 

vaihtaminen määräajoin, monimuotoisen ryhmän valitseminen sekä kypsyttely,  joka auttaa 

monipuolistamaan ajattelua (Smith 2003, s. 28.) 

Nykyisen tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että kaikkein olennaisin ryhmätyötilanteen 

luovan tuottavuuden heikentäjä on kuitenkin kommunikaation hitaus: jäsenet eivät onnistu 

käyttämään hyödyksi sitä aikaa, jonka he joutuvat odottamaan saadakseen suunvuoron. 

Tätä estettä voidaan pienentää lisäämällä kommunikaation nopeutta ja samaan aikaan 

käytävien keskusteluiden määrää. Siten on todettu, että menetelmissä, joissa syntyvät ideat 

voidaan ilmaista välittömästi, ovat mahdollisesti yhtä tehokkaita tai joskus jopa 

tehokkaampia kuin yksilöllinen ideointi. (Dennis & Williams 2003 s. 164-166, Diehl ym. 2003 

s. 139-141). Ryhmämenetelmien tehokkuuden rajat tulevat vastaan ryhmän koon kasvaessa, 

koska jokaisen jäsenen kyky käsitellä informaatiota on rajallinen. Suurempi kommunikaation 

määrä johtaa informaation yliannostukseen ja ideointikyvyn heikkenemiseen. (Dennis ja 

Williams 2003 s. 167) 

Arvostelun pelko 

Monien tutkimusten mukaan arvostelluksi tulemisen pelko on keskeinen luovan 

tuottavuuden heikentymisen syy. Se luo sosiaalisia ja kognitiivisia estoja heikentäen luovan 

toiminnan kannalta välttämätöntä kommunikaatiota. (Nemeth ja Nemeth-Brown 2003 s. 

70-71) Erityisesti ideoinnissa jäsenet saattavat jättää mainitsematta ajatukset, joita pitävät 

huonolaatuisina tai outoina. (Diehl ym. 2003 s.139)  

Aivoriihessä arvostelun pelkoon on pyritty vaikuttamaan antamalla selväsanaiset ohjeet 

kritiikin välttämiseksi ja kaikkien ideoiden rohkeaksi esiintuomiseksi. Ryhmän ilmapiirin 

turvallisuus vaikuttaa näiden ohjeiden käytännön toteutumiseen. (Bartel ym. 2003 s. 34, 
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46-47) Arvostelun pelon vaikutusta voi myös pyrkiä vähentämään esimerkiksi käyttämällä 

ideoinnissa sähköistä mediaa, joka anonymisoi jäsenet ja synnytetyt ideat (Dennis & 

Williams 2003 s. 165).  

Vetelehtiminen ja vapaamatkustus 

Tutkijat ovat todenneet, että ryhmätyötilanne saa ne, joilla on paljon ideoita sopeutumaan 

muiden tasoon siten, etteivät he käytä koko tuottavaa kykyään. Tämä käyttäytyminen on 

toki toisaalta tarkoituksenmukaista, jotta muutkin ryhmän jäsenet pääsevät tuomaan 

näkemyksiään esiin paremmin. Vähemmän aktiiviset ryhmän jäsenet voivat myös tyytyä 

passiviseen rooliiin, vapaamatkustamiseen, koska katsovat ettei heidän ole tarpeen 

osallistua aktiivisesti, koska muut tekevät sen. Ryhmän jäsenten tuottavuudessa olevat erot 

voivat siis  johtaa luovan tuottavuuden alentumiseen monilla eri tavoin. (Brown ja Paulus 

2003 s. 116-117) 

Suosiollisessa ilmapiirissä ryhmän jäsenten tuottavuuserot voivat johtaa myös hyödylliseen 

kilpailuasetelmaan ryhmän sisällä ja siten itseasiassa lisätä ryhmän luovaa kyvykkyyttä (ks 

sosiaalinen fasilitaatio yllä). Tähän voi rohkaista vertailemalla työn tuloksia kesken 

ideointityön. Suosiollinen ilmapiiri ryhmän jäsenten tuottavuuserojen vaikutuksen 

vähentämiseksi tarkoittaa korkeaa tuottavuuden odotusta, sopivaa johtamista, hyvää 

sisäistä motivaatiota ja sitoutumista sekä luottamuksellista tunnelmaa. (Brown ja Paulus 

2003 s. 116-117) 

2.2.3 Luovan ryhmän diversiteetti 

Psykologinen tutkimus on paneutunut erityisesti kahden merkittävän tekijän vaikutukseen 

itse ryhmän merkityksestä luovalle tuottavuudelle. Nämä ovat (1) ryhmän diversiteetti eli 

monimuotoisuus sekä (2) ryhmässä vallitseva ilmapiiri ja ympäristö eli yrityskulttuuri, 

johtamistapa ja muu sellainen (Nijstad & Paulus 2003 s. 326-332). Ryhmän psykologisesta 

ympäristöstä todettakoon, että koska tämän työn tarkoitus on tuottaa luovia menetelmiä, 

keskitytään seuraavassa katsauksessa enemmän diversiteetin ja ilmapiirin vaikutukseen kuin 

ympäristöön, koska menetelmän suora vaikutus ympäristöllisiin tekijöihin on 

todennäköisesti vähäinen. 
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Merkittävin ryhmän koostumusta kuvaileva tekijä on ryhmän diversiteetti. Yleisesti voidaan 

sanoa että heterogeenisemmät ryhmät ovat luovempia, koska niiden potentiaali yllättäviin 

näkemysten yhdistelmiin on homogeenisia ryhmiä suurempi. Tutkimus on kuitenkin myös 

osoittanut, että ryhmän koostumuksen suuri diversiteetti edistää luovaa tuottavuutta vain, 

jos sen on oikeanlaista. Niinsanotulla helposti havaittavalla diversiteetillä, eli sukupuoli- 

kansalaisuus- ja ikäeroilla on etupäässä välitön negatiivinen vaikutus ryhmän luovaan 

tuottavuuteen. Taustalla olevien ominaisuuksien, kuten persoonallisuuden, koulutuksen ja 

asenteiden diversiteetti sen sijaan saattaa olla ryhmän luovuudelle hyödyksi. Kuitenkin sekä 

helposti havaittavan diversiteetin että taustalla olevien ominaisuuksien diversiteetin 

vaikutus ryhmän luovuuteen voi vaihdella riippuen ryhmän kehitysvaiheesta ja 

toimintaympäristöstä siten, että pidempään yhdessä toiminut ryhmä kärsii vähemmän 

helposti havaittavan diversiteetin vaikutuksesta. (Nijstad & Paulus 2003 s. 337.)  

2.3 Synteesi: ryhmämenetelmien järkevyydestä  

Tarkastelemalla ryhmässä tehtävän ideoinnin tehokkuutta haittaavia seikkoja, voidaan 

todeta, että on tuskin löydettävissä sellaisia uusia ja merkittäviä menetelmän tarjoamia 

keinoja, jotka todella auttaisivat niiden vaikutuksen poistamisessa tai vähentämisessä. Jos 

yksilöllinen ideointi on tutkimusten mukaan enimmäkseen selvästi ryhmätyötä 

tehokkaampaa, on kysyttävä, onko todella ensinkään mielekästä kehittää minkäänlaisia 

ryhmämenetelmiä. Joitain kannustaviakin argumetteja ryhmämentelmien puolesta voidaan 

kuitenkin löytää myös psykologian tutkimuksen piiristä. 

Ryhmässä tehtävä ideointi (erityisesti aivoriihi) koetaan  tutkimusten mukaan tehokkaaksi 

menetelmäksi vaikka se ei varsinaisesti sitä olisi, ainakaan verrattuna yksilöllisesti tehyyn 

ideointiin. Ryhmätyöhön osallistuneet tuntevat suurempaa mielihyvää sekä pitävät 

ryhmätyötä yksilötyöskentelyä toivottavampana ja tyydyttävämpänä, elleivät ole 

luonteenlaadultaan ujoja. Ryhmätyöhön osallistuneet ovat myös tyytyväisempiä omaan 

työsuoritukseensa, verrattuna yksilölliseen ideointiin, vaikka ryhmässä he tuottivat 

vähemmän ja huonolaatuisempia ideoita. Eräänä mahdollisena selityksenä tälle aivoriiheen 

kuuluvalle tyytyväisyyden tunteelle pidetään sitä, että yhdessä tuotetut ideat ovat myös 

kuin ryhmän yhteistä omaisuutta, ja heikommankin panoksen ryhmätyöhön antaneet voivat 
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tämän omistuksen tunteen kautta kokea tyydytystä prosessista, joka synnytti ne. (Diehl ym. 

2003 s. 142-144) 

Vaikka ideointi ryhmässä ei ole välittömästi yhtä tehokasta kuin yksilöllisesti, se voi myös 

tuoda hyötyjä, joita ei tavallisesti tunnisteta yksittäistä ideointitilannetta koskevissa 

tutkimuksissa. Merkittävä hyöty yhdessä tehtävästä ideoinnista tulee esiin työpajan 

jälkeisessä kypsyttelyvaiheessa lisääntyneenä spontaanien uusien ideoiden määränä. Lisäksi 

arvellaan, että ryhmätyön myönteinen vaikutus sisäiseen motivaatioon voi olennaisesti 

auttaa ryhmää luovan prosessin loppuunviemisessä. (Hennesey 2003 s. 187).  

On kuitenkin muistettava, että ne tutkimukset, joita edellä on tarkasteltu, eivät 

enimmäkseen kosketa luovuutta, joka tapahtuu sitkeyspolun kautta (ks luku 2.1.5). 

Tutkimusten voimakas keskittyminen divergentin ajattelun ja aivoriihen ympärille voi viedä 

huomion pois muista, olennaisistakin tavoista lähestyä luovaa prosessia. Toisenlaisen 

kokonaiskuvan muodostamiseksi on seuraavassa Nijstadin ja Paluksen muotoilemassa 

kaaviossa 4 esitetty ns. yleinen malli ryhmän luovuudelle (Generic Model of Group 

Creativity).  
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Kaavio 4: Ryhmäluovuuden yleinen malli. Muokattu Nijstad ja Paulus 2003, suomennos tekijän. 
Ryhmäluovuuden laajempaa kehystä on kuvattu kaaviossa 12, luku 4.5.1. 

Tämä malli havainnollistaa ryhmän luovan tuottavuuden riippuvuutta yksilöllisestä 

prosessoinnista. On huomattava, että vaiheet 1-3 toistuvat iteratiivisesti vaikuttaen 

samanaikaisesti kuhunkin ryhmän yksilöön (esimerkiksi tietoihin, mieltymyksiin ja 

prosessointiin) ja että ryhmän päätökset ja vastaukset muodostuvat tämän saman prosessin 

kautta. Ryhmän menestyksen määrää erityisesti sen sosiaalinen konteksti. Mallin tekijät 

hyödyntävät sitä kohdentaakseen ryhmäluovuuden tutkimuksen kysymyksenasettelua. 

(Nijstad & Paulus 2003 s. 330 -334) 

Jos yritetään soveltaa tätä mallia muotoiluajattelun menetelmien kehittämisessä, voidaan 

huomata, että menetelmällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan luovan prosessin kaikkiin 

tekijöihin tai keskittyä vain osaan niistä. Menetelmällä voidaan vaikuttaa sekä yksilöllisen 

että ryhmän prosessoinnin tapaan, että siihen, miten nämä vaikuttavat toisiinsa (kaaviossa 

nuolet 1 ja 2) tai erityisesti siihen, miten ryhmä työstää ideansa edelleenjalostettaviksi 

ratkaisuehdotuksiksi (nuolet 4 ja 5). Valtaosa käytössä olevista muotoiluajattelun 
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menetelmistä näyttäisi kohdistuvan erityisesti ryhmäprosessoinnin tehostamiseen siten, 

että niissä korostuvat yksilöllisen prosessoinnin tulosten ilmaiseminen ryhmäprosessia 

varten (nuoli 2), eikä niinkään ryhmäprosessin vaikutusta yksilön luovaan tuottamiseen ja 

yksilön luovien edellytysten muuttumiseen prosessin kuluessa (nuoli 3). Menetelmissä ja 

niiden ohjeissa ei tavallisesti eroteta yksilöllistä ja prosessointia ja ryhmän prosessointia 

toisistaan, vaikka ne ovat keskenään jossain määrin erilaisia. 
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3 Luova prosessi muotoiluajattelun kontekstissa 

Tässä luvussa tarkastellaan muotoiluajattelun ominaispiirteitä ja sen kehittymistä osaksi 

muotoilua. Muotoiluajattelusta on kirjoitettu toisaalta muotoilun omassa diskurssissa, jossa 

sillä on tarkoitettu niitä tapoja, joilla muotoilijat työskentelevät ja ajattelevat. Tätä diskurssia 

Ulla Johansson ja Jill Woodilla (2009) kutsuvat muotoilun keskusteluksi (eng. design 

discourse, designerly thinking ), jolla 1960-luvulle ulottuvat akateemiset juuret. Toisaalta 

muotoiluajattelusta kirjoitetaan uudemmassa johtamisen diskurssi ssa (engl. management 

discourse, design thinking ), jossa tarkastellaan muotoilijoiden käyttämien menetelmien 

soveltamista perinteisen muotoilun alueen ulkopuolella, yleisinä innovaatiotoiminnan 

välineinä (Johansson & Woodilla 2009; Johansson-Sköldberg ym. 2013, Hassi ja Laakso 

2011). Johansson-Sköldbergin, Woodillan ja Çetincayan mukaan johtamisen diskurssi on 

uutuutensa ja siihen kuuluvien tekstien popularisoidun otteen vuoksi vähemmän syvällinen 

ja siltä puuttuu oma tieteellinen perusta (2013 s. 127-131). Tämä työ pyrkii olemaan 

yhteydessä sekä johtamisen että muotoilun diskursseihin, koska uuden muotoiluajattelun 

menetelmän kehittäminen edellyttää näitä molempia perspektiivejä. Johtamisen diskurssiin 

kytkeytyvä Robert Curedale määrittelee muotoiluajattelun sovittavan yhteen tasapainoisella 

tavalla tekijöitä neljästä eri kentästä: (1) ympäristötekijät, (2) teknologia, (3) liiketoiminnan 

tarpeet ja (4) ihmisten tarpeet ja halut (2013 s. 57-58). Tässä luvussa lähestytään 

muotoiluajattelua erityisesti suhteessa liiketoiminnan tarpeisiin, koska ne muodostavat 

todennäköisimmän kontekstin kehitettävien muotoiluajattelun menetelmien käytölle. 

Lisäksi tarkastellaan muotoilun ja muotoiluajattelun suhdetta yritysten strategiseen 

johtamiseen ja strategisen muotoilu n valossa, jossa muotoiluajattelun tavoin korostuu 

systeemisen ajattelun merkitys. 

3.1 Muotoilijan tehtävänkuvan muutos 

Muotoilun kentän muutosta kuvaa laajentuminen monipuolisempien, laajempien ja 

abstraktimpien ongelmien ratkaisemiseen. Sitä mukaan kun muotoilun menetelmiä on 

alettu soveltaa laajempiin ongelmakokonaisuuksiin, on huomattu, etteivät muotoilun 

perinteiset keinot riitä ratkaisemaan niitä muutoksia, joita aisianmukaisten ratkaisujen 

menestyksekäs läpivieminen edellyttäisi. Toisaalta eteen tulevat kohdeorganisaation sisäiset 
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muutostarpeet esimerkiksi yrityskulttuurissa, strategisessa johtamisessa, tai 

arvontuotantoketjun ja sidosryhmäsuhteiden hallinnassa. (Aaltonen ym. 2004) 

Valtonen esittää väitöskirjassaan Redefining Industrial Design (2007) suomalaisen teollisen 

muotoilijan roolin kehittymisen käsityöläis-taiteilijasta innovaatiotoiminnan asiantuntijaksi. 

Roolin muuttumista kuvataan reaktiona yhteiskunnan ja liike-elämän muutoksiin ja toisaalta 

muotoilijoiden omaehtoisena ja aktiivisena pyrkimyksenä kokonaisvaltaisempaan 

vaikuttamiseen arvontuotantoketjussa ja erityisesti teollisessa toimintaympäristössä. 1960 

luvulla muotoilun intressin katsotaan laajentuneen koko tuotekehitysprosessiin, 70-luvulla 

ergonomian ja käyttäjä-näkökulman yleistymisen kautta itse tuotteen (konseptin) 

määrittelyyn, 80-luvulla muotoilutöiden erikoistumisen ja yrityksen koko visuaalisen 

identiteetin hallinnnan kautta muotoilujohtamiseen. 90-luvulla Valtonen kuvaa muotoilun 

laajentuneen loppukäyttäjän kokonaiskokemuksen muotoiluksi, jolla on strateginen luonne, 

ainakin yrityksen brändin näkökulmasta. 2000-luvulla Valtonen katsoo muotoilun fokukseen 

ulottuneen innovaatiotoiminnan tehostamiseen ja muotoilun roolin vahvistamiseen osana 

yritysten innovaatiokulttuuria. (s. 280-308)  

Tämä kehitys on ollut luonteeltaan laajenevaa siten, että uudet roolit ilmaantuvat 

kerroksina aiempien lisäksi eivätkä kokonaan korvaa niitä (s. 307). Suomalaisen teollisen 

muotoilun kontekstissa muotoilun kehittymistä kokonaisvaltaisempaan ja strategiseen 

suuntaan hidastaa alihankinnan suuri osuus koko muotoilutyöstä ja näiden 

alihankintakäytäntöjen suhteellinen kehittymättömyys (Aaltonen ym. 2007 s. 35). Hasun 

mukaan palveluliiketoiminnan merkityksen kasvaminen Suomen teknologiateollisuudessa 

asettaa tarpeita myös muotoilijoiden osaamisen kehittämiselle (Aaltonen ym 2004 s. 37).  

Yhdysvaltalainen Elizabeth Pastorin ja GK VanPatterin perustama NextDesign Leadership 

Institute jaottelee, pikemmin visionäärisessä kuin tieteellisessä, e-kirjassaan muotoilun ja 

muotoiluajattelun neljään kategoriaan kohteena olevan ongelman laajuuden ja 

viheliäisyyden mukaisesti (NextDesign Leadership Institute 2011):  

Muotoilu 1.0 tarkoittaa niin sanottua perinteistä muotoilua, jossa suunnitteluprosessi alkaa 

tilaajan määrittelemästä briefistä, prosessiin kuuluvat vain tilaajan vähälukuiset sidosryhmät 

ja käsillä oleva ongelma on ratkaistavissa lähinnä muotoilijan oman työpanoksen avulla ja 

työ on etupäässä (esteettisen) ‘muodon antamista’. Prosessin pääasiallinen haaste on 
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onnistunut kommunikaatio tilaajan ja muotoilijan välillä, koska muotoilijan työn oma 

prosessi ei juurikaan näy tilaajaorganisaatiolle ja muotoilijan luova panos on luonteeltaan 

yksilöllistä. 

Muotoilu 2.0 käsittää tuote- ja palvelumuotoilun ja sen olennainen haaste on inhimillisen 

toiminnan ymmärtäminen tuotteen tai palvelun jouhevan käytön ja miellyttävän 

käyttökokemuksen synnyttämiseksi. Tällä tasolla muotoiluajattelu laajenee alkuperäisen 

tuotteen tai palvelun välittömän kontekstin ulkopuolelle ja ongelman viheliäisyyttä lisää 

suurempi määrä sidosryhmiä ja toiminta monialaisessa suunnittelutiimissä. Koko 

suunnittelutiimi on nyt osallisena luovassa tuottamisessa. 

Muotoilu 3.0 käsittää sosiaalisten ryhmien ja organisaatioiden muutoksen problematiikan. 

Ongelma nähdään järjestelmien, organisaatioiden ja teollisuudenalan yhteistoiminnassa ja 

toimintamallien muuttamisessa.  Suunnittelutiimin työltä vaaditaan huomattavaa 

joustavuutta suhteessa työn suuruusluokkaan, orientaatioon ja toimintatapoihin. Luova työ 

kohdistuu systeemisiin kokonaisuuksiin. 

Muotoilu 4.0 tarkoittaa muotoiluajattelun hyödyntämistä valtiollisissa, yhteiskunnallisissa ja 

kansainvälisissä kysymyksissä. Tämän tason haasteena ovat yhteistyön ja yhdessä oppimisen 

viljeleminen varsin laajassa sidosryhmien verkostossa, jossa itse ongelmatkin ovat varsin 

monitahoisia ja vaikeasti määriteltäviä. Luova panos kohdistuu eri systeemien välisiä 

vuorovaikutuksia ja toimintaa sääteleviin systeemeihin. Sekä muotoilu 3.0 että 4.0 

keskittyvät ensisijassa yhteenkietoutuneisiin ongelmavyyhteihin tai haasteisiin selkeän 

yksittäisen muotoilu-briefin sijasta. (NextDesign Leadership Institute 2011) 

3.2 Muotoiluajattelun piirteitä 

Luovuuden käsitteen tavoin muotoiluajattelu lle ei ole löydettävissä yleisesti hyväksyttävää, 

yksiselitteistä määritelmää (Hassi & Laakso 2011; Johansson-Sköldberg ym. 2013). Tim 

Brownin, arvovaltaisen Yhdysvaltalaisen IDEO-muotoilutoimiston perustaja ja 

toimitusjohtaja määrittelee muotoiluajattelun alaksi, “ joka hyödyntää muotoilijan 

herkkyyttä ja metodeja yhdistääkseen ihmisten halut, teknologiat ja kaupalliset strategiat 

kokonaisuudeksi, joka tuottaa asiakkaalle arvoa ja mahdollistaa liiketoiminnan ” (Brown 

2008 s. 84). Tätä määritelmää voisi vielä laajentaa sillä ajatuksella, että muotoiluajattelua 
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voi menettämättä sen olennaista merkitystä ja tarkoitusta soveltaa myös organisaatioissa ja 

ongelmissa, joissa ei ole suoria kaupallisia intressejä. Curedale kuvaa muotoiluajattelua 

ihmiskeskeiseksi tavaksi ratkaista vaikeita ongelmia (Curedale 2011 s. 13). Muotoilun 

veteraani Donald Norman taas leimaa provokatiiviselle tyylilleen uskollisesti koko 

muotoiluajattelun käsiteen vain uudeksi PR-vetoiseksi ilmaisuksi liike-elämässä virttyneeksi 

päässeelle luovalle ajattelulle  (Norman 2010). 

Perustuen haastatteluihin ja muotoiluajattelun kirjallisuuteen Hassi ja Laakso (2011) 

pyrkivät selventämään muotoiluajattelun käsitteen sisältöä johtamisen diskurssissa 

jakamalla sen käytänteisiin (engl. practices), ajattelutapoihin ja mentaliteettiin. Käytänteillä 

he tarkoittavat käytännön toimiin kiinteästi liittyviä tekijöitä, joiksi luetaan ihmiskeskeinen 

lähestymistapa, ajattelu tekemällä, visualisointi, divergentin ja konvergentin ajattelun 

yhdistäminen sekä yhteistyöhön suuntautuva työtapa. Ajattelutavoiksi Hassi ja Laakso 

nimeävät abduktiivisen päättelyn, ongelman reflektiivisen uudelleenrajaamisen, 

kokonaisvaltaisen näkökulman ja integroivan ajattelun. Muotoiluajattelun mentaliteeteiksi 

he lukevat kokeilevuuden ja tutkivuuden (tai eksploratiivisuuden: engl. experimental and 

explorative), epäselvyyden sietämisen, optimistisuuden ja tulevaisuusorientoituneisuuden. 

Curedale (2011 s. 13) luettelee muotoiluajattelun ominaisuuksiksi ihmiskeskeisyyden; 

yhteistyön, aisoiden rakentamisen ja kokeilemisen; prosessin iteratiivisuuden; ketterän 

perspektiivin; koetellun ja menestyksekkään prosessin seuraamisen sekä työkalujen ja 

menetelmien suuren kirjon, joka auttaa ylittämään perinteiset muotoiluprosessin ongelmat 

käyttökelpoisten ja innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi. 

Muotoilun diskurssiin kytkeytyvä Nigel Cross (2011 s. 75) pitää tapaustutkimustensa 

perusteella menestyville muotoilijoille ominaisina strategioina “(1) Ongelman näkemistä 

laajasta 'systeeminäkökulmasta' sen sijaan että hyväksyttäisiin kapeat ongelman kriteerit (2) 

ongelman 'rajaamista’ erikoisella, joskus varsin persoonallisella tavalla ja (3) suunnittelua 

'ensisijaisten periaatteiden' perusteella”.  Myös esimerkiksi Goldschmidt ja Rodgers. (2012 s. 

55) pitävät muotoiluajattelulle tyypillisinä piirteinä ongelman toistuvaa 

uudelleenmäärittelyä ja rajaamista.  



 

24 

3.3 Viheliäiset ongelmat 

Monien lähteiden mukaan (esim. Curedale 2011, Brown 2008, Pastor 2013, Kelley 2012) 

muotoiluajattelu on omiaan ratkaistaessa erityisen hankalia, viheliäisiä ongelmia. Rittel 

(1972) tarkoittaa viheliäisillä ongelmilla monimutkaisia ongelmia, jotka tavallisesti liittyvät 

sosiaalisiin järjestelmiin, joihin ei ole yksittäistä oikeaa tai optimaalista ratkaisua, eikä niihin 

vaikuttavia muuttujia voida tarkastella laboratoriokokein. Janet Kelley laajentaa viheliäisistä 

ongelmien merkityksestä muotoilulle esittämällä, että muotoiluajattelun tehtävä itse asiassa 

on näiden vieheliäisten, jopa ei-ratkaistavissa olevien ongelmien uudelleenmäärittely siten, 

että ne ymmärryksen kautta muuttuvat muotoilun keinoin ratkaistaviksi. Hän myös 

korostaa, että ongelman määrittely ja ratkaisu ovat toisiinsa tiiviisti kytköksissä ja jopa 

tapahtuvat samanaikaisesti (Kelley 2012 s. 189-204). 

Ongelman hahmottamiseen ja määrittelyyn käytetty aika lisää mahdollisuutta luovien 

lopputulosten saavuttamiseksi. Muotoiluongelman määrittely ja rajaaminen on Nigel 

Crossin ja Kees Dorstin mukaan luovuudessa keskeisessä asemassa. (2001) Niin sanottuun 

Mahlerin malliin ongelma-avaruudesta ja ratkaisuavaruudesta perustuen Cross ja Dorst 

(2001 s. 12) esittävät myös, että muotoilun prosessissa olennaista on vuorovaikutus 

ongelman jäsennyksen ja ratkaisuehdotusten välillä kunnes ongelman määrittely ja 

ratkaisuehdotus kohtaavat. Luovuus tapahtuu muotoiluprosessin kuluessa tässä 

vuorottelussa ongelman ja ratkaisun välillä yllättävien ongelmanasetteluiden ja ratkaisujen 

kautta.  

3.4 Muotoiluajatteluun kuuluvan ajattelun ja päättelyn 
luonnehdintaa 

Koska sana ajattelu on jopa osa muotoiluajattelun käsitettä, tarkastellaan seuraavassa sitä, 

millä määreillä tätä ajattelua  on kuvattu. Curedale (2013 s. 17-18) esittää muotoiluajattelun 

kannalta olennaiseksi lähestymistavaksi abduktiivisen ajattelun ja päättelyn (engl. abductive 

thinking / reasoning), deduktiivisen, induktiivisen ja intuitiivisen päättelyn.  
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Kaavio 5: Esimerkki abduktiivisesta päättelystä: mikään ei takaa johtopäätösten paikkansapitävyyttä vaikka ne 

näyttävät perustelluilta. 

Abduktiivinen  ajattelu tai päättely (abductive thinking, abductive reasoning): Abduktiivista 

ajattelua luonnehtii ekonomia; yksinkertaisimmalta ja todennäköisimmältä näyttävä selitys 

hyväksytään tietoisena sen mahdollisesta virheellisyydestä (kaavio 5). Tämä epävarmuuden 

sietäminen on osa ja auttaa myös luovuutta, koska se avaa mahdollisuuden uudelle ja 

odottamattomalle, jota ‘luotettavammat ja perinteisemmät’ induktiivinen ja deduktiivinen 

päättely eivät voi tarjota. 

 

Kaavio 6: Esimerkit deduktiivisesta ja induktiivisesta päättelystä. (Matemaattisin symbolein esitetty ‘sääntö’ 

tarkoittaa, että n  kuuluu parillisten kokonaislukujen joukkoon.) 

Deduktiivinen  ja induktiivinen  ajattelu ovat perinteiset tieteestä tutut päättelyn muodot 

(kaavio 6). Deduktiivisella päättelyllä sovelletaan mallia tai teoriaa yksittäistapaukseen 

(“ylhäältä alas -logiikka”) ja induktiivisessa päättelyssä pyritään muodostamaan käsitys, 

sääntö, malli tai teoria löytämällä ne periaatteet ja säännöt, jotka yhdistävät 

yksittäistapauksia (“alhaalta ylös -logiikka”) tai yksinkertaisesti päättelemään yksittäistapaus 

muiden samankaltaisten tapausten perusteella. Induktio on luonnollinen osa ongelman 

ymmärtämistä ja uudelleenrajaamista. (Curedale 2011 s. 18) Deduktiota käytetään 

muotoiluajattelussa esimerkiksi saavutetun asiakasymmärryksen soveltamisessa. 



 

26 

Benchmarking on tyypillinen induktiivista ja deduktiivista ajattelua yhdistävä 

muotoiluajattelussa käytetty käytännön menetelmä. 

 

Kaavio 7: Esimerkki systeemiajattelusta: huomio kiinnitetään eri tekijöiden, osien väliseen vuorovaikutukseen 

ja niiden muodostamien järjestelmien ominaisuuksiin. 

Systeemiajattelu lla tarkoitetaan pyrkimystä ymmärtää ilmiön osatekijöiden keskinäistä 

vuorovaikutusta ja muodostaa siitä kokonaiskuva järjestelmänä, joka muodostaa 

ympäristönsä kanssa vuorovaikuttavan yksikön (kaavio 7). Norman (2010) pitää 

systeemiajattelua muotoiluajattelulle välttämättömänä: “Se edellyttää systeemiajattelua: 

sen ymmärtämistä, että jokainen ongelma on osa laajempaa kokonaisuutta ja että ratkaisu 

todennäköisesti edellyttää koko systeemin ymmärtämistä”. Liliana Rodriguez ja Carlos 

Peralta (2014) pitävät palveluliiketoiminnan merkityksen kasvua merkittävänä tekijänä siinä 

perustavanlaatuisessa muutoksessa, joka heidän mukaansa muotoilun alalla parhaillaan on 

käynnissä. Rodriguezin ja Peraltan mukaan tässä muutoksessa on olennaisimmin kysymys 

paradigman siirtymisestä ongelmanratkaisusta kohti systeemiajattelua, joka täydentää 

ongelmanratkaisua, mutta ei korvaa sitä. Graze Mugadza (2015) huomauttaa, että sekä 

muotoiluajattelu että systeemiajattelu ovat syntyneet viheliäisten ongelmien 

ratkaisemiseksi ja niillä on paljon yhteistä, vaikka ne ovat kehittyneet hyvin eri tavoin. 

Mugadzan mukaan muotoiluajattelu ja systeemiajattelu täydentävät toisiaan ja niiden 

yhdistely ja soveltaminen yhdessä on käynnissä monilla tahoilla. 

Muita muotoiluajatteluun liitettyjä ajattelun muotoja ovat esimerkiksi  

analyyttinen  ja synteettinen  ajattelu (analytical thinking, synthetic thinking): 

muotoiluajattelussa ongelma puretaan osiin analyyttisellä tavalla ja yhdistellään eli 

syntetisoidaan erilaisia näkemyksiä ja tietoja luovien ratkaisujen löytämiseksi (Christopher 
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1964 s. 94)(Ks. luku 4). Kriittinen  ajattelu (critical thinking) edistää luovuutta, koska sen 

avulla ilmiöitä voidaan tutkia kuin ulkopuolisena tarkastelijana. Kriittiseen ajatteluun 

kuuluva arvottaminen on välttämätöntä lukuisten kilpailevien ratkaisumallien karsinnassa. 

Intuitiivisen ajattelun  kyky liitetään niin sanotun hiljaisen tiedon, eli vaikeasti artikuloitavan 

ja jaettavissa olevan tiedon, usein esimerkiksi kokemukseen perustuvan sanattoman 

ymmärryksen, hyödyntämiseen (Martin 2009). 

3.5 Muotoiluajattelu ja strategia 

Muotoiluajattelu yhdistyy strategiaa ja innovaatioita koskevaan keskusteluun johtamisen 

diskurssissa, jossa kaikki nämä nähdään yhtiön yleisen kehittymisen ja kasvun tekijöinä 

(Abrell 2016 s. 28; Johansson & Woodilla 2009). Muotoiluajattelun suhde strategiseen 

johtamiseen näyttäisi vielä melko jäsentymättömältä, kenties koska molemmat näistä 

ymmärretään useilla eri tavoilla ja varsinkin strategiaan liittyy lukuisia erilaisia suuntauksia. 

Johansson ja Woodilla analysoivat paperissaan “Towards an Epistemological Merger of 

Design Thinking, Strategy and Innovation” muotoiluajattelun, innovaatiotoiminnan ja 

strategian diskurssien yhteyksiä ja esittelevät tärkeimpiä strategisen ajattelun suuntauksia. 

Muotoiluun kuuluvien toimintojen, tuote- ja brändi- ja muotoilu- ja 

tuotekehitysstrategioiden kehittämisen lisäksi muotoiluajattelua voidaan hyödyntää 

laajemminkin yrityksen strategiatyössä, esimerkiksi liiketoimintastrategian, 

liiketoimintamallin, vision ja mission kehittämisessä. Näissä muotoiluajattelua voidaan 

käyttää esimerkiksi asiakkaita ja sidosryhmiä koskevan tiedon synnyttämiseen, tietojen 

jäsentämiseen sekä visualisointiin ja siten tuoda näihin, perinteisesti analyyttiseen 

ajatteluun perustuviin toimiin luovaa ja käytännöllistä otetta, joka voi olla avuksi strategian 

kommunikoinnissa ja jalkauttamisessa. (Brown 2005; Das 2014; Motee 2013). Kingshuk 

Dasin mukaan (2014) muotoiluajattelulla voidaan löytää tasapaino strategian liiallisen 

analysoinnin ja etääntyneen teoretisoinnin sekä käytännöllisyyden välillä, koska 

muotoiluajattelu edustaa ‘tekemällä ajattelemista’. Idris Moteen (2013) mukaan 

muotoiluajattelun suuri hyöty on intuition tuominen strategiaprosessiin; logiikan 

tasapainottaminen mielikuvituksella, joka hänen mielestään antaisi mahdollisuuden opettaa 

muotoilijoita ajattelemaan kuin liikemiehet ja liikemiehiä ajattelemaan kuin muotoilijat.  
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3.5.1 Käsityksiä strategian luonteesta 

Koska käsite strategia on saanut lähes loputtomasti erilaisia merkityksiä niin akateemisen 

kirjallisuuden piirissä kuin yritysmaailmassakin, sen sijaan että luettelisin yksittäisiä 

strategian suuntauksia (ks. Johansson & Woodilla 2009) ja esittelisin niiden kehityskaaria, 

tyydyn tämän tutkielman tarkoitusperien mukaisesti käsittelemään strategian käsitettä Ellen 

Earle-Chaffeen (1985) hierarkkisen kolmijaottelun pohjalta. Chaffee määrittelee strategiselle 

johtamiselle ja samalla strategian käsitteen sisällölle kolme kehitystasoa tai mallia, jotka 

voivat myös sisältää toisensa.  

Alin taso, lineaarinen strategia, perustuu mekanistiseen näkemykseen organisaatiosta 

koneena, jolle voidaan asettaa yksiselitteinen päämäärä, jota kohti suunnitelmaan 

vertautuvan strategian toteuttaminen johtaa. Lineaariselle strategialle on tyypillistä 

orientaatio tulevaisuuteen sekä strategian luomisen ja toteuttamisen välinen selkeä 

kahtiajako. Lineaarisen strategian tehokkuus edellyttää keskusjohtoista organisaatiota, 

jonka jokainen taso seuraa strategian määräämiä keinoja orjallisesti. Painotus on ympäristön 

muokkaamisessa sellaiseksi, jossa strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.  Vaikka 

suurimman kiinnostuksen lineaarisen mallin mukaista strategista johtamista kohtaan 

katsotaan lopahtaneen jo 1970-luvulla (Chaffee 1985 s. 2), sen vaikutus on edelleen selvästi 

havaittavissa. Muotoilun alalta lineaariseen strategiaan näyttäisivät vertautuvan jotkin 

varhaiset brändi- ja design management -näkökulmat, joista puuttuu vuorovaikutteisen 

viestinnän näkökulma. Myös yritys- ja teknologialähtöiset tuotestrategiat voitaisiin katsoa 

kuuluviksi tämän strategiamallin piiriin. 

Toisen tason, mukautuvan strategian, tarkoitus on ylläpitää organisaation kilpailukykyä 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Mukautuvan strategian painotus on yrityksen toiminnan 

muovaaminen ympäristön ennakoitujen ja havaittujen vaatimusten mukaisesti. Mukautuvan 

strategian malli on saanut vaikutteita biologiasta, jossa organisaatio vertautuu organismiin, 

joka havaitsee ympäristöään ja vastaa sen muutoksiin. (Chaffee 1985 s. 2) Monet B-to-C 

toimintaan soveltuvat strategiat kuulunevat etupäässä mukautuvan strategiamallin piiriin. 

Muotoiluajattelun ihmiskeskeisyys asettanee sen lähtökohtaisesti tämän strategiamallin 

mukaiseksi lähestymistavaksi liike-elämässä. 
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Kolmas taso, tulkitseva strategia, lähestyy organisaatiota itsetietoisena kulttuurisia 

symboleja ja merkityksiä luovana ja muokkaavana toimijana. Tulkitsevassa strategiassa 

organisaatio ja sen ympäristö luovat yhdessä avoimen järjestelmän. Tällainen strategia 

keskittyy organisaation jäseniin ja mahdollisiin jäseniin, joiden toimintaa se tukee ja ohjaa 

tulkitsemalla yrityskulttuuria sekä kehittämällä ja jäsentämällä sen vuorovaikutussuhteita. 

(Chaffee 1985) Tulkitsevan strategian hyödyt näyttäisivät tulevan sitä ilmeisemmiksi mitä 

lähemmässä vuorovaikutuksessa yritys on sidosryhmiensä kanssa, kuten usein on laita 

B-to-B -liiketoiminnassa, jossa yrityksen synnyttämä arvo on suuresti riippuvainen 

sidosryhmäsuhteista. Innovaatioiden näkökulmasta tulkitseva strategiamalli on suotuisin, 

koska siinä huomio kiinnittyy rajapintoihin ja vuorovaikutussuhteiden laatuun, joilla on 

innovaatioiden synnyn kannalta suuri merkitys (Siltala 2010 s. 68 ).  

2000-luvun esimerkkejä tulkitsevan strategian soveltamisesta ja sen tarpeesta voisivat olla 

sisällöntuotanto- ja palvelutalouden merkityksen merkittävä kasvu ja äärimmilleen vietynä  

Brian Robertsonin kehittämä uusi organisaatiomuoto holacracy, jota voidaan paremmin 

nimittää aidoksi itseohjautuvaksi organisaatioksi (holacracy.org). Pohdinta siitä, että 

muodostaako holacracy tai jokin muu moderni organisaatio- tai strategiamalli uuden tason 

Chaffeen kolmijakoon jääköön tämän tarkastelun ulkopuolelle. Ainakin voidaan todeta, että 

Chaffeen artikkelia kolmesta strategiamallista lainataan edelleen kirjallisuudessa ja 

tieteellisissä artikkeleissa.  

Jos vielä verrataan Chaffeen kolmea strategiamallia yleisemmin muotoiluajattelun 

lähestymistapaan, voidaan huomata että muotoiluajattelu soveltuu lähinnä mukautuvaan ja 

tulkitsevaan strategiamalliin, joiden piirteistä se jakaa ainakin aktiivisen ympäristön 

havainnoinnin ja mukautuvuuden sekä systeeminäkökulman. Muotoiluajattelun 

soveltaminen strategiseen johtamiseen voi tehdä siitä tulkitsevan strategiamallin mukaista 

toimintaa, jossa muotoiluajattelun menetelmät auttavat artikuloimaan yrityksen ja sen 

ympäristön suhdetta. Seuraavassa tarkastellaan millaisia piirteitä strategia on saanut 

muotoilun diskurssissa strategisen muotoilun käsitteen kautta. 

3.5.2 Strateginen muotoilu 

Tuomas Antikainen Taideteollisen korkeakoulun julkaisussa Strategic Design  toteaa 

strategisen muotoilun hakevan vielä yksiselitteistä määritelmää (Antikainen 2004 s. 3). 
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Sitran rahoittama Helsinki Design Lab tarkasteli muotoilun strategisia mahdollisuuksia 

erilaisten kansainvälisten muotoiluprojektien kautta. Helsinki Design Labin määritelmän 

mukaan strategisen muotoilun tavoitteena on tutkia, kyseenalaistaa ja muotoilla laajoja 

systeemeitä, kokonaisuuksia ja toimintamalleja: strategisen muotoilun toimet liimaavat 

yhteen monia arvon muotoja, ammatteja ja sektoreita. “Me syntetisoimme lähtötilanteen 

(engl. inputs) niin, että ideoiden ja ideaalien kirjo voi olla olemassa yhtä aikaa yhdessä 

ehdotuksessa, olkoon se tuote, palvelu tai järjestelmä”.  (Helsinki Design Lab verkkosivut, 

suomennos tekijän). Helsinki Design Labin julkaisussa Boyer ja muut (2011) määrittelevät, 

että strategisen designin tehtävä on kutoa yhteen siiloutunutta tietoa, joka syntyy 

organisaatioissa. Strategisen muotoilun painotus on prosessin alkupäässä, 

suunnitteluongelman tuntemisessa ja tutkimisessa, jotta saavutettaisiin taso, joka tuottaa 

ymmärrystä, jolla on strateginen merkitys, eikä vain ongelman välittömän ratkaisun 

välineellistä arvoa. Helsinki Design Lab vertaa strategista muotoilua “perinteiseen 

lineaariseen lähestymistapaan”, jossa konkreettisia tuloksia ja ratkaisuehdotuksia odotetaan 

heti prosessin alkuvaiheesta alkaen (Boyer ym. 2011). Strategista muotoilua voidaan 

havainnollistaa oheisella kaaviolla 8.

 

Kaavio 8: Strateginen design. Muokattu Helsinki Design Lab 

Jos verrataan tätä siihen, mitä edellä on esitetty muotoiluajattelusta, ovat 

samankaltaisuudet ilmeisiä, mutta Helsinki Design Labin määritelmästä näyttäisi puuttuvan 

muotoiluajattelulle tyypillinen pikainen suuntautuminen konkretiaan ja prototyyppeihin.  
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3.6 Innovaatiot: luovien ideoiden todellisuus-testi 

Innovaatio-näkökulma on laajempi kuin muotoiluajattelun, koska se tarkastelee tuotteen, 

keksinnön tai idean todellista menestymistä, siinä missä muotoiluajattelu keskittyy 

ensisijassa tuotteen, palvelun tai muun tuotoksen saataville saattamiseen. Molemmat 

kuuluvat samaan luovuuden ja tuottavuuden suhdetta käsittelevään keskusteluun ja osittain 

siksi sisältävät toisensa (Johansson ja Woodilla 2009). 

Luovuudesta itsessään on vähän iloa ellei se johda hyviin ja hyödynnettäviin ideoihin (esim 

Cross & Dorst 2001). Business-kirjallisuudessa puhutaan luovuuden sijasta nykyisin 

enemmän innovaatioista, jotka ovat luovan idean tai keksinnön sovellettu ja kaupallistettu 

muoto, tila jossa luova tuotos on tuotu toimivaksi osaksi liiketoimintaa ja sen arvoketjua 

(Reunanen 2007) — innovaatiotoiminnan näkökulma on siis olennaisesti systeeminen. 

Innovaatiokirjallisuuden näkökulma luovaan prosessiin on yksinkertaistetumpi, mutta se 

paneutuu esimerkiksi psykologista tutkimusta konkreettisemmin kontekstin (ympäristön), 

johtamisen ja verkostoitumisen vaikutuksiin luovuuden valjastamisessa liiketoiminnaksi. 

Olennainen ero on myös se, ettei innovaation tuottajalta varsinaisesti edellytetä ‘omaa 

ideointikykyä’, vaikka luovan idean soveltaminen ja kaupallistaminen on toki luova prosessi 

itsessään. Kaupallistettava idea voi siis olla myös muilta lainattu. (Reunanen 2007 s. 27-29, 

Kelley & Littman 2001) Reijo Siltalan väitöskirjatutkimuksen määritelmän mukaan 

innovaatiota luonnehtii  ‘käytäntöönottamispyrkimys’ eli sovellettavuus, joka ei tämän 

määritelmän mukaan siis välttämättä ole vain kaupallista hyödynnettävyyttä (2010 s. 25-26, 

66). IDEO, Yhdysvaltalainen vaikutusvaltainen muotoilutoimisto, kuvaa omaa 

innovaatiotoimintaansa sopivien metodien, työmenetelmien, kulttuurin ja infrastruktuurin 

sekoitukseksi (Kelley 2001 s. 5). Myös Sitran Kilpailukykyinen innovaatioympäristö 

-kehittämisohjelman loppuraportissa kuvataan innovaatiotoimintaa samantapaisesta 

systeemi-näkökulmasta: innovaatiotoiminnan kehittäminen edellyttää panostusta 

innovaatiojärjestelmään, -ympäristöön ja -kulttuuriin (2005 s. 15-18).  

Innovaatioiden katsotaan olevan liiketoiminnan ja sen kehittämisen kannalta 

avainasemassa. Ne jaetaan esimerkiksi teknologisiin,organisatorisiin, tuote-, palvelu- ja 

prosessi-innovaatioihin (Sitran Kilpailukykyinen innovaatioympäristö -kehittämisohjelman 

loppuraportti s. 14), mutta myös esimerkiksi liiketoimintamalli voi olla innovatiivinen 
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(Motee 2013). Nykyisin innovaation voidaan katsoa myös syntyvän vähittäisen kehittämisen 

tuloksena (vrt. luovuuden sitkeyspolku luku 2.1.5), eikä sen siten tarvitse edustaa yksittäistä 

käänteentekevää keksintöä (Sitra s. 14). Muotoiluajattelun väitetään olevan tehokas 

lähestymistapa käänteentekevien, ‘häiritsevien’ innovaatioiden synnyttämisessä, jos se 

onnistutaan yhdistämään olemassa olevaan yrityksen osaamiseen (esim. Wood ym. 2011 ). 

Siltalan mukaan tässä innovaatioitoiminnan kehittämisessä avainasemassa ovat laadukas 

kommunikaatio organisaatioiden ja osastojen rajapinnoilla (Siltala 2010 s. 68 ) sekä 

yhteistoiminnallinen oppiminen, joka auttaa ylittämään kielellisiä ja ammatillisia raja-aitoja. 

(s. 74-79). 
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4 Abstrahoinnin merkitys muotoiluajattelussa ja 
ideoinnissa 
Muotoilussa ja taiteessa abstrahoinnilla tarkoitetaan tavallisesti jonkin seikan esittämistä 

sen olennaisen hahmon kautta, niin että epäolennaisiksi katsotut yksityikohdat poistetaan. 

Tässä tutkielmassa abstrahoinnilla  tarkoitetaan käsitteellistä prosessia, jossa periaatteiden, 

luokittelun tai esimerkkien avulla muodostetaan yleiskäsitteitä ja sääntöjä, jotka toimivat 

kohteitaan määrittävänä kenttänä, ryhmänä tai kategoriana. Abstraktio  on tämä prosessi ja 

sen tulos. (Langer 1953 s. 90) Rinnakkain abstrahoinnin kanssa käytetään tässä sujuvuuden 

vuoksi myös kansankielisempää abstraktia ajattelu a, jolla tarkoitetaan abstrahoinnin lisäksi 

abstrakteilla käsitteillä operoimista. Tässä luvussa tarkastellaan abstrahoinnin asemaa ensin 

Jyrki Reunasen filosofian diskurssiin kytkeytyvien ajatusten ja menetelmien pohjalta, sitten 

muotoiluajattelua kuvaavissa malleissa ja viimeiseksi Model of Hierarchical Complexity 

-mallin valossa. 

4.1 Ideointi ideaalin etsintänä 

Reunanen ottaa kirjassaan Ideointiopas (2007) rohkean lähtökohdan ideointiin ja 

luovuuteen. Kirja ei nojaa tieteelliseen diskurssiin, vaan lähestyy aihetta perinteisen 

filosofisen tarkastelun kautta. Siksi Reunasen kirja poikkeaa luonteeltaan tässä tutkielmassa 

esillä olleista psykologian tai muotoiluntutkimuksen lähtökohdista melko radikaalisti. 

Kuitenkin Reunanen onnistuu esittämään muutamia perin kiinnostavia näkökulmia 

abstraktion merkityksestä ideoinnissa, joilla näyttäisi olevan yhteyksiä myös muotoilun 

diskurssiin. 

Reunasen mukaan olennaisinta ideoinnissa on löytää kehitettävän kohteen ideaalinen, 

abstrakti muoto, joka voi sitten ohjata parhaiden käytännöllisten ratkaisujen tekemiseen. 

Idea  edustaa Reunaselle Platonin korkeinta ideaalia ja periaatetta (logos). Lisäksi hän 

soveltaa Aristoteleen praksis-käsitettä ideaalin toteuttamiseen.  (s. 86-99) 

Reunasen mukaan idean teoreettisuus ei itsessään ole perusta sen hylkäämiselle: 

“teoreettinen ideointi yleistää vilistävistä mielikuvista pelkistetyn kehikon, joka on asian 

logiikka tai periaate.” (s. 67)  Reunasen mukaan ideointi pitää myös “...ajatella riittävän 

monitahoisesti, että nämä puolet ajatellaan toisiaan täydentävinä eikä toisiaan torjuvina.” 
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(s.111) Ratkaisuna itse käytännön ideointiin Reunanen ehdottaa kolmen ideoinnin tason 

yhdistämistä sekä vuorottelua niiden välillä (ks. kaavio 9). 

 

Kaavio 9: Reunasen ideapropelli (Muokattu Reunanen 2007 s. 11) 

Reunasen kolme tasoa ovat: 

1 Teoreettinen ideointi (logos):  Teoreettiselle ideoinnilla etsitään ideaalia ratkaisua, 

kohteen logiikkaa tai toimintaperiaatetta. Se voidaan suunnata älykkäällä tavalla niihin 

periaatteisiin, jotka synnyttävät kohteen. Reunanen asettaa tämän teoreettisen ideoinnin 

erityisesti aivoriihityöskentelylle tyypilliselle ideoinnin ja luovuuden 

divergenssi-konvergenssi -mallille vastakkaiseksi: “Luovuus yhdistää etäiseltä näyttävää, 

jossa helposti ajaudutaan tyhjiin ja tyhmiin yhteyksiin, mutta ideointi rationalisointina keksii 

kestäviä ja järkeviä yhteyksiä.” (s.60) 

2 Keksinnöllinen ideointi (konsepti): Pyritään kehittämään ne praktiset konseptit ja 

menetelmät, joilla teoreettinen, ideaali idea voi muuttua toimivaksi käytännön ideaksi. 

Tämä keksinnöllisen ideoinnin taso tuottaa suunintelmasta luonnoksia, kehitelmiä ja 

malleja. 

3 Käytännöllinen ideointi (idea):  Luodaan ne käytännölliset ratkaisut, jotka todentavat 

konseptin ja sen takana olevan periaatteen. Käytännöllinen ideointi auttaa konkretisoimaan 

idean ja valmistaa sen kommunikointia varten. 

Jos Reunasen propellikuva (kaavio 9) käännetään muotoilun kontekstista tutummaksi, 

lineaariseksi prosessimalliksi, se voisi näyttää esimerkiksi tältä (kaavio 10): 
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Kaavio 10: Reunasen idepropelli kuvattuna lineaarisena prosessina. Vaihtelu eri tasojen välillä tehdään 

spontaanisti, tarpeen mukaan, eikä ennalta määrätyn järjestyksen mukaisesti. 

Reunanen korostaa periaatteellisen, käsitteellisen ja käytännöllisen ideoinnin vuorottelua. 

Reunasen mukaan ideoinnissa olennaista on synnyttää mielekkäitä käsitekytkentöjä, joista 

vähitellen syntyy kelvollisia toisiinsa liittyviä “ideaparvia”, joiden avulla luoviin ja 

hyväksyttäviin ratkaisuihin voidaan päästä. (Reunanen 2007) Reunasen käsitys ideoinnista ja 

luovuudesta näyttäisi kuitenkin perustuvan enemmän luovuuden joustavuuspolkuun kuin 

sitkeyspolkuun, koska hänen kirjassaan korostuu hyvien ideoiden yllätyksellisyys, 

ahaa-elämykset ja ajatuksen vapaa kulku, eikä hän juuri käsittele vaikkapa vähittäistä ja 

asteittaista kehittämistä, asiantuntemusta ja kärsivällistä työtä. Kuitenkin hän neuvoo 

välttämään “intuitiivisten päähänpistojen” luovuutta ja ihanteellisia ideoinnin menetelmien 

etsimistä luovuuden metodologiasta. Reunanen yrittääkin tehdä lähestymistavassaan selvän 

pesäeron sekä “insinööriluovuuteen“ että aivoriihessä tapahtuvaan divergentin ajattelun 

luovuuteen. 

4.2 Abstrahointi muotoiluajattelussa 

Christopher Alexander toi muotoilun keskusteluun 1964 loogisen mallin siitä, miten 

suunnittelu voi edetä kahtalaisesti, ensin analyyttisesti jakamalla suunnitteluongelma 

osaongelmiin, ja sitten kun ne on ratkaistu, voidaan osaratkaisuista synteettisesti koota 

uudelleenmuotoiltu tuote (kaavio 11). (Christopher 1964 s. 94) 
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Kaavio 11:  Ongelman analyysi ja synteesi. Muokattu Christopher 1964 s. 94. 

Käytännön kokemus on kuitenkin osoittanut, että muotoilussa harvoin voidaan soveltaa 

analyysiä ja synteesiä näin suoraviivaisesti, koska ongelmat ovat kietoutuneita toisiinsa ja 

moniin muihin seikkoihin, joita ei edes aina tunneta: yksittäisten osaongelmien 

ratkaiseminen ideaalilla tavalla ei tavallisesti johda ideaaliin ratkaisuun kokonaisuuden 

kannalta. Tämä malli on verrattavissa hierarkkisten ja siiloutuneiden organisaatioiden 

pahamaineiseen osaoptimoinnin ongelmaan, jota viime vuosina on pyritty purkamaan 

esimerkiksi erilaisilla ketterillä liiketoiminnan ja tuotekehityksen menetelmillä (esim. 

Nurmela & Rintala 2014 s. 18).  

Yleistäen voidaan todeta, ettei ongelman analyysi ja synteesi itsessään johda abstrahoivaan 

tai systeemiseen lähestymistapaan, jota menestyksekäs muotoiluajattelu esimerkiksi Crossin 

mukaan (2011 s. 75, 103, 146) edellyttää: “ Mutta asiantuntijan avaintaito on kyky 

mentaalisesti astua aiempien esimerkkien ulkopuolelle ja muodostaa abstraktimpia 

erikoisalansa kannalta relevantteja käsitteellistyksiä. Asiantuntijoiden uskotaan kykenevän 

tallettamaan ja palauttamaan informaatiota laajempina kognitiivisina yksikköinä kuin 

vasta-alkajan ja tunnistamaan perustana olevia periaatteita, ongelman pinnallisiin piirteisiin 

keskittymisen sijasta ” (Cross 2011 s. 164). Crossin mukaan hyville muotoiluajattelijoille on 

ominaista ajattelutapa, “ johon kuuluu saumaton operointi eri yksityiskohtaisuuden tasojen 

kanssa, korkean tason systeemisistä tavoitteista alhaisen tason fyysisiin periaatteisiin ” sekä 

kyky nopeasti ja reflektiivisesti vuorotella abstraktin ajattelun ja konkreettisten seikkojen 

välillä (2011 s.136, kappaleen lainausten suomennokset tekijän). 

Monet saatavilla olevat muotoiluajattelun menetelmät hyödyntävät abstraktia ajattelua eri 

muodoissaan, koska se auttaa luomaan laajemman perspektiivin suunnitteluongelmaan ja 
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mahdollisesti näkemään sen uudella tavalla. Jos analysoidaan Curedalen (2013 s. 105-166) 

määrittelemiä muotoiluajattelun prosessin vaiheita, voidaan päätellä, että kykyä 

abstrahointiin vaaditaan erityisesti muotoiluprosessin alkuvaiheessa, mutta se on myös 

läsnä kautta koko prosessin: 

1 Tee tarjous: Tarjousta varten suunnittelutyö on osattava jakaa mielekkäisiin osiin, jotta 

asiakas saisi käsityksen kunkin työvaiheen kestosta ja kustannuksista. Tämä osiin jakaminen 

edellyttää abstraktien kokonaisuuksien hahmottamista tulevassa suunnitteluprosessissa ja 

samalla määrittelee rajoja sen mahdolliselle kululle.  Ottaen huomioon, että itse 

suunnitteluongelmasta ja -tehtävästä tiedetään tässä vaiheessa tavallisesti kohtuullisen 

vähän, on tarjouksen tekeminen katsottava myös luovaksi toiminnaksi.  

2 Rakenna tiimi:  Suunnittelutyöhön valittavien ihmisten asiantuntemus, ryhmätyötaidot ja 

muut ominaisuudet vaikuttavat mitä suurimmassa määrin projektin onnistumiseen. Vain 

näkemällä suunnittelutehtävän kokonaisuus eri haasteineen ja mahdollisuuksineen voidaan 

koota sopivat ihmiset. Abstrakti ajattelu auttaa luomaan käsillä olevasta tehtävästä 

laajemman kuvan ja siten luo edellytykset eri alojen asiantuntijoiden väliselle hedelmälliselle 

kommunikaatiolle.  

3 Määrittele visio:  Jotta muotoilutyö saisi oikean suunnan, on sille asetettava mielekkäät 

tavoitteet ja strategia niiden saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa abstraktion kyvyn merkitys 

lienee kaikkein suurin, koska siinä rohkaistaan katsomaan suunnitteluongelmaa uudesta 

näkökulmasta (reframing the problem) ja uudelleenmäärittelemään se. Abstraktio on 

omiaan erilaisten ennakko-oletusten esiintuojana, koska se tapa jolla asetamme ongelman 

laajempaan kontekstiin paljastaa suoraan oman näkökulmamme — ja samalla saattaa rajata 

pois muut, mahdollisesti hedelmällisemmät näkökulmat. Samalla suunnittelutyö vaatii 

suunnan edetäkseen: kaikkia vaihtoehtoja ei voida pitää avoinna rajattomasti, koska 

resurssit on suunnattava tietynlaiseen tiedonhankintaan ja ideointiin. Jos valittu suunta 

osoittautuu huonoksi, on palattava takaisin valittava uusi viisaammin. 

Curedale (2013 s. 125) sisällyttää tähän vaiheeseen myös inspiraation etsimisen. Luovuuden 

psykologian mukaan inspiraationa toimii laajemmin ajateltuna kaikki se tieto ja kokemus, 

jonka osallistujat ovat siihen mennessä kartuttaneet. Tietoinen inspiraation lähteiden 

etsintä tuo aiemmalle kokemukselle laajuutta ja jos inspiraation lähteet valitaan 
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onnistuneesti, ne auttavat sopivien tavoitteiden ja ratkaisuehdotusten syntymistä. Tässäkin 

tehtävässä kyky abstrahointiin ja suuremman kokonaisuuden hahmottamiseen auttaa 

löytämään luovalla tavalla inspiraatiota sellaisista ilmiöistä ja lähteistä, jotka tuottavat 

tuoreita ja valaisevia näkökulmia. Kuten Curedale toteaa, jos inspiraatiota etsitään vain 

vertaamalla omaa tuotetta kilpailijoiden vastaaviin, syntyy lähinnä keskenään samankaltaisia 

ja yllätyksettömiä tuotteita. 

Merkittävä osa-alue tästä vaiheesta on kontekstin määrittely. Koska mikään tuote tai palvelu 

ei voi vastata kaikkien ihmisten kaikkiin tarpeisiin, on tuotteen käyttötilanne rajattava 

tavalla tai toisella. Konteksti määritellään suhteessa suunnittelun tarkoitukseen  (engl. design 

intent), joka ilmaisee synteettisessä muodossa muotoiluajattelun projektin tavoitteen. Siinä 

missä visiota on pidettävä selvästi abstraktina käsitteellisenä representaatiota siitä mihin 

suunnittelussa pyritään, myös konteksti edustaa abstrahoinnin tuloksena syntynyttä tapaa 

määritellä valmiin ratkaisun nivoutuminen konkreettiseen todellisuuteen. 

4 Tunne ihmiset ja konteksti: Varsinaisen suunnittelun pohjaksi kerätään tietoa 

suunnitteluongelman luonteesta: miten tuotetta tai palvelua käytetään, mitä siltä odotetaan 

jne. Mitään tietoa ei voida tuottaa tai kerätä ilman tiedonintressiä, jonka edellisen vaiheen 

visio määrittelee. Sen lisäksi että on päätetty kerätä tietyn tyyppistä tietoa, on myös samalla 

määritelty se viitekehys, jonka perusteella tämä tieto käsitteellistetään ja arvotetaan 

merkitykselliseksi. Vaikka tiedonhankinta muodollisesti rajataan erilliseksi muotoiluajattelun 

vaiheeksi, jokainen uusi tieto ja kokemus myös muokkaa visiotamme ja samalla antaa jo 

aavistuksia mahdollisista ratkaisuehdotuksista määritellen siten edelleen tulevaa 

tiedonhankintaa ja sen prosessointia seuraavissa vaiheissa. Kognitiotieteessä tätä ajattelun 

valikoitumista kutsutaan vahvistusvinoumaksi (engl. confirmation bias, ks. luku 4.4.1). 

5 Tulkitse ja yhdistele: Abstraktin ajattelun merkityksen kannalta tämä muotoiluajattelun 

vaihe on kenties kaikkein kiinnostavin. Kerättyä informaatiota jäsennetään, jalostetaan ja se 

suhteutetaan asetettuihin tavoitteisiin. Keinot riippuvat informaation luonteesta, mutta 

tavallisia ovat esimerkiksi tyypittely ja teemoittelu, jotka luovat kerättyyn informaatioon 

rakenteen. Aineistosta syntyvät tulkinnat edellyttävät tavallisesti synteettistä ajattelua ja 

induktioon perustuvaa päättelyä. Se miten kerätty informaatio ymmärretään määrittelee 

seuraavan vaiheen ideoinnin kysymyksen ja tavoitteiden asettelun. Tulkinnan ja yhdistelyn 
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seurauksena ongelmasta saadaan kokonaisvaltaisempi ja syvällisempi kuva: suunnittelun 

kohteena olevaa ongelmaa, tilannetta, tuotetta tai palvelua ymmärretään. Mitä lähemmäs 

“todellisia” ja ratkaistavissa olevia ongelmia tällä tulkinnalla päästään, sitä paremmat 

mahdollisuudet suunnitteluprojektilla on menestyä tavoitteissaan. Tämä vaihe on 

olennaisesti yhteydessä vaiheeseen kolme, (Määrittele visio), koska siinä asetettiin ne 

kriteerit, joiden suhteen edellisessä vaiheessa kerätty tieto jäsennellään. Saavutettu 

ymmärrys saattaa johtaa ongelman uudelleenrajaamiseen ja jopa uuteen visioon ja 

kontekstin määrittelyyn. 

6 Tuota ideoita (Explore ideas): Etsitään ratkaisuehdotuksia kerätyn tiedon ja tavoitteiden 

pohjalta. Ideoita tuotetaan paljon, tyypillisesti aivoriihi-menetelmällä tai muilla siihen 

pohjautuvilla menetelmillä. Ideointi voidaan kohdistaa suunnitteluongelman eri osa-alueisiin 

tai osaongelmiin. Ongelman määrittely vaikuttaa ideoinnin tuottamien ratkaisuehdotusten 

luonteeseen ja laatuun. Ideoiden tuottamisen kanssa yhtä merkittävä haaste on 

jatkojalostukseen sopivien ideoiden valitseminen. Ideat itse voivat ratkaista esimerkiksi 

konkreettisia tai abstrakteja ongelman ulottuvuuksia, ja niiden valitsemiseen voidaan 

soveltaa soveltuvuusmatriiseja ja painotettuja valintakriteerejä.  

7 Tee prototyyppi ja jalosta (Prototype and refine): Prosessin loppupuolella testataan 

ideoiden ja periaatteiden toimivuutta käytännössä. Muotoiluajatteluun perustuva 

suunnitteluprosessi aikataulutetaan tavallisesti niin, että prototypointiin päästään 

mahdollisimman aikaisin ja kehityssykliä toistetaan useita kertoja. Prototypointi ja mallit 

ovat muotoiluajattelussa katsottava myös ideoinnin muodoksi. On pikemminkin harvinaista, 

että ideoinnissa syntynyt ehdotus päätyisi sinällään, muokkaamattomana valmiiksi 

prototyypiksi. Prototypoinnille on tyypillistä konkreettisen ja abstraktin vuoropuhelu; se 

mikä vaikutti periaatteessa  oikein hyvältä idealta,  saattaa osoittautua joksikin aivan muuksi, 

kun se saa konkreettisemman muodon. 

8 Kokeile, paranna ja toteuta: Kokeilujen ja käyttäjätestien avulla ideasta viimeistellään 

toteutuskelpoinen valmis ratkaisu. Tässä muissa lähteissä kommunikaatiovaiheeksikin 

nimetyssä vaiheessa syntyneet konkreettiset ratkaisut voidaan tuoda esiin niiden 

abstraktien ominaisuuksien valossa, joiden avulla ne on synnytetty. Usein valmiin ratkaisun, 

tuotteen tai palvelun on kuitenkin “puhuttava omasta puolestaan”, eikä niillä innostavilla 
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ideoilla, ylevillä periaatteilla ja kauniilla ajatuksilla, joita sen takana mahdollisesti oli, voida 

enää olennaisesti vaikuttaa siihen, miten ratkaisu täyttää tehtävänsä. Monet abstraktit ideat 

ovat toki saattaneet tulla kiinteiksi ja luonteviksi osiksi tuotettua ratkaisua — ideasta on 

tullut ratkaisu. 

Yksittäisten suunnittelun vaiheiden lisäksi abstraktia ajattelua tarvitaan olennaisesti koko 

suunnitteluprosessin hallitsemiseksi, koska muotoiluajattelun prosessi on usein luonteeltaan 

iteratiivinen ja vaikeasti määriteltävissä etutukäteen. Tässä abstraktion merkitystä käsiteltiin 

muotoiluajattelun prosessin vaiheiden (Curedale 2013) ja muotoiluajattelun johtamisen 

diskurssin  suhteen. Prosessimallit antavat toki kuvan siitä mitä muotoilussa pääpiirteissään 

tapahtuu, mutta muotoiluajattelun muotoilun diskurssiin  kytkeytyvä Cross (2011 s. 74) 

puolestaan toteaa, että käytännössä hänen tutkimiensa muotoilijoiden työ ei ollut 

järjestelmällistä tai perustunut jäsenneltyihin ja artikuloituihin suunnitelumenetelmiin. 

Syynä tähän Cross esittää sen, että nämä muotoilijat olivat niin uppoutuneita työhönsä, 

ettei prosessin reflektoinnille jäänyt aikaa.  

4.3 Model of hierarchical complexity 

Model of hierarchical complexity (MHC) eli hierarkkisen kompleksisuuden malli on 

matemaattisen pohjan omaava konstruktivistiseen kehityspsykologiaan perustuva 

vaihemalli, joka kuvaa tehtävien haasteellisuutta niiden ratkaisuun vaadittavan informaation 

hierakisen järjestyneisyyden suhteen (Commons 2007 s. 1 Kjellström ja Stålne 2011 s. 17). 

Kunkin tehtävän haasteellisuus (abstraktiotaso) määräytyy sen vaatimien hierarkisesti 

kompleksisten rekursiivisten operaatioiden määrän perusteella. Hierarkkinen eli 

vertikaalinen kompleksisuus, syntyy ajattelun laadullisesta monimutkaisuudesta, toisin kuin 

horisontaalinen (perinteinen) kompleksisuus, joka kuvaa keskenään yhtä monimutkaisten 

tehtävien suorittamista yksi toisensa jälkeen. Esimerkiksi laskutehtävän 2 x (4 + 2) = ? 

suorittaminen edustaa hierarkisesti monimutkaisempaa tehtävää kuin 2 x 4 x 2 = ?, koska se 

(näistä ensimmäinen) vaatii kahden periaatteen soveltamista samanaikaisesti. (Commons 

2007) 

Alimmalla MHC:n abstraktiotasolla merkitys on binääristä: 1 tai 0, olemassaolo tai 

ei-olemassaolo. Seuraavat, korkeammat abstraktiotasot noudattelevat kuuluisia Piaget:n 
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kognitiivisen kehityksen vaihemallin määrittelemiä kehitystasoja ja niiden alatasoja, joiden 

jatkoksi Commons vielä lisää kolme aikuiselle ajattelulle mahdollista, postformaalia tasoa. 

Koska MHC ei tarkastele informaation sisältöä, vaan tapaa, jolla se on jäsennetty, se on 

luonteeltaan universaali ja sovellettavissa mihin tahansa inhimilliseen elämänalueeseen, 

joka sisältää ajattelua tai toimintaa, mutta myös tietokoneiden tekoälyyn tai vaikkapa 

eläinten käyttäytymiseen. Toisin kuin kuuluisa Piaget:n ajattelun kehitystä kuvaava 

vaihemalli, MHC ei myöskään edellytä dialogia tehtävää suorittavan subjektin kanssa ja se 

käsittelee itse tehtävää ja sen suorittamista toisistaan erillisinä. Tämä mahdollistaa Platonin 

idealismin mielessä täydellisen mallin tuottamisen erilaisista tehtävistä. (Commons 2007) 

On osoitettu, että yksilön ja ryhmien ajattelu ja kommunikaatio näyttäisivät vakiintuvan 

tietylle abstraktiotasolle, joka on eri elämänalueilla näille vallitseva, mutta joka kuitenkin 

saatetaan ylittää esimerkiksi ammatillisessa erikoisosaamisessa. Lisäksi on syytä huomata, 

että menestymiseen tietyssä tehtävässä vaikuttaa tehtävän abstraktiotason lisäksi apu ja 

ohjeet, jotka tehtävän suorittamiseen on annettu. Siksi on mahdollista hyötyä ja soveltaa 

muiden luomaa korkeamman abstraktiotason ymmärrystä ilman, että pystyisi itsenäisesti 

suorittamaan tehtäviä tai tunnistamaan ongelmanasetteluita tällä tasolla (Commons ym. 

2005, Commons 2007).  

Commonsin ja muiden muotoilemaa hierarkkisen kompleksisuuden mallia on kritisoitu siitä, 

että tasot paradigmaattinen (13) - meta-paradigmojen välinen (15) eivät ole riittävän 

tarkasti määriteltyjä (Barker ym.). Koska tämä tutkielma ei rajauksensa takia olennaisesti 

kosketa näitä tasoja, voidaan pitää MHC:n soveltamista tämän työ tavoitteisiin nähden 

riittävän turvallisena. MHC:tä ei mitä ilmeisimmin voida lukea kasvatustieteen valtavirtaan, 

mutta sillä näyttäisi olevan vakiintunut asema aikuiskasvatustieteessä. 

4.3.1 MHC:n tasot 

Commons ym. (2002 s. 3) määrittelevät hierarkiatasojen suhteet toisiinsa seuraavien 

sääntöjen mukaisesti: 

1 Ylemmät tasot määritellään alemman tason termein ja siksi ne sisältävät nämä alemmat 

tasot. Tämä luo hierarkian. 
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2 Ylemmät tasot ohjaavat alempien tasojen tekoja ja ovat siksi tehokkaampia. Ylemmät 

tasot luovat alempien tasojen ilmiöt tavalla, joka ei olisi yksin alemmalta tasolta mahdollista. 

3 Tapa, jolla ylempi taso ohjaa alemman tason tekoja ei ole keinotekoinen. 

On huomattava että MHC:n tasot määräytyvät alkaen yksinkertaisista, konkreettisista 

merkitysrakenteista konstruktiivisella tavalla kohti abstraktimpia, laajempia ja 

monimutkaisempia kokonaisuuksia, eikä malli itsessään rajaa mahdollisten tasojen 

lukumäärää.  

Tarkastelun rajaamisesta 

Muotoiluajattelun ja aikuisten kognitiivisen kehityksen kannalta kiinnostavat MHC:n 

määrittelemät abstraktiotasot ovat järjestysnumeroltaan 8 - 12 (konkreettinen - 

metasystemaattinen). Kaikki MHC:n 15 tasoa  on esitelty liitteessä 1. Mallin luonteesta 1

seuraa, että kaikkein abstrakteimmat tasot 13 (paradigmaattinen) ja 14 (paradigmoja 

yhdistävä, engl. cross-paradigmatic) ovat yksilön ajattelussa varsin harvoin saavutettavissa ja 

niiden määrittelemät ilmiöt ovat luonteeltaan niin laaja-alaisia, että niiden soveltaminen 

käytännön tehtävissä jää vääjäämättä vähäiseksi. Hyvin harvat aikuiset pystyvät formaalia 

tasoa (10) abstraktimpaan ajatteluun. Esimerkkejä tason 14 ajattelusta ovat Darwinin 

evoluutioteoria, joka toi yhteen biologian, ekologian, maantieteen ja eläinten 

käyttäytymistieteen paradigmat muuttaen perustavanlaatuisella tavalla länsimaista 

ihmiskäsitystä sekä Einsteinin suhteellisuusteoria, joka yhdisti hiukkasfysiikan ja 

kosmologian paradigmat. (Commons & Bresette 2006 s. 262) 

Koska vasta konkreettinen taso (8) antaa mahdollisuuden ilmiöiden tarkasteluun suhteessa 

niiden kontekstiin, voidaan sitä pitää jonkunlaisena perustasona muotoiluajattelussa. Vaikka 

kontekstia ei erikseen analysoitaisi tai artikuloitaisi, se on siitä huolimatta läsnä kaikissa 

suunnittelutehtävissä; asettaahan pelkkä suunnittelemisen intentio asiat vääjäämättä 

tiettyyn kontekstiin, jota ei voida poistaa tai kokonaan unohtaa. MHC:n konkreettisella 

1) Abstraktiotasot on nimetty järjestysnumeron mukaisesti niin, että ensimmäisen, kalkulatoorisen tason 
järjestysnumero on 0. Siksi abstrakteimman tason, meta-paradigmoja yhdistävän tason järjestysnumero on 14 
eikä 15.  Jotkut kirjoittajat (Barker ym.) määrittelevät myös 16. abstraktiotason,  joka on alustavasti nimetty 
meta-paradigmojen väliseksi tasoksi (meta-cross-paradigmatic) ja jonka järjestysnumero on siis 15. Tämä taso on 
kuitenkin vielä kovin heikosti määritelty eikä se näyttäisi tuovan mitään relevanttia ainakaan tämän tutkielman 
kontekstissa. Aiemmissa kirjoituksissaan (kuten Commons & Bresette 2006) Commons viittaa tasoa 14 
abstraktimpaan ajatteluun käsitteellä transsendentti. 
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tasolla (8) suhde kontekstiin on kuitenkin välitön: siinä ajattelu kattaa vain juuri nyt käsillä 

olevan tilanteen tai sellaisesta muodostetun tarinallisen esityksen. Kontekstiin on 

suunnittelussa toki suhtauduttava myös abstraktina muuttujana, hypoteettisena 

kontekstina ja käyttötilanteena, jolloin ajattelulta vaaditaan korkeampaa, vähintään 

abstraktia (9) tasoa. Näistä syistä työssä MHC:n soveltaminen rajataan koskemaan 

konkreettista tasosta (8) meta-systemaattiseen tasoon (12) saakka. 

Tasot 7-12 

Koska jokainen MHC:n tasojen periaatteiden mukaan kukin taso määritellään alemman 

tason pohjalta, tähän esittelyyn on otettu mukaan primaarinen taso (7), jotta konkreettisen 

tason (8) luonne olisi helpompi ymmärtää, vaikka juuri rajasinkin primaarisen tason 

varsinaisen soveltamisen ulkopuolelle. 

7.  Primaarinen:  Monisanaiset tarinalliset kertomukset (ajatukset) osataan suhteuttaa 

ulkoiseen todellisuuteen. Osataan käyttää suoraviivaista päättelyä ja muodostaa aisteilla 

havaittavaa todellisuutta koskevia yksinkertaisia sääntöjä. Pystytään yksinkertaisiin 

aritmeettisiin laskutehtäviin kuten 2 x 4 = 8.  

8. Konkreettinen: Kahta tarinallista aistitodellisuuden mallia voidaan hallita yhtä aikaa ja ne 

voidaan sovittaa yhteen, esimerkiksi kahden eriävän mielipiteen sovittelu niin, että niin että 

molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä. Sovittelussa ei tosin osata soveltaa normia, 

periaatetta tai sääntöä. Asioita, tapahtumia, paikkoja ja tekoja osataan kuvailla 

kertomuksellisesti itsen ja muiden vuorovaikutuksen kontekstissa: ymmärretään että muilla 

ihmisillä on oma näkökulmansa. Monimutkaisten sosiaalisten käyttäytymissääntöjen 

noudattaminen.  Monimutkaisemmat aritmeettiset laskutoimitukset, kuten 2 x (4 + 2) = 12.  

9. Abstrakti: Ominaisuus tai laatu voidaan ymmärtää muuttujana.  Voidaan ymmärtää 

aistitodellisuutta piirteiden, stereotyyppien, persoonallisuuksien ja muiden vastaavien 

muuttujien avulla. Nämä muuttujat syntyvät yleistämisen kautta ja niillä viitataan tietyn 

yksittäisen arvon sijaan kaikkiin tämän muuttujan mahdollisiin tuloksiin. Abstrakteina 

ominaisuuksina käsitettyjä piirteitä voidaan asettaa päämääriksi. Tavallisia abstraktin tason 

käsitteitä ovat esimerkiksi paikka, teko, toimija, tila ja tyyppi.  
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10. Formaali: Kahden abstraktin muuttujan koordinointi yhdessä esimerkiksi yksisuuntaisen 

syy-seuraussuhteen (jos a , niin b  ) ilmaisemiseksi. Yksittäisen muuttujan toiminnan 

hahmottaminen suhteessa sen kontekstiin, periaatteeseen tai sosiaaliseen normiin. 

Empirian ja abstraktien muuttujien suhteuttaminen toisiinsa. Osataan vedota loogiseen tai 

empiiriseen päättelyyn. Formaalin tason logiikka on lineaarista, yksiulotteista, koska se 

nojaa vain yhden muuttujan toiminnan ymmärtämiseen kerrallaan. 

11. Systemaattinen: Vähintään kahden formaalin kytköksen muodostaman koherentin 

järjestelmän ymmärrys, esimerkiksi hyvät ja pahat kehät: ‘hiilidioksidin lisääntyminen 

ilmakehässä lisää ilmaston lämpenemistä, joka vuorostaan lisää hiilidioksidin määrää 

ilmakehässä’ tai ‘tuotteen tunnettuus auttaa lisäämään tuotteen myyntiä, mikä puolestaan 

auttaa tuotteen tunnettuuden lisääntymistä’. Systemaattisen ajattelun avulla voidaan 

ymmärtää sekä luoda systeemejä ja matriiseja, joissa on monta muuttujaa.  Tapahtumat ja 

ideat osataan suhteuttaa niiden laajempiin konteksteihin, kuten oikeusjärjestelmään, 

yhteiskuntaan, tiettyyn yritykseen, talousjärjestelmään tai kansallisvaltioon. 

12. Meta-systemaattinen: Kahden tai useamman systeemisen tason järjestelmän 

muodostama järjestelmä. Meta-systemaattisen tason ajattelun avulla voidaan verrata 

kahden eri alan järjestelmiä ja muodostaa niistä meta-järjestelmä (systeemien systeemi), 

jonka avulla voidaan luoda uusia vastaavia alajärjestelmiä. Tämän tason kautta yksittäisten 

järjestelmien, esimerkiksi ideologioiden tai kulttuurien, toimintaa voidaan reflektoida ja 

niiden ominaisuuksia voidaan kuvailla ja vertailla. Meta-systemaattista tasoa ohjaa 

paradigmaattinen taso 13, jossa osataan yhdistää hyvin laajoja metasystemaattisia 

kokonaisuuksia uusiksi paradigmoiksi. (Commons 2007, Commons ja Bresette 2006, Stålne 

2011). 

On syytä huomata, että MHC:n kehitys tasot  (order of complexity) koskevat yksittäisiä 

tehtäviä, mutta samojen  15 tason mukaan voidaan määritellä minkä tahansa teon, 

näkökulman tai ‘tekstin’ kehitys vaihe  (stage of performance). MHC ei kuitenkaan pyri 

kategorisoimaan ihmisiä näiden ajattelun kehittyneisyyden mukaisesti (toisin kuin Piaget) 

vaan siihen liittyvän tutkimuksen mukaan ihmisten ajattelun kompleksisuuden vaihe 

vaihtelee tehtäväkohtaisesti (Commons 2007 s. 3). 
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4.3.2 Kehittyminen tasolta toiselle, siirtymävaiheet 

Hierarkkisen kompleksisuuden malliin on sisällytetty kuvaus siitä, miten yksilön ajattelu 

jonkin asian suhteen kehittyy tasolta toiselle erityisten siirtymävaiheiden kautta (engl. 

transition steps). On huomattava, että MHC:n tasojen luonteeseen kuuluu, että ne ovat 

itsenäisiä ja niiden välillä on selvä ‘porras’ ja laadullinen muutos, toisin sanoen hierarkkisen 

kompleksisuuden mallin tasot muodostavat epäjatkuvan skaalan. Nämä siirtymävaiheet 

kuvaavat sitä, kuinka uudenlainen ajattelu vähitellen korvaa vanhan. Siirtymävaiheita ei 

voida pitää itsenäisinä tasoina. Kehitys johtaa aina järjestyksessä seuraavan korkeamman 

tason ajattelun omaksumiseen. (Commons ja Richards 2002, Commons 2002) 

Kun lähtötason tehtävät osataan suorittaa lähes täysin virheettä, niiden suorittaminen 

automatisoituu. Tämä johtaa ‘ylioppimiseen’ ja mahdolisuuteen tarkastella tehtäviin liittyviä 

ärsykkeitä ja merkityksiä suurempina kokonaisuuksina. Tämä tarkoittaa että yksittäistä 

tehtävän piirrettä ei enää tarvitse erottaa omaksi mieltämisyksikökseen, vaan se voidaan nyt 

suhteuttaa suurempaan kokonaisuuteen. (Commons & Bresette 2006 s. 271) Tasolta toiselle 

kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla siirtymävaiheilla riippumatta lähtötasosta.  

1 Teesi: lähtötason ajattelutapa johtaa konflikteihin, uudet kokemukset ja tiedot ovat sille 

ristiriitaisia. 

2 Antiteesi: Alkuperäisen kanssa vastakkaista mallia tai ajattelutapaa sovelletaan uusien 

kokemusten ja tietojen hallitsemiseksi.  

3 Relativismi: Teesi ja antiteesi vaihtelevat kontekstin mukaan (ambivalenssi), asiaan 

suhtautumista kuvailee vetoaminen todellisuuden suhteelliseen luonteeseen ja käsillä 

oleviin olosuhteisiin yhtenäisen käsityksen sijaan. 

4 Smash: Teesi ja antiteesi yhdistyvät ja ovat olemassa yhtä aikaa kaoottisella tavalla, jossa 

luodaan uusi synteesi.  

5 Uusi teesi / synteesi: Uusi ymmärrys, joka kattaa sekä teesin että antiteesin.  

Muotoiluajattelun kannalta nämä siirtymävaiheet tarjoavat kiinnostavan näkökulman 

erilaisten ratkaisuehdotusten synnyttämiselle. Esimerkiksi luovuutta koskevassa 

tutkimuksessa on pyritty selvittämään, voitaisiinko luovan työn tuottavuutta lisätä 
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antamalla jollekin ryhmän jäsenistä tehtäväksi erilaisten antiteesien tuottaminen (ns. devil's 

advocate, paholaisen kätyri -rooli). Tulokset ovat osoittaneet, ettei antiteesien tahallinen 

tuottaminen ole lisännyt tuottavuutta luovuutta vaativissa tehtävissä. Sen sijaan kriittisestä 

ajattelusta on hyötyä vain, jos se on luonnollinen osa ryhmän keskustelukulttuuria ja se 

tähtää rakentavaan asian käsittelyyn. (de Dreu ym. 2013) 

Työskentely ryhmässä näyttäisi luonnostaan edistävän ajattelun kehittymistä, koska 

erilaisten näkökulmien risteämistä ja siitä syntyviä antiteesejä siinä ei juurikaan voida 

välttää. Vaikka aivoriihityöskentely ryhmässä on tutkimusten mukaan yksilöllistä ideointia 

tehottomampaa, pidetään sitä silti edelleen suositeltavana toimintatapana erityisesti tämän 

ajattelua rikastavan vaikutuksen vuoksi. Tutkimuksissa onkin havaittu, että ideoita syntyy 

ryhmä-aivoriihien jälkeen  enemmän kuin yksilöllisen aivoriihen jälkeen (de Dreu 2013). 

MHC:hen suhteutettujen tutkimusten mukaan kehittymistä tasolta toiselle ei juuri voida 

merkittävästi nopeuttaa kurssien, koulutusten tai menetelmien avulla — ei ainakaan yhtä 

tasoa enempää. Metakognitiivisten taitojen (oman ajattelun reflektio) lisäämisen on 

havaittu edistävän ajattelun kehittymistä. Tosin juuri mitään ei voida sanoa tasoilta 11, 

systemaattinen ja 12, meta-systemaattinen edemmäs kehittymisestä, koska vain hyvin 

harvat ihmiset todella yltävät näille tasoille. Kaikilla tasoilla kehittymistä kuitenkin kuvaa se, 

että kyseisen tason tehtävien suorittaminen vähitellen automatisoituu ja ne voidaan 

jäsentää suurempina kokonaisuuksina, eli sanonnan mukaan  ‘nähdä metsä puilta’. 

(Commons ja Bresette 2006 269-271) 

Lohdullista MHC:ssä on kuitenkin se, että vaikka emme kykenisi vaikkapa 

meta-systemaattiseen ajatteluun itsenäisesti, sellaisesta tiedosta, jonka tuottaja on tälle 

tasolle päässyt, voi olla meille hyötyä. Voimme tämän tiedon avulla — ikäänkuin avustetusti 

— saavuttaa tämän tason merkityskokonaisuudet myös omassa ajattelussamme. Toisin 

sanoen voimme ymmärtää ja jopa soveltaa tasoja, joille emme itsenäisesti kykenisi sen 

takia, että muut ovat tehneet tämän jo aikaisemmin (Commons & Bresette 2006).  

On kuitenkin syytä huomata, että tällainen “avustettu ajattelu” ei salli meille samoja 

ajattelun vapauksia näillä tasoilla: Oman ajattelumme tasolla voimme havaita uusia 

ongelmia tai tehtäviä ja ratkaista ne menestyksekkäästi. Oman ajattelumme tason ylittävillä 

abstraktiotasoilla tasoilla emme voi itsenäisesti havaita ja määritellä ongelmia saati ratkaista 
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niitä menestyksekkäästi ilman apua. Kun operoimme käsitteillä ja merkityskokonaisuuksilla, 

jotka ylittävät oman ajattelumme luontaisen tason, vaarana on merkityksen alaspäin 

assimilaatio (engl. downward assimilation), joka tarkoittaa korkeamman abstraktiotason 

merkitysten vääristävää ja pelkistävää pakottamista alemman tason merkitysrakenteisiin. 

(Commons ym. 2005) Stålne antaa luennossaan (2011) esimerkkinä alaspäin assimilaatiosta 

politiikasta ja mediasta tutun käsitteen “sota terrorismia vastaan”, joka pelkistää 

moniulotteisen ja vaikeasti käsitettävän väkivaltaisuuksien ilmiön konkreettiseksi 

mielikuvaksi hävittävissä tai voitetettavissa olevasta sodasta ,  jota ei tosiasiassa ole 

olemassakaan. Jotkin arki-ilmaisut syntyvät alaspäin assimilaation kautta, kuten sosiaalisen 

median ilmiötä kuvaava meemi  (engl. meme). Alunperin meemi on Richard Dawkinsin 

(1989) evoluutioteorian ja genetiikan innoittamana luoma käsite kuvaamaan mitä tahansa 

kulttuurista entiteettiä, jonka voidaan nähdä toistavan itseään (teoria edustaa siis vähintään 

tasoa 12, meta-sytemaattinen). Sosiaalisen median kontekstissa tämä käsite kuitenkin 

mielletään kapeimmillaan tietynlaisekseksi kuvan ja tekstin yhdistelmäksi (taso 8, 

konkreettinen), jolta puuttuu lähes koko alkuperäisen käsitteen syvyys.  

4.3.3 Abstraktiotason määrittäminen 

MHC:n mukaan ajattelun abstraktiotasoon vaikuttavat toisaalta käsiteltävien asioiden 

luonne sekä näiden asioiden välisiä suhteita koskevan vuorovaikutuksen luonne. 

Abstraktimpien tasojen ajattelua leimaavat laajemmat mieltämisyksiköt ja 

monimutkaisemmat vuorovaikutussuhteet. Siten minkä tahansa tehtävän vaativuuden taso 

(order  of complexity) tai teon vaihe  (stage of performance) voidaan määrittää vastaamalla 

kahteen kysymykseen. 

1 Mitkä teot organisoivat tai jäsentävät sen? (“What are the organizing actions?”) 

2 Minkä tasoisia ovat ne elementit, jotka tulevat jäsennetyiksi? (“What are the stages of the 

elements being organized?”) (Commons & Bresette 2006, 256) 

Toisin sanoen kun halutaan selvittää jonkin teon tai tehtävän taso, on kysyttävä mille tasolle 

kuuluvat ne osatekijät, joiden järjestelyä teko vaatii ja toisaalta miten abstrakti on se 

järjestävä periaate, jota tehtävä edellyttää. Vaikka ylemmät tasot rakentuvat alempien 

tasojen päälle, vastaukset molempiin näistä kysymyksistä viittaavat samaan yksittäiseen 
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tasoon. MHC:n mukaan kukin taso operoi sille ominaisilla käsitteillä tai 

merkityskokonaisuuksilla, joita jäsentävät (organisoivat) tälle tasolle ominaiset periaatteet. 

(Commons & Bresette 2006)  

Kehitystason määrittämisen tekee vaikeaksi se, että olemme tottuneet kategorisoimaan 

asioita niiden asiayhteyksien ja keskinäisten suhteiden perusteella emmekä niiden 

esittämän informaation jäsentyneisyyden suhteen. MHC:n tasojen määrittäminen edellyttää 

tiettyä kiinnittymättömyyttä suhteessa tiedon sisältöön tai merkitykseen, jotta sen 

abstraktiotaso voitaisi havaita. Samalla, kun tämä luokittelu on tehty, se avaa uuden 

näkökulman tiedon sisältöön ja paremman mahdollisuuden sen asettamiseen laajempaan 

kontekstiinsa.  

MHC:n suhteen tehtävää tieteelliset kriteerit täyttävää luokittelua varten on muodostettu 

hierarkkisen kompleksisuuden luokittelujärjestelmä (engl. Hierarchical Complexity Scoring 

System, HCSS), jonka olennaisiin vaiheisiin kuuluvat analysoitavan ‘tekstin’ jakaminen osiin, 

jokaisen osan luokittelu ja osien välisten suhteiden analyysi. (Commons ym. 2005) 

Muotoiluajattelun konteksti ei vaadi eikä käsillä olevan työn laajuus salli yksityiskohtaista 

paneutumista HCSS:ään. Koska HCSS on jätetty tämän työn ulkopuolelle, käytän tässä 

MHC:ta koskevasta kirjallisuudesta poiketen sanaa taso  kuvaamaan sekä tehtävän 

teoreettista vaativuuden tasoa, että toteutuneen käyttäytymisen vaihe tta, jotka ovat joka 

tapauksessa ilmaistavissa samojen tasojen nimitysten tai järjestysnumeron (0-14) 

perusteella. 

4.3.4 MHC:n ja abstraktiotasojen soveltaminen muotoiluajattelussa 

Tärkein lupaus, jonka MHC tuo muotoiluajatteluun on, että abstraktimman tarkastelun 

kautta konkreettisempia seikkoja voidaan ymmärtää ja hallita paremmin. Tämä juontuu 

myös MHC:n tasojen määrittelyn säännöistä: korkeampi taso ohjaa alemman tason ilmiöitä 

ei-keinotekoisella tavalla. Kun konkreettinen ilmiö voidaan ymmärtää sitä hallitsevan 

abstraktin periaatteen valossa, tämän ilmiön hallitseminen ja hyödyntäminen on 

helpompaa, vaikka abstraktin perspektiivin omaksuminen ensin näyttäisi vaikealta tai jopa 

hyödyttömältä. (vrt. Stålne 2012). Seuraavaksi tarkastellaan mitä haasteita ja esteitä 

abstraktion hyödyntämiselle muotoiluajattelussa voidaan lähtökohtaisesti tunnistaa. 
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Ensinnä on kysyttävä onko MHC:n soveltaminen muotoiluajatteluun ensinkään mielekästä. 

Esimerkiksi Curedale (2013 s. 17) kuvailee olennaisimmaksi muotoiluajattelun työtavaksi 

abduktiivista ajattelua, joka myös jossain määrin asettuu vastapariksi perinteiselle 

insinöörilähtöiselle loogis-deduktiiviselle päättelylle (Kelley Winograd 1996).  MHC sen 

sijaan on idealistinen malli, joka perustuu informaatiotieteseen ja 

kehityspsykologiaan(Commons & Bresette 2006). Siksi voitaisiin väittää, että MHC edustaa 

juuri sellaista hierarkkista ja loogista ajattelua, jota muotoiluajattelu pyrkii korvaamaan ja 

täydentämään. Tällainen väite kuitenkin perustuisi stereotyyppiseen ja pinnalliseen 

näkemykseen luovuudesta loogisen ja järjestelmällisen ajattelun kaoottisena vastaparina. 

Vaikka hierarkkisen kompleksisuuden malli on loogis-deduktiivinen konstruktio, se ei 

itsessään edusta loogis-deduktiivista ajattelua vaan sen voidaan katsoa rohkaisevan 

pikemminkin metakognitiivisten kykyjen kehittämiseen, tietoiseen reflektioon ja totuttujen 

ajatusmallien ylittämiseen; seikkoihin jotka edistävät abstraktia ja luovaa ajattelua. MHC:n 

määrittämien abstraktiotasojen merkitystä on tutkittu erityisesti tieteellisessä luovuudessa 

ja on todettu, että radikaalit innovaatiot edellyttävät kykyä vallitsevan ajattelutavan 

ylittämiseen ja abstraktimman, holisitisemman ajattelutavan omaksumista (Commons ja 

Bresette 2006, Commons ym. 2011).  

Monet muotoiluajattelun menetelmistä näyttäisivät yhdistävät intuitiivisen ja loogisen 

ajattelun. Menetelmät muodostavat jonkinlaisen loogisen kehyksen tai järjestyneen 

rakenteen, jonka ympärillä abduktiiviseen, divergenttiin  ja intuitiiviseen ajatteluun 

perustuva luovuus saa kukoistaa. Seuraavissa luvuissa sovelletaan MHC:tä muotoiluajattelun 

näkökulmasta. Erilaisin esimerkein pyrin havainnollistamaan sitä, miten MHC:tä voidaan 

käyttää tiedon jäsentämiseen ja luovan ajattelun stimuloimiseen. Luvussa 6 käytetään 

joitakin näistä esimerkeistä varsinaisten ideointimenetelmien kehittelyn apuna. 

4.3.5 Muotoiluajattelun menetelmiä suhteutettuna MHC:hen 

Seuraavaa esitystä muotoiluajattelun menetelmistä suhteutettuna MHC:n 

abstraktiotasoihin on pidettävä varsin viitteellisenä, koska monien menetelmien 

luonteeseen kuuluu avoin lähestymistapa, joka sallii niiden soveltamisen erilaisiin kohteisiin 

ja erilaisilla tavoilla. Tämä vaikuttaa suuresti käsillä olevan tehtävän todelliseen 

abstraktiotasoon. Lisäksi itse menetelmä ei määrittele ajattelua; se määrittelee tavoitteet ja 
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keinot, joihin usein voidaan päästä yksinkertaisemman tai abstraktimman ajattelun kautta 

yhtäläisesti. Näihin esimerkkeihin on otettu mukaan joitain tutkielman aiheen kannalta 

kiinnostavia muotoiluajattelun menetelmiä ja tarkasteltu, millä abstraktiotasolla kukin 

menetelmä on mielekkäästi sovellettavissa. 

Vapaa havainnointi: käyttötilanteiden ymmärtäminen avoimen ja suoran tai osallistuvan 

havainnoinnin kautta edellyttää lähtökohtaisesti vain primaarista tasoa (7). Kuitenkin jos 

havainnoinnissa tietoisesti sovelletaan jotain valittua näkökulmaa esimerkiksi arvioimalla 

jonkin tavoitteen toteutumista käyttötilanteessa muuttuu tehtävän abstraktiotaso 

konkreettiseksi (8) tai abstraktiksi (9) riippuen näkökulman luonteesta. Samoin on laita 

havainnoinnista saadun aineiston luokittelun ja analysoinnin kanssa. 

Strukturoitujen havainnointimenetelmien, kuten POSTA ja AEIOU (Curedale 2013, 197-198) 

voidaan siis katsoa kuuluvan vähintään konkreettisen tason (8) tehtäviksi, koska ne vaativat 

muuttujan, tai ominaisuuden toteutumisen suhteuttamista havainnoitavaan tilanteeseen. 

Affinity diagram (suomeksi sen voisi kääntää affiniteettikaavioksi tai sukulaisuuskaavioksi, 

mutta koska tekijän saatavilla ei ollut vakiintunutta suomennosta, käytettäköön tässä 

englanninkielistä nimeä) (Curedale 2013, 202) auttaa ongelman jäsentämisessä ja 

kokonaiskuvan muodostamisessa ja se muistuttaa Stanfordin yliopiston 

d.shool-metodikokoelman Saturate and Group -menetelmää. Affinity diagmmissa kerätty 

aineisto tai esimerkiksi ideat ja ratkaisuehdotukset liimataan tarralapuilla seinälle tai 

tussitaululle ja ryhmitellään samankaltaisuuden tai yhteenkuuluvuuden perusteella sopiviin 

kategorioihin. Menetelmää voi käyttää yksin tai ryhmässä, jolloin se myös helpottaa 

kommunikaatiota ryhmän jäsenten kesken jaetun ongelman ymmärryksen kautta.  

Kategorisointi voi auttaa asioiden hierarkkisen rakenteen hahmottamisessa, koska se 

helpottaa abstraktin ajattelun edellyttämien laajempien mieltämisyksiköiden 

muodostumista. Menetelmä ei kuitenkaan takaa, että luodut kategoriat välttämättä 

edustaisivat MHC:n mukaista ylempää hierarkista abstraktiotasoa. Sen sijaan ne voivat 

edustaa ja lisätä vertikaalisen eli hierarkkisen kompleksisuuden sijaan horisontaalista 

kompleksisuutta: vaikkapa konkreettisen tason, 8 , ilmiöitä voi ryhmitellä toisilla 

konkreettisen tason ilmiöillä ja sama pätee muihinkin tasoihin. Koska affinity diagram 

-menetelmä ei varsinaisesti tähtää abstrahointiin, vaan kategorisointiin, kuhunkin 
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kategoriaan voidaan ryhmitellä eri abstraktiotasoille kuuluvia seikkoja. Käytännön kannalta 

tämä ei toki ole millään muotoa epäedullista, koska abstrahointi ei ole affinity diagramin 

tarkoituskaan. 

SWOT, Goal grid (Curedale 2013) ja muut nelikenttämenetelmät rohkaisevat abstraktiin 

ajatteluun jäsentämällä ilmiöt kahden muuttujan suhteen. Monissa nelikentissä (kuten 

SWOT ja Reframing matrix, Curedale 2013 s. 193)  pysty- ja vaaka-akselit eivät edusta 

varsinaisia abstrakteja muuttujia MHC:n mielessä, vaan luokittelevat tarkastellun ilmiön 

binaarisilla kyllä-ei, sisäinen-ulkoinen, hyvä-paha -arvoilla. Tällaisen nelikentän täyttäminen 

vaatinee tavallisimmin vain konkreettisen (8) tai abstraktin (9) tason ajattelua. Jos taas 

nelikenttä rakennetaan enemmän todellisten, moniarvoisten muuttujien suhteen, 

täyttäminen tehtävänä vaatii vähintään formaalin tason (10) ajattelua. Nelikentän analyysi, 

jossa molemmat muuttujat otetaan yhtäaikaisesti huomioon, voi rohkaista systemaattiseen 

(11) ajatteluun. Nelikenttien kohdalla on syytä huomata, että kenttää täytettäessä ei 

välttämättä tarvitse ajattelulla analysoida ilmiötä kahden muuttujan suhteen yhtä aikaa 

(systemaattinen taso, 11), vaan se voidaan tehdä ensin toisen muuttujan suhteen ja sitten 

toisen, mikä edustaa horisontaalista kompleksisuutta. Nelikenttien arvo ei tietenkään 

perustu itse kentän täyttämiseen, vaan sen tarjoamaan kokonaiskuvaan ja mahdollisuuteen 

uusien päätelmien muodostamiselle. Koska nelikenttä havainnollistaa sen esittämiä 

muuttujia ryhmittelyn avulla, se tuo todellisen mahdollisuuden abstrahoivaan otteeseen, 

mutta ei itsessään takaa tai edellytä sitä.  

4.3.6 Abstraktio ja innovaatiot 

Innovaatiokirjallisuudessa puhutaan innovaatiojärjestelmästä (11, systemaattinen) ja 

innovaatioympäristöstä tai -kulttuurista (12, meta-systemaattinen). Innovaation 

menestyksen kannalta olennaista on itse idean soveltuminen moniin eri järjestelmiin 

yhtäaikaisesti: esimerkiksi sosiaalisiin ja kulttuurisiin (vrt. tekstiviesti), teknisiin (vrt Linux), 

laillisiin (vrt. Über-taksipalvelu) ja humanitaarisiin (vrt. sähkötupakka) järjestelmiin. MHC:n 

näkökulmasta voidaan todeta, että menestyksekkään innovaation hallittu synnyttäminen 

edellyttää vähintään meta-systemaattisen (12) tason koordinaatiota (Commons & Bresette 

2006, Commons ym. 2011).  
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MHC voisi tuoda muotoiluajattelun lähemmäs innovaationäkökulmaa, varsinkin jos sen 

avulla voitaisiin yltää systemaattiseen — meta-systemaattiseen ajatteluun. 

Muotoiluajattelun menetelmien avulla voidaan kyllä prototypoida tuotteen tai palvelun 

käyttöä, mutta sen menestymistä todellisessa liiketoimintaympäristössä ja sosiaalisessa 

kentässä on vaikeampaa ennakoida tai simuloida. Koko muotoiluajattelu voidaan osaltaan 

nähdä muotoilusta periytyvien luovien menetelmien soveltamisena laajemmassa 

liiketoiminnan, organisaatioiden ja yhteiskunnan konteksteissa (esim. Brown 2008 s. 84). 

Siksi muotoiluajattelu muistuttaa alati enemmän yleistä liiketoiminnan konsultointia ja 

samalla innovaationäkökulmaa (esim. Aaltonen ym. 2004).  

4.4 Pohdintaa abstrahoinnin merkityksestä 

Abstraktit ideat voivat sitoa konkreettisen ja periaatteellisen systeemiseen näkökulmaan, 

joka pidetään muotoiluajattelun olennaisena piirteenä (esim. Cross 2011; Norman 2010). 

Kuitenkin tästä systeemisestä lähestymistavasta on kirjoitettu muotoilua ja 

muotoiluajattelua käsittelevässä kirjallisuudessa melko niukasti, eikä yksinomaan siihen 

tarkoitettuja menetelmiä näyttäisi olevan. Sen sijaan abstrakti ajattelu esitetään sekä 

muotoilun diskurssissa  että johtamisen diskurssissa  muotoilijan (muotoiluajattelijan) 

ominaisuutena, kykynä (Curedale 2013; Cross 2011). Seuraavassa tarkastellaan muutamia 

ilmeisimpiä kysymyksiä, joita abstraktin ajattelun soveltaminen muotoiluajatteluun 

herättää. 

Onko abstrahoinnilla sijaa muotoiluajattelussa? 

Ensimmäinen merkittävä kysymys koskee abstrahointia itseään. Koko muotoiluajattelun 

eräs kantava ajatus on tuottaa prototyyppejä, malleja ja muita, mahdollisimman 

konkreettisia representaatioita ideoinnin kohteesta, jotta abstraktit ideat olisivat 

helpommin jaettavissa ja niiden toimivuus testattavissa (Curedale 2013; Hassi & Laakso 

2011). Siksi on kysyttävä, kaipaako muotoiluajattelu lopulta abstrahointia erillisenä 

lähestymistapana? Myöntävää vastausta puoltaa se, abstrahointi tapahtuu ideoinnissa joka 

tapauksessa, jolloin sen tekeminen tietoisesti ja hallitusti tuskin on haitallista. Kieltävää 

vastausta voidaan perustella sillä, että muotoiluajattelun käsikirjat näyttäisivät jo pursuavan 

erilaisia menetelmiä, joissa abstraktio on mukana tavalla tai toisella. Näissä menetelmissä se 

on kuitenkin sidottuina muihin tavoitteisiin ja näkökulmiin. Koska abstrahoivaa ja 
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systeemistä ajattelua kuitenkin pidetään muotoiluajattelulle olennaisena piirteenä, niin 

miksemme paneutuisi sen edistämiseen itsenäisen menetelmän avulla ja siten yrittäisi antaa 

jonkinlaisen mahdollisuuden sen tietoiselle käytölle? 

Abstrahoinnin suuntaaminen 

Toinen kysymys koskee abstraktin tarkastelun rajaamista mielekkääksi kokonaisuudeksi. 

Lähes mikä vain suunnittelutyö kätkee sisäänsä loputtomasti eri mahdollisuuksia, 

vaatimuksia, näkökulmia ja muuttujia, joiden koherentti esittäminen hierakkisina 

vuorovaikutussuhteina olisi kenties teoreettisesti ja teknisestikin mahdollista, mutta hyvin 

epäkäytännöllistä ja toivottoman työlästä. Ideoinnissa tarkastelun rajaaminen tarkoittaa 

tietysti samalla potentiaalisesti hyödyllisten luovien ratkaisuehdotusten kannalta 

merkittävän tiedon ja näkökulmien poisrajaamista, mikä kyseenalaistaa koko tämän 

idealistisen lähestymistavan hyödyn.  

Jos MHC:n abstraktiotasoja yrittää soveltaa johonkin verrattain monimutkaiseen 

ongelmanratkaisutehtävään (esimerkiksi elämyspuistokonseptin luominen), huomaa oitis, 

että konkreettisempiin seikkoihin vaikuttavat tosiasiassa lukemattoman monet 

abstraktimmat periaatteet. Mitä laajemmin suunnitteluongelma alussa määritellään, sitä 

vaikeammaksi käy perustellun näkökulman valitseminen abstraktiota varten. Samoin, mitä 

laajempaa tarkastelua ongelmanasettelu edellyttää, sitä pienemmän osa sisäisistä ja 

ulkoisista vuorovaikutussuhteista voidaan selittää erilaisilla abstrakteilla malleilla ja 

käsitteillä. Siksi on perusteltua epäillä, voidaanko abstrahoivalla tarkastelulla tosiasiassa 

saavuttaa merkittävää hyötyä, jos sen avulla ei onnistuta havainnollistamaan 

ongelmanratkaisun kannalta olennaisia piirteitä. Tällöin tarkasteltavan kohteen toiminta 

näyttäytyy suunnittelijoiden hyvästäkin yrityksestä huolimatta, edelleen kaoottisena. 

Jos abstrakti tarkastelu koskee vain jo tunnetun tiedon analysointia ja luokittelua, on 

kysyttävä voiko se todella tuottaa mitään uutta ja hyödyllistä. Curedalen (2013 s. 17) 

mukaan filosofi Charles Peirce on osoittanut etteivät deduktiivinen ja induktiivinen päättely 

itsessää voi tuottaa mitään uusia ideoita. Muistettakoon kuitenkin, että tässä abstrahoinnin 

tarkoituksena ei ole suoraan tuottaa ideoita vaan tarjota ymmärrystä ja uusia näkökulmia 

niiden synnyttämiselle vapaamman luovan ajattelun (esim. abduktio ja assosiaatio) keinoin. 

Kun luodaan rakenne ja viitekehys, näkökulma abstrahoinnille, luodaan samalla 
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mahdollisuus uusille yhdistelmille, koska tieto on järjestynyt eri tavoin (vrt Gaboran malli 

luovuudesta hoonauksena, luku 2.1.3 ). Jopa järjestys itsessään voi muistuttaa toisen ilmiön 

järjestystä ja auttaa luovien käsitekytkentöjen syntyä. Tämä ei toki poista sitä seikkaa, että 

jokainen rakenne samalla sitoo tiedon tiettyyn kehykseen ja siten edustaa mahdollista 

estettä luoville assosiaatioille. Tätä rajaamisen ohjaavaa vaikutusta tarkastellaan seuraavaksi 

kognitiivisen psykologian vahvistusvinouma-käsitteen pohjalta. 

Vahvistusvinouma ja abstrahointi 

Prosessin edetessä vahvistusvinouman vaikutus  (engl. confirmation bias, hypothesis 

confirmation bias) voi lisääntyä. Vahvistusvinoumalla tarkoitetaan sitä, että aimmin kerätty 

tieto alkaa vaikuttamaan uuden tiedon hankintaan ja tulkintaan vääristävästi: hyväksytään ja 

etsitään vain sellaisia seikkoja, jotka vahvistavat jo muodostettua käsitystä. (Liedtka 2014 s. 

930-934; Scott 1993) Voitaisiin jopa väittää, että vahvistusvinouma lisääntyy 

muotoiluprosessin edetessä vääjäämättä, koska laajemmin katsottuna vahvistusvinouma 

voidaan itse asiassa nähdä toisena nimityksenä tiedonintressin vaikutukselle: kaikkea tiedon 

hankintaa ja luomista edeltää ja ohjaa tietty tiedonintressi, eikä voi olla olemassa 

“neutraalia tietoa” tai meta-tasoa, joka ei olisi sidottu johonkin tiedonintressiin (esim. 

Anttila 1996). Jeanne Liedtkan mukaan (2014 s. 932) muotoiluajattelun menetelmillä 

voidaan yleisesti vähentää vahvistusvinoumaa ja muitakin kognitiivisia vinoumia. 

Vahvistusvinouman vähentämiseksi hän suosittelee useampien vaihtoehtojen kehittelyä 

samanaikaisesti, ideoiden testaamista todellisuudessa ja näiden kokeilujen reflektointia. 

Muotoiluprosessin aikana joudutaan resursseja ohjaamaan tiettyjen ratkaisuehdotusten 

kehittämiseksi ja niiden soveltuvuuden arvioimiseksi yleensä melko puutteellisen tai 

luonteeltaan epämääräisen tiedon perusteella. Tässä muotoilija nojaa Curedalen mukaan 

(2013) ensisijassa abduktiiviseen ajatteluun, joka luonteensa vuoksi näyttäisi olevan ainakin 

loogis-deduktiivista lähestymistapaa alttiimpi vahvistusvinoumalle. Abstraktin ajattelun 

viljeleminen muotoiluprosessissa ei voi pelastaa sitä vahvistusvinoumalta, koska 

abstrahointi  edustaa vain erilaista suhtautumista tietoon ja erilaista tavoitetta sen 

luomisessa. Jos abstrahoinnin avulla on tehokkaasti onnistuttu laajentamaan näkökulmaa 

suhteessa muotoiluongelmaan, voitaisi välttää suurempi sokeutuminen yksittäisen 

näkökulman, teknologian, ratkaisuehdotuksen tai idean rajoittavalle vaikutukselle, koska 

aiemman perspektiivien lisäksi on löydetty ja luotu muita merkityksen tasoja tai rakenteita. 
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Tämä pohdinta palauttaa huomion edellisen luvun abstraktion suuntaamisen tai raajamisen 

kysymyksiin.  

Abstrakti ajattelu ja informaation annostelu 

Koska MHC:n tasojen määrittelyyn kuuluu, että ylempi abstraktiotaso ohjaa alemman tason 

ilmiöitä, joita tulee olla vähintään kaksi (Commons 2007 s. 3), voitaisiin olettaa, että 

enemmän informaatiota olisi itsessään hyväksi ja se auttaisi kohottamaan ajattelun tasoa. 

Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että oppimisen ja ajattelun kehittymisen kannalta vain 

sopiva määrä uutuutta tai uutta tietoa on hyväksi. Liian vähän uutta tietoa ei stimuloi luovaa 

yhdistelyä ja liiallinen määrä uutuutta estää informaation tehokkaan prosessoinnin 

(Commons & Bresette 2006 s. 266). Siksi tietoinen abstraktioon perustuva menetelmä voisi 

antaa impulssin horisontaalisen informaation vertikaaliselle jäsentämiselle ja auttaa 

jäsentämään käsillä olevaa informaation tulvaa. Kun tietoinen abstrahoiva ajattelu otetaan 

mukaan, suhde informaatioon tuskin jää pinnalliseksi.  

Onko abstrakti liian monimutkaista? 

Kolmas kysymys, joka herää abstrahoinnin tietoisesta soveltamisesta ideoinnissa koskee 

hierarkkisuuden ja “kaaoksen” suhdetta. Jos luovuus, kuten edellä on esitetty, syntyy 

olennaisesti assosiatiivisen ajattelun, uusien yhdistelmien kautta, eikö täydellinen rakenteen 

ja järjen puuttuminen olisi luoville uusille ideoille suotuisin kasvualusta? Onhan todettu, että 

luovuus edellyttää epäjärjestyksen sietämistä ja totutuista malleista luopumista. 

Muotoiluajattelussa on kyse muustakin kuin luovuudesta (esim. Johansson ym. 2013 s. 132): 

sillä pyritään löytämään ratkaisuja niihin ongelmiin, joihin erityisaloilla kehittyneet 

menetelmät eivät tehokkaasti sovi. Kuten muotoiluajattelua koskevassa osuudessa 

todettiin, itse ongelman määrittely ja sen ratkaiseminen ovat kiinteästi toisiinsa 

kietoutuneita (luku 3.3). Abstrakti ajattelu voikin auttaa luovassa ongelmanratkaisussa 

erityisesti onnistuneemman ongelman määrittelyn kautta, koska sen avulla voidaan 

ongelmasta löytää puolia, jotka edustavat ongelman syvempiä syitä sen erilaisten 

ilmenemismuotojen sijaan.  

Jos palataan Gaboran lähestymistapaan luovuudesta potentiaalisessa, heikosti määritellyssä 

tilassa olevien käsitteiden uudelleenjärjestämisenä ja yhdistelynä (luku 2.1.3), voidaan myös 

väittää, että abstrakti ajattelu voi suuresti helpottaa tuomaan esiin uusia operoitavien 
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käsitteiden piirteitä ja edistää niiden yhdistelyä, koska abstrahointi voi tarjota uusia 

näkökulmia näiden käsitteiden tulkitsemiseksi. Abstrakti ajattelu tuskin itsessään jäykistää 

tai pakottaa muotoiluajattelulle tyypillistä monitulkintaistaisuutta ja epävarmuutta 

mihinkään yksittäisen malliin tai muottiin, ainakaan jos siinä otetaan huomioon se, mitä 

edellä sanottiin abstraktion suuntaamisesta. Sen sijaan abstraktin ajattelun voisi katsoa 

auttavan muotoiluajattelijaa löytämään ne niin sanotut ensisijaiset suunnitteluperiaatteet, 

perusperiaatteet (engl. first principles), joiden merkitystä Cross korostaa menestyvien 

muotoilijoiden lähestymistavassa (2011 s. 75). 

Abstrahoinnin vaikeudesta 

Abstrakti ajattelu voi johtaa todellisuuden hahmottamiseen erilaisilla tavoilla ja käsitteillä, 

jotka ovat tehtävään osallistuville vähemmän tuttuja. Tämä voi muodostaa esteen varsinkin 

ujommille henkilöille, joiden luovan ryhmätyöskentelyn tehokkuuden merkittäväksi 

heikentäjäksi on aiemmassa todettu arvostelluksi tulemisen pelko (luku 2.2.2). Jos abstraktia 

ajattelua pyritään tarkoituksellisesti menetelmällisesti lisäämään, vaikuttaa ilmeiseltä 

riskiltä, että ujommat tai epävarmemmat osallistujat sulkevat itsensä työskentelyn 

ulkopuolelle. Onhan eräs muotoiluajattelun vahvuuksista ja periaatteista se, että koko 

ryhmän osaaminen ja luova panos valjastetaan ongelmanratkaisuun (esim. Hassi ja Laakso 

2011). Arvostelun pelkoa voidaan pyrkiä vähentämään luomalla leikillinen ja 

luottamuksellinen ilmapiiri, arvostelun muodollisella kieltämisellä ja anonymisoinnilla, 

mutta sitä tuskin voidaan kokonaan poistaa. Siksi ryhmämenetelmä, joka olisi 

lähtökohdiltaan tavallista alttiimpi arvostelluksi tulemisen pelon ilmentymiselle 

työskentelyssä on luovuuden tutkimuksen valossa tehokkuudeltaan kyseenalainen. 

Tämän haasteen vähentämiseksi voitaisiin pyrkiä tekemään abstrahointi tavalla, joka on 

ryhmän jäsenille saavutettavissa käsitteidensä ja merkitystensä puolesta, mutta samalla 

abstrahoinnilta saatetaan tulla rajanneeksi pois olennaisia piirteitä ja mahdollisuuksia. 

Arvostelluksi tulemisen pelko saattaa olla merkittävä abstraktiin ajatteluun kannustavan 

ryhmämenetelmän yleistä käyttöä ja tehokkuutta rajoittava tekijä, ja se on sellaisena 

hyväksyttävä. Vaihtoehtoisena lähestymistapana olisi kehitellä menetelmää yksin tehtäväksi 

tai roolittaa abstrahointi yksittäiselle osallistujalle, mutta tämä suunta veisi menetelmää 

kauemmas muotoiluajattelulle ominaisesta yhdessä tekemisen lähtökohdasta. 
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4.5 Synteesi: abstrahointi, luovuus ja muotoiluajattelu 

4.5.1 Viitekehys muotoiluajattelun menetelmien kehitykselle 

Tekijän saataville tulleesta muotoiluajattelun kirjallisuudesta ei ollut löydettävissä selkeää ja 

suoraan sovellettavissa olevaa viitekehystä uusien muotoiluajattelun menetelmien 

kehittämiselle tai kehittämisen menetelmille. Muotoiluajattelun johtamisen diskurssi sta 

uuden menetelmän kriteereitä osuvimmin määrittäväksi kehykseksi soveltuisi Hassin ja 

Laakson kolmiosainen muotoiluajattelun kehys (luku 3.2), mutta tässä työssä lähtökohdat 

ovat sen kanssa osittain ristiriitaiset. Siinä missä Hassi ja Laakso pyrkivät esittämään 

muotoiluajattelulle tyypillisiä  piirteitä, tässä on omaksuttu vaihtoehtoisia  lähestymistapoja, 

erityisesti suhteessa käsitykseen luovuudesta (s.o. muutakin kuin divergenssin ja 

konvergenssin vaihtelua) ja erilaisista mahdollisista ajattelutavoista (s.o. abstrahointi ja 

MHC). Muotoiluajattelun muotoilun diskurssi n mallit auttavat ymmärtämään tyypillisiä 

ajattelun prosesseja ja käyttötilanteita, mutta eivät tarjoa menetelmien kehittämiselle 

muuta ilmeistä kehystä kuin itse muotoilun, johon myös tekijän koulutuksellinen tausta 

liittyy. Suhteuttaakseni kirjallisuusosassa esitettyjä  aiheita työpajamenetelmien 

kehittämisen kannalta laajempaan kehykseen, on seuraavassa esitetty muokattuna Satu 

Parjasen väitöskirjaan kuuluva kaavio (12), joka kuvaa tutkimuksen kohteena olleen 

organisaation luovaa toiminnan tukemiseen vaikuttavia tekijöitä. Osana Parjasen 

toimintatutkimusta siihen osallistuneessa organisaatioissa luotiin innovaatiotoimintaa 

edistäviä menetelmiä (Parjanen 2012). 
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Kaavio 12: Tutkimukseen osallistuneen organisaation kollektiivisen luovan toiminnan tekijät. Muokattu ja 

suomennettu, Parjanen 2012 s. 123. Kehän sisäpuolelle voidaan soveltaa ryhmäluovuuden yleistä mallia, 

kaavio 3 luvussa 2.3. 

  

 

Kaavio 13: Muotoiluajattelun menetelmän kehittämiseen ja soveltamiseen vaikuttavia tekijöitä 

Muotoiluajattelun ja yritystoiminnan kohtaamista voidaan havainnollistaa oheisen kaavion 

13 mukaisesti. Muotoilun diskurssi ei tässä kaaviossa kosketa suoraan asiakasyritystä eikä 
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liiketoiminnan kenttää, vaikka todellisuudessa näin ei tietenkään välttämättä ole. 

Menetelmän kehittämisen kannalta näiden yhteys on kuitenkin toissijainen. 

Organisaatioissa, joissa muotoiluajattelua ei tunneta, kosketus siihen syntyy vain välillisesti 

muotoiluajattelijan ja menetelmien kautta. Näiden kaavioiden avulla voidaan yrittää 

hahmottaa muotoiluajattelun menetelmien vaatimuksia ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat 

menetelmien käytettävyyteen kussakin tilanteessa. Todettakoon vielä, että hyvän 

tieteellisen teoreettisen viitekehyksen luominen muotoiluajattelun menetelmien 

kehittämistä varten varmastikin edellyttäisi kokonaan oman tutkimusprojektinsa.  

4.5.2 MHC muotoiluajattelun menetelmän lähtökohtana 

Edellisten lukujen teoreettisista seikoista ja pohdinnoista voidaan nostaa esiin ainakin 

seuraavia seikkoja MHC:hen perustuvan menetelmän kehittelyä varten: 

Luovuuden tutkimusten tuottamien uusien mallien ja näkökulmien perusteella voimme 

esittää, että mahdollisille uusille muotoiluajattelun menetelmien luovalle tehokkuudelle 

voisi olla eduksi lähestyä ideointia monipuolisemmin ja kenties antaa divergenssin ja 

konvergenssin vaihtelun kautta tapahtuvalle luovuudelle vähemmän arvoa.  

Koska abstrakti ajattelu tavallisesti edellyttää syvää asiantuntemusta ja edistyneitä 

kognitiivisia prosesseja, se näyttäisi soveltuvan ensisijassa luovuuden sitkeyspolkuun, eli 

luovuuteen, joka tapahtuu hitaasti asteittaisen oivaltamisen ja kehittämisen kautta. 

Toisaalta abstrahointi ja kyky kiinnittymättömään “laatikon ulkopuolelta” -ajattelun 

näyttäisivät olevan myös radikaali-innovaatioiden synnylle merkittävä tekijä, vaikka 

radikaali-innovaatiot liitetään tavallisemmin luovuuden joustavuuspolkuun; yllättävien 

yhdistelmien ja odottamattomien ahaa-elämysten luovuuteen (vrt. Weisbergin 2006 

analyysi Edisonista lampun keksijänä).  Jos MHC:tä tai muita abstraktion menetelmiä voitaisi 

onnistuneesti soveltaa työpajatyöskentelyssä, joka yleisesti näyttäisi edustavan luovuuden 

joustavuuspolkua, voitaisi mahdollisesti luoda entistä parempia edellytyksiä 

radikaali-innovaatioiden synnylle. On kuitenkin muistettava, että menetelmän tarkoitus on 

voi myös olla vain artikuloida ja jäsentää olemassa olevaa tietoa, eikä niinkään synnyttää 

uusia keksintöjä. Siksi abstrahoivalla otteella voitaneen saavuttaa hyötyjä myös luovuuden 

joustavuuspolun kautta siten, että se toimisi jonkinlaisena universaalina synteesityökaluna. 

Työn lähtökohtien vuoksi (s.o. teollisen muotoilun opinnäytetyönä) tarkoitus olla erityisesti 
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muotoiluajattelun kontekstiin sovitettavissa, on luonteva valinta ohjata sen kehittämistä 

juuri luovuuden joustavuuspolun ja ryhmätyö- työpajatyöskentelymenetelmien suuntaan, 

vaikka jotkin luovuudesta edellä esitetyt seikat puoltaisivatkin abstraktin ajattelun 

soveltamista mieluummin yksilötekniikkana ja enemmänkin luovuuden sitkeyspolun 

mukaisesti. 

Abstraktin ajattelun soveltamisen kannalta kriittiseksi haasteeksi näyttäisi 

kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostuvan abstraktion suuntaaminen tai rajaaminen 

sellaisella tavalla, että se on (A) riittävän joustavaa suhteessa menetelmän sovelluksen 

kontekstiin ollakseen eduksi luovuudelle, (B) riittävän täsmällistä, ollakseen selkeää ja 

ymmärrettävästi kommunikoitavissa ja (C) riittävän yleistä, jotta vältettäisiin erikoistunut 

terminologia. Lisäksi erityistä huomiota lienee kiinnitettävä arvostelluksi tulemisen pelon 

vähentämiseen työpajatilanteessa. Vaihtoehtoinen mahdollinen suunta työlle olisi 

abstraktin ajattelun soveltaminen erityisesti strategisen muotoilun menetelmänä, jota 

luonnehtisi asiantuntijuus eikä muotoiluajattelulle tyypilliset yhdessä tekeminen ja helppo 

sovellettavuus. 

Fyysisen tuotteen voi hahmotella luonnostelemalla ja siten helpottaa monen siihen liittyvän 

asian prosessointia samanaikaisesti (Cross 2011 s. 29, 135). Myös palveluiden sisältöä ja 

toimintaa voidaan prototypoida eri menetelmin (Curedale 2013), mutta joissakin 

muotoiluajattelun soveltamisen kohteissa on löydettävä muita ja tapoja valmistaa 

representaatioita ongelmasta ja ratkaisuehdotuksista. Erilaiset kaaviot soveltuvat tähän 

tarkoitukseen silloin, kun ongelman luonne sitä vaatii. Yksi puoli MHC:hen perustuvan 

menetelmän kehittämistä voi olla tämän kaavioiden tuoman ilmaisuvoiman ja merkityksen 

tarkastelu abstrakteja kokonaisuuksia käsiteltäessä. 

Olennaista ei ole itse abstrahointi, vaan kuinka se yhdistetään konkreettiseen. Abstrakti 

ajattelu on muotoilussa välttämätöntä ja vääjämätöntä, jos halutaan muutakin kuin 

kompromisseja konkreettisten vaatimusten ja osaongelmien kesken. Abstrakti 

representaatio on rakenne, jonka sisällä yksittäiset näkemykset saavat oikean, suhteellisen 

merkityksensä. MHC:n mukaan abstraktio ei ole teoreettista, jos se perustuu ‘todelliseen’ ja 

luo kyvyn ohjata ‘todellista’. Muotoiluajattelun kontekstissa tämä ‘todellinen’ lienee 

MHC-termein ensisijassa konkreettista (8) ja abstraktia (9): konkreettista(8), koska 
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muotoiluprosessin loppua kohti asiat saavat käsinkosketeltavan muodon tai jäsennellyn 

tapahtumien kulun, jota voidaan kuvailla konkreettisen tason (8) käsittein sekä abstraktia 

(9), koska muotoiluajattelu on ensisijassa erilaisten palveluiden, tuotteiden ja ympäristöjen 

laadullista parantamista, jolloin se olennainen ‘todellisuus’, jonka muotoiluajattelu luo on 

kuvattavissa uusina hyvinä yleistettävinä ominaisuuksina, laatuina ja tekoina, jotka kuuluvat 

MHC:n mukaan abstraktin tason ajatteluun (9) (“Todellisuudesta tuli parempaa”). Toki 

sovellettavasta kohteesta riippuen, muotoiluajattelun tuoma arvo voi olla esimerkiksi 

prosessi-innovaatio, joka olennaisella tavalla edustaa esimerkiksi systemaattista (11) tai 

meta-systemaattista (12) MHC:n tasoa. 

Tämä tarkastelu tuonee myös toisenlaisen näkökulman niinsanottuun muotoiluprosessin 

‘sumeaan alkupääpäähän‘.  Koska luonteeltaan abstraktit asiat koetaan usein vaikeasti 

käsitettävinä ja prosessin loppua kohti konkretia näyttäisi tavallisesti lisääntyvän, voitaisi 

oikopäätä olettaa, että prosessin alkupää on ‘sumea’ koska se on abstrakti ja loppupää ei ole 

sumea koska se on konkreettinen, käsinkosketeltava. Sumeuden voi kuitenkin MHC:n kautta 

nähdä toisinkin: usein prosessin alussa tiedossa on MHC-termein itse asiassa melko paljon 

konkreettista tietoa, mutta tämä tieto on huonosti jäsentynyttä: tavallisesti tunnetaan mitä 

esimerkiksi tuotteen tai palvelun on tarkoitus tehdä (8, konkreettinen), minkälaisin 

käyttötilanteisiin se suunnataan (8) ja mitä se saa maksaa (8). Alussa monet abstraktimmat 

tekijät sen sijaan sen sijaan saattavat olla hämärän peitossa: millä tavalla tuote tai palvelu 

synnyttää lisäarvon (9-12, abstrakti — meta-systemaattinen), mitä käyttäjän tarpeita 

keskitytään palvelemaan ensisijaisesti (9, abstrakti) ja millä menetelmillä tuotteen tai 

palvelun tuottaminen saadaan kannattavaksi (10-12, formaali — meta-systemaattinen). Siksi 

voidaan perustellusti sanoa, että muotoiluprosessi ei olennaisella tavalla etene abstraktista 

konkreettiseen vaan sen aikana synnytetään abstrakteja konstruktioita jäsentämään 

konkreettisempia. Cross sitoo toisiinsa systeemiajattelun, ongelman rajaamisen ja 

suunnittelun perusperiaatteet oheisen kaavion (14) avulla. 
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Kaavio 14: Crossin malli perusperiaatteiden, strategisen ongelmaa koskevan tiedon ja systeemitason 

vuorovaikutuksesta muotoilun ongelmanratkaisun prosessissa. Muokattu ja suomennettu Cross 2011 s. 78.  

Systeemitasolla Cross tarkoittaa ongelman hahmottamista kokonaisvaltaisesta 

näkökulmasta, ottaen huomioon ongelman ja ulkopuolisten tahojen tuomat vaatimukset ja 

tavoitteet, (jotka MHC-termein saattavat olla hyvinkin konkreettisia). Strategisella tasolla 

tarkoitetaan tässä henkilökohtaisen, hiljaisenkin ongelmaan liittyvän tiedon soveltamista 

ongelman kontekstissa. Alimmalla tasolla sijaitsevat selvät ongelman alueeseen liittyvät tai 

yleiset tieteelliset periaatteet.(Cross 2011 s. 77-78) Mallilla on silmäänpistäviä 

samankaltaisuuksia Reunasen ideapropellista muokkaamani lineaarisen mallin kanssa (luku 

4.1): konkreettisiin ratkaisuihin päästään ongelman hahmottamisen ja peraattelisten 

(abstraktien) oivallusten kautta. Crossin malli on toki Reunasen propellia selvästi 

monipuolisempi, koska se hahmottaa ratkaisun syntymistä ongelman ja ratkaisun 

vuoropuhelun kautta ja auttaa selvemmin ymmärtämään, miten abstrakteilla periaatteilla 

voidaan ratkaista konkreettisia ongelmia. Huomattakoon myös, että Reunasen ja Crossin 

töiden epistemologiset lähtökohdat ovat toisistaan täysin poikkeavat.  
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Produktio-osassa muodostetaan luonnoksenomaisia ehdotuksia uusista abstraktia ajattelua 

hyödyntävistä muotoilun ajattelun menetelmistä ja kehitetään näistä menetelmistä 

viimeistellyt versiot tutkimusosaa varten. 

5 Abstrahoinnin mahdollisuudet — menetelmien 
kehittely 
Tässä työssä menetelmien kehityksen teoreettisena viitekehyksenä on pidettävä 

suunnittelutiedettä (design science), Suunnittelutieteessä suunnittelua kuvataan 

päämäärärationaalisena toimintana, jossa suunnittelun tuloksen, keinotekoisen 

järjestelmän, artefaktin, tuottamiseksi käytetään harkintaa ja manipulaatiota, muuttamista. 

(Niiniluoto 2003, s. 175). Artefakti tarkoittaa tämän työn kontekstissa niitä käsitteellisiä ja 

menetelmällisiä työkaluja, joita ideoinnin tuloksena on tarkoitus synnyttää. On kuitenkin 

huomattava, ettei ideointityön kehitysprosessi ole itsessään tieteellinen saati pyri 

tieteellisen tiedon tuottamiseen. Sitä vain voidaan parhaiten tarkastella suunnittelutieteen 

näkökulmasta. 

Koska työn aiheena on muotoiluajattelu, voitaneen kysyä miksei myös tässä ideointi- ja 

kehitystyössä sitten sovelleta muotoiluajattelun menetelmiä? Vastaus on yksinkertainen: 

pro gradu -työ on liian suppea sellaiseen. Muotoiluajattelun mielekäs soveltaminen 

edellyttäisi ryhmätyötä. Sopivan ryhmän kokoaminen (vapaaehtoisten ja motivoituneiden 

ihmisten löytäminen), prosessin suunnittelu ja työn fasilitointi olisi työn tavoitteiden 

kannalta todennäköisesti liian työlästä, koska tässä kyseessä on muotoilun kontekstissa 

lähtökohdiltaan poikkeava kehitystyö. 

Ideoinnin prosessi etenee seuraavasti: 

Rajaus, konteksti ja tavoitteenasettelu (luku 5.1) 

Itse ideointi (5.2) 

Alustava testaus ja kehittely (5.3) 

Testaus ja viimeistely (luku 6) 
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Menetelmien testauksen toisessa vaiheessa (luku 6) käytetään toimintatutkimuksellista 

otetta. Siten kehitystyö jakaantuu tässä luvussa esiteltyyn alustavaan, yksilölliseen ideointi- 

ja kehitysvaiheeseen ja valmiiden menetelmien edelleen kehittämiseen ryhmässä 

toimintatutkimuksella, jonka pääasiallinen tutkimuksellinen tavoite on menetelmien 

toimivuuden testaaminen. 

5.1 Suunnitteluongelman määrittely 

Vaikka abstrakti ajattelu näyttäisi olevan hyödyksi missä tahansa suunnitteluprosessin 

vaiheessa ja jopa koko tämän prosessin hallinnassa, päädyttiin tässä ideoimaan 

muotoiluajattelun menetelmiä, jotka soveltuvat erityisesti prosessin alkupuolelle. Koska 

muotoiluajattelu on luonteeltaan maailmaa syleilevää ja se tarjoaa monia mahdollisia 

sovelluskohteita ja tapoja abstraktille ajattelulle ja MHC:n soveltamiselle, on tämän 

tutkielman tarkastelua rajattava kapeampaan osaan muotoiluajattelun vaiheita tai 

menetelmiä. Abstraktin ajattelun kannalta merkittävimpinä muotoiluajattelun vaiheina 

voitaisi pitää ongelman hahmottamista ja uudelleen jäsentämistä sekä ideoiden tuottamista. 

Jos ideoita halutaan tuottaa käyttäen MHC:ssä määriteltyjä abstraktiotasoja, on myös 

ilmeistä, että ongelma on ensin, ainakin jossain määrin, jäsenneltävä MHC:n mukaisesti. 

Siten nämä vaiheet kuuluvat yhteen. 

Kuitenkin resurssien rajoitusten vuoksi tutkielman produktio-osassa paneudutaan vain 

ongelman hahmottamisen (Curedalen mukaan ‘ Vision luominen’ ) ja uudelleenjäsentämisen 

(‘Tulkitse ja yhdistele’ ) sekä toissijaisesti ideoiden tuottamisen vaiheisiin MHC:tä apuna 

käyttäen. Vaikka menetelmän rajaaminen vain ongelman hahmottamiseksi ja 

uudelleenjäsentämiseksi olisi varsin mahdollinen ja houkutteleva vaihtoehto, katsotaan 

tässä paremmaksi sisällyttää ideoiden tuottamisen siihen mukaan, koska sekä 

luovuustutkimuksen että muotoilun tutkimuksen perusteella ongelman hahmottaminen ja 

luova ideointi ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Menetelmien kohdistamista muotoiluajattelun 

prosessin alkupuolelle  puoltavat seuraavat seikat:  

1. Muotoiluajatteluun kuuluu annetun ongelman näkeminen sen laajemmassa 

kontekstissa, johon abstraktio luontevasti johdattaa. 
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2. Suunnitteluongelman uudelleenmäärittely siten, että se muuttuu ratkaistavissa 

olevaksi edellyttää abstraktia ajattelua. Suunnitteluongelman määrittely kuuluu 

osaltaan koko prosessiin, mutta se korostuu sen alkupuolella. 

3. Abstrakti viitekehys voi auttaa ohjaamaan tiedon hankintaa, joka myös korostuu 

prosessin alkupuolella. 

4. Tiedon jäsentäminen tapahtuu abstraktia viitekehystä vasten, abstrahointi on siksi 

vääjäämätöntä ja lienee parempi, mikäli se tehdään tietoisella tavalla. 

5. Ideoiden tuottaminen on merkittävä osa muotoiluajattelua ongelmanratkaisussa, 

prosessin alkupuolella ideat ovat tavallisesti luonteeltaan yleisempiä ja 

kokonaisvaltaisempia, toisin sanottuna  ideointi on luonteeltaan 

konseptisuunnittelua. Loppupuolella ideoinnin luonne on yksityiskohtaisempaa ja 

konkreettisempaa varsinaisten sovellettavien ratkaisujen synnyttämiseksi. Siksi 

abstrakti ajattelu sopii erityisesti tukemaan ideoinnin alkuvaihetta. 

6. Jos abstrahoivaa ajattelua sovelletaan vain prosessin loppupuolella, merkittävä osa 

sen mahdollisuuksista saatetaan menettää. 

Keskittymistä luovan prosessin loppupuolelle puolestaan puoltaisivat esimerkiksi seuraavat 

seikat: 

A. Luovuuden tutkimus on havainnut että usein luovia ja käyttökelpoisia ideoita 

osataan synnyttää, mutta niitä ei valita jatkokehitettäviksi juuri satunnaisuutta 

suuremmalla todennäköisyydellä, mikä merkitsee lähes samaa kuin niitä ei olisi 

keksittykään (Rietzschell ym. 2003 s. 15). Luovien, rohkeiden ja ‘häiritsevien’ 

ideoiden sijaan ryhmien dynamiikka näyttäisi tavallisesti suosivan konservatiivisia 

ratkaisuja. (Birchmeier ja Stasser 2003 s. 104) Abstrakti ajattelu sen sijaan ruokkii 

radikaaleja ideoita (Commons ja Bresette 2006) ja saattaisi siksi auttaa niiden arvon 

ymmärtämisessä kehitettäviä ideoita valittaessa.  

B. Luovien ideoiden jalostaminen taloudellisesti ja sosiaalisesti menestyviksi 

innovaatioiksi tunnistetaan äärimmäisen olennaiseksi kilpailutekijäksi, mutta siinä 

onnistutaan vain harvoin (Stocks 2011). Soveltamalla abstraktia ajattelua tietoisesti 

myös ideoiden kaupallistamisessa saatettaisiin tehokkaammin edistää sen menetystä 

suhteessa eri sidosryhmien vaatimuksiin. 
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Toinen merkittävä suuntaus, jonka tämä työ sai ideoinnin jo käynnistyttyä, on abstrahointi 

strategisen muotoilun työkaluna. Keskittyminen muotoiluprosessin alkuvaiheeseen herättää 

luontevasti kysymyksen siitä, missä tämä prosessin ‘alku’ todella sijaitsee ja tämä 

puolestaan niihin kysymyksiin, joita strateginen muotoilu pyrkii selvittämään. Strategisen 

muotoilun monet piirteet yhdistävät sen luontevasti tämän tutkielman aiheeseen: 

● Systeeminen ajattelutapa, jolla strateginen muotoilu pyrkii jäsentämään ja 

uudelleenmäärittelemään käsillä olevan ongelman, vastaa MHC:n systemaattista 

(11) ja meta-systemaattista (12)tasoa. 

● Strategiat esittävät organisaation kannalta merkittävää tietoa abstraktissa 

muodossa, ja ovat abstrahoinnin tulosta itsessään.  

● Esimerkiksi suomalaisen muotoiluosaamisen asemaa teknologiateollisuudessa 

käsittelevä Proomu-tutkimus (Aaltonen ym. 2004 s. 31) toteaa strategisten 

muotoilun työkalujen kehittämisen tarpeelliseksi. 

5.2 Ideointi ja sen reflektio 

Seuraavassa sovelletaan abstaraktiotasoja muotoiluprosessiin ja synnytetään ehdotuksia 

siitä miten eri abstaraktiotasoja (esim. erilaisia perspektiivejä) voidaan kommunikoida, 

visualisoida, yhdistää ja hyödyntää suunnitteluprosessin ja innovaatiotoiminnan tueksi. 

Seuraavat ideat ovat omien kokeilujeni ja pohdiskeluideni tuloksia ja kokeilin myös itse osaa 

niistä. Joitakin kokeilujen tuloksista on lisätty Liitteet-osioon. 

5.2.1 Abstraktiotason tunnistaminen 

Jotta MHC:tä voitaisi todella käyttää, on sitä osattava soveltaa oikein. Koska 

muotoiluajattelun pragmaattiseen luonteeseen ei kuulu tieteellisen täsmällisyyden 

vaatimusta, voidaan soveltamisessa onneksi käyttää väljempiä kriteerejä. Soveltamisen 

kannalta olennaista on MHC:n abstraktiotasojen luonteen ymmärtäminen ja sen tuoma kyky 

suhteuttaa erilaisia aineistoja niihin. Luvussa 4.3.3 on käsitelty yleisiä periaatteita minkä 

tahansa aineiston tai tehtävän abstraktiotason tunnistamiseksi. Tässä tutkitaan sitä, miten 

voitaisiin kohtuullisella vaivalla soveltaa niitä käytännön muotoilutyössä. Menetelmä 

perustuu siihen, että vaikkei meillä olisi omassa ajattelussamme suoraa pääsyä jollekin 

tasolle, voimme kuitenkin ymmärtää ja käyttää sen tasoista tietoa, koska muut ovat 
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saavuttaneet tämän tason aiemmin ja luoneet riittävät edellytykset tiedon jäsentämiselle 

niiden kautta.  

Varsinainen kompleksisuuden tason analyysi tehdään vastaamalla kysymyksiin 

A. Tutkitaan käsitteiden ohjaavan periaatteen abstraktiotaso kysymällä mistä 

olennaisista ohjaavista periaatteista on kyse. 

B. Tutkitaan mille tasolle kuuluvat ne käsitteet, jotka esitetty periaate jäsentää 

(ohjattavat käsitteelliset objektit) 

Omaa käsitystäni MHC:n abstraktiotasoista edisti merkittävästi eri aineistoissa annetut 

esimerkit tästä luokittelusta. Siksi tasojen määrittämisen helpottamiseksi voitaisiin 

hahmotella erilaisia esimerkkilistoja, joiden avulla ideointi helpottuisi. Tällainen 

esimerkkilista on esitelty liitteessä 2. 

Luovuustutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että esimerkit voivat vaikuttaa kielteisesti 

ideoiden tuottamiseen, koska ne muodostavat tietynlaisen kätketyn oletuksen ongelman 

ratkaisusta (Smith 2011 s. 26). Ja koska esimerkkien ohjaavaa ja rajaavaa vaikutusta ei voida 

mitenkään välttää (s. 28), nakertaisi tällaisen esimerkkilistan käyttö työpajatilanteessa koko 

menetelmän mielekkyyttä, koska se saattaisi olennaisesti johdattaa osallistujat 

‘samantapainen kuin’ -ajatteluun. On toki huomattava, että jos menetelmän ensisijainen 

tarkoitus on ideoinnin sijaan jäsennellä jo kerättyä tietoa, tämä rajaava vaikutus voi olla 

vähäisempi, eikä siihen ainakaan suoraan voida soveltaa Smithin tutkimuksen tuloksia 

ideointikyvyn heikentymisestä. Tästä huolimatta voidaan olettaa, että ne vaikuttaisivat 

ainakin jossain määrin siihen tapaan ja näkökulmaan, jolla abstraktio tehdään, mikä ei 

tietenkään itsessään olisi välttämättä haitallista. MHC:n kannalta esimerkkilistat voivat 

tuoda myös toisenlaisen haasteen, alaspäin assimilaation, joka siis tarkoittaa abstraktimpien 

käsitteiden ja vuorovaikutussuhteiden käyttöä ilman että todella ymmärrettäisiin niiden 

olennaista sisältöä.  

Yhteenvetona tästä ideasta voin rohkeasti todeta, ettei se ole kovin käytännöllinen eikä 

lupaava. Varsinkin systemaattinen - meta-systemaattinen -tasot ovat varsin hankalia listojen 

avulla ymmärrettäviksi ja sovellettaviksi, koska niiden kuvaukset ovat kompleksisuuden 

vuoksi pitkiä ja sekä vaara merkityksen assimilaatiolle alaspäin että esimerkkien rajoittava 
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vaikutus ilmiön käsitteellistämisessä on erityisen ilmeinen. Kuitenkin esimerkkilistalla voisi 

olla käyttöä työpajan fasilitoijan tausta-aineistona helpottamaan menetelmän 

ymmärtämistä ja käytännön soveltamista. 

5.2.2 Uusien tasojen etsiminen 

Hierarkiakaavio 

Koska muotoiluajattelun menetelmät ovat visuaalisia, havainnollistavia ja mahdollisimman 

konkreettisia, miksei yritettäisi visuaalisen esittämisen kautta auttaa suunnittelutiimiä 

hahmottamaan asioiden hierarkkisia suhteita? Hierarkiakaavio visualisoi 

suunnitteluongelmaa ohjaavien muuttujien ja tekijöiden suhteet. Hierakiakaaviota 

käytetään tavallisesti esimerkiksi budjetoinnin ja organisaatioiden rakenteen visualisoinnin 

apuvälineenä. Hierarkkiakaaviota voidaan myös pitää eräänlaisena merkityssuhdekaavion 

tai mind-mapin erikoistapauksena.  

Jotta hierarkiakaavio voisi olla hyödyllinen muotoiluajattelun menetelmä, se tarvitsee sille 

sopivan tarkoituksen, esittämistavan, tietenkin työtavan, jolla kaavio muodostetaan sekä 

jonkinlaisen käsityksen siitä, mihin kaavion synnyttäminen johtaa tai miten sitä 

jatkojalostetaan. Ensisijassa on syytä miettiä sitä, mitä todellista arvoa tällaisen kaavion 

käytöstä tiimille voi olla. Menetelmä tai tiedon esitystapa ei edusta päämäärää itsessään.  

Menetelmänä hierarkiakaavio vertautuu luontevasti Affinity diagram -menetelmään, jota 

voidaan käyttää esimerkiksi ongelman eri osatekijöiden hahmottamiseen ja näiden 

keskinäisten suhteiden arvioimiseen. Affinity diagramin merkittävä etu on myös sen 

kommunikatiivinen vaikutus: sen avulla koko suunnittelutiimi voi muodostaa yhtenäisen 

käsityksen suunnitteluongelmasta (Curedale 2013 s. 202). Se lisäarvo, jonka hierarkinen 

esittäminen voisi Affinity diagram:ille antaa on erityisesti tarkastelun syventämisessä.  

Ilmeisin esitystapa hierarkiakaaviolle muotoiluajattelun kontekstissa lienee tutut värilliset 

tarralaput ja tussitaulu, johon myös merkityssuhteet voidaan tarvittaessa piirtää. Tämän 

ratkaisun etuja olisivat yksinkertaisuus ja tavanomaisuus: monet ovat siihen tottuneet. 

Heikkoutena on kerätyn tiedon säilyttäminen ja jatkojalostus. ‘Valmiista’ kaaviosta voidaan 

tietenkin ottaa valokuva ja jakaa se asianosaisille, mutta kerätyn tiedon jäsentäminen ja 

jakaminen saattaa olla tarpeen myös muokattavassa sähköisessä tekstimuodossa, joka usein 
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on valokuvaa helpommin luettavissa ja mitä ilmeisimmin joidenkin silmissä selvästi 

edustavampaa ja uskottavampaa. 

Toinen vaihtoehto ovat mind map -ohjelmistot, joita on saatavissa helposti ja 

yrityskäyttöönkin jopa veloituksetta. Minkä tahansa ohjelmiston välitön haitta taas on, että 

se pitää asentaa päätelaitteeseen tai jos se toimii Internetissä, sen käyttö tavallisesti 

edellyttää käyttäjätunnusten luomista ja kirjautumista. Ohjelmiston lisäksi tietokoneen tai 

muun päätelaitteen käyttö ryhmätyötilanteessa tuo muitakin esteitä: jos laitteet ovat 

käyttäjien omia, ne saattavat ohjata pois osan huomiosta saapuviin viesteihin ja muihin 

käsillä olevan tehtävän kannalta häiritseviin seikkoihin. Jos suunnittelu sen sijaan tehdään 

etänä esimerkiksi videoyhteyden välityksellä, on jonkin ohjelmallisen apuvälineen käyttö 

myös ideointityöhön selvästi luontevampi ratkaisu.  

Hämmästyttävän monet mind-map ohjelmistot (muun muassa Freemind, Coggle ja XMind 

8/2016) ainakin jossain määrin pakottavat käyttäjän asioiden hierarkiseen esittämiseen 

vapaan ryhmittelyn sijasta. Kokemukseni näiden ohjelmistojen käytöstä viittaa siihen, että 

niiden avulla on kuitenkin melko hankalaa visualisoida MHC:lle tyypillistä ‘alhaalta ylös’ 

-ajattelua, koska ne tavallisesti edellyttävät aloittamista ydinkäsitteestä, eli korkeimman 

hierarkiatason tekijästä, jonka ympärille alatasot rakentuvat. Ylempien tasojen 

merkitysrakenteiden muokkaaminen jälkikäteen näillä ohjelmilla on kokeiluissani 

osoittautunut hitaaksi, hankalaksi ja kaikin puolin epäkäytännölliseksi. Siksi kokemukseni 

mukaan tämä lähestymistapa suosii synteettisen, hierarkkisen ajattelun sijaan enemmän 

analyyttistä ajattelua, eli sellaista joka auttaa erittelemään mitä osia ja mekanismeja jokin 

kokonaisuus sisältää. Tämä ei vaikuta rohkaisevan luovien yhdistelmien synnyttämiselle, 

koska ‘ajattelun orientaatio’ on kohti pienempiä ja pienempiä yksityiskohtia. Tietenkin on 

mahdollista ohjelmoida yksinkertainen tarkoitukseen sopiva ohjelma tai kenties sellainen 

olisi jossain jo olemassakin, mutta tämä ei poista uuden työkalun tai teknisen välineen 

luomaa psykologista kynnystä menetelmän käytölle. Esimerkki mind map -ohjelmiston 

käytöstä (XMind 7) hierarkiakaavion luomisessa on esitetty liitteessä 3. 

Omat kokeiluni hierarkiakaaviosta viittasivat siihen, että kaavioon perustuva menetelmä on 

varteenotettava tai ainakin kiinnostava muoto MHC:n soveltamiselle muotoiluajattelun 

menetelmässä. Tälle on kuitenkin asetettava ehdoksi, että löydetään sopiva tapa kaavion 
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piirtämistä tai kokoamista varten. Näyttäisi myös siltä, että abstraktiotasojen mielekkääksi 

esittämiseksi voitaisi ajatella myös yksinkertaistettua, taulukkomuotoista esitystapaa, koska 

eri kohteiden merkityssuhteiden visualisointi oli työlästä ja kaikkea muuta kuin 

yksiselitteistä. Tästä esimerkkinä liite 4. Ainakin kokeilemillani tavoilla kaikkien 

merkityssuhteita kuvaavien viivojen piirtäminen esiin olisi ollut turhauttavaa ja 

epäkäytännöllistä. Eräs huomio oli myös se, että kaaviota laadittaessa horisontaalinen ja 

vertikaalinen kompleksisuus tuppaavat sekoittumaan keskenään. Tällä tuskin on tulosten 

kannalta kovin suurta merkitystä, mutta se vie mentelmän kohti tavallista 

merkityssuhdekaaviota MHC:n hyödyntämisen sijaan. Lisäksi kaavioiden laatiminen oli 

melko työlästä ja aikaa vievää, kuten on tavallinsekin Affinity diagramin laita. 

Uusien tasojen etsiminen alhaalta ylös 

Koska monet abstraktit käsitteet ja kuvaukset ovat syntyneet erilaisten teoreettisten mallien 

ja tutkimustraditioiden mukaisesti, jokainen käytetty käsite sitoo tarkastelun tiettyyn 

paradigmaan ja sen tiedonintressiin. Edes konkreettisia seikkoja ei voida kuvailla 

‘neutraalista’ näkökulmasta. Jos abstrahointiin ei tietoisesti valita yksittäistä näkökulmaa, 

muodostuu abstraktiosta tarkastelun tekijöiden omia yksilöllisiä perspektiivejä yhdistävä 

synteettinen näkökulma, joka tietysti voi suunnittelutyön edetessä osoittautua arvokkaaksi, 

esimerkiksi kommunikaation helpottumisena. Jokaista tarkastelua varten joudutaan 

valitsemaan yleinen kehys tai abstraktion suunta, kuten käyttäjäystävällisyys, taloudellinen 

näkökulma, henkilöstön näkökulma jne. Tästä huolimatta aina kun siirrytään korkeammalle 

abstraktiotasolle, valittua näkökulmaa on täsmennettävä ja tarkistettava, koska kaikkiin 

ilmiöihin näyttäisi olevan monia vaihtoehtoisia näkökulmia, teorioita ja malleja. MHC:n 

mukaan eri näkökulmat yhdistyvät toisiinsa kaikkein korkeimmilla hierarkisen 

kompleksisuuden tasoilla. 

Koska MHC ei jaottele informaatiota sen sisällön, vaan rakenteen mukaan, ei ole mahdollista 

luoda yksiselitteisiä kategorioita tai ohjeita eri seikkojen sijoittamisesta MHC:n 

määrittelemille tasoille. Lisäksi samoja käsitteitä voidaan käyttää useammilla 

abstraktiotasoilla, riippuen kontekstista ja tarkoituksesta. Tasoista voidaan kuitenkin antaa 

esimerkkejä, jotka yhdessä kunkin tason määritelmän kanssa auttavat suhteuttamaan 

erilaisten muotoiluajattelutehtävien osatekijöitä.  
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Kuten aiemmin todettiin luvussa 4.3, MHC:lle ominainen merkitysrakenteiden synty 

tapahtuu alhaalta-ylös -periaatten mukaisesti, alkaen konkreettisemmista edeten 

abstrakteimpiin. Siten tämä lähestymistapa vaikuttaa lähtökohtaisesti eri vaihtoehdoista 

parhaiten sovellettavimmalta myös muotoiluajattelun menetelmässä. Seuraavassa 

luonnostellaan niitä kysymyksiä ja vihjeitä, jotka voisivat auttaa suunnitteluongelman 

hahmottamisessa eri MHC-tasojen mukaisesti.  

8. Konkreettinen: Mitä fyysisiä tai kuvallisia elementtejä suunnittelukohteeseen kuuluu? 

Mitkä tapahtumat tai tapahtumasarjat toteutuvat suunnittelukohteessa? 

9. Abstrakti: Mitä rooleja tarkasteltavan kohteen ihmiset (ja esineet) täyttävät? Mitä hyviä / 

ei-toivottuja ominaisuuksia konkreettisilla piirteillä on? Mitä funktioita (tehtäviä) esineet ja 

ihmiset täyttävät? Millä yleistävillä ilmaisuilla kohdetta voitaisiin kuvata? 

10. Formaali: Mitkä moniarvoiset muuttujat määrittelevät ja synnyttävät abstraktit roolit, 

tehtävät ja ominaisuudet? Mitä syy-seuraussuhteita on havaittavissa tai kätkettynä? 

11. Systemaattinen: Miten muuttujat vaikuttavat toisiinsa ja mitkä järjestelmät ohjaavat 

muuttujia? Minkälaisia ovat eri vuorovaikutussuhteet ja miten ne syntyvät? Mikä on eri 

osien suhde kokonaisuuteen? Minkälaisia hyviä tai pahoja kehiä kohteeseen liittyy? 

12. Meta-systemaattinen: Mitkä systeemiset tekijät synnyttävät kohteen vuorovaikutuksen 

sen ympäristön kanssa ja vaikuttavat siihen? Millainen on kohteen sisäinen  ja 

vuorovaikutuksen systeeminen dynamiikka verrattuna toiseen vastaavaan kohteeseen tai 

täysin erilaiseen kohteeseen? 

Itsenäisen testaamisen tuottamia kokemuksia: Varsinkin systemaattisen ja 

meta-systemaattisen tason kysymyksien keksiminen osoittautui vaikeaksi ja niihin 

vastaaminen vielä vaikeammaksi. Näyttää siltä, että ymmärrettävien kysymysten 

laatimiseksi on valittava yksi tai useampi näkökulmia, mikä johtaa jossain määrin 

erikoistuneen, siiloutuneen näkökulman korostumiseen abstrahoinnissa. Tulos voisi olla 

kiinnostava, jos kysymyssarjat laadittaisiin valituista näkökulmista ja sitten vielä yhdistettäisi 

ne tavalla tai toisella. 
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Uusien tasojen etsiminen ylhäältä alas 

Abstraktista konstruktiosta kohti konkretiaa eteneminen voisi avata uusia perspektiivejä 

esimerkiksi erilaisten kysymyssarjojen perusteella, vaikka MHC:n mukaan todellinen 

koordinaatio syntyykin vain kun taso on itse saavutettu alemmalta tasolta käsin. 

Abstraktiota varten voisi valita hyödyllisiä ‘ulkoisia’ perspektiivejä: tuotantotaus, 

semantiikka, postmoderni identiteetti, käyttäjälähtöisyys tai yhteistoiminnallinen oppiminen 

jne. MHC-menetelmää voisi myös edeltää toinen menetelmä (etnografiaan perustuva, 

esimerkiksi), jolla selvitettäisiin kaivatuin lähestymistapa.  

Esimerkkilistojen tapaan tällaisen menettelyn ilmeisin riski lienee alaspäin assimilaatio, jos 

menetelmän lähtötasoa ei todella tunneta. Yrityksissä ja organisaatioissa on tavallisesti 

abstraktia, esimerkiksi systeemistä ymmärrystä: tässä menetelmässä kysymys olisi siitä 

miten tämä tieto saadaan käyttöön ja sovellettua mielekkäästi. Hengeltään se muistuttaisi 

strategian jalkauttamista, periaatten soveltamista käytäntöön. Tällainen ylhäältä alas 

-lähestyminen lienee hyödyllinen, kun kontekstia ei vielä tunneta tai kun kyse on täysin 

uudesta toiminnan alueesta. Jos toiminnalla on jo selvä muoto, sen konteksti sitoo 

osallistujien näkökulmaa, ja voi olla este tehokkaalle ylhäältä alas -ajattelulle.  

Lyhyiden kokeilujen jälkeen sain vaikutelman, että tällainen menetelmä lienee houkutteleva 

lähinnä visionääreille tai jonkilaiseen teoretisointiin, mutta sen soveltaminen 

muotoiluajattelun kontekstiin ja henkeen tuntui, jos nyt ei aivan mahdottomalta niin ainakin 

nurinkuriselta. Jos sovelluksen konteksti on selvillä, olisi kompromissi tästä edetä MHC:n 

vaiheiden mukaan samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä, mikä edustaisi suunnattua tapaa 

abstraktiin ajatteluun, mutta tämäkään lähestymistapa ei vaikuta yhtä kiinnostavalta ja 

sovellettavalta kuin alhaalta ylös -lähestymistapa.  

Uusien tasojen etsiminen keskeltä alas ja ylös yhtäaikaa 

Kun konkreettisia seikkoja on vähän, ja kysymys on esimerkiksi saavutetun osaamisen tai 

oivalluksen tuotteistamisesta tai kaupallistamisesta, voitaisiin MHC:tä soveltaa etenemällä 

hierarkiassa samanaikaisesti sekä ylös että alaspäin. Tämä lähestymistapa voisi myös 

osoittautua käyttökelpoiseksi, kun design briefiin kuuluu vähän tai ei ollenkaan konkreettisia 

seikkoja: esimerkiksi kun on kysymys täysin uudenlaisen tuotteen suunnittelusta tiettyjen 

periaatteiden tai menetelmien perusteella, silloin kun nämä menetelmät ja periaatteet 
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asettuvat esimerkiksi formaalille tasolle 10. Menetelmä olisi sukua Curedalen (2013, s. 284) 

Linking diagram:ille (yhdistelykaavio), jossa strategiset tavoitteet yhdistetään niitä parhaiten 

toteuttaviin menetelmiin ja organisaation eri voimavaroihin. Käytännön kokeilut eivät olleet 

ensinkään inspiroivia. 

Ei-MHC-abstraktio 

Mikään ei tässäkään työssä edellytä juuri MHC:n soveltamista muotoiluajatteluun. MHC:n 

merkittävin ominaisuus on, se että siinä erotetaan horisontaalinen ja vertikaalinen 

kompleksisuus. Menetelmä, joka ei hyödyntäisi MHC:tä olisi todennäköisesti helpompi 

rakentaa ymmärrettäväksi ja helpommin sovellettavaksi. Jos kuitenkin pidetään kiinni 

MHC:n soveltamisesta, voidaan ajatella, ettei MHC:hen perustuvassakaan menetelmässä 

MHC:n matemaattisen ja idealistisen tieteellisen vireen tarvitse korostua, vaan MHC voi 

toimia siinä enemmänkin inspiraation lähteenä.  

Kokeilut hierarkiakaavioiden kanssa osoittivat, että erilaisia hierarkioita voi piirrellä ja ne 

voivat olla kiinnostavia, mutta jos hierarkiaan laatimiseen ei ota mukaan mitään 

universaalimpaa tavoitetta tai kehystä, alkaa koko menetelmä lähestyä enemmän mind 

mappia tai muuta tavanomaisempaa merkityssuhdekaaviomenetelmää. 

Siirymävaiheet 

Koska MHC kuvailee havainnollisella ja kohtuullisen konkreetisella tavalla, miten yksiön 

ajattelu vähitellen kehittyy tasolta toiselle (luku 4.3.2) (Commoms & Richards 2002), 

houkutteleva idea olisi työstää näistä siirtymävaiheista menetelmä, joka auttaisi 

jumiutunutta yhteisöä pääsemään eteenpäin, sovittamalla yhteen ristiriidat korkeammasta, 

abstraktimmasta perspektiivistä. Sen soveltaminen luonnistuisi kenties parhaiten 

organisaation oppimisen ja toimintatutkimuksellisen organisaatiokehityksen näkökulmasta. 

Tällainen menetelmä voisi tukea esimerkiksi erityisen massiivisissa ja pitkissä projekteissa, 

kun sama yrityksen sisäinen muotoilutiimi työskentelee yhdessä vuosikausia tai vaikkapa 

perheyrityksen johtoryhmätyöskentelyn uudistamiseksi. Menetelmän perusta olisi 

teesi-antiteesi-relativismi-smash-uusi teesi -siirtymien nopeuttaminen artikuloimalla ja 

havainnollistamalla niitä, mutta luovana menetelmänä se olisi epäilemättä yhteydessä 

luovuuden sitkeyspolkuun ja siten vähemmän muotoiluajattelulle ominainen. Vaikka aihe on 
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kiinnostava, se vaikuttaa liian laajalta ja monimutkaiselta tämän tutkielman kontekstissa 

toteutettavaksi. 

5.2.3 Päätelmiä ja reflektiota menetelmien ideoinnista 

Hierarkiakaavio näyttäisi auttavan erityisesti ongelman jäsentämisessä. Se tarjoaa 

mahdollisuuden eri näkökulmien artikulointiin ja konkreettisten vaikutusten visualisointiin. 

Hierarkiakaavion avulla voidaan helpottaaa olennaisten ideoinnin kohteiden tunnistamista. 

Se voi auttaa myös “laatikon ulkopuolelta” -ajattelemiseen, koska se antaa nykyisille 

käsityksille muodon. Koska hierarkiakaavio tekee abstrakteista tekijöistä hieman helpommin 

lähestyttävämpiä, niitä voidaan myös käyttää ideoinnin pohjana kenties hieman 

luontevammin, esimerkiksi kysymällä, että millä muilla tavoin tuote tai palvelu voi toteuttaa 

jonkin periaatteen tai tarpeen: ilman abstraktimpien muuttujien artikulointia ideointi 

saattaa jäädä konkreettisemmalle tasolle, koska konkreettisemmat seikat ovat ajattelulle 

kevyempiä. 

Menetelmien ideointi näin teoreettisista lähtökohdista osoittautui työlääksi ja osittain 

turhauttavaksi. Nämä tuntemukset herättävät kysymyksen siitä, miten mielekästä MHC:n 

soveltaminen aidossa työpajatilanteessa kenen tahansa toimesta olisi, koska olinhan 

sentään itse tutustunut MHC:n teoriaan ja sovelluksiin melko hyvin jo ennen ideoinnin 

aloittamista. Ideoiden kokeileminen toi kaivattua konkretiaa, mutta oli sekin vaikeaa sekä 

yksin tehtäessä vääjäämättä luonteeltaan steriiliä. Kuitenkin sen avulla ainakin onnistuin 

selvittämään joitakin suuntia, jotka eivät näyttäneet hedelmällisiltä.  

5.3 Kehittelyä 

Jatkokehittelyä varten päädyin valitsemaan hierakiakaavion sekä alhaalta ylös -abstraktion 

vapaasti, koska ne vaikuttivat ideointivaiheen itsenäisten kokeilujeni perusteella 

kokonaisuudessaa lupaavimmilta. Kokeilin menetelmiä epämuodollisesti kahden muun 

henkilön kanssa käyttäen tarralappuja ja tussitaulua. Kehittelyyn osallistuneilla ei ollut 

taustaa muotoilun alalta ja he olivat 22-35 -vuotiaita. Molempien menetelmien 

kokeilemiseen käytettiin noin 40 minuuttia eri kertoina. Työpajojen tuloksia tai prosessia ei 

dokumentoitu erillisinä tallenteilla, mutta niiden reflektio kirjattiin jälkikäteen 

tutkimuspäiväkirjaan. 
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5.3.1 Hierarkiakaavio 

Suunniteluongelmaksi valitsin pölynimurin käytettävyyden tarkastelemisen, koska se oli 

riittävän yleinen aihe, josta kaikilla on jotain käytännöllistä kokemusta. Samalla käytettävyys 

antoi selkeän teeman, joka työpajassa suhteutettiin MHC:n tasoihin. Kaavio rakennettiin 

liimaamalla tarralappuja tussitaululle ja piirtämällä tussilla merkityssuhteita. Kunkin tason 

kohdalla esittelin muutamalla lauseella käsiteltävän tason luonteen ja minkä tyyppisiä 

seikkoja siihen saattaisi valitussa tehtävässä kuulua. Lappuja siirreltiin tarpeen mukaan, jotta 

kaikki laput mahtuisivat ja tasot erotettiin toisistaan horisontaalisella tussi-viivalla. 

Tarkastelussa ehdittiin käydä läpi tasoja konkreettisesta formaaliin. Työskentely oli sujuvaa 

ja ‘työpajan’ ilmapiiri iloinen. Suurin määrä lappuja tuli tasolle konkreettinen, 8, ja vähiten 

tasolle formaali 10. Tarkastelu tuotti havaintojen lisäksi muutamia kehitysideoita, jotka 

lisättiin kaavioon muiden seikkojen oheen eri värisillä lapuilla. Painotus oli selvästi 

imurointitilanteen piirteitä koskevissa havainnoissa eikä ideoiden tuottamisessa. 

Kokeilun seurauksena vahvistui se käsitys, ettei kunkin yksittäisen kirjatun seikan 

merkityssuhteiden täsmällinen piirtäminen menetelmän kannalta välttämättä ole 

tarpeellista. Lappujen ryhmittely vaikuttaisi tuovan riittävän ja kyllin täsmällisen tuen 

yksittäisten seikkojen välisten merkitysrakenteiden hahmottamiselle. Koska työpajan aihe 

oli hyvin konkreettinen, se toi ajatuksen myös vastaavan menetelmän käyttämisestä 

esimerkiksi yhtenä vaihtoehtona etnografisen tutkimuksen havaintoaineiston jäsentelyssä, 

mikä voisi auttaa ymmärtämään asioiden merkityssuhteita. Yleisesti kokemus oli rohkaiseva, 

vaikka tarralaput ja tussitaulu eivät kenties toteutustapana olleet kaikkein 

käytännöllisimmät ja selkeimmät, mikä saattoi johtua osittain siitä, että yksittäisten asioiden 

välisiä merkityssuhteita piirrettiin kaavioon tarpeettoman paljon. Tasojen ohjeistaminen 

tehtävään kuuluvien esimerkkien kautta tuntui toimivalta eikä vaikuttanut häiritsevässä 

määrin rajoittavan muiden osallistujien perspektiiviä. 

5.3.2 Vapaa abstrahointi 

Tässä kokeilussa tulosten muistiin merkitsemistä varten käytettiin pilvipohjaista 

taulukkolaskentaohjemaa, johon useampi käyttäjä voi lisätä tietoa omalla päätelaitteellaan 

samanaikaisesti. Aiheeksi valitsin sähköpyöräkonseptien kehittämisen ja abstrahoinnin oli 

siis määrä olla näkökulmiltaan täysin vapaata, mutta MHC:n tasojen mukaista. 
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Taulukkolaskentaohjelma osoittautui mahdolliseksi työvälineeksi, mutta käytetyn taulukon 

muotoilu oli epäkäytännöllinen ja aiheutti hämmennystä. Työpajan sisällölliset tulokset 

olivat sekavia ja oletettuja. Vaikka tämän kysymyksillä tai teemoilla strukturoimattoman 

abstraktion muodon olin kuvitellut takaavan vapaan ja rajoittamattoman mahdollisuuden 

näkökulmiin, tuloksena olikin lähinnä itsestäänselvyyksiltä vaikuttavia latteuksia, joiden 

ylöskirjaaminen teki työpajan ilmapiirin vaikeutuneeksi. Keskustelun kognitiivisten 

kategorioiden määrä oli suppea, eli keskustelu pyöri (mielestäni) hyvistä 

fasilitointiyrityksistäni huolimatta melko tiiviisti samojen teemojen ympärillä.  

Vaikka tämä näkökulmien vapaus voisi auttaa tuomaan esiin osallistujien omalähtöistä 

ajattelua, tässä lyhyessä esimerkissä niin ei käynyt. Koska en havainnollistanut MHC-tasojen 

sisältöä asiaan liittyvillä esimerkeillä, osallistujille oli ilmeisen vaikeaa ymmärtää niiden 

merkitystä, ja ne tuntuivat päälleliimatuilta ja vaikuttivat etupäässä estävän kaikenlaisen 

tuotteliaan luovan työskentelyn. Päätelmäni työpajasta oli, ettei vapaa abstraktio ainakaan 

yhdistettynä ideoitiin ensisijaisena päämääränä ollut ensinkään toimiva ratkaisu. Samoin 

menetelmän onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että käytettävät tasot 

esitetään ymmärrettävällä ja riittävän havainnollisella tavalla, käyttäen kiinnostavia 

esimerkkejä silläkin uhalla, että nämä esimerkit rajoittavasti ohjaavat ajattelua tiettyyn 

suuntaan. Siksi onnistuneen MHC:n tasoja hyödyntävän työpajan toteutus edellyttänee 

fasilitaattorilta aiheeseen sopivien ja inspiroivien esimerkkien etsimistä ennen työpajan 

alkua. Tämän kokemuksen perusteella strukturoitu, eli näkökulmaltaan ohjattu abstraktio 

vaikuttaa luvun 4.4.1 pohdinnoista huolimatta perustellummalta ja hedelmällisemmältä 

lähestymistavalta. Sopivilla kysymyksillä ja esimerkeillä voidaan ehkä ohjata abstraktia 

ajattelua ja ne voivat auttaa luomaan ymmärrystä teemaan. 

5.3.3 Kehittelyn reflektio 

Kokeilevien epämuodollisten työpajojen jälkeen kehitin edelleen mentelmistä kaksi versiota, 

jotka on esitelty seuraavassa luvussa. Menetelmien käyttäminen ryhmätyötilanteessa avasi 

käytännöllisiä näkökulmia ja toi viimein mukaan työhön kaivatun konkretian. Vaikuttaisi 

siltä, että toimivan dokumentointimenetelmän kehittämiseksi on löydettävä tasapaino 

merkityssuhteiden yksityiskohtaisuuden ja dokumentoinnin nopeuden ja selkeyden välillä. 

Aiheiden kevyt ryhmittely ilman merkityssuhteita kuvaavia viivoja lienee riittää. Kehittelyn 
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kannalta oli varmasti hyödyllistä, että toisen kokeilun tulokset olivat melko huonoja, koska 

se auttoi osoittamaan merkittäviä ongelmia menetelmän kehityksessä. Työn haasteellisten 

ja kokeellisten, teoreettisten lähtökohtien vuoksi menetelmien kehittelyä ja kokeiluja olisi 

varmasti perusteltua jatkaa vielä monta kierrosta, jotta menetelmistä hioutuisi laadukkaita, 

selviä ja helppokäyttöisiä. Tässä enempien resurssien puuttuessa on kuitenkin tyydyttävä 

näihin ideoihin ja kokeiluihin sekä varovaiseen toivoon siitä, että muodollinen testaus 

toimintatukimuksen avulla vielä auttaa tuomaan lisää oivalluksia abstraktion soveltamisen 

käyttökelpoisimmista tavoista. 

5.4 Viimeistellyt menetelmät 

Seuraavassa on esitelty kaksi erilaista viimeisteltyä muotoiluajattelun menetelmää, jotka 

hyödyntävät hierarkkisen kompleksisuuden mallia (MHC:tä). Nämä menetelmät ovat 

olennaisesti samanlaisia, koska molemmat niistä tarkoitettu suunnitteluongelman 

jäsentämiseen MHC-tasojen mukaisesti edeten konkreettisesta abstraktiin, eli alhaalta ylös. 

Niiden merkittävimmät erot ovat esitystavassa ja tavoitteissa. MHC-diagrammi on 

tarkoitettu vapaamuotoisemmaksi, visuaalisemmaksi ja kommunikaatio-orientoituneeksi 

työkaluksi, jota voidaan pitää Affinity diagrammin johdannaisena. Strateginen MHC 

puolestaan ohjaa enemmän pohdiskelevaan työtapaan ja ongelman syvempään 

ymmärrykseen MHC-tasojen avulla. Menetelmien kuvauksen tueksi niihin liittyvät fasilitoijan 

ohjeet ja muut materiaalit on lisätty tutkimusraportin liitteisiin. 

5.4.1 MHC-diagrammi 

MHC-diagrammi on Affinity diagrammin (ks. Curedale 2013 s. 202) muoto, jossa käsiteltävää 

ongelmaa tai ilmiötä jäsennetään kirjoittamalla sen piirteitä tarralapuille ja luokittelemalla 

niitä tussitaululle tai seinälle MHC-tasojen mukaisesti. Se soveltuu parhaiten ongelman 

jäsentämisen sekä tietojen analysoinnin ja yhdistelyn vaiheisiin muotoiluajattelun 

prosessissa. Työpajan tarkoitus on keskusteluiden avulla saavuttaa yhteinen ja syvällinen 

ymmärrys tarkasteltavasta ilmiöstä alkaen sen konkreettisista, käsinkosketeltavistakin 

piirteistä, edeten kohti abstraktimpia kuvauksia. Ensisijainen painotus on siis ongelman 

hahmottamisessa eikä ideoinnissa. Spontaanisti syntyvät ideat voidaan kirjata omaan 

osioonsa tai käyttäen eri värisiä lappuja. Tussitaulu ja tarralaput on valittu menetelmän 

esitystavaksi, koska se on muotoiluajattelun kontekstissa tavanomainen ryhmätyöskentelyn 
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muoto, ja siten helposti omaksuttavissa. Sisällöllisesti toisiinsa liittyvät laput voidaan 

ryhmitellä toistensa läheisyyteen yhteenkuuluvuuden osoittamiseksi. Tarpeen mukaan 

voidaan myös tussilla osoittaa muita merkittäviä vuorovaikutussuhteita tai yhtäläisyyksiä, 

mutta ensisijassa on tarpeen nojata vain suurpiirteiseen ryhmittelyyn.  Koska tavoite on 

ensisijassa kommunikaatio ja yhteisymmärrys, työpajassa ei kannata takertua yksittäisen 

lapun “oikeaan” paikkaan suhteessa MHC-tasoihin tai muihin lappuihin, vaan luoda yhteinen 

tila keskustelulle ja eri näkemysten esiintuomiselle. 

Menetelmää varten valitaan työpajan fasilitoija, joka tutustuu aihepiiriin ja menetelmään 

etukäteen. Lisäksi voidaan valita sihteeri, joka kirjoittaa laput, mutta tavallisesti lienee 

soveliainta, että jokaiselle osallistujalle jaetaan riittävä määrä tarralappuja ja kyniä, jolloin 

he voivat itse kirjoittaa ja liimata lappunsa parhaaksi katsomaansa paikkaan. Fasilitoija voi 

ryhmitellä, siirrellä lappuja sekä ohjata keskustelua. Kun kaikki alemman MHC-tason piirteet 

on kirjattu, siirrytään seuraavalle, korkeammalle abstraktiotasolle, joka erotetaan edellisestä 

tasosta visuaalisesti, esimerkiksi viivalla.  Abstraktiossa edetään sille tasolle joka tuntuu 

tarkoituksenmukaiselta. Teoretisointia tai spekulatiivista otetta on vältettävä, jotta voidaan 

keskittyä osallistujille ymmärrettäviin ja merkityksellisiiin seikkoihin. Aikaa on varattava 

mieluiten kaksi tuntia tai enemmän. Fasilitoijan ohjeet löytyvät liitteestä 5. 

5.4.2 Strateginen MHC 

Tämän menetelmän tarkoitus on yhdistää ongelman jäsentäminen ja ideointi. Se soveltuu 

parhaiten analysoinnin ja yhdistelyn vaiheeseen muotoiluajattelun prosessissa, koska se 

edeltää varsinaista ideointia. Vaikka menetelmästä voidaan laatia muitakin versioita, tässä 

abstraktiin ajatteluun ohjataan strukturoidusti kysymysten avulla, jotka koskevat 

näkökulmia tuotteen tai palvelun loppukäyttäjän kokemaan arvoon. Kuten MHC-diagrammi 

-menetelmässä, tässäkin edetään konkreettisesta abstrakteihin tasoihin.  

Loppukäyttäjän arvo valittiin abstraktion näkökulmaksi, koska se on olennainen 

muotoiluajattelun piirre (Curedale 2011 s. 13). Lisäksi se sallii samaan aikaan inhimillisen ja 

universaalin tavan käyttää abstraktia ajattelua, eikä enimmäkseen edellytä vaikeaselkoisten 

erikoisaloille kuuluvien käsitteiden käyttämistä, ja on siten mahdollisimman helposti 

lähestyttävissä hyvin erilaisten ammatillisten taustojen näkökulmasta. Loppukäyttäjän arvo 

valitsemista abstraktin ajattelun lähtökohdaksi puoltaa vielä sekin, että usein työpajan 
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fasilitoijaksi voidaan olettaa muotoilija, tai ainakin muotoiluajatteluun perehtynyt henkilö, 

jolle tämä näkökulma on tuttu. 

Menetelmän kysymyksien laatimisessa käytin hyväkseni muotoilun ja muotoiluajattelun 

taustan lisäksi kokemuksia aiemmista kokeiluistani, joissa käyttäjän näkökulma oli esillä. 

Suurimmaksi haasteeksi osoittautui MHC:n tasojen artikuloiminen kysymyksiksi siten, 

etteivät ne tarpeettomasti rajaisi menetelmän soveltamisen aluetta, mutta olisivat riittävän 

selkeitä ja ymmärrettäviä. Kysymyksien ja niiden ohessa koko abstraktion näkökulman ja 

prosessin hiominen mahdollisimman selkeiksi ja avoimiksi lienee menetelmän toimivuuden 

kannalta kriittinen tekijä, joka saattaa edellyttää suurempaa panostusta kuin mikä tässä 

tutkielmassa on mahdollista.  

Eräs merkittävä piirre Strateginen MHC -menetelmässä on se, että siinä pyritään 

ideointivaiheessa hyödyntämään ylempien abstraktiotasojen ymmärrystä. Siten työpajassa 

ideointia edeltävä ongelman hahmottamisen vaihe etenee ‘alhaalta ylös’, mutta ideointi 

ensisijaisesti ‘ylhäältä alas’. Näiden tilallisten kielikuvien kiinteä linkittyminen abstraktiin 

ajatteluun toi menetelmään myös käytännöllisen ongelman: koska menetelmä alkaa 

‘alhaalta’, konkreettisesta, siihen kuuluvat seikat on kirjattava ylös ensimmäisenä, mutta 

koska länsimainen tapa kirjoittaa ja lukea tekstiä etenee ‘paperilla’ ylhäältä alas, olisi 

epäkäytännöllistä sijoittaa ensimmäinen konkreettinen taso (8) alas, koska etukäteen ei 

voida tietää kuinka paljon tilaa tarvitaan. Siksi menetelmän materiaaleissa ‘alemmat’ 

abstraktiotasot ovat ylhäällä ja ‘ylemmät’ alhaalla. Tätä hämmennystä voitaisiin yrittää 

välttää puhumalla ‘syvällisemmistä’ abstraktiotasoista, mutta syvällisen  käsite lienee osittain 

latautunut MHC:n ja muotoiluajattelun kontekstin kannalta hieman epäedullisilla tai 

harhaanjohtavilla henkisillä mielleyhtymillä. Seuraava viitteellinen kaavio (15) kuvaa 

abstraktin ajattelun etenemistä Strateginen MHC -menetelmässä ongelman 

hahmottamisesta ideointiin (vrt. Crossin muotoiluajattelua kuvaava kaavio luvussa 4.5.2). 
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Kaavio 15: Abstraktin ajattelun ja ideoinnin vaiheet Strateginen MHC -menetelmässä. Numerot ilmaisevat 

työjärjestyksen. 

Toinen käsitteellinen ongelma syntyy MHC-tasojen nimistä, joita harkitsin muokkaavani 

menetelmää varten hieman iskevämmiksi: tarkoittaahan esimerkiksi sana ‘abstrakti’ tässä 

sekä tasoa yhdeksän, (joka on MHC-skaalassa itse asiassa melko ‘konkreettinen’ taso,) että 

kaikkia ‘abstrakteja’, korkeampia tasoja (9-14). Kuitenkin parempien ehdotusten puuttuessa 

päädyin säilyttämään MHC:n alkuperäiset tasojen nimet vapaasti käännettyinä.  

Se, että valitsin työpajan nimeksi Strateginen MHC, johtuu sen diagrammimenetelmää 

perinpohjaisemmasta painotuksesta, sekä havainnosta, että MHC näyttäisi soveltuvan 

organisaation toimintaa ohjaavan tiedon ja tavoitteiden jäsentämiseen varsin hyvin. Toisin 

sanoen näyttäisi siltä, että MHC:n avulla voidaan suhteuttaa strategisia päämääriä ja tutkia 

niiden yhteyksiä konkretiaan ja siksi tässä menetelmässä on ilmeistä samankaltaisuutta 

ainakin Chaffeen määrittelemien toisen ja kolmannen strategiamallin, mukautuvan ja 

tulkitsevan strategian kanssa (luku 3.5.1). Brownin mukaan (2009) käyttökelpoisen 

strategian muodostamiseen tarvitaan tuoreita ja alkuperäisiä oivalluksia asiakkaista ja 

markkinoista, joiden jäsentämiseksi tätä menetelmää voidataisi osaltaan käyttää. 

Menetelmän ‘todellinen strategisuus’ riippuu tietysti täysin sen soveltamiselle asetettavista 

tavoitteista ja siitä substanssista, jonka työpajan jäsenet siihen tuovat. Työpajan fasilitoijan 

ohjeet ja muut materiaalit Strateginen MHC -työpajaa varten löytyvät liitteestä 6. 
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Tutkimusosan tavoitteena on selvittää toimintatutkimuksen avulla, voidaanko luotujen 

menetelmien avulla kannustaa abstraktiin ajatteluun ja koetaanko MHC:n mukainen 

lähestymistapa kohdeyrityksissä mielekkääksi ja hyödylliseksi. 

6 Menetelmien kokeileminen ja arviointi 

Koska tutkijana osallistun itse fasilitaattorina ja aktiivisena toimijana työpajoihin, joissa 

menetelmiä kokeillaan, on tarkoitukseen soveliain tutkimuksellinen ote toimintatutkimus. 

Toimintatutkimuksen valintaa puoltaa sekin, että se soveltuu luontevasti tutkimuksen 

kriittis-emansipatorseen tiedonintressiin (Anttila 1996, Suojanen 1992 s. 11, 36-39), joka on 

tyypillinen esimerkiksi kehitystoiminnan tai konsultoinnin tutkimuksessa. Lisäksi 

toimintatutkimuksen prosessiin kuuluu syklisyys, iteratiivisuus, joka sallii tutkimuksen ja 

toiminnan suunnan muutokset kesken tutkimuksen (Suojanen 1992 s. 38), mikä tekee siitä 

houkuttelevan tähän työpajamenetelmiä kokeilevaan ja kehittävään tarkoitukseen. 

Toimintatutkimuksen eri muodoista tässä kyseessä on lähinnä tutkimussuuntautunut 

toimintatutkimus, jolle Anttilan mukaan (1996) ovat ominaisia “tutkimusmenetelmiin ja 

niiden kehittämiseen liittyvät tavoitteet”, olkoonkin että tässä kyse on muotoiluajattelun 

menetelmien eikä tieteellisten tutkimusmenetelmien kehittäminen. Toimintatutkimukselle 

epätyypillistä tässä tutkielmassa on myös se, etteivät toimintatukimukselle ominaiset 

tutkimussyklit kohdistuneet samaan yritykseen ja yhteisöön vaan menetelmään. 

Tutkimusprosessiin kuuluivat seuraavat vaiheet:  

1. Tutkimuksen suunnittelu  

2. Yhteistyöyritysten etsiminen 

3. Aineiston keruu- ja analysointimenetelmien suunnittelu  

4. Työpajojen toteutus ja reflektio 

5. Aineiston analyysi ja tulkinta 

6.1 Tutkimuksen suunnittelu 

Ensimmäisessä vaiheessa loin alustavan kuvan siitä, miten toimintatutkimuksella voitaisiin 

vastata tutkimuksen tavoitteisiin. Alusta saakka oli selvää, ettei toimintatutkimuksella 

tuotettava tieto olisi luonteeltaan yleispätevää ja sinällään yleistettävissä mahdollisiin 
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muihin yrityksiin ja työpajoihin. Tavoitteena oli tutkielman teeman mukaisesti yhdistää 

tulokset kiinnostavalla tavalla muotoiluajattelun johtamisen diskurssiin antamalla jotain 

esimerkkejä siitä, miten abstrahointia voitaisiin (tai mahdollisesti: ei tulisi) soveltaa 

muotoiluajattelun työpajassa. Toimintatutkimuksen otteen mukaisesti pääasiallinen huomio 

keskitettiin tutkimuksessa itse työpajoihin ja niiden kehittämiseen työmenetelminä. 

Tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi tutkimukseen kuuluvien työpajojen  tavoitteena  on 

soveltaa jompaa kumpaa kehitetyistä menetelmistä siten, se tuottaa mahdollisimman paljon 

hyötyä yrityksen edustajien valitsemien ongelmien ratkaisemisessa tai kehitystarpeiden 

täyttämisessä. Siten itse työpajat pyrkivät yrityksien toiminnan kehittämiseen.  

6.2 Yhteistyöyritysten etsiminen  

Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen osoittautui haastavaksi. Kiinnostuneita oli 

monia, eikä kyse ilmeisesti ollut kehitystarpeiden tai varsinaisten ongelmienkaan 

puutteesta, mutta esteeksi osoittautui sopivan yhteisen ajan löytäminen, koska työpajaa 

varten olisi varattava ainakin kaksi tuntia. Voidaan myös kysyä, osasinko asiaa esitellessäni 

olla kyllin selkeä, innostava ja vakuuttava riittävän motivaation ja sitoutumisen 

synnyttämiseksi. Tutkimukseen valikoitui lopulta kaksi yritystä, joiden kanssa työpajat 

toteutettiin. Koska molempiin työpajoihin sovellettiin Strateginen MHC-menetelmää, jäi 

MHC-diagrammi vailla muodollista testausta. 

Ensimmäisen työpajan yhteistyökumppani oli pieni koulutus- ja tuotantoyritys media-alalta. 

Työpajan tavoitteeksi asetettiin uusien toimintamallien etsiminen valokuvaajan ja alan 

koulutuksen ammattitaidon soveltamiseksi muuttuneessa toimintaympäristössä. Toisessa 

työpajassa etsittiin uutta suuntaa luontaistuotteiden markkinointiin ja myyntiin niitä 

maahantuovan yrityksen verkkokauppaa tai muita jakelukanavia varten.  

6.3 Aineiston keruu- ja analysointimenetelmien suunnittelu 

Monipuolisen käsityksen saamiseksi päätin käyttää aineistotriangulaatiota laadullisen ja 

määrällisen aineiston avulla. Laadullisen aineiston muodostaisivat työpajan tulosten, eli 

kaavioiden ja ideoiden lisäksi tilanteen nauhoitus audiona ja kyselytutkimuksen avoimet 

kysymykset. Toissijainen, pieni määrällinen aineisto koottaisiin lyhyellä kyselytutkimuksella 

ennen ja jälkeen työpajan. Lisäksi työpajoista otettiin muutamia valokuvia ja merkitsin ylös 
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niiden aikana tekemiäni havaintoja välittömästi työpajan jälkeen. Aineistojen on tarkoitus 

tehdä mahdolliseksi työpajojen sujuvuuden sekä menetelmän ymmärrettävyyden ja 

hyödyllisyyden arviointi. Toimintatutkimukselle luontaisin ote on laadullinen, ja siksi 

perustan tulokset etupäässä laadullisen aineiston analyysiin. Määrällisen aineiston tarkoitus 

on tässä lähinnä luoda vertailukohta tehdyille päätelmille ja siten lisätä tutkimuksen 

validiutta.  

Kyselylomakkeet löytyvät liitteistä 8 ja 9. Pyrin laatimaan kysymykset niin, että voin 

vastausten avulla verrata osallistujien odotuksia, aiempia kokemuksia ja uuden työpajan 

kokemuksia toisiinsa. Siksi kyselyssä toistuivat samat väittämät kolme kertaa. Lisäksi 

työpajan jälkeen täytettävään lomakkeeseen kuului erityisesti tähän menetelmään liittyviä 

kysymyksiä. Totutun käytännön mukaisesti määrällinen aineisto koostui väitteiden 

arvioinnista viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäät oli kuvattu sanallisesti. Lomakkeiden 

muodon kriteeriksi asetin myös, että sen olisi mahduttava yhdelle A4 -arkille, jotta 

täyttäminen olisi käytännöllistä, nopeaa ja myös helpon näköistä. Lomakekyselyn lisäksi 

osallistujat allekirjoittivat ennen työpajaa suostumus tutkimukseen -lomakkeen (liite 10), 

jolla he sallivat kyselylomakkeiden vastausten työpajan aineistojen, lukuun ottamatta niiden 

sisällöllisiä aiheita, käytön tässä tutkielmassa.  

Kyselylomakkeiden väittämissä pyrin selvittämään työpajan onnistumista yleisten 

muotoiluajattelun tavoitteiden mukaan, kuten ryhmäyttämisen ja käyttäjälähtöisyyden 

perusteella sekä abstraktin ja strategisen ajattelun suhteen. Vaikka työpajojen ensisijainen 

tarkoitus ei ollut ideoiden tuottaminen, päätin myös ottaa mukaan menetelmän luovan 

tehokkuuden arvioinnin luovuuden neljän komponentin mukaan (ks. luku 2.1.1). Työpajan 

jälkeen täytettävään lomakkeeseen sisällytin myös yleisiä vaikutelmaa sekä työpajan kulkua 

ja ohjausta koskevat väittämät. 

6.4 Työpajojen toteutus ja reflektointi  

Ensimmäisen työpajan aiheena oli siis uusien toimintamuotojen löytäminen valokuvauksen 

ja media-alan yrityksen osaamisen hyödyntämiseksi. Molemmat työpajat pidettiin 

syyskuussa 2016. Läsnä olivat minun lisäkseni yrityksen omistaja-johtaja, asiantuntija sekä 

yrityksen ulkopuolelta valokuvauksen harrastaja edustamassa mahdollisen loppukäyttäjän 

näkökulmaa. Työpaja pidettiin tilassa, jossa työpajan neljälle osallistujalle oli tuolit, pöytiä, 
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fläppitaulu sekä suuri valkoinen seinä, jota käytettiin tarralappujen kiinnittämiseen. 

Jokaisella osallistujalla oli myös tarralappuja ja kyniä sekä menetelmän runko (liite 7) 

A3-kokoon tulostettuna, jotta MHC-tasojen hahmottamista helpottaviin kysymyksiin voisi 

palata myös itsenäisesti kesken työpajan. Lyhyen menetelmän esittelyn jälkeen Strateginen 

MHC -työpaja eteni suunnitelman mukaisesti ongelman hahmottamisessa konkreettisesta 

kohti meta-systemaattista, sekä lyhyen tauon jälkeen uusien mallien ideointina, johon 

käytettiin vain noin 20 minuuttia työpajan lopusta. Työpajan sujuvuutta häiritsi ajoittain 

irtoilleet tarralaput. Oli myös ilmeistä, että aika joka käytettiin uusien lappujen 

kiinnittämiseen ja järjestelyyn oli pääosin ‘tyhjäkäyntiä’ tuottavuuden näkökulmasta: sen 

aikana ei juuri esitetty uusia ajatuksia tai kirjoitettu lappuja, vaan odotettiin että kaavio 

saadaan järjestykseen. Ryhmän jäsenten aktiivisuus oli melko tasaista, valokuvauksen 

harrastajan jäädessä hieman vetäytyneempään rooliin. Ensimmäinen työpaja kesti kaksi 

tuntia ja kymmenen minuuttia (kuva työpajasta: liite 11). 

Ensimmäisen työpajan jälkeen tekemäni reflektointi tuotti melko vähän muutoksia työpajan 

rakenteeseen tai muotoon. Jo tässä vaiheessa oli tiedossa, että toinen työpaja 

toteutettaisiin sähköisesti, joten työpajan sujuvuuden lisäämiseksi kiinnitin huomiota 

fasilitoinnin kehittämiseen, varsinkin MHC-tasojen kuvausten perusteella. Vaikutti siltä, että 

työpajaympäristössä osallistujille jaettuun Strateginen MHC -runkoon kirjoitetuista tasojen 

kuvauksista ja työtä ohjaavista kysymyksistä ei ollut suurtakaan apua, vaan niissä esitetyt 

asiat olisi tuotava myös selvästi, suullisesti esiin. Kiinnitin myös huomiota siihen, että 

esittäisin tasot 10-12 hyvin neutraalilla tavalla, vihjaamatta mitenkään siihen, että ne 

saattaisivat olla monimutkaisia tai vaikeita. Lisäksi jouduin lisäämään kyselylomakkeisiin 

kuvauksen siitä, mitä tarkoittaa asiakaslähtöisyys, koska termin merkitystä kysyttiin 

lomaketta täytettäessä. 

Toisen työpajan aiheena oli etsiä uutta suuntaa luontaistuotteiden markkinointiin ja 

myyntiin. Pitkien etäisyyksien vuoksi työpaja oli pidettävä videoyhteyden avulla. 

Osallistujina oli lisäkseni kolme yrityksen edustajaa, joista yksi toimitusjohtaja. Kysely- ja 

valtuutuslomakkeet toteutettiin sähköisesti samansisältöisinä, lukuunottamatta edellä 

esitettyä täsmennystä. Tarralappujen sijaan ideat kirjattiin nyt pilvipalveluna käytettävään 

taulukkolaskentaohjelman työkirjaan, johon kaikilla osallistujilla oli pääsy. Lisäksi kaikki 

osallistujat näkivät toisensa videokuvan välityksellä. Jokaiselle osallistujalle oli etukäteen 
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lähetetty Strateginen MHC -työpajan runko ohjaavine kysymyksineen tutustumista varten. 

Työpajan alussa menetelmä ja osallistujat esiteltiin ja työpaja kulku noudatteli 

suunnitelmaa. Fasilitoinnin lisäksi toimin enimmäkseen itse sihteerinä, vaikka kaikki 

osallistujat olisivat voineet muokata käytössä ollutta työkirjaa samanaikaisesti. Se että 

kirjoitin ideat ylös itse, oli hyvä ratkaisu äänitetyn aineiston analyysin kannalta, koska se 

tarkoitti että kaikki ideat tulivat myös sanotuiksi ääneen eikä vain kirjoitetuiksi työkirjaan. 

Työpaja kesti tunnin ja 50 minuuttia. (Ruutukaappaus työpajan työkirjasta: liite 12) 

6.5 Analyysi ja tulkinta 

Laadullisen aineiston analyysissä käytin sisällönanalyysiä, jossa yhdistyivät aineisto- ja 

teorialähtöiset otteet siten, että aineistolähtöisyydellä pyrin löytämään työpajan kulusta 

piirteitä, joita en ollut osannut huomioida menetelmää suunniteltaessa ja työpajoja 

fasilitoitaessa. Teorialähtöistä analyysiä edustaa pyrkimys vastata tutkimuskysymyksiin, 

jotka nojaavat synteettisellä tavalla luovuudesta, muotoiluajattelusta ja abstraktista 

ajattelusta esittelemääni teoreettiseen taustaan, olkoonkin ettei teoreettisesta osuudesta 

nouse esiin yhtä selvästi erottuvaa mallia, jonka suhteen tehdyllä analyysillä 

tutkimuskysymyksiin voitaisiin vastata. Litteroidun aineiston analyysissä sovelsin 

teemoittelun menetelmää indeksoinnin avulla, jonka avulla pyrin löytämään aineistosta 

esiin nousevia piirteitä (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Lisäksi tarkastelin 

työpajojen yleistä sujuvuutta ja tuloksia niille asetettujen tavoitteiden suhteen saadakseni 

kuvan kehitetyn menetelmän yleisestä toimivuudesta.  

Määrällisen aineiston analyysissä tyydyin aineiston pienen koon ( n =6) vuoksi esittämään 

väittämien vastausten keskiarvot ja tarkastelemaan keskihajontaa. Koska määrällisen 

aineiston tarkoitus tässä tutkielmassa on vain vahvistaa tai kyseenalaistaa laadullisesta 

aineistosta tehtyjä päätelmiä, en katsonut tarpeelliseksi soveltaa kehittyneempiä tilastollisia 

menetelmiä. Määrällisen aineiston analyysi on esitelty luvussa 6.3. 

6.5.1 Työpajojen sujuvuus ja tulokset 

Ensimmäisen työpajan kuluessa kävi hyvin selväksi, että menetelmä oli tässä tilanteessa 

aivan sopiva ja inspiroiva. Aiempien kokeilujeni perusteella osasin myös odottaa, että 

lähestyttäessä systemaattista ja meta-systemaattista tasoa, työ saattaa käydä hitaammaksi 
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ja vaikeammaksi, miten osittain kävikin. Onneksi työpajassa säilyi pohtiva ja miellyttävä 

ilmapiiri. Vaikka abstraktimmille tasoille lappuja kertyi odotetusti vähemmän, niiden sisällöt 

koettiiin merkityksellisemmiksi ja tehtävän kannalta tärkeämmiksi kuin helposti ja nopeasti 

synnytetyt alempien MHC-tasojen ajatukset. Korkeampien tasojen tulkinnat myös 

synnyttivät selvästi kiinnostavimpia ja radikaalimpia kehitysideoita, ja oli selvää, että 

käsiteltävää ongelmaa osattiin aidosti lähestyä abstraktimmasta perspektiivistä. Ideoinnin 

aikana myös palattiin lisäämään aiempiin oivalluksiin uusia puolia ja niitä täsmennettiin eri 

tavoin. 

Toisen työpajan sähköinen versio Strateginen MHC -menetelmästä ei ollut aivan yhtä sujuva 

kuin ensimmäiseen verrattuna. Aktiivisuus jakaantui melko tasaisesti osallistujien kesken, 

mutta yleisesti työpaja eteni hieman hitaammin alemmillakin MHC-tasoilla. Sähköinen 

työkirja osoittautui selkeäksi kommunikaatiovälineeksi, vaikka hieman aikaa tuhraantui 

uusien sarakkeiden lisäämiseen ja ajoittaiseen tekstin muotoiluun. Verrattuna 

ensimmäiseen työpajaan, toinen työpaja tuotti enemmän ideoita, vaikka siinäkin 

ensisijaiseksi tavoitteeksi oli asetettu uusien näkökulmien muodostaminen. Toisen työpajan 

tavoin systemaattinen ja meta-systemaattinen taso aiheuttivat aluksi hieman hämmennystä 

ja kysymyksiä paremmasta valmistautumisestani huolimatta.  

6.5.2 Teemoittelu 

Teemoittelua varten ensin indeksoin translitteroidut työpajojen keskustelut osallistujien 

(ensimmäinen työpaja: 1a, 1b, 1c, toinen työpaja: 2a, 2b, 2c ja F=fasilitaattori) 

suurpiirteisesti MHC-tason (8-12), sävyn (pohtiva, innokas, neutraali, epäilevä, muu) tyypin 

(idea, oivallus, meta, kysymys, kritiikki ja muu) mukaan. Harkitsin indeksointia erilaisten 

ajattelutapojen (analyyttinen, synteettinen, induktiivinen jne.) mukaan, mutta niin 

merkittävä osa esitetyistä ideoista ja piirteistä tuotiin esiin ilman sen kummempia 

perusteluita niiden taustalla olleesta ajattelusta, että tällainen analyysi olisi ollut varsin 

työläs tai mahdoton ja arvoltaan kyseenalainen. Itse teemoja varten ei myöskään ollut työn 

kysymyksenasettelun kannalta eduksi eritellä aineistoa esitettyjen aiheiden sisällöllisten 

teemojen mukaan, jotka olivat eri työpajoissa varsin erilaiset. Sen sijaan suurin huomio 

teemoittelussa kiinnittyi itse työpajaa koskeviin kysymyksiin ja kommentteihin, jotka 
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kertoivat menetelmän ymmärrettävyydestä ja mahdollisten muiden menetelmään liittyvien 

piirteiden etsimiseen. Seuraavassa aineistoon tärkeimpiä teemoja on tarkasteltu yksittäin. 

Hämmennys tasojen 11-12 kanssa 

Muut tutkimukset tavallisesta ajattelusta MHC:n tasojen suhteen ovat osoittaneet, että 80 

% ihmisistä ajattelee enimmäkseen formaalin (10) tason tai sitä alemman tason 

merkitysrakenteita käyttäen (Commons 2007). Siksi oli oletettavaa, että kahden mukana 

olleen korkeamman tason 11 ja 12, systemaattinen ja meta-systemaattinen, käsittely 

saattaisi olla ongelmallista. Tämä heijastui työpajoissa tahdin hidastumisena kaikkien 

osallistujien kohdalla, oivalluksia ja ideoita esitettiin vähemmän kuin alempien 

abstraktiotasojen kohdalla ja puheenvuorojen sävy oli enimmäkseen pohtivampi ja 

vähemmän innostunut. Lisäksi seuraavaan on poimittu muutamia itse menetelmän käyttöön 

kohdistuneita kysymyksiä, joita näiden tasojen käsittely kirvoitti. Alempien MHC-tasojen 

käsittely ei herättänyt vastaavia kysymyksiä. 

1c: “Nii sanoks vielä uudestaan mitä tähän [systemaattiseen tasoon] niiku tulis?” 

2a: “Voisitsä selittää jotenki muuten ett mitä tää [meta-systemaattiseen taso] tarkottaa?” 

1a: “[empivää ääntelyä] (tauko) voisitsä selittää uudestaan?” 

F: “No meil on tuolla systemaattisessa tää [sisällöllinen ilmaus poistettu]... Se 

meta-systemaattinen ois että me löydettäis mitä yhteistä on tällä [sisällöllinen ilmaus 

poistettu] ja tällä [sisällöllinen ilmaus poistettu] (tauko 4 s) eli mikä, mitkä tekijät synnyttää 

ne molemmat niiku yhtä aikaa tai mikä asia yhdistää kaikki noi systemaattiset tekijät.” 

1a: “Aa, mm, hmm. (tauko 6 s) Tässä mennään sellasiin filosofisiin kysymyksiin että miksi 

[sisällöllinen ilmaus poistettu]” 

Oivallusten ja ideoiden suhde 

Vaikken tarkastellut itse ideoiden sisältöä, kiinnitin aineistossa huomiota kohtiin, joissa 

ideoita esitettiin “sponstaanisti” eli, ensimmäisessä, ongelman jäsentämisen, oivallusten 

vaiheessa. Useissa kohdissa spontaaneja uusia ideoita ilmaantui melko välittömästi sen 

jälkeen kun saavutettiin oivalluksia tai tuotiin esiin uusia näkökulmia “ongelman” 

luonteesta, ja niitä seurasi lähes poikkeuksetta uusia ideoita tai ratkaisuehdotuksia, jotka 

pohjautuivat näihin oivalluksiin:  
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2c: “Ja sitte siellä [systemaattisella tasolla] on näitä [sisällöllinen ilmaus poistettu], jotka 

hidastaa tota [sisällöllinen ilmaus poistettu]“ 

2b: “Mut senhän vois tehdä sit niin että [sisällöllinen ilmaus poistettu] ni sitte ne ei pääsis 

vaikuttamaan juuri ollenkaan.” 

1b: “Näyttäis että tää [sisällöllinen ilmaus poistettu] tosiaan on yhteydessä aika kiinteesti 

[sisällöllinen ilmaus poistettu] ja sil on iso merkitys miten ihmiset kokee kuvaamisen.” 

1c: “Sithän meidän pitäis tarjota sellast [sisällöllinen ilmaus poistettu], joka auttaa 

harrastajia just tossa.” 

Lisäksi itse ideointivaiheenkin aikana esitetyt ideat olivat huomattavan kiinteästi kytköksissä 

esiin tulleisiin oivalluksiin. Ryhmädynamiikan kannalta on kiinnostavaa, että varsinkin 

ensimmäisessä työpajassa ideoiden esittäjät olivat myös usein eri henkilöitä kuin oivalluksen 

esiin tuoneet osallistujat. Tämä oivallusten ja ideoiden dialogi vaikutti työpajan kannalta niin 

suotuisalta, että sitä voisi mahdollisesti hyödyntää myös jonkin toisenlaisen 

työpajamenetelmän rakenteessa. Kutakin oivallusta kohti esitettiin tavallisimmin vain 

yhdestä kolmeen ideaa, mikä ei osoita, että menetelmä olisi näin touteutettuna painottunut 

divergenttiin ajatteluun. Pinnallinen esitettyjen oivallusten ja niiden yhteydessä syntyneiden 

ideoiden varsinaisten MHC-tasojen tarkastelu osoitti, että näillä oli enimmäkseen sama 

abstraktiotaso. Osassa ideoista oli alhaisempi taso kuin niitä edeltäneillä oivalluksilla, ja 

yhdelläkään aineistossa esiteyistä ideoista ei näyttänyt olleen korkeampaa abstraktiotasoa, 

kuin sitä edeltäneellä oivalluksella. Tämän voidaan katsoa puoltavan menetelmän 

kelpoisuutta ideointiin ja innovointiin, ainakin jos pidetään totena väitettä että menestyvät 

innovaatiot vaativat ajattelua korkeammilla MHC-tasoilla, kuten Commons ja Bresette 

esittävät (2006). Tosin voidakseni pitävästi väittää, että menetelmä tuotti korkeampien 

MHC-tasojen ajattelua ja siihen kytkeytyneitä luovia ideoita, olisi aineisto analysoitava 

käyttäen tieteelliset kriteerit täyttävää hierarkkisen kompleksisuuden luokittelujärjestelmää 

(Hierarchical Complexity Scoring System), mikä ei tämän työn resursseilla ja aineistolla 

(ideoiden asiasisällön julkistamista koskevat rajoitukset) ollut mahdollista eikä mielekästä. 

Aineiston pohjalta lienee perusteltua kyseenalaistaa tekemäni valinta erottaa oivallukset ja 

ideointi omiksi vaiheikseen menetelmässä. En voi väittää tehneeni tätä valintaa erityisen 

tietoisesti, mutta olettaisin että yksi syy siihen oli se, että kuvittelin, kaikesta huolimatta, 
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luovan ideoinnin edellyttävän erilaista ajattelua, mielentilaa ja “sääntöjä” kuin ongelman 

hahmottamiseen kuuluvaa abstrahoivaa, synteettistä ajattelua. Tätä ei toki voida pitää 

kovinkaan hyvänä perusteena, ainakaan jos otetaan huomioon se mitä Weisberg ja Gabora 

sanovat luovuuden luonteesta (luvut 2.1.3 ja 2.1.4). Myös Cross pitää edistyneille 

muotoilijoille ominaisena kykyä vaihdella nopeasti ja vaivattomasti abstraktien käsitteiden ja 

konkreettisten representaatioiden välillä (2011 s. 136). Hän ei kuitenkaan suoraan väitä, 

että tämä vaihtelu itsessään edistäisi luovaa tehokkuutta, vaan että se näyttäisi olevan 

asiantuntija- muotoilijoille ominaista. Siksi ei näytä olevan selviä perusteita oivallusten ja 

ideoinnin kiinteämmälle yhdistämiselle menetelmässä, mutta kenties menetelmään olisi 

aiheellista sisällyttää elementtejä, jotka mahdollistavat vaivattomamman vuorottelun 

konkreettisempien ja abstraktimpien tasojen välillä. Jos  tätä kysymystä lähestytään 

suhteutettuna Mahlerin malliin ongelma-avaruudesta ja ratkaisuavaruudesta (ks. luku 3.3) 

voidaan ainakin todeta, että menetelmän rakenteen kannalta olisi sopivaa ratkaista 

tietoisella ja luontevalla tavalla vuorovaikutus ongelma- ja ratkaisuavaruuksien välillä. 

Ideoinnin ja oivallusten erillisyyttä tosin puoltaisi se, että menetelmää voidaan siten helposti 

käyttää myös ainoastaan ongelman jäsentämiseen tai painottaa se niin.  

6.5.3 Kyselyt ja muu havainnointi 

Kyselyn avointen kysymysten vastaukset olivat lyhyitä ja niissä korostui jo ennen työpajoja 

esittämäni oletus siitä, että tasojen 11-12 käsittely saattaisi olla vaikeaa. Työpajan kielteisiksi 

(“Menetelmässä oli huonoa”) piirteiksi mainittiinkin 

“Syvempien tasojen ymmärtäminen vaikeaa.” (ensimmäinen työpaja) 

“Mentaalinen osio voimakas. Intuitiivinen melko heikko.” (ensimmäinen työpaja) 

“Tuntui osittain teoreettiselta” (toinen työpaja) 

“Välillä vaikeaselkoinen” (toinen työpaja) 

“Meta-tasot vaikeita” (toinen työpaja) 

Vastaavasti MHC-tasojen tuomaa syvyyttä kiiteltiin kaikissa vastauksissa (“Menetelmässä oli 

hyvää”): 

“Asioita käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Sai heti uusia ideoita käyttöön ja paljon 

miettimisen aihetta.” (toinen työpaja) 
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“Kokonaisuuden hahmottaminen eri tasojen kautta.” (toinen työpaja) 

“Monipuolinen näkökulma asioihin” (toinen työpaja) 

“Syvemmät tasot toivat ymmärrystä fyysisestä tasosta.” (ensimmäinen työpaja) 

“Vie metatasoon, tietoisuus / ymmärrys lisääntyy.” (ensimmäinen työpaja) 

“Asioita joutui ajattelemaan monelta eri kantilta” (ensimmäinen työpaja) 

Samat teemat korostuivat myös osallistujan spontaanissa kommentissa työpajan jälkeen:  

1a: “Tää oli hyvä ku mä saan mun työssä niin älyttömästi sellaista kaikenlaista, hajanaista 

nippelitietoa, ni pysty hahmottamaan sen kokonaisuuden paljo paremmin.” 

Kyselyn avointen kysymysten vastaukset korostivat abstraktin, synteettisen ajattelun arvoa. 

Lisäksi toisen työpajan jälkeen annetussa spontaanissa kommentissa osallistuja toi esiin 

uuden, yllättävän esteen omassa työskentelyssään:  

2b: “Mulle vaikein oli se ett kun sai jonkun idean ni ois hallunnu ruveta kehittämään sitä. Ja 

oli vaikea sit jotenki avautua niille muille jutuille.” 

Strateginen MHC -menetelmään kuuluva näkökulmien nopeatahtinen vaihtuminen voi siis 

muodostaa esteen läsnäololle ja luovalle tuottamiselle, jos osallistuja kokee, mahdollisesti 

vahvistusvinouman vuoksi (luku 4.4.1), että se vaatii liikaa joustavuutta. Yllä olevan 

kommentin esittäjä vielä kysyttäessä selvensi, ettei hän kokenut tämän esteen niinkään 

syntyvän halusta kehittää muiden osallistujien ajatuksia (s.o. kognitiivisen inferenssin vuoksi 

2.2.2), vaan yksinkertaisesti ajattelun tottumuksista. Tätä voisi kompensoida pidemmällä 

työpajan kestolla, jolloin yksittäisten ideoiden kehittelyyn jäisi enemmän aikaa, tai 

mahdollisesti toisella tavalla moderoida keskustelua, joka sallisi paremman perehtymisen 

yksittäisiin ajatuksiin. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että tässä menetelmässä vääjäämättä 

vaaditaan melko runsasta joustavuutta kognitiivisten kategorioiden määrän suhteen, koska 

ensisijainen tarkoitus on avata uusia näkökulmia. Siksi ei ehkä olisi perusteltua lisätä 

menetelmään lisää kognitiivista joustavuutta vaativaa vuorottelua konkreettisen ja 

abstraktin tai oivallusten ja ideoiden välillä, mitä edellisessä luvussa pohdittiin. 

6.5.4 Numeerisen aineiston analyysi 
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Kaavio 16: Kyselylomakkeiden numeeristen vastausten keskiarvot väittämittäin. Luku väittämien kuvausten 

jäljessä ilmaisee Strateginen MHC -menetelmää koskeneiden vastausten keskihajonnan. Väitteiden täsmälliset 

sanamuodot löytyvät liitteestä 9. Odotukset ja Strateginen MHC: n=6, Aiemmat kokemukset n=4. 

Kyselylomakkeen määrällistä aineistoa on visualisoitu tiivistetysti kaaviossa 16. Analyysiä 

varten kyselylomakkeisiin vastaajien piirtämät ruksit muunnettiin numeeriseksi dataksi 

siten, että ‘huonointa’ vaihtoehtoa vastasi arvo 1 ja parasta arvo 5. Analyysiin käytettiin 

taulukkolaskentaohjelmaa. Vastaajista kahdella ei ollut aiempaa kokemusta 

työpajatyöskentelystä, mikä edelleen vähentää aineiston kattavuutta tältä osin. 

Suhteutettuna luvussa 2.3 esitettyihin tutkimuksiin ihmisten taipumuksesta suhtautua 

työpajatyöskentelyyn ja sen tuloksiin varsin myönteisesti, tämän kyselyn vastaukset 

aiemmista kokemuksista ovat yllättäviä, koska ne osoittavat että osallistujien kokemukset 

ovat olleet kauttaaltaan odotuksia heikompia. Tämä pätee myös yksittäisiin vastaajiin, ei 

vain keskiarvoon. Eroa voisi selittää pienellä vastaajien määrällä, joka ei anna edustavaa 

otosta tai tuota vertailukelpoista tietoa. Kiinnostava tutkimuskohde olisi tarkastella 

tyytyväisyyttä tuloksiin työpajasta kuluneen ajan suhteen, mikä voisi paljastaa jotain eri 

työpajojen vaikuttavuudesta ja kyvystä synnyttää kestävämpiä muutoksia ja tuloksia. 
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Aineiston keskihajonta oli kohtuullisen pieni, mikä tarkoittaa että eri vastaajat antoivat 

samansuuntaisia vastauksia. Menetelmän toimivuuden arvioinnin kannalta on huomattava, 

että juuri vastausten keskiarvo yhteisymmärryksen ja laajemman perspektiivin suorastaan 

ylittää odotukset ja että muissakin vastauksissa Strateginen MHC -menetelmän arviot ovat 

vähintään yhtä hyviä tai parempia kuin aiemmat kokemukset. Toisaalta on kysyttävä onko 

tämä odotusten ylittyminen ensinkään toivottavaa: jos vaikkapa laajemman perspektiivin 

saavuttamista ei koeta kovin tarpeelliseksi, ei sitä varten tarvita menetelmää tai 

työpajaakaan. Näissäkin tulkinnoissa on kuitenkin muistettava kerätyn datan rajoitukset 

erityisesti aiempien kokemusten suhteen. 

Toinen huomionarvoinen piirre on kaikkien vastaajien suuret odotukset ideoiden määrän 

suhteen ja vastaavasti menetelmän heikohko kyky vastata näihin odotuksiin. Toisaalta 

kysymyksen asettelussa pyydettiin odotuksia yleisesti työpajatyöskentelyä kohtaan eikä 

erityisesti Strateginen MHC -menetelmää kohtaan ja vastaajien tavallisin vertailukohta oli 

yleisesti käytetty aivoriihi-menetelmä, jonka ensisijainen tavoite on juuri suuren ideamäärän 

tuottaminen. On jälleen huomattava ettei tämä pieni aineisto ei salli suureellisia päätelmiä.  

 

Kaavio 17: Työpajan arvioinnin keskiarvot. Luku kuvauksen jäljessä ilmaisee vastausten keskihajonnan. 

Väitteiden täsmälliset sanamuodot löytyvät liitteestä 9. 

Strateginen MHC -menetelmä ja sen toteutus sai vastaajilta kohtuullisen hyvät ja 

yksimieliset arvostelut (ks. kaavio 17). Ohjeiden selkeyttämistä voidaan näidenkin 

vastausten perusteella pitää suositeltavana kehityskohteena. Huomio kiinnittyy myös 

“Työpajan merkitys koko projektin kannalta” -väittämän kohtuullisen keskinkertaiseen 
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tulokseen (keskiarvo 3,5). Voidaan kysyä, ovatko osallistujat mahdollisesti kokeneet 

työpajan liian teoreettisena tai korkealentoisena, mikä laskisi sen merkitystä vai onko 

kenties kyseessä jokin muu työpajaan liittyvä syy, jota vastaajat eivät osanneet artikuloida 

avoimissa vastauksissaan.  

6.6 Tulkinta: tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämä tutkielma pyrki vastaamaan kysymykseen, voidaanko muotoiluajattelun kontekstiin 

sopivalla menetelmällä rohkaista abstraktiin ajatteluun ja voiko tällainen menetelmä avata 

ajattelua uusille urille siten, että se hyödyttää ryhmässä tehtävää luovaa suunnittelutyötä. 

Aineistojen analyysi antaa perusteita tulkinnalle, että kyseisissä työpajoissa Strateginen 

MHC -menetelmä toimi tarkoitetulla tavalla ja siten auttoi valitun ongelman jäsentämisessä 

abstrahoivan otteen avulla. Tulkintaa tukee palautelomakkeiden varsin yksimielisten 

vastausten lisäksi kyselylomakkeen vastausten numeerinen analyysi ja muut työpajasta 

tehdyt havainnot, joita on edellä esitelty lainauksin. Varauksin lienee sopivaa myös esittää, 

että menetelmä oli  ryhmän suunnittelutyössä hyödyllinen ja mielekäs kohdeyrityksille 

haasteidensa ratkaisussa. Tärkein epävarmuustekijä tämän väitteen suhteen on se, että 

aineisto koski yksittäisiä työpajoja, eikä niissä esiin tulleiden ajatusten vaikutuksia yritysten 

toimintaan millään tavalla seurattu jälkikäteen. Myöskään osallistujien antamien “työpajan 

merkitys” -väittämän keskinkertaisten arvosanojen valossa menetelmää ei voida ainakaan 

pitää erityisen käänteentekevänä tai poikkeuksellisen hyödyllisenä kohdeyritysten kannalta. 

Joka tapauksessa voidaan todeta, että osallistujat olivat työpajojen arvoon ja tuloksiin 

tyytyväisiä. Suurin haaste kehitetyn menetelmän kannalta on aineiston perusteella 

abstraktin ajattelun hitaus ja vaikeus sekä siihen liittyvä kommunikaatio (esimerkiksi 

ohjeiden muodossa), mutta samalla kyselyn vastausten mukaan MHC-tasojen mukaista 

abstraktia ajattelua pidettiin menetelmän tärkeimpänä etuna. 

Menetelmässä esiintynyttä luovaa ajattelua lienee hedelmällisintä tulkita Gaborin 

hoonauksen mallin (luku 2.1.3) mukaisesti uusien tietojen ja perspektiivien luomina uusina 

käsitteiden välisinä kytköksinä ja oivalluksina. Ainakaan luovat ideat eivät näyttäytyneet 

aineistossa olennaisesti divergentin ajattelun mukaisena lukuisten ratkaisuvaihtoehtojen 

etsintänä, johon muotoiluajattelulle ominaiset aivoriihi-menetelmät tähtäävät. 

(Muistettakoon että työpajat oli painotettu ongelman jäsentämiseen eikä ideointiin.) Siten 
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toissijaisena tulkintana voidaan esittää, että Strateginen MHC saattaa tarjota vaihtoehtoisen 

menetelmällisen tavan luovaan ideointiin uusien perspektiivien avautumisen kautta. 

Tämänkin tulkinnan uskottavuutta tosin heikentää se aineiston pienen koon ja spesifin 

luonteen lisäksi se, että kummankaan tutkitun työpajan ensisijainen tarkoitus ei ollut 

ideoiden tuottaminen vaan ongelman hahmottaminen, eikä ideointia ja siinä esiintyvän 

luovan ajattelun luonnetta siten ollut mielekästä ottaa aineiston analyysin ja tulkinnan 

keskiöön. 

7 Päätelmät ja pohdinta 

7.1 Luotettavuuden arviointia 

Tulkintojen uskottavuutta puoltaa eri aineistojen samansuuntainen näyttö. Sekä laadulliset 

että määrälliset aineistot olivat keskenään ja sisäisesti melko yhtenäisiä, vaikka työpajat oli 

toteutettu eri alan yrityksissä ja erilaisin käytännöin: ensimmäisessä tarralappujen avulla ja 

toisessa sähköisesti videoneuvotteluna. Sähköisen ja fyysisen menetelmän tehokkuuden 

vertailu on jätetty tämän tutkielman rajauksen ulkopuolelle.  

Kehitetyn menetelmän erityislaatuisuuden vuoksi vertailu toiseen vastaavaan 

muotoiluajattelun menetelmään ei ollut mahdollista, mikä olisi lisännyt työn 

tutkimuksellista arvoa. Määrällinen aineisto ei täytä tilastollisille menetelmille tyypillisiä 

laatukriteerejä ja sen tarkoitus on tässä yksinomaan olla suuntaa antava vertailukohta 

laadulliselle aineistolle. Määrällisen aineiston kohtuullisen pieni keskihajonta tosin lisää sen 

uskottavuutta tässä tarkoituksessaan marginaalisesti. Tutkielman tulokset perustuvat 

suppeaan laadulliseen ja määrälliseen aineistoon, kahdessa mukana olleen yrityksen kanssa 

tehdyistä Strateginen MHC -työpajoista. Tuloksista ei voida luotettavasti tehdä yleistäviä 

päätelmiä muihin tilanteisiin tai menetelmiin. 

7.2 Menetelmien edelleenkehittäminen 

Menetelmien edelleen kehittämistä ajatellen tärkein askel olisi kokeilla niitä enemmän ja 

erilaisissa ympäristöissä — eri fasilitaattorien pitäminä, jotta voitaisiin poistaa tämän 

tutkielman suurimman sidonnaisuuden, eli muotoilija-tutkija-fasilitoija Kuuselan oman 

persoonan vaikutus työpajojen kulkuun ja siten saamaan suorempaa tietoa itse menetelmän 
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mahdollisuuksista ja toimivuudesta. Myös menetelmän tulosten soveltaminen tai 

toteutuminen pidemmän ajanjakson aikana olisi kiinnostava tutkimuskohde, koska sellaisen 

tarkastelun avulla voitaisi päästä lähemmäs sitä, miten realistisia ja sopivia löydetyt 

ratkaisut todellisuudessa ovat olleet. Yleistettävissä olevan tiedon tuottaminen vaatisi myös 

täysin erilaista tutkimuksen rakennetta. 

Erilaiset tilanteet ja tekijät edellyttävät erilaisia menetelmiä. Kehitettyjen menetelmien 

luonteen vuoksi voidaan jopa kysyä, onko niissä todella kysymys muotoiluajattelusta 

ensinkään, vai pitäisikö ne lukea kuuluviksi johonkin muuhun suunnittelun haaraan. 

Strateginen MHC -menetelmän painotus oli tutkielman työpajoissa ongelman 

hahmottamisessa ideoinnin jäädessä toissijaiseksi.  Strateginen MHC -menetelmän 

käyttäminen ennen muotoiluajattelun tiedonhankinnan vaihetta ja uudelleen sen jälkeen 

voisi tuoda lisää valaistusta abstarhoivan lähestymistavan menetelmällisiin 

mahdollisuuksiin, koska tällainen järjestely sallisi paremmin abstraktien konstruktioiden 

suhteuttamisen käytäntöön. Kiinnostava suunta olisi myös tarkastella paremmin MHC:n 

soveltamista erityisesti ideoinnissa ja miten paras luova tehokkuus saavutettaisiin: 

painottamalla enemmän ideointia vai enemmän ongelman jäsentelyä. On myös kysyttävä 

miten erillisiksi jäsentämisen ja ideoinnin vaiheet kannattaa missäkin tilanteessa asettaa, 

koska ne ovat teoreettisenkin aineiston perusteella tiiviisti toisiinsa kytköksissä (esim. 

Crossin ja Dorst 2001).  

Muotoiluajattelun menetelmiä voidaan kehittää monista lähtökohdista, joista tieteelliset ja 

teoreettiset tuskin aina ovat hedelmällisimpiä. Tämä luovuuden psykologiaa, 

muotoiluajattelua ja MHC:tä syntetisoinut tutkielma oli tekijälleen silti siinä määrin 

jännittävä kokeilu, että sen perusteella voisi toivoa muotoilijoiden enemmän etsivän uusia 

työtapoja ja miksei menetelmiäkin eri alojen tutkimustiedon inspiroimina, ilman että 

menetelmien itsensä tarvitsisi noudatella tieteellisen täsmällisiä tiedon tuottamisen tapoja. 

Uskon tulevaisuudessa tällaiselle eri alojen tutkimustietoa yhdistelevälle työlle olevan 

muotoilun alalla jopa todellista tarvetta, jos muotoiluajattelun suosio kasvaa ja sen 

menetelmistä saadaan enemmän kokemusta ja tutkimustietoa. Vaikka tässä tutkielmassa 

menetelmän kehittämistä ja ominaisuuksia lähestyttiin erityisesti tutkimustiedon ja 

teoreettisten mallien, kuten MHC:n näkökulmista, on selvää, että monet muutkin tekijät 



 

96 

kuin menetelmän luova tehokkuus vaikuttavat yksittäisen menetelmän todelliseen 

käyttökelpoisuuteen ja menestymiseen muotoiluajattelun kentässä.  

7.3 Tulosten merkitys muotoiluajattelun keskustelussa 

Johansson-Sköldberg ja muut pitävät muotoiluajattelun akateemisen tutkimuksen tärkeänä 

tehtävänä niiden tekijöiden tunnistamista, jotka muotoiluajattelun muotoilun diskurssista 

katoavat, kun se käännetään kansankielisempään ja epäteoreettiseen johtamisen 

diskurssiin. Esimerkkinä tästä he antavat muotoilun diskurssiin kuuluvan innovaatiotoiminan 

paremman yhdistämiseen muotoiluajattelun prosessiin erityisesti merkitysten luomisen 

mielessä (2013 s 131-132). He myös esittävät, että muotoiluajattelun johtamisen diskurssin 

elivoimaisuuden kannalta on välttämätöntä, että se liitetään akateemiseen keskusteluun ja 

siihen tieteelliseen substanssiin joka muotoilun diskurssiin on kertynyt (s. 131). He eivät 

kuitenkaan ota huomioon niitä vaatimuksia, joita muotoiluajattelu johtamisen keskustelussa 

kohtaa, vaan näyttäisivät olettavan muotoiluajattelun edustavan vain  muotoilusta 

periytyvän tieto- ja menetelmäpääoman soveltamista uudelleen uudessa laajemmassa 

kontekstissa.  

Monet kirjoittajat kuitenkin toteavat, että muotoilun menetelmien soveltaminen uudessa 

laajemmassa kontekstissa edellyttää muotoilijoilta uusien taitojen ja menetelmien 

oppimista (Curedale 2011 s. 14;  Aaltonen ym. 2004 s. 37). Jos otetaan huomioon väite, että 

koko muotoiluajattelun paradigma olisi siirtymässä ongelmanratkaisusta kohti 

systeemiajattelua (Rodrigues & Peralta 2014) on kysyttävä, miten paljon muotoiluajattelun 

muotoilun keskustelun tarjoama tieteellinen perusta todella enää hyödyttää 

muotoiluajattelua sen johtamisen keskustelussa, ja että olisiko tarpeen lähestyä tätä uutta 

keskustelua laajemmin ja sen omilla ehdoilla. 

Tässä työssä pyrin laajentamaan muotoiluajattelun johtamisen diskurssiin kuuluvan 

divergenttiin ja konvergenttin ajatteluun perustuvaa luovuuden käsitystä ja luovuuden 

metodologiaa sekä tuomaan menetelmällistä apua muotoiluajattelun holistiseen 

näkökulmaan kuuluvaan systeemiseen ajatteluun soveltamalla MHC:tä. Kuitenkin tätä 

tutkielmaa on syytä lähestyä lähinnä keskustelun avauksena tai kokeiluna abstrahoivan 

ajattelun mahdollisuuksista muotoiluajattelussa sen sijaan että sen tuloksena olettaisi 

syntyneen valmiita ja vakavasti otettavia menetelmiä. Kuitenkin, koska kokemukset 
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menetelmien soveltamisesta olivat pääosin myönteisiä, voidaan niitä pitää kiinnostavina ja 

kehittelyn arvoisina, ainakin sellaisia tilanteita varten, joissa kaivataan ongelman 

monipuolista jäsentämistä. 

Muotoiluajattelun johtamisen diskurssi on täydentänyt liikkeenjohdossa vallassa ollutta 

analyyttis-rationaalista paradigmaa (Johansson-Sköldberg ym. 2013) ja siitä on tullut työkalu 

myös monille “ei-muotoilijoille”, jotka epäilemättä alkavat soveltaa ja sovittaa omaa 

osaamistaan uusin muotoiluajattelun menetelmin (esim. Pastor 2013). Voisi jopa kuvitella 

syntyvän muita, nykyistä muotoiluajattelua tehokkaampia, liiketoiminnan kentässä 

uskottavampia, helpommin sovellettavia ja muihin liike-elämän käytäntöjen kanssa 

paremmin yhteensopivia suunnittelun ja kehitystoiminnan suuntauksia ja malleja, joiden 

rinnalla se mitä nykyisin pidämme hienona ja hyväätekevänä muotoiluajatteluna saattaa 

näyttäytyä samanlaisena kuin miltä taidekäsityö näyttäytyy tänään muotoilulle: se ei ole 

hävinnyt mihinkään tai välttämättä edes menettänyt arvoaan, vaan on tullut osaksi 

muotoilun historiallisia juuria.  
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Liite 2: Esimerkkilista MHC-abstraktiotasojen määrittämiseksi ja ymmärtämiseksi 

8 Konkreettinen:  tieto todellisuutta kuvaavina yksittäisinä faktoina, kertomuksina, ja 
väittäminä, monimutkaisetkin suunnitelmat, jotka ovat suoraan sidoksissa toisielämän 
tapahtumiiin ja seikkoihin, kompromissit kahden tämän tason ominaisuuden suhteen, 
yksiarvoinen logiikka, jossa yleistetty asia johtaa toiseen. Esim. tuote, palvelu, muoto, 
käyttötarkoitus, koko, väri, toiminto, hinta, paikka, valaistus, osien määrä, hallintalaite, 
palvelutuokio 

“Mies syö ruokaa.” “Tuolla on suuri mäntymetsä.” “Koira puri miestä.” 

9 Abstrakti:  yleistykset, yleistävät toteamukset ja määrittelyt, perustelemattomat 
mielipiteet, tunteeseen pohjautuvat perustelemattomat toteamukset, ominaisuudet kun 
niihin viitataan yleisesti eikä tiettyyn muuttujan arvoon, stereotyypit, käyttäjäryhmät, 
käyttötavat, arvostettu tai hyljeksitty piirre, analogia, symboliikka, lujuus, tehokkuus, 
suorituskyky, nopeakäyttöisyys, kalleus, edullisuus, helppo huollettavuus, pitkä käyttöikä, 
palvelulupaus, malli, prototyyppi 

“Ihmisen on syötävä joka päivä.” “Metsässä on monia organismeja.” “Saksanpaimenkoirat ovat hyviä lasten kanssa” 

10 Formaali: jonkin periaatteen tai logiikan mukaiset kausaalisuuteen perustuvat kuvaukset, 
yhden abstraktin muuttujan kuvaaminen. Esim. toiminnan kannattavuus: tuotot ylittävät 
kustannukset; kuormalla x kg taipuma saa olla y mm; tuotteessa ei saa olla pieniä irotoavia 
osia, jotta se täyttäisi CE-standardin. 

“Hengissä pysyäkseen tarvitsee tietyn määrän energiaa.” “Kaikki organismit tarvitsevat energiaa elääkseen.””Jos koira on 
pelokas, se on  totutettava erilaisiin ympäristöihin.” 

11 Systemaattinen: järjestelmät, vuorovaikutussuhteita jäsentävät periaatteet, 
kahdensuuntainen vuorovaikutus muuttujien välillä, esimerkiksi elinkaari-analyysi, 
kokonaistaloudellisuuden arviointi, tuotestrategia, tekninen osaaminen, teknologia, 
innovaatiojärjestelmä, yhteiskunnallinen vastuu 

“Kaikilla ihmisillä on perustavanlaatuisia fyysisiä tarpeita, joihin kuuluvat, ruoka juoma ja lepo.” “Ekosysteemi on 
toiminnallinen kokonaisuus, johon kuuluu läheisyyden ja keskinäisen energian vaihdon perusteella toisiinsa yhteydessä 
olevia organismeja. ””Koirat ovat nykyisin hyvin kesyjä. Kesyt koirat johtavat pehmeiden koulutusmenetelmien käyttöön, 
mikä johtaa edelleen kesympien koirien yleistymiseen.” 

12 Meta-systemaattinen:  Systeemien ominaisuuksia, kuten ihmisten arvoja vertailevat 
näkökulmat, systeemien koordinointi niiden toiminnan ominaispiirteiden perusteella: 
tuotantotalous sisältämiensä systeemien kokonaistekijänä, tuote meeminä, 
organisaatiokulttuurin suhde yksittäisen tiimin innovaatiokulttuuriin. 

“Metsänhoitoon vaikuttaa kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen. Sosiaalinen ulottuvuus määrää sen 
miten kohtaamme inhimilliset fyysiset tarpeemme. Ekologinen ulottuvuus vaikuttaa siihen, kuinka hallitsemme 
ekosysteemin monimuotoisuuden pidemmällä aikavälillä. Ekonominen ulottuvuus määrää, kuinka hyödynnämme, jaamme 
ja hoidamme luonnon voimavaroja niin että tämän hetken tarpeet voidaan täyttää ilman, että aiheutettaisi uhkaa tuleville 
sukupolville.” 

Riippuen kontekstista yksittäiset ilmaisut voivat saada eri merkityksen ja tason.  Abstrakti - Meta-systemaattinen -tasojen 
esimerissä olevat lainauksissa on poimittu Kristian Stålnen esitelmästä Model of Hierarchical Complexity (Stålne 2011) 
Vapaa käännös tekijän.  



Liite 3: Mindmap-ohjelmalla tehty hierarkiakaavio 

 

 

  



Liite 4: Taulukkomuotoinen hierarkiakaavio 

 



 

Liite 5, MHC-diagrammi 

Menetelmän kuvaus 

 

 

 

 

MCH-diagrammi on ongelman tai aiheen hahmottamiseen ja jäsentämiseen tarkoitettu työpajamenetelmä, jossa esille tulevat asiat 

järjestellään Model of Hierarchical Complexity -mallin (MHC) abstraktiotasojen 8-12 mukaan. Menetelmä rohkaisee aiheen 

tarkasteluun abstraktin ajattelun avulla ja siten luo mahdollisuudet sen hahmottamiseen kokonaisvaltaisesta perspektiivistä, joka 

auttaa yhdistämään osallistujien aihetta koskevan erikoistuneen tiedon. MHC-diagrammi sopii projektin alkaessa aiheen yleiseen 

hahmottamiseen yhteisen, jaetun näkemyksen muodostamista ja tavoitteiden asettamista varten sekä erilaisten tietojen ja 

aineistojen jäsentämiseen ongelman tai aiheen paremmaksi ymmärtämiseksi. 

Resurssit 

Tussitaulu tarvikkeineen sekä tarralappuja ja kyniä jokaiselle osallistujalle tai suurikokoinen videoscreeni ja 

taulukkolaskentaohjelma, 1-7 osallistujaa ja 2-4 h aikaa 

Työpajan kulku 

1. Valitaan tavoite ja näkökulma, esimerkiksi jonkin ongelman hahmottaminen loppukäyttäjän näkökulmasta. Näkökulma voi 

myös olla avoin, jolloin esiin nousevat seikat pyritään hahmottamaan tavalla, joka on aineiston ja osallistujien kannalta 

mielekkäin.  

2. Valitaan operaattori, joka tutustuu MHC-tasoihin etukäteen.  

3. Osallistujat tuovat esiin ongelman tai aiheen kannalta olennaiseksi katsomiaan seikkoja, jotka kirjataan lapuille tai 

taulukkolaskentaohjelman työkirjan soluihin. Operaattori ohjaa keskustelua alkaen konkreettisesta tasosta 8 edeten kohti 

meta-systemaattista tasoa 12. Operaattori ja osallistujat voivat siirrellä ja ryhmitellä lappuja tarpeen mukaan, ja jos katsotaan 

tarpeelliseksi, piirtää näkyviin niiden välisiä merkityssuhteita. Olennaiset ideat ja kehitysehdotukset voidaan myös erottaa 

esimerkiksi omalla värillään. Kunkin tason mukaiset seikat erotetaan toisistaan pysty- tai vaakaviivalla. On oletettavaa, että 

lappuja tulee lukumäärältään eniten tasoihin konkreettinen 8 ja abstrakti 9. MHC-tasoja on syytä lähestyä viitteellisesti 

tuhlaamatta aikaa pitkällisiin pohdintoihin siitä, mille tasolle yksittäinen seikka kuuluu. Teoretisoivaa otetta on vältettävä ja 

keskustelu on rajattava niihin tasoihin, joiden tarkastelu tuntuu mielekkäältä. 

4. Lopuksi reflektoidaan tuloksia ja sovitaan jatkotoimista 

MHC-tasojen esittelyt (lisää esimerkkejä löytyy liitteestä 2) 

8 Konkreettinen:  tieto todellisuutta kuvaavina yksittäisinä faktoina, kertomuksina, ja väittäminä, monimutkaisetkin suunnitelmat, 
jotka ovat suoraan sidoksissa toisielämän tapahtumiiin ja seikkoihin, kompromissit kahden tämän tason ominaisuuden suhteen, 
yksiarvoinen logiikka, jossa yleistetty asia johtaa toiseen. Esim. tuote, palvelu, muoto, käyttötarkoitus, koko, väri, toiminto, hinta, 
paikka, valaistus, osien määrä, hallintalaite, palvelutuokio 

9 Abstrakti: yleistykset, yleistävät toteamukset ja määrittelyt, perustelemattomat mielipiteet, tunteeseen pohjautuvat 
perustelemattomat toteamukset, stereotyypit, käyttäjäryhmät, käyttötavat, arvostettu tai hyljeksitty piirre, analogia, symboliikka, 
lujuus, tehokkuus, suorituskyky, käytön nopeus, kalleus, edullisuus, helppokäyttöisyys 

10 Formaali: jonkin periaatteen tai logiikan mukaiset kausaalisuuteen perustuvat kuvaukset, yhden abstraktin muuttujan 
kuvaaminen. Esim. toiminnan kannattavuus: tuotot ylittävät kustannukset; kuormalla x kg taipuma saa olla y mm 

11 Systemaattinen: järjestelmät, vuorovaikutussuhteita jäsentävät periaatteet, kahdensuuntainen vuorovaikutus muuttujien 
välillä, esim. elinkaarianalyysi, kokonaistaloudellisuuden arviointi,innovaatiojärjestelmä, yhteiskunnallinen vastuu 

12 Meta-systemaattinen: Systeemien ominaisuuksia, kuten ihmisten arvoja vertailevat näkökulmat, systeemien koordinointi niiden 
toiminnan ominaispiirteiden perusteella: tuotantotalous sisältämiensä systeemien kokonaistekijänä, tuote meeminä, 
organisaatiokulttuurin suhde yksittäisen tiimin innovaatiokulttuuriin. 



Liite 6, Strateginen MHC — loppukäyttäjän arvon näkökulma 

Menetelmän kuvaus 

Strateginen MHC on ongelman jäsentämiseen ja ideointiin tarkoitettu 

työpajamenetelmä, joka perustuu Model of Hierarchical Complexity (MHC) -malliin. 

Menetelmä rohkaisee aiheen tarkasteluun abstraktin ajattelun avulla ja siten luo 

mahdollisuudet sen hahmottamiseen kokonaisvaltaisesta perspektiivistä, joka 

auttaa yhdistämään osallistujien aihetta koskevan erikoistuneen tiedon 

strategiseksi näkemykseksi sekä luomaan ohjaavia ja konkreettisia ideoita näiden 

näkemysten pohjalta. Strateginen MHC sopii aiheen tai ongelman yleiseen 

hahmottamiseen yhteisen, jaetun näkemyksen muodostamista ja ideointia varten. 

Menetelmässä on kaksi osaa, (1) oivallukset, eli ongelman hahmottaminen MHC:n abstraktiotasojen mukaisesti, ja (2) uusien 

ideoiden synnyttäminen ensimmäisen vaiheen oivallusten pohjalta. Sekä oivalluksia että ideointia ohjaamaan on tehty 

kysymykset, jotka löytyvät erillisestä Strateginen MHC -rungosta (ks liite 7). Menetelmää voidaan myös käyttää strategisen 

asiakasymmärryksen luomiseen, jolloin ideointivaihe jätetään pois, tai valmiin strategian toteutuksen ideointiin, jolloin aiemmin 

muodostetut strategiset tavoitteet ensin suhteutetaan MHC tasoihin.  Muokkaamalla Strateginen MHC -rungon kysymyksiä 

voidaan tätä menetelmää käyttää muidenkin näkökulmien kuin loppukäyttäjän arvon tutkimiseen ja hyödyntämiseen ideoinnissa. 

Resurssit 

Tussitaulu tarvikkeineen sekä tarralappuja ja kyniä jokaiselle osallistujalle tai suurikokoinen videoscreeni ja 

taulukkolaskentaohjelma, tulostettu Strateginen MHC -työpajan runko (liite 7) jokaiselle osallistujalle muistiinpanoja varten, 1-7 

osallistujaa ja 2-4 h aikaa 

Työpajan kulku 

1. Määritellään ongelma, joka halutaan ratkaista tai aihealue, johon ideointi kohdistetaan 

2. Valitaan operaattori, joka tutustuu MHC-tasoihin etukäteen. 

3. Osallistujat tuovat esiin ongelman tai aiheen kannalta olennaiseksi katsomiaan seikkoja, jotka kirjataan lapuille tai 

taulukkolaskentaohjelman työkirjan soluihin. Operaattori ohjaa keskustelua alkaen konkreettisesta tasosta 8 edeten kohti 

meta-systemaattista tasoa 12. Operaattori ja osallistujat voivat siirrellä ja ryhmitellä lappuja tarpeen mukaan. Oivallukset 

kirjataan vasempaan ja ideat sekä kehitysehdotukset kirjataan oikeaan sarakkeeseen. 

i. Oivallukset-vaiheessa MHC-tasoja on syytä lähestyä viitteellisesti tuhlaamatta aikaa pitkällisiin pohdintoihin siitä, mille 

tasolle yksittäinen seikka kuuluu ja välttäen hyödytöntä teoretisointia. Ideointi voi nivoutua osaksi oivallusten etsimistä, 

mutta aluksi päähuomio on kiinnitettävä itse ongelman tai aiheen hahmottamiseen sitä ohjaavien kysymysten 

mukaisesti 

ii. Ideointi aloitetaan tasosta 12 (tai sitä alemmasta MHC-tasosta, jolle luontevasti päästään) edeten kohti konkreettista 

tasoa 8 työpajarungon nuolten mukaisesti. Ideoinnissa pyritään löytämään ratkaisuja kutakin tasoa seuraavan 

abstraktimman tason perusteella. Ideoinnin sujuvuuden vuoksi osallistujien on vältettävä kritisoimasta omia tai muiden 

esittämiä ideoita, kiinnitettävä huomiota muiden ideoihin ja kirjattava omat ideansa ylös välittömästi kun ne syntyvät. 

4. Lopuksi reflektoidaan tuloksia ja sovitaan jatkotoimista. Menetelmän tulokset tallennetaan ja niitä korjataan ja päivitetään 

uusien oivallusten mukaisesti.  

MHC-tasojen esittelyt (Lisää esimerkkejä löytyy liitteestä 2) 
8 Konkreettinen:  tieto todellisuutta kuvaavina yksittäisinä faktoina, kertomuksina, ja väittäminä, monimutkaisetkin suunnitelmat, 
jotka ovat suoraan sidoksissa toisielämän tapahtumiiin ja seikkoihin, kompromissit kahden tämän tason ominaisuuden suhteen, 
yksiarvoinen logiikka, jossa yleistetty asia johtaa toiseen. Esim. tuote, palvelu, muoto, käyttötarkoitus, koko, väri, toiminto, hinta, 
paikka, valaistus, osien määrä, hallintalaite, palvelutuokio 
9 Abstrakti: yleistykset, yleistävät toteamukset ja määrittelyt, perustelemattomat mielipiteet, tunteeseen pohjautuvat 
perustelemattomat toteamukset, stereotyypit, käyttäjäryhmät, käyttötavat, arvostettu tai hyljeksitty piirre, analogia, 
symboliikka, lujuus, tehokkuus, suorituskyky, käytön nopeus, kalleus, edullisuus, helppokäyttöisyys 
10 Formaali: jonkin periaatteen tai logiikan mukaiset kausaalisuuteen perustuvat kuvaukset, yhden abstraktin muuttujan 
kuvaaminen. Esim. toiminnan kannattavuus: tuotot ylittävät kustannukset; kuormalla x kg taipuma saa olla y mm 
11 Systemaattinen: järjestelmät, vuorovaikutussuhteita jäsentävät periaatteet, kahdensuuntainen vuorovaikutus muuttujien 
välillä, esim. elinkaarianalyysi, kokonaistaloudellisuuden arviointi,innovaatiojärjestelmä, yhteiskunnallinen vastuu 
12 Meta-systemaattinen: Systeemien ominaisuuksia, kuten ihmisten arvoja vertailevat näkökulmat, systeemien koordinointi 
niiden toiminnan ominaispiirteiden perusteella: tuotantotalous sisältämiensä systeemien kokonaistekijänä, tuote meeminä, 
organisaatiokulttuurin suhde yksittäisen tiimin innovaatiokulttuuriin. 



Liite 7: Strateginen MHC -mentelmän runko 

 



Liite 8 | Täytetään ennen työpajaa 

 

Oletko aiemmin osallistunut jonkinlaiseen ongelmanratkaisun tai ideoinnin työpajaan, esim aivoriiheen?  □ kyllä □ ei  

 

Jos vastasit kyllä, kuvaile lyhyesti millaisia menetelmiä olet käyttänyt 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä aiemmissa työpajoissa, eli mitä olet odottanut työpajoilta. 

Jos et ole aiemmin osallistunut työpajoihin, arvioi tekijöiden merkitystä uutta projektia aloitettaessa. 

 

     vähemmän tärkeä  1  2  3  4  5  varsin tärkeä 

Yhteishengen luominen □ □ □ □ □  

Lisääntynyt yhteisymmärrys ja kommunikaatio □ □ □ □ □  

Ongelman näkeminen laajemmasta perspektiivistä □ □ □ □ □  

Käyttäjälähtöisyys □ □ □ □ □  

Uudet näkökulmat tilanteeseen □ □ □ □ □  

Paljon uusia ideoita □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden monipuolisuus □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden välitön hyödynnettävyys □ □ □ □ □  

Yksityiskohtaiset ratkaisuehdotukset □ □ □ □ □  

Uudet toimintatavat □ □ □ □ □  

Uusi strateginen suunta □ □ □ □ □  

Työpajan merkitys ‘koko projektin’ kannalta □ □ □ □ □  

 

Muita vastaavien työpajojen tavoitteita 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Miten ne työpajat, joihin olet osallistunut, onnistuivat  

 

                           vähän tai huonoja tuloksia 1  2  3  4  5   paljon tai hyviä tuloksia 

Yhteishengen luominen □ □ □ □ □  

Lisääntynyt yhteisymmärrys ja kommunikaatio □ □ □ □ □  

Ongelman näkeminen laajemmasta perspektiivistä □ □ □ □ □  

Käyttäjälähtöisyys □ □ □ □ □  

Uudet näkökulmat tilanteeseen □ □ □ □ □  

Paljon uusia ideoita □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden monipuolisuus □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden välitön hyödynnettävyys □ □ □ □ □  

Yksityiskohtaiset ratkaisuehdotukset □ □ □ □ □  

Uudet toimintatavat □ □ □ □ □  

Uusi strateginen suunta □ □ □ □ □  

Työpajan merkitys ‘koko projektin’ kannalta □ □ □ □ □  

 

 

Muita vastaavien työpajojen tuloksia 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 



Liite 9 | Täytetään työpajan jälkeen 

Miten työpaja onnistui 

 

Menetelmässä oli hyvää: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Menetelmässä oli huonoa: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Muu palaute: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                          vähän tai huonoja tuloksia 1  2  3  4  5   paljon tai hyviä tuloksia 

Yhteishengen luominen □ □ □ □ □  

Lisääntynyt yhteisymmärrys ja kommunikaatio □ □ □ □ □  

Ongelman näkeminen laajemmasta perspektiivistä □ □ □ □ □  

Käyttäjälähtöisyys □ □ □ □ □  

Uudet näkökulmat tilanteeseen □ □ □ □ □  

Paljon uusia ideoita □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden monipuolisuus □ □ □ □ □  

Uusien ideoiden välitön hyödynnettävyys □ □ □ □ □  

Yksityiskohtaiset ratkaisuehdotukset □ □ □ □ □  

Uudet toimintatavat □ □ □ □ □  

Uusi strateginen suunta □ □ □ □ □  

Työpajan merkitys ‘koko projektin’ kannalta □ □ □ □ □  

 

 

Muita työpajan tuloksia 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                          huonosti 1  2  3  4  5   tehokkaasti 

Menetelmä kannusti abstraktiin ajatteluun □ □ □ □ □  

Verrattuna aiempiin kokemuksiini, tämä menetelmä toimi □ □ □ □ □  

 

                                                                                              huono  1  2  3  4  5 hyvä  

Menetelmien soveltuvuus kyseiseen suunnittelutehtävään □ □ □ □ □  

Työskentelytavan mielekkyys □ □ □ □ □  

Ohjeiden selkeys □ □ □ □ □  

Kokonaisarvosana työpajalle □ □ □ □ □ 

 

                                                                                                pieni  1  2  3  4  5  suuri 

Ohjauksen / moderoinnin merkitys työskentelyssä □ □ □ □ □ 

 

 

Aiotko käyttää tätä menetelmää myöhemmin toisessa projektissa? □ kyllä □ en  

  



Liite 10 |  Tiedote tutkimuksesta ja suostumus tutkimukseen 

 

Lapin  yliopisto 15.9.2016, Taiteiden tiedekunta, Teollisen muotoilun koulutusohjelma 

 

Suostumus tutkimukseen  

 

Hyvä työpajaan osallistuja, Teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta abstraktin ajattelun menetelmät muotoiluajattelussa. 

Tutkimuksessa kokeillaan kehittämiäni muotoiluajattelun menetelmiä työpajatyöskentelynä. Tarkoitus on arvioida 

osallistujien kokemuksia työpajatyöskentelystä ja menetelmien kelpoisuutta. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää 

esimerkiksi työpajojen kehittämisessä, suunnittelussa ja järjestämisessä. Pro gradu -tutkielman ohjaajana toimii Professori 

Jonna Häkkilä.  

 

Ohessa pyydän teiltä suostumusta osallistua tutkimukseen luovuttamalla minulle oikeuden käyttää antamianne 

kyselyvastauksia tutkimuksessani. Menetelmän kehittämiseksi ja analysoimiseksi työpajan sisältö dokumentoidaan, mutta 

sitä tai syntyneitä ratkaisuehdotuksia ei sisällytetä tutkimusraporttiin. Vastaajan henkilöllisyys tai organisaatio eivät tule 

ilmi tutkimusraportissa. 

 

 

Kunnioittaen, Sampo Kuusela 

 

 

 

 

Annan Sampo Kuuselalle luvan käyttää antamiani kyselyvastauksia pro gradu -tutkielmassaan.  

 

Paikka ja aika ____________________________________________  

 

Allekirjoitus _____________________________________________  

 

Nimen selvennös _________________________________________ 

 

  



Liite 11: Kuva ensimmäisestä työpajasta 

(Kuvan lappujen sisältö on samennettu) 

 

 

 

  



Liite 12: Ruutukaappaus toisesta työpajasta 
(Osa kuvan sisällöstä on samennettu, kuvasta on poistettu videoneuvottelun statusikkuna) 

 




