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Tiivistelmä 
 
Muotoilun ja muotoiluajattelun hyödyntäminen yritysten toiminnassa on kasvanut viime vuosina. 
Muotoilusta onkin tullut yrityksille yksi merkittävistä kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Eniten 
vaikutusta muotoilulla yrityksen toimintaan koetaan olevan kuitenkin silloin, kun muotoilu on 
jalkautettu yrityksen strategiaan ja kulttuuriin. Tutkimuksen aiheena onkin muotoiluajattelun 
jalkautuminen suureen, muotoiluajattelua hyödyntävään yritykseen. Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää, kuinka voidaan määrittää muotoiluajattelun kypsyys, eli kuinka hyvin muotoiluajattelu on 
jalkautunut yrityksen toimintamalleihin ja ajattelutapoihin, ja millä tasolla yritys on muotoilun 
kypsyyttä määrittävillä mittareilla. Kyseessä on tapaustutkimus, jonka kohteena on suomalainen 
finanssiryhmä OP. Viime vuosina OP Ryhmä on panostanut voimakkaasti muotoiluosaamiseen, ja sen 
tavoitteena onkin muuntautua finanssiryhmästä monialaiseksi palveluyritykseksi. OP Ryhmän Design 
& asiakaskokemus -yksikön palvelumuotoilijat ovat käyttäneet yhtenä jalkautumisen keinona 
Muotoilupäivä-tapahtumaa, joka järjestetään kahdesti vuodessa OP Ryhmän työntekijöille. Lisäksi 
muotoilun kypsyyden määrittämiseen on hyödynnetty tanskalaista Design Ladder -mallia. 
 
Tutkimuksen teoriakatsauksessa esitellään olemassa olevia malleja, joilla muotoilua tai 
muotoiluajattelun kypsyyttä on pyritty määrittämään. Tämän lisäksi käsitellään muotoilun ja 
muotoiluajattelun määritelmät ja muotoiluajattelun jalkauttamisen keinoja. Tutkimusaineisto koostuu 
OP Ryhmän eri roolien työntekijöille tehdyistä haastatteluista (n=21), kahdesta kyselystä sekä 
dokumentaarisesta aineistosta. Aineiston analyysissa hyödynnetään sisällönanalyysia, jolla on saatu eri 
teemojen avulla selvitettyä vastaukset tutkimuskysymyksiin.  
 
Tutkimuksen teoriakatsauksen perusteella voidaan määrittää, että muotoilua mittaavia kypsyysmalleja 
on useita. Näiden avulla pystytään määrittämään organisaation muotoilun kypsyys ylätasolla, mutta 
tarvitaan lisää keinoja siihen, miten muotoilu voidaan nostaa seuraavalle tasolle.  Lisäksi tarvitaan 
etenkin malleja siitä, miten muotoiluajattelua voidaan jalkauttaa ajattelumalleihin. Tutkimuksen 
tulosten perusteella voi sanoa, että OP Ryhmässä muotoilun ja muotoiluajattelun ymmärretään 
paremmin etenkin ylimmässä johdossa sekä kehittämisessä. Sen sijaan keskijohtoon rinnastettavilla 
henkilöillä, joilla ei ole kosketuspintaa muotoilutekemiseen, muotoilun merkitys ja hyödyt jäävät 
epäselviksi. Kypsyyttä määrittäviin malleihin verrattaessa voi todeta, että on haastavaa jalkauttaa 
muotoiluajattelua esimerkiksi strategiaan, jos yhteistä ymmärrystä asiasta ei ole.  
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Summary 

The use of design and design thinking in business operations has grown in recent years. Design has now 
become one of the key factors for competitiveness. However, design has the most impact on the 
company's business when it is implemented into company’s strategy and culture. The subject of this 
research is therefore how to implement design thinking into large design oriented company. The aim of 
the study is to find out how to define maturity of design thinking, meaning how well the design thinking 
is implemented into the company's operating models and its mindset, and at what level is the company’s 
design maturity in models that measure the use of design thinking. This is a case study focusing on the 
Finnish OP Financial Group. In recent years, the OP Financial Group has invested significantly in design 
expertise and aims to transform itself from a financial group into a multidisciplinary service company. 
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1. Johdanto 
 
1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen  

Tutkimuksen aiheena on muotoiluajattelun jalkautuminen ja 
muotoilutoiminnan kypsyyden määrittäminen suuressa organisaatiossa, jolla 
on enemmän kuin 250 työntekijää. Muotoilusta (engl. design) on tullut 
yrityksille merkittävä kilpailukyvyn osatekijä sekä kilpailijoista 
erottautumisen väline. Eniten vaikutusta toimintaan muotoiluosaamisella 
katsotaan olevankin juuri silloin, kun muotoilu on omaksuttu osaksi yrityksen 
strategiaa ja kulttuuria. (Alavuotunki, Halme & Salminen, 2015, 10; 55) 
Tekesin vuonna 2006 rahoittaman muotoilun kilpailukykyä käsittelevän 
tutkimuksen mukaan muotoilutietoiset yritykset saavuttavat taloudellisilla 
mittareilla mitaten paremman tuloksen kuin muotoiluun vähän tai ei lainkaan 
panostavat yritykset (Lindström, Nyberg & Ylä-Anttila, 2006, 37). Muotoilun 
ymmärretään kuitenkin usein liittyvän enemmänkin tuotteiden tai 
palveluiden ulkonäön viimeistelyyn tai markkinointiin, jolloin muotoilun 
todelliset muutokset yrityksessä ja sen liiketoiminnan kehittämisessä voivat 
jäädä vähäisiksi tai niitä ei pystytä tunnistamaan (Alavuotunki et al. 2015, 3).  
Muotoilu käsitteenä onkin haastava ymmärtää, vaikka esimerkiksi 
muotoiluajattelusta (engl. design thinking) on viime vuosina käyty paljon 
keskustelua sekä muotoilijoiden, yritysten että tutkimuksen tasolla. Myös 
muotoiluajattelusta käsitteenä on olemassa lukuisia eri määritelmiä, joiden 
avulla muotoilun ammattilaiset ja tutkijat ovat sitä käyttäneet (Cooper, 
Junginger & Lockwood, 2009, 47-49). Näistä syistä onkin mielenkiintoista 
tutkia, miten muotoiluajattelu on sisäistetty suurissa organisaatioissa, ja 
nähdäänkö muotoilun keinoilla olevan merkitystä organisaation toiminnan 
kehittämisessä. 

Kyseessä on case- eli tapaustutkimus, jonka tutkimuskohteena on 
finanssiryhmä OP Ryhmä, jonka tavoitteena on muuttua asteittain puhtaasta 
finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi. OP 
Ryhmä on muutamien vuosien aikana kehittänyt sisäisen muotoilutoimiston, 
joka vastaa OP Ryhmän asiakaskokemuksesta palvelumuotoilun keinoin. 
Asiakaskokemuksesta vastaavien muotoilijoiden määrää on kasvatettu viime 
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vuosina, ja panostus sisäisen muotoiluosaamisen kehittämiseen kertoo, että 
OP Ryhmä haluaa olla aallonharjalla luomassa uutta. Organisaation sisällä 
keskustellaankin, miten omalla tekemisellä voidaan edesauttaa hyvän 
asiakaskokemuksen syntymistä ja miten asiakaslähtöinen kehittäminen 
halutaan tuoda olennaiseksi osaksi koko yrityksen liiketoimintaa. Muotoilun 
on katsottu olevan yksi keino parantaa koko OP Ryhmän toimintaa sen 
ominaisuuksien vuoksi, joihin kuuluvat muun muassa asiakaskokemuksen ja 
ketterän kehittämisen priorisointi. Muotoilun hyötyjä ja menetelmiä on 
yritetty tuoda näkyväksi OP Ryhmässä esimerkiksi sisäisen Muotoilupäivän 
avulla, joka on nyt järjestetty neljä kertaa vuodesta 2015 lähtien. Muuten 
muotoilun hyödyntämistä on mitattu OP Ryhmän muotoilutiimissä vain 
tuotekehitysprojektien muotoiluprosentilla, joka antaa vain osviittaa siitä, 
kuinka paljon muotoilua on hyödynnetty, mutta ei sen todellista 
vaikuttavuutta ajatuksiin ja toimintamalleihin organisaation sisällä. Tästä 
syystä on tärkeää selvittää, mikä on muotoiluajattelun ja muotoilun 
menetelmien todellinen vaikutus suuressa organisaatiossa, ja koetaanko 
muotoilun tuottavan arvoa läpi organisaation. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty muotoiluajattelun hyödyntämiseen, 
kypsyyden määrittämiseen sekä sen kuvaamiseen erilaisia malleja ja 
työkaluja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on näitä malleja vertailemalla 
löytää parhain malli muotoilun kypsyyden määrittämiseen OP Ryhmässä ja 
tunnistaa niitä muotoiluajattelun jalkauttamiseen liittyviä tekijöitä, jotka joko 
edesauttavat tai hidastavat muotoiluajattelun jalkauttamista. Tavoitteena 
onkin tutkimuksen tulosten pohjalta tehdä ehdotuksia toimenpiteistä, joiden 
avulla muotoiluajattelun jalkauttamista voidaan edistää organisaatiossa.  

Muotoilusta sekä muotoiluajattelussa on tehty paljon tutkimuksia. Silti 
muotoiluajattelun jalkautumisesta organisaatioon etenkin ajatustapana ja 
toimintamalleina on olemassa vain vähän teoriaa. On olemassa jonkin verran 
tutkimuksia siitä,  miten muotoilun menetelmiä jalkautetaan organisaatioihin, 
mutta nimenomaan muotoilijoiden ajatusmaailman näkyväksi tekeminen 
organisaatiossa ja sen kypsyyden määrittäminen, on jäänyt muotoilun 
tutkimuksen keskusteluissa vähemmälle huomiolle. Sen sijaan 
kypsyysmalleja on tutkittu paljonkin etenkin muotoilun osalta, mutta 
muotoiluajattelun kypsyyden määrittäminen vaikuttaa olevan haastavampaa.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymys ja viitekehys 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on muotoilua hyödyntävän 
organisaation muotoilun kypsyyden taso, eli millä tavalla muotoiluajattelu on 
jalkautunut organisaatioon sekä miten se näyttäytyy organisaation 
toimintatavoissa ja ajattelumalleissa. OP Ryhmän muotoilusta vastaavalla 
yksiköllä on tarve selvittää, miten muotoiluajattelu näyttäytyy organisaation 
muille työntekijöille ja koetaanko muotoilun tuovan niin paljon arvoa, että se 
tulisi olla mukana strategiatyössä asti. 

Tutkimusongelma:  

Kuinka organisaation muotoiluajattelun kypsyys voidaan määrittää? 

Case: OP Ryhmä (ohjaavat alakysymykset): 

I. Miten muotoiluajattelu on jalkautunut 
toimintamalleihin/ajattelutapoihin OP Ryhmän sisällä?  

II. Millä tavalla muotoiluajattelu näkyy käytännössä OP 
Ryhmässä?  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka organisaation 
muotoiluosaamisen kypsyys voidaan määrittää, eli millaisia malleja tai 
työkaluja määrittämiseen on olemassa ja miten määrittäminen niiden kautta 
tapahtuu. Ohjaavien alakysymysten avulla taas pyritään selvittämään, miten 
muotoiluajattelun kypsyys toteutuu käytännössä organisaatiossa. 
Ensimmäisen alakysymyksen avulla pyritään löytämään vastauksia siihen, 
mikä on organisaation kypsyyden tila. Toinen alakysymys taas liittyy 
organisaation sisällä ajattelutavassa ja toimintamalleissa tapahtuneeseen 
muutokseen. Koska kyseessä on tapaustutkimus, vastaukset ohjaaviin 
alakysymyksiin selvitetään tutkittavan organisaation kautta.  

Tutkimuksen viitekehys (Kuva 1) muodostuu tutkittavien teemojen kautta. 
Näitä teemoja ovat muotoiluajattelun kypsyyden määrittäminen 
organisaatiossa, muotoiluajattelun jalkautuminen organisaation 
toimintatapoihin ja ajattelumalleihin sekä muotoilun rooli organisaatiossa. 
teemoja lähestytään erilaisilla kypsyyttä mittaavilla malleilla. 
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Palvelumuotoilun menetelmät ovat olleet kohdeyrityksen näkyvin keino 
jalkauttaa muotoilua, joten siihen liittyvät keskeiset termit määritellään 
teoriakatsauksessa. Lisäksi organisaatiossa puhutaan paljon 
asiakaslähtöisyydestä sekä innovaatiosta, joten niiden määritelmät ja suhteet 
muotoiluajatteluun avataan myös. Tutkimuksessa perehdytään 
muotoiluajattelun kypsyyttä mittaaviin malleihin ja työkaluihin, joista lopulta 
valitaan kohdeorganisaation kannalta paras tapa mitata muotoiluajattelun 
kypsyyttä.  

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys 
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1.3 Case OP Ryhmä – monialainen palveluyritys  
 
OP Ryhmä on Suomen johtava finanssiryhmä, jonka tulevaisuuden 
tavoitteena on kasvaa monialaiseksi palveluyritykseksi. OP Ryhmä on 
osuustoiminnallinen, vuonna 1902 perustettu itsenäisten osuuspankkien sekä 
ryhmän keskusyhteisön tytäryhtiöineen muodostama keskinäisessä 
yhteisvastuussa toimiva finanssiryhmä. Tällä hetkellä OP Ryhmän 
muodostavat 167 jäsenosuuspankkia sekä niiden keskusyhteisö OP 
Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä on yli 12 000 työntekijää. 
Ryhmän toiminta perustuu vahvasti osuustoiminnallisuuteen ja ryhmän 
arvoja ovatkin yhdessä tekeminen ja menestyksen jakaminen kaikkien kesken. 
Sen perustehtävänä on luoda taloudellista menestystä, turvallisuutta ja 
hyvinvointia omistaja-asiakkailleen. OP Ryhmän liiketoiminta on jaettu 
neljään pääliiketoiminta-alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, 
vahinkovakuutus, varallisuudenhoito ja terveys- ja hyvinvointi, joista suurin 
on pankkitoiminta. OP ryhmän tavoitteena on kuitenkin muuttua asteittain 
puhtaasta finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi 
palveluyritykseksi, jolla on vahva finanssiosaaminen. OP Ryhmän strategiassa 
korostuukin asiakaskokemuksen kehittäminen palveluita ja toimintoja 
digitalisoimalla. Finanssialaa muokkaavat useat megatrendit ja ilmiöt, jolloin 
myös asiakkaat odottavat aiempaa älykkäämpää ja ennakoivaa palvelua. (OP, 
2018) 
 
 

1.3.1 Design & asiakaskokemus – sisäinen muotoilutoimisto 
 
Muotoilun historia OP Ryhmässä lähtee liikkeelle Oulusta, jonne perustettiin 
vuonna 2011 mobiilikehitysyksikkö. Ennen tätä organisaatiossa oltiin 
omaksuttu erilaisia lean-menetelmiä, mutta asiakkaan ymmärtämistä 
projekteissa ei vielä tällöin hyödynnetty. Oulun mobiilikehitysyksikköön 
tulleet kehittäjät toivat OP Ryhmälle uusia menetelmiä kehittämiseen, ja 
ottivat asiakkaan mukaan jokaisen projektin ja hankkeen testausvaiheeseen. 
Näin vuonna 2012 palvelumuotoilun keinoin uusi OP-mobiili ja täysin uusi 
palvelu Pivo kehitettiin. Vuonna 2014 käynnistettiin palvelumuotoilun 
alihankkijaverkosto. (D&A, 2015; Leskelä, 2017, 55-59) 
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Design & asiakaskokemus -yksikkö sen sijaan perustettiin vuonna 2015 
palvelumuotoilun tarpeen kasvaessa merkittävästi strategisten 
kehitysohjelmien myötä. Vuonna 2015 arvioitiin, kuinka paljon koko 
ryhmässä ostettiin palvelumuotoilua ulkoisilta palvelumuotoilutoimistoilta, 
ja mitä näiden projektien lopputuloksilla saatiin aikaan. Ongelmia syntyi 
etenkin siinä, miten ulkoisen kumppanin toteuttama projekti piti jalkauttaa 
eteenpäin. Tästä ymmärrettiin, että projektit ja hankkeet olisi hyvä omistaa, 
jotta ryhmän sisälle jäisi kaikki kumppaneiden ennen toteuttama 
asiakasymmärrys. Tällöin päätettiin sisäistää muotoiluosaaminen, ja jonka 
seurauksena vuonna 2015 OP Ryhmä rekrytoi yhdeksän palvelumuotoilijaa. 
Tarkoituksena oli panostaa uusien palvelukonseptien monikanavaiseen 
kehittämiseen ja tuotekehityksen ideointiprosesseihin. (D&A, 2015; Leskelä, 
2017, 55-59) 

Yksikön perustamisella tavoiteltiin myös asiakaskokemuksen 
edelläkävijyyttä, ja palvelumuotoilijoiden palkkaaminen finanssiryhmään 
koettiinkin merkittäväksi panostukseksi juuri asiakaskokemukseen. 
Palvelumuotoilun merkitys kasvaa edelleen, ja sen ajatellaan lopulta 
muodostuvan kriittiseksi kilpailueduksi. Nykyään OP Ryhmän sisäisessä 
muotoilutoimistossa, Design & asiakaskokemus -yksikössä toimii vajaa 50 
sisäistä muotoilijaa business designerin, service designerin ja UX-designerin 
rooleissa. Lisäksi yksikköön kuuluu noin 30 konsulttia. (D&A, 2015-2017; 
M&M 2015)  

Näiden muutaman vuoden aikana palvelumuotoilun hyödyntämistä eri 
projekteissa ja hankkeissa on mitattu Design & asiakaskokemus –yksikön 
toimesta sisäisellä palvelumuotoiluprosentilla. Mittari kertoo kuinka monessa 
eri hankkeessa ja projektissa on käytetty palvelumuotoilijaa ja hyödynnetty 
muotoilun menetelmiä, ja jo vuonna 2015 noin 30% kaikista hankkeista 
muotoiltiin. Vuoden 2017 tavoitteena oli, että 80% hankkeista muotoiltaisiin. 
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1.3.2 Muotoilupäivä 
 
Vuodesta 2015 lähtien Design & asiakaskokemus -yksikkö on järjestänyt OP 
Ryhmän sisäisille työntekijöille muotoilusta ja sen menetelmistä kertovan 
Muotoilupäivän.  Tämä on ollut yksikön yksi keinoista jalkauttaa 
muotoiluajattelua organisaatioon. Muotoilupäivä on järjestetty tähän 
mennessä kaksi kertaa vuodessa, ja yleensä Muotoilupäivään on voinut 
osallistua 100-200 OP Ryhmän työntekijää eri puolilta organisaatiota. 
Kuitenkin vain nopeimmat Muotoilupäivään ilmoittautuneet pääsevät 
mukaan kutsuttujen vieraiden lisäksi.   Muotoilupäivään on kuulunut usein 
puheita jokaiseen Muotoilupäivään määritellystä teemasta sekä sisäisiltä 
muotoilijoilta että ulkoisilta puhujilta.  Muotoilupäivä on ollut aina erittäin 
suosittu työntekijöiden keskuudessa ja palautteet ovat olleet kannustavia. 
 
 



	

2. Muotoiluajattelun jalkauttaminen organisaatioon 
 
Tässä luvussa luodaan tutkimuksen teoreettinen pohja eli viitekehys, jonka 
tavoitteena on alan kirjallisuuden ja tutkimusten pohjalta löytää vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
muotoiluajattelun kypsyys ja jalkautuminen organisaatiossa, on hyvä 
tarkastella ensin muotoilun määritelmää, joka ilmenee muotoiluajattelun 
käsitettä useammin organisaatiokulttuurin ja muutosjohtamisen kentällä. 
Luvussa käydään läpi muotoilun ja muotoiluajattelun käsitteet sekä miten ne 
ovat kehittyneet nykymuotoonsa. Lisäksi muotoiluajattelun prosessia 
kehittämisessä sekä innovaatiotoiminnassa avataan tarkemmin sen ollessa 
yksi tutkimuksen keskeisistä teemoista. Luvun aikana tarkastellaan myös, 
millä tavalla muotoiluajattelu näyttäytyy organisaatioissa, millaisia ovat 
muotoiluintensiiviset yritykset sekä miten muotoiluajattelu on jalkautunut 
organisaatioihin. Lopuksi syvennytään organisaation muotoiluosaamisen ja 
sen kypsyyden määrittämiseen erilaisten mallien avulla, jotka muodostavat 
osan tutkimuksen viitekehyksestä.  
 

2.1 Muotoilun muutos 
 
Yleensä muotoilun katsotaan liittyvän tuotteiden suunnitteluun ja niiden 
esteettisten ominaisuuksien muotoiluun (Järvinen, Koskinen, Korvenmaa, 
Salovaara, Kotro & Koskinen, 2001, 23). Muotoilu tarkoittaa kuitenkin sekä itse 
suunnitteluprosessia että siitä syntyvää lopputuotosta (Lindström et al. 2006, 
28: Lawson 2005, 3). Muotoilun, etenkin teollisen muotoilun, määritellään 
olevan "strateginen ongelmanratkaisuprosessi, joka ohjaa innovaatiota, luo 
liiketoiminnallista menestystä ja parantaa elämänlaatua innovatiivisten 
tuotteiden, järjestelmien, palveluiden ja kokemusten avulla. Muotoilu 
rakentaa sillan olemassa olevan ja mahdollisuuksien välille. Se on moninainen 
ala, joka hyödyntää luovuutta ratkaistakseen ongelmia, ja luodakseen 
yhtenäisiä ratkaisuja tuotteen, järjestelmän, palvelun, kokemuksen tai 
liiketoiminnan hyväksi. Se yhdistää innovaatioita, teknologiaa, tutkimusta, 
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yritystoimintaa ja asiakkaita tarjoamalla uutta arvoa ja kilpailuetua yli 
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten alojen" (WDO, 2018).  
 
Muotoilusta käytetään usein myös englanninkielistä vastinetta design, joka on 
laajentunut käsittämään kaikkea ihmiselämän alueilla tapahtuvaa 
suunnittelutoimintaa (Cross, 2006). Muotoilijan, eli designerin, työ koskettaa 
lähes jokaisen arkea ja muotoilun voikin ajatella olevan kaikkialla (Falin 2011, 
15). Norman (2013, 4) toteaakin, että kaikki keinotekoiset asiat on muotoiltu. 
Näihin lukeutuvat fyysiset tuotteet, kuten huonekalut, ja muut "päätetyt" 
asiat, kuten esimerkiksi tallatut kävelypolut metsässä. Molempien 
lähtökohtana on, että jonkun on täytynyt päättää näistä asioista eli toisin 
sanoen suunnitella ne. Kuitenkin myös ei-fyysiset asiat, kuten esimerkiksi 
palvelut, luennot, säännöt ja käytännöt kuuluvat suunniteltaviin asioihin. 
Näistä hyvänä esimerkkinä on erilaiset organisaatiomallit. Heskett (2005) 
kokeekin, että muotoilu on ihmisympäristön muokkaama, ja ihmisten itsensä 
yhteiseksi hyväksi rakentama, joten muotoilu pitäisi näin ollen ymmärtää 
merkityksellisenä ja kokonaisvaltaisena. Papanekin (1985, 3-4) mukaan 
suunnittelu, design, onkin jokaisen ihmisen perustoimintaa. Papanekin 
mukaan jokainen ihminen on suunnittelija, sillä muotoilun pyrkimyksenä on 
tietoinen ja vaistomainen pyrkimys määrittää järjestystä. Kaikki mitä teemme, 
on asioiden suunnittelua. Nelson & Stolterman (2012, 5) sen sijaan määrittävät 
muotoilun taidoksi kuvitella jotain, mitä ei ole vielä olemassa. 
 
Silti etenkin Suomessa sana muotoilu koetaan edelleen hyvin tuotelähtöisesti, 
sillä taideteollisen sekä teollisen muotoilun perinne on Suomessa vahva, ja 
tästä syystä muotoilu käsitetäänkin usein juuri teollisesti tuotettavien tai 
taide-esineiden suunnitteluna. (Ståhle, 2012, 3.) Osa kokee, että sana design on 
suomenkielistä muotoilu-sanaa ymmärrettävämpi ja selkeämpi käsite. Työ- ja 
elinkeinoministeriön toteuttamassa Muotoilun muuttunut rooli –
selvityshankkeen raportissa käsitellään muotoilualan termistön 
kompleksisuutta. Sen mukaan muotoilu-sana koettiin hankalana ja 
rajoittavana. Muotoilu nähtiin enemmän muodonantamisena, ja esimerkiksi 
muotoiluajattelu sekä immateriaalinen innovaatiorooli koettiin jäävän sen 
ulkopuolelle. (Aminoff, Hänninen,  Kämäräinen & Loiske, 2010, 25.)  
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Muotoilun ja sen aktiviteettien käsitteen määrittely kertoo sen 
monimuotoisuudesta. Tämän takia muotoilukenttää on vaikea hahmottaa. 
(Pitkänen, Cheng, Keinonen & Salo, 2012, 87; 89) Borja de Mozota (2003, 
teoksessa Pitkänen et al. 2012, 18) jakaakin muotoilun neljään eri osa-
alueeseen: tuotesuunnitteluun, pakkaussuunnitteluun, graafiseen 
suunnitteluun sekä ympäristösuunnitteluun. Next Design Leadership 
Institute (Van Patter, 2003) sen sijaan jakaa muotoilun neljään eri tasoon. 
Ensimmäinen taso on perinteinen muotoilu D1.0, joka kuvaa taide- ja 
käsityölähtöistä suunnittelua. Toinen taso taas on tuote- ja palvelumuotoilu, 
D2.0, joka kehittää moniammatillisissa ryhmissä yrityksen tuote- ja 
palvelutarjoomaan käyttäjän näkökannalta. Kolmas taso D3.0 kuvaa 
strategiseen ongelmanratkaisuun D3.0 pyrkivää muotoilua. Tässäkin 
ratkaisu ongelmaan pyritään löytämään moniammatillisissa sekä avoimissa 
ryhmissä löytämään muotoilun menetelmien avulla ratkaisu ongelmaan 
käyttäjänäkökulma huomioiden. Neljäs ja viimeinen taso D4.0, on sosiaalisen 
muutoksen suunnittelua, joka kuvaa avointa innovaatiomallia, jolloin 
ratkaistavana on esimerkiksi yhteyskunnallisia ongelmia. Yllä mainituin 
keinoin muotoilua on pyritty määrittelemään eri näkökulmista, kuten 
esimerkiksi sosiologian, teknologian ja organisaatiotieteiden kautta. Siltikään 
muotoilulle ei ole määritelty yhtenäistä määritelmää tai sitä mihin muotoilua 
tulisi soveltaa. (Buchanan, 1992, 8) 
  
Muotoilun rooli on kuitenkin muuttunut paljon edeltävinä vuosikymmeninä 
ja muuttuu yhä (Aminoff et al., 2010, 3). Yhä enemmän teollisen muotoilun 
tehtävät siirtyvät operatiivisesta toiminnasta strategiseen toimintaan. (Falin, 
2011, 161). Muotoilun roolit ovat laajentuneet palveluiden suunnitteluun ja 
strategiseen muotoiluun, jossa muotoilu on mukana osaamis- tai 
menetelmänäkökulmana. Nämä muotoilun uudet roolit ovat kehittäneet alaan 
kerroksellisuutta; muotoilu suuntautuu tuote- ja palvelusuunnittelun lisäksi 
myös esimerkiksi innovaatioiden mahdollistamiseen. Yhä enemmän 
tulevaisuuden arvonluojina nähdään yritysten ja asiantuntijoiden sijaan 
käyttäjät ja yhteisö. (Aminoff et al., 49-50). 
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2.1.1 Palvelumuotoilulla syvempää asiakasymmärrystä 
 
 
Seuraavaksi määritellään palvelumuotoilun käsite, sillä vaikka tutkimus 
keskittyy muotoiluajattelun tutkimiseen, on palvelumuotoilun käsitteellä 
vahva merkitys haastattelututkimuksessa ja muotoilun ymmärrettävyyden 
määrittämisessä organisaatiossa. Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelun eron 
voidaan ajatella olevan suunnittelun toteutuksessa. Palvelumuotoilu 
hyödyntää myös enemmän suunnittelijoiden kykyä visualisoida ja tehdä 
abstrakteja asioita konkreettisiksi. (Polaine, Løvlie, & Reason, 2013, 7) 
 
Palvelumuotoilu (engl. service design), kuten muotoilun käsite itsessään, on 
vaikeasti ymmärrettävä, koska sille ei ole olemassa vain yhtä tarkkaa 
määritelmää, eikä se rajoitu vain yhteen osaamisalueeseen, vaan on 
pikemminkin yleinen ajatustapa, prosessi ja työkaluvalikoima (Stickdorn, 
2012, 28-29; Buchanan, 2001, 8-10). Jokainen palvelumuotoilun määritelmä on 
erilainen, esimerkiksi Magerin (2009, 37-38) mukaan palvelumuotoilu on 
kokonaisvaltainen ja ihmiskeskeinen lähestymistapa. Stickdornin (2012, 29) 
mukaan palvelumuotoilu kuuluu poikkitieteelliseen koulukuntaan, joka 
yhdistää erilaisia työkaluja ja metodeja eri tieteenaloilta. Tätä mieltä on myös 
palvelumuotoilun pioneeri Stefan Moritz (2005, 49;55), jonka mukaan 
palvelumuotoilu on poikkitieteellistä tiimityötä ja jonka osaamisalueiden rajat 
eivät ole selkeät. Palvelumuotoilun juuret ovatkin vahvasti teollisessa 
muotoilussa, jonka syvimpänä tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua 
(Polaine 2013, 18). Lisäksi palvelumuotoilussa hyödynnetään teolliselle 
muotoilijalle tuttua kehittämisprosessia. Tiivistettynä palvelumuotoilun 
voisikin ajatella olevan ajattelu- ja toimintatapa ihmiskeskeiseen 
suunnitteluun, ja joka on myös sekä prosessi että työkaluvalikoima 
(Tuulaniemi, 2011, 63; 58.). Sen ydin on luoda käyttäjän kannalta onnistuneita, 
haluttavia, käytännöllisiä ja hyödyllisiä palveluilta. Myös palvelun tuottajalle 
palvelumuotoilu tuo erilaisia, toimivia ja tehokkaita ratkaisuja. (Mager & 
Sung, 2011, 1)  
 
Vaikka palvelumuotoilu on suhteellisen uusi osaamisala, on palveluita 
suunniteltu niin kauan kuin palveluitakin on ollut olemassa. Palvelumuotoilu 
nykymuodossaan on syntynyt 1990-luvun alkupuolella, jolloin sitä oli 
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vauhdittamassa palvelualojen merkittävä kasvu. Palvelumuotoilun juuret 
ovat vahvasti eurooppalaiset, ja kansainvälisesti palvelumuotoilun 
alkutaipaleeseen on vaikuttanut oletettavasti eniten Euroopan ensimmäinen 
palvelumuotoilun professori Birgit Mager. (Tuulaniemi, 2011, 61-63) Mager 
(2008, 355) itse määrittelee palvelumuotoilun olevan palvelujen toimivuuden 
suunnittelua asiakkaiden näkökulmasta. Palvelumuotoilijat visualisoivat, 
muotoilevat ratkaisuja abstrakteihin ongelmiin, joita ei välttämättä ole vielä 
olemassa. Palvelumuotoilu ei kuitenkaan ole pelkästään asiakkaiden 
tunteiden ja kokemuksien suunnittelua, vaan enemmänkin konkreettista 
toimintaa, jossa yhdistyvät käyttäjien tarpeet sekä odotukset niin, että 
lopputuloksena saadaan myös palveluntuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet 
toimiviksi palveluiksi. Näiden palveluiden tavoitteena on olla taloudellisesti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Palvelumuotoilu auttaakin 
organisaatioita havaitsemaan palveluiden strategiset mahdollisuudet 
liiketoiminnassa, innovoimaan uusia palveluja ja kehittämään jo olemassa 
olevia palveluita. (Tuulaniemi, 24-25.) Miettisen (2011) mukaan muotoilussa 
keskitytäänkin nyt ihmisten, tuotteiden ja teknologian välisen 
vuorovaikutuksen suunnitteluun, sillä ihmisten tarpeet ja ongelmat 
muuttuvat sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen ympäristön muuttuessa.  
 
Tarkan määritelmän puuttuessa palvelumuotoilua on jaettu eri 
ominaispiirteisiin tai elementteihin. Esimerkiksi Stickdorn (2011, 34-35) 
määrittää palvelumuotoilun pääpiirteiksi viisi elementtiä. Ensimmäinen on 
käyttäjälähtöisyys (engl. user-centered), jolla tarkoitetaan muotoiltavien 
palveluiden ymmärtämistä asiakkaiden silmien kautta. Toinen on 
yhteissuunnittelu (engl. co-creative), jonka mukaan kaikkien palvelun 
sidosryhmien pitäisi olla mukana muotoiluprosessissa. Kolmas on ketjuisuus 
(engl. sequencing) eli palvelu tulisi visualisoida sarjana toisiinsa liittyvistä 
toiminnoista. Neljäs on havainnollistaminen (engl. evidencing), jonka avulla 
aineeton palvelu konkretisoidaan visuaalisesti fyysisten elementtien avulla. 
Viimeinen on kokonaisvaltaisuus (engl. holistic). Stickdorn korostaa 
kuitenkin etenkin palvelumuotoilun havainnollistamiseen ja 
kokonaisvaltaisuuteen pyrkimistä. (Stickdorn 2011, 34.) Kuitenkin 
uusimmassa teoksessaan This is Service Design Doing Stickdorn (Stickdorn et 
al. 2018, 28) toteaa, että näistä määritelmässä on puutteita, ja esimerkiksi 
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palvelumuotoilun iteratiivisuudesta (engl. Iterative) ei puhuta lainkaan. Tämä 
on lisätty uusimpaan versioon, joiden lisäksi uudessa versiossa puhutaan 
myös sen lisäksi esimerkiksi palvelumuotoilun käyttäjälähtöisyyden sijaan 
ihmiskeskeisyydestä (engl. Human-centered), yhteistyöstä (engl. Collaborative) 
yhteissuunnittelun sijaan.  
 
Palvelumuotoiluprosessia kuvataan usein Double diamond -mallin avulla 
(Kuva 2). Double Diamond – mallin avulla hahmotetaan 
palvelumuotoiluprosessin pääkohdat. Kaikissa luovissa prosesseissa luodaan 
useita mahdollisia ideoita (engl. diverge) ennen kuin ideat jalostetaan ja 
kiteytetään (engl. converge). Double Diamond –prosessimallin aikana nämä 
vaiheet tapahtuvat kahdesti: kerran ongelman vahvistamiseksi ja kerran 
ratkaisun luomiseksi. Malli on jaettu neljään osioon: (1) Discover eli löydetään 
ja etsi uutta ymmärrystä ratkaistavasta ongelmasta, (2) Define eli määritetään 
ja kiteytetään jo saatu ymmärrys, (3) Develop eli kehitetään uusia konsepteja, 
joita prototypoidaan ja testataan (4) Deliver eli jossa konsepti kiteytetään, 
toteutetaan ja julkaistaan. (Design Council, 2018) Prosessi on mallissa esitetty 
aikajanan muodossa, mutta tosiasiassa muotoiluprosessit eivät koskaan ole 
lineaarisia. Sen sijaan prosessi on alati muuttuva ja kehittyvä, iteratiivinen 
(engl. iterative) prosessi, joka ei kuitenkaan koskaan palaa takaisin, vaan 
enemminkin muodostaa silmukoita, jotka kiertävät jatkuvasti prosessin 
aikana. (Stickdorn et al. 2018, 90.) 
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Kuva 2. Double Diamond Design Process (mukaillen Design Council 2018 & 

Norman 2013) 
 
 
 Yllä kuvatun kaltaisia malleja on olemassa useita, ja Stickdornin (2018, 88-89) 
mukaan näillä malleilla on hyvin vähän eroavaisuuksia keskenään. Kaikki 
jakavat samantyylisen lähestymistavan. Erovaisuuksia löytyy lähinnä 
käytetyissä menetelmissä ja sanavalinnoissa. Palvelumuotoilun prosessin 
pääelementteinä säilyvät kuitenkin asiakasymmärrys, iteratiivinen 
työskentelytapa, ja prosessin aikana tulevat vaiheet sekä hajaantuvat (engl. 
Diverging) että yhtyvät (engl. Converging) vaiheet.  
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2.1.2 Keskiössä asiakas  
 
 
Tutkimuksen aikana termi asiakaslähtöisyys nousee vahvasti esiin. Tästä 
syystä on hyvä nostaa esiin asiakaslähtöisyyden, asiakasymmärryksen sekä 
asiakaskokemuksen käsitteet, joita näkee usein käytettävän synonyymeina 
toisilleen.  
 
Palvelumuotoiluprosessi lähtee liikkeelle asiakasymmärryksen kasvattamisella 
(Miettinen, 2011, 31). Tuulaniemen (2011, 71-72) mukaan organisaatioiden on 
tästä syystä ymmärrettävä asiakkaidensa maailma, jossa heidän asiakkaansa 
elävät ja ymmärtää myös heidän arvonsa ja motiivinsa. Asiakasymmärryksen 
elementtejä ovat muun muassa asiakkaan tarpeet, odotukset, muiden 
mielipiteet, tavat ja palvelun hinta.  
 
Sen sijaan asiakaslähtöisyys sanana näkyy usein yritysten markkinoinnista ja 
strategiasta puhuttaessa. Yleensä organisaation tarkoituksena onkin viestiä 
asiakkaille, että he ovat yrityksen toiminnan keskipisteessä. Ongelmallisen 
käsitteestä tekee sen, miten hyvin organisaatio konkreettisesti toteuttaa 
asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaiden tarpeet ja ajatukset koskien organisaation 
tuotteita tai palveluita tulisi vaikuttaa organisaation päätöksiin tulevista 
kehityssuunnista. (Nyström & Leminen, 2011, 3.) Sen sijaan asiakaskeskeiset 
yritykset näkevät asiakkaat ennen kaikkea tärkeinä tiedon lähteinä ja 
ymmärtävät asiakkaat subjekteina, jotka tuottavat arvokasta tietoa 
kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Asiakaslähtöisyyden ja 
asiakaskeskeisyyden ero näkyykin siinä, miten yritys näkee asiakkaan tiedon 
antamisen merkityksen. (Kortelainen, Fred & Leminen, 2011, 50.) 
Asiakaslähtöisyyden täytyy olla tärkeä arvo organisaation strategisella, 
taktisella ja operatiivisella johtamisen tasolla, kun ollaan kehittämässä 
asiakaslähtöisiä palveluja. Organisaation henkilöstön tulee tietää, onko 
asiakas henkilöasiakas vai jonkun sidosryhmän edustaja. (Vuokko, 1997, 37.) 
Asiakaslähtöisyyttä voidaankin tarkastella kolmella eri organisaation tasolla, 
joita ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen taso. Alla oleva pyramidi (kuva 
3) kuvaa organisaation kolmea toimintatasoa, joista asiakkaille näkyvin osa on 
huippu. 
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Kuva 3. Asiakaslähtöisyyden tasot (mukaillen Vuokko 1997, 33) 

 
 

Perustana on strateginen taso, jossa on tehtävä päätökset toiminnan kannalta 
eli tehdään päätös siitä, kenelle halutaan pitkällä aikavälillä tarjota 
organisaation tuotteita ja palveluita. Strategisen tason pohjalta toteutetaan 
myös taktisen ja operatiivisen tason toiminnat. Taktisella tasolla taas 
pohditaan niitä keinoja ja periaatteita, joilla palveluita markkinoidaan tai 
tarjotaan tietyille ryhmille, eli mitkä ovat strategisella tasolla määritetyiltä 
asiakasryhmiltä edellytettävät asiat, miten palvelusta viestitään ja miten 
palvelua arvioidaan. Operatiivisella tasolla asiakaslähtöisyys merkitsee, että 
jokainen kontakti asiakkaan kanssa tulee nähdä asiakkaan, ei vain työntekijän 
kannalta, eli miten yksittäinen asiakaspalvelutilanne todentuu, ja miten 
yksittäinen työntekijä on sisäistänyt organisaation tavoitteen 
asiakaslähtöisyydestä. Näiden kaikkien tasojen välillä tulee olla selkeät 
kytkennät, ja asiakaslähtöisyyden tulee näkyä myös kaikilla tasoilla. (Vuokko 
1997, 29-33) 
 
Asiakaskokemus sen sijaan on asiakkaan henkilökohtainen kokemus 
kohtaamisesta asiakkaan ja organisaation välillä (Gentile, Spiller & Noci 2007, 
397). Organisaation kannalta asiakaskokemuksen tarkoituksena on tuottaa 
yritykselle taloudellista menestystä (Korkiakoski 2014), kun taas asiakkaan 
näkökulmasta Löytänä & Kortesuo (2011, 11) määrittävät asiakaskokemuksen 
muodostuvan niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summana, jonka 
asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta. Shaw & Ivens (2002, 4-6) näkevät 
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hyvän asiakaskokemuksen muodostuvan sekä fyysisestä yrityksen 
aineellisesta suoriutumisesta että emotionaalisesta ulottuvuudesta eli niistä 
tunteista, joita asiakas kokee asiointitapahtuman aikana. DiJulius (2008, 137-
138) sen sijaan määrittää asiakaskokemuksen muodostuvan kuuden 
osatekijän yhteisvaikutuksesta, joihin kuuluvat:  

1. Fyysiset tekijät (physical), joka voi tarkoittaa yrityksen kiinteistöä 
2. Puitteet (setting) eli ne keinot jolla voidaan vedota asiakkaaseen, kuten 

esimerkiksi valaistus ja kalusteet 
3.  Toiminnalliset tekijät (functional) kuten esimerkiksi aukioloajat 
4. Tekniset tekijät (technical) joihin kuuluvat esimerkiksi työntekijöiden 

ammattitaito ja tuotteiden laadukkuus 
5. Operationaaliset tekijät (operational), johon kuuluvat työntekijöiden 

päivittäin hoidettavat työtehtävät 
6. Kokemusperäiset tekijät (experimental) eli työntekijän ja asiakkaan 

välinen vuorovaikutus, kuten henkilökohtaisuus ja avuliaisuus, ja ne 
teot, joilla asiakas onnistutaan yllättämään positiivisesti. Tässä 
onnistuminen saa asiakkaan myös palaamaan takaisin. 

 

2.2 Muotoiluajattelu 
 
Muotoiluajattelulla (engl. design thinking) ei ole yleisesti hyväksyttyä ja 
yksiselitteistä määritelmää (Hassi & Laakso, 2011). Muotoilun teoriat ja 
muotoilijan työ viittaavat enemmän käytäntöön kuin ajatteluun, mikä tekee 
muotoiluajattelun käsitteestä ongelmallisen (Kimbell, 2009, 10; Cooper et al., 
2009, 49-50). Muotoiluajattelusta nähdäänkin puhuttavan usein myös 
termeillä "Open thinking" tai "Concept thinking" (Drews, 2009, 39). Suomessa 
nähdään usein myös puhuttavan "suunnitteluajattelusta" (Pesola, 2017). 
 
Brownin (2008, 86) mukaan muotoiluajattelu on ihmiskeskeinen 
lähestymistapa innovaatioon, jossa muotoilun menetelmien avulla 
yhdistetään ihmisten tarpeet, teknologian mahdollisuudet ja liiketoiminnan 
menestymisen vaatimukset kokonaisuudeksi, joka tuottaa asiakkaalle arvoa ja 
mahdollistaa liiketoiminnan (Kuva 4). Myös Miettisen (2014, 11) mukaan 
muotoiluajattelu on muotoilutoiminnan lisäksi myös yrityksen "kykyä toimia 
luovasti ja proaktiivisesti, sopeuttaa toimintaa muutokseen ja antaa työkaluja 



20		

muutosjohtamiseen". Se on siis myös osa yrityksen tai organisaation 
kyvykkyyttä tuottaa uutta sisältöä, liiketoiminnan kehittämistä ennakoiden ja 
prototypoiden sekä kehitystyön tekemistä yli organisaatiorajojen. 
Lockwoodin (2009) mukaan muotoiluajattelussa on ennen kaikkea kyse 
ihmiskeskeisestä innovaatioprosessista sekä sen menetelmistä, jotka 
painottavat muun muassa tarkkailua, yhteistyötä, nopeaa oppimista 
tekemisen kautta, visuaalisuutta, nopeaa prototypointia ja liiketoiminnan 
analysointia eri näkökulmista. 
 

 
 

Kuva 4. Design thinking (mukailtu Tim Brown 2009) 
 
Muotoiluajattelu voidaan nähdä joko ajattelutapana tai prosessina, joka ei pyri 
vain parantamaan olemassa olevia ratkaisuja, vaan myös etsimään uusia 
käyttäjälähtöisiä ratkaisuja erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia tutkimalla 
(Aminoff et al., 2010, 5). Muotoiluajattelu mahdollistaakin ratkaisukeskeistä 
toimintaa, jossa hyödynnetään monialaista asiantuntijuutta erilaisten 
menetelmien avulla. Keskeisenä tavoitteena on skaalautuminen ja 
innovaatioiden tuottaminen (Miettinen, 2014, 11). Muotoiluajattelu siis 
yhdistää muotoilijan työkaluja, erilaisia metodeja ja ajatusmalleja, kuten 
empatiaa ja kokeilua, saavuttaakseen innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin 
ongelmiin. (IDEO, 2018)  
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Vaikka muotoiluajattelu käsitteenä on varsin laaja ja vaikeasti tiivistettävissä, 
pohja muotoiluajattelulle luotiin jo 1960-luvulla, jolloin ryhdyttiin tutkimaan, 
mistä muotoilussa on kyse ja miten sen prosesseja sekä käytänteitä voitaisiin 
parantaa (Hassi & Laakso, 2011). Termi "muotoiluajattelu" sen sijaan tuli 
tunnetuksi muotoilun tutkijoiden keskuudessa vasta vuonna 1987, jolloin 
professori Peter G. Rowe käytti muotoiluajattelun termiä saman nimisessä 
kirjassaan 'Design thinking'. (Kimbell, 2009, 4; Dorst, 2011, 521). Rowen kirjan 
jälkeen on syntynyt lukuisia erilaisia muotoiluajattelun malleja, jotka 
perustuvat laajasti erilaisiin tapoihin ja tieteenaloihin muotoilun 
ymmärtämiseksi. Nykyään muotoiluajattelu määritellään "jännittäväksi ja 
uudeksi paradigmaksi eri alojen ongelmien ratkaisemiseksi, etenkin 
teknologian ja liiketoiminnan aloilla". (Dorst 2011, 521)  
 
Vuosituhannen alussa muotoiluajattelu alettiin nähdä lähestymistapana 
innovaatioon, ja viime vuosina mielenkiinto aihetta kohtaan on vain kasvanut 
yritysten keskuudessa. Muotoiluajattelun voidaankin nähdä jalkautuneen 
tällöin kahteen sivuhaaraan, joista toinen keskittyy enemmän muotoiluun ja 
toinen johtamiseen. Muotoilun tutkijat näkevätkin muotoiluajattelun 
tutkimuksen alkaneen jo 1960-luvulta, kun taas sen harjoittajat näkevät 
muotoiluajattelun ilmiön kehittyneen vasta 2000-luvulla. (Hassi & Laakso, 
2011a) Näistä kahdesta ajattelumaailmasta muodostuneet muotoiluajattelun 
suuntaukset on hyvä erottaa toisistaan, sillä alan kirjallisuudessa kyseisiä 
suuntauksia kutsutaan termeillä "muotoilun diskurssi" (engl. design discourse, 
designerly thinking) ja "johtamisen diskurssi" (engl. management discourse, design 
thinking) (Johansson-Sköldberg, Woodilla & Cetinkaya, 2013, 123; Hassi & 
Laakso, 2011b, 53 ) Muotoilun diskurssissa muotoiluajattelulla tarkoitetaan 
niitä tapoja, joilla muotoilijat työskentelevät ja ajattelevat. Sen sijaan 
johtamisen diskurssissa muotoiluajattelusta puhutaan perinteisen muotoilun 
alueen ulkopuolella, innovaatiotoiminnan keinona (Johansson & Woodilla, 
2009, 1; Hassi & Laakso). Johtamisen diskurssia on kuitenkin kritisoitu sen 
uutuuden vuoksi vähemmän syvällisemmäksi ja harkituksi otteeksi kuin 
muotoilun perinteiseen tutkimukseen pohjautuvaa muotoilun diskurssia, 
josta on keskusteltu jo vuosikymmenten ajan (Johansson-Sköldberg et al. 2013, 
127).  
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Tiivistettynä voidaankin ajatella muotoiluajattelun olevan muotoilijoiden tapa 
ajatella (Martin, 2009, 62). Dunne & Martin (2006, 518) myös näkevät, että 
muotoiluajattelu yhdistää deduktiivisen, induktiivisen ja abduktiiviseen 
ajattelumallin keskenään. Muotoiluajattelu siis yhdistää uusien ideoiden 
tuottamisen niiden analyysiin sekä arviointiin siitä, miten ne toimivat 
yleisesti. Muotoiluajattelijat ovatkin sekä hyviä löytämään oikeita ratkaisuja 
ratkaistaviin ongelmiin että kysymään myös oikeita kysymyksiä niihin liittyen 
(Drews, 2009, 41). Muotoiluajattelu toimii ongelman uudelleen rajaamisen 
apuna, jolloin ongelmasta tulee helpommin lähestyttävä (Lockwood, 2009). 
Buchanan (1992) toteaakin artikkelissaan "Wicked problems in Design Thinking", 
että suurin osa suunnitteluongelmista, joita muotoilijat kohtaavat, ovat niin 
kutsuttuja kompleksisia ongelmia, ”wicked problems”, jotka usein liittyvät 
sosiaalisiin järjestelmiin. Usein ratkaisu tämän kaltaisiin ongelmiin on 
ihmisten asenteiden ja käyttäytymisen muutos (Buchanan, 1992, 15-16.). Yksi 
muotoiluajattelun keskeisistä tehtävistä onkin löytää ratkaisuja edellä 
mainittuihin monimutkaisiin suunnitteluhaasteisiin (Cooper et al., 2009, 48-
49). Näitä ongelmia ovat esimerkiksi poliittiset, taloudelliset ja ympäristöön 
liittyvät ongelmat, joita on yleensä haastavaa tai lähes mahdotonta ratkaista 
(Rittel, 1972, 392-392). 
 

2.2.1 Prosessi 
 
Muotoiluajattelusta ei ole olemassa vain yhtä oikeaa prosessimallia, vaan 
Drewsin (2009, 40) mukaan muotoiluajattelussa kyse on avoimuudesta ja 
kokeilusta parhaimman ratkaisun löytämiseksi. Täällä Drews viittaa 
muotoiluajatteluprosessin divergenttiin eli vapaasti suomennettuna 
hajaantuvaan ajattelutapaan. Divergentillä ajattelulla tarkoitetaan siis tässä 
tapauksessa vapaata ja erilaisia vaihtoehtoja etsivää ajattelutapaa. Brown 
(2009, 67) kuvaakin divergent-ajattelua osuvasti siteeraamalla Linus Paulingia 
kirjassaan Change by Design: ”Jotta sinulla olisi hyvä idea, sinulla on oltava ensin 
paljon ideoita”. Sen vastapainona puhutaan myös konvergentista ajattelusta, jolla 
taas viitataan päättelyyn, joka ohjaa järjestelmällisen ja lineaarisen 
päättelyketjun avulla kohti oikeaa ratkaisua näiden erilaisten mahdollisten 
vaihtoehtojen joukosta. Se on käytännöllinen tapa päättää olemassa olevista 
vaihtoehdoista (Hassi & Laakso, 2011b, 57; Brown, 2009, 66-67). 



23		

Muotoiluajattelussa onkin kyse divergentin ja konvergentin yhdistämisestä, 
jolla tarkoitetaan eri vaihtoehtojen laajaa kartoittamista, josta valinnan ja 
synteesin avulla siirrytään kohti haluttua päämäärää (Hassi & Laakso, 2011a).  
Brown näkee tämän tienä innovaatioiden synnyttämiseksi. Tämä ei ole 
kuitenkaan pelkästään muotoilijoiden tapa toimia, vaan muotoiluajattelua voi 
toteuttaa jokainen. Muotoiluajattelijan osaamiseen kuuluu kuitenkin kyky 
tunnistaa näitä kaavoja ja samankaltaisuuksia asioiden sekä ilmiöiden välillä. 
(Brown, 2009, 4) 
 
Muotoiluajattelun prosesseja on kuvattu kirjallisuudessa useita. Esimerkiksi 
Lawson (2005, 291-293) näkee muotoiluprosessin koostuvan eri vaiheista: (1) 
muodostaminen, (2) siirtyminen, (3) esittäminen, (4) arvioiminen ja (5) 
reflektointi. Sen sijaan IDEO:n johtaja TIm Brown näkee muotoiluprosessin 
olevan eri tilojen muodostama systeemi eikä sarja määritettyjä ja järjestyksessä 
eteneviä vaiheita. IDEO jakaakin muotoiluprosessin kolmeen vaiheeseen 
(kuva 5) ; inspiraatio (engl. inspiration), jonka aikana kartoitetaan ongelma ja 
sen tarjoamat mahdollisuudet. Ideointi (engl. ideation), jonka aikana 
kehitellään ja testataan eri ratkaisuja sekä toimeenpano (engl. implementation), 
jonka aikana ideat tuodaan markkinoille. (Brown, 2008, 88-89) Vaiheita 
testataan yhä uudelleen, kunnes tyydyttävä ratkaisu ongelmaan löytyy, jolloin 
kyseessä on myös iteratiivinen prosessi (Brown 2009, 16).  

 
Kuva 5.  IDEO Human-centered Design Model (mukailtu IDEOn mallin mukaan) 

 
IDEO:n mallin kaltainen on myös Hasso-Plattner Instituten malli (kuva 6). 
(Tschimmel, 2012, 8). Hasso Plattner Instute, joka tekee yhteistyötä Stanfordin 
yliopiston (Stanford D. School) kanssa, näkee muotoiluajattelun prosessin 
koostuvan kuudesta eri vaiheesta, joita ovat (1) ongelman ymmärtäminen 
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(engl. understand), (2) asiakkaiden ja sidosryhmien havainnointi (engl. observe), 
(3) kerätyn tiedon tiivistäminen ja näkökulman kiteyttäminen (engl. point of 
view), (4) ratkaisuvaihtoehtojen Ideointi (engl. Ideate), (5) ideoiden 
konkretisoiminen prototypoimalla (engl. prototype) ja (6) idean kokeileminen 
kohderyhmällä (engl. test). Kyseessä ei silti ole lineaarinen prosessi, vaan 
kaikkia vaiheita toistetaan iteratiivisesti eli toistuvasti testaten ja kokeillen, 
jotta löydetään asiakkaiden syvimmät tarpeet ja saadaan ne yhdistettyä siihen, 
mikä on järkevintä teknologian ja liiketoiminnan kannalta. Tällä tavalla 
muotoiluajattelu tuottaa käytännöllisiä ratkaisuja, jotka voivat olla mitä vain, 
tuote tai palvelu, prosessi tai menettelytapa. (Tschimmel, 2012; Hasso-
Plattner-Institute 2018) 
 
 

 
Kuva 6. Design thinking process (mukailtu Hasso-Plattner Instituten mukaan) 

 
Muotoiluajattelun prosessin iteratiivisuutta kuvastaa hyvin kognitiiviseen 
tietojenkäsittelyyn ja pilvialustoihin erikoistuneen IBM:n kehittämä malli 
(kuva 7) ”The Loop” (IBM 2018). IBM on viime vuosien aikana onnistunut 
jalkauttamaan muotoiluajattelua sisäisesti ja panostanut siihen näkyvästi. 
Kyseessä on kuitenkin yrityksen itsensä kehittämä malli, vaikka pohja kahden 
edeltävän prosessimallin kanssa on sama. IBM Design Thinkingin ytimessä on 
käyttäjien tapojen käyttäytymisen selvittäminen paremman tulevaisuuden 
kehittämiseksi. Tähän he ovat luoneet mallin, joka kuvaa jatkuvaa silmukkaa. 
Mallin vaiheisiin kuuluvat (1) Havainnointi (engl. observe), (2) kerätyn tiedon 
kiteyttäminen (engl. reflect) ja (3) ideoiden konkretisointi ja toteuttaminen 
(engl. make). (IBM Design thinking 2018) 
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Kuva 7. IBM The Loop (mukailtu IBM mallin mukaan) 

 

2.2.2 Menetelmät 
 
Muotoiluajattelu hyödyntää muotoilijan herkkyyttä sekä muotoilun metodeja 
yhdistääkseen ihmisten tarpeet, teknologian sekä kaupallisen strategian 
toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus tuo asiakkaalle arvoa ja 
mahdollistaa myös yrityksen liiketoiminnan. (Brown, 2009, 86) 
Muotoiluajattelun liittyvät menetelmät painottavatkin tarkkailua, yhteistyötä, 
nopeaa oppimista tekemisen kautta, visuaalisuutta, nopeaa prototypointia ja 
liiketoiminnan analysointia eri näkökulmista. Muotoiluajattelun voidaankin 
ajatella olevan ihmiskeskeinen (engl. human-centered) innovaatioprosessi. 
(Lockwood, 2009, 83-86; Brown, 2008, 87) Myös Sato (2009, 43) näkee 
muotoiluajattelun ja ihmiskeskeisen lähestymistavan toistensa 
synonyymeina. 
 
Muotoiluajattelijoiden tyypillisiin piirteisiin kuuluvatkin muun muassa 
empaattisuus, jonka avulla pyritään ymmärtämään eri kohderyhmien 
näkökulmia (Brown, 2008, 87). Muotoiluajatteluun kuuluu myös vahvasti 
asiakasymmärrys, jolla tarkoitetaan asiakkaan näkyviä ja näkymättömiä 
toiveita ja tarpeita (Clark & Smith, 2008, 14). Empatia käyttäjiä kohtaan 
ajatellaankin olevan muotoiluajattelun yksi keskeisimmistä ominaispiirteistä 
(Junginger, 2007, 59). Asiakkaiden perinpohjaiset tarpeet saavutetaan 
etnografisten menetelmien avulla, esimerkiksi havainnoimalla ihmisiä 
kyselyiden sijaan. Näiden menetelmien avulla etsitään ymmärrystä sille, mitä 
käyttäjät tarvitsevat elämäänsä ja mitä ongelmia heillä on. (Lockwood, 2009, 
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86; Brown, 2008, 86) Muotoiluajattelijan keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu 
empaattisuuden lisäksi myös yhtenäistävä ajattelu (engl. integrative thinking), 
jolla tarkoitetaan kykyä yhdistää eri näkökulmia ratkaisun löytämiseksi. 
Näiden lisäksi myös optimismi ja kokeiluhalukkuus (engl. experimentalism) 
kuuluvat muotoiluajattelijan ominaisuuksiin. Lisäksi yksi keskeinen 
ominaisuus on yhteistoiminta (engl. collaboration). Mitä enemmän on 
käytettävissä erilaisia ajattelutapoja, sitä parempaa ongelmanratkaisu voi olla 
(Brown, 2008, 87; Boland & Collopy, 2004, 11).  
 
Muotoiluajattelussa ideoiden visualisoinnilla ja prototypoinnilla on myös 
merkittävä rooli (Junginger, 2007, 60).  Brownin (2009, 100) mukaan 
visualisuuden tehtävä on tehdä abstrakteista asioista konkreettisia, jolloin 
koko organisaatiossa idea pystytään ymmärtämään. Myös Jungingerin (2007, 
60) mukaan visuaalisuuden kautta ideat muuttuvat käytännöiksi. Visuaalisiin 
menetelmiin lukeutuvat muun muassa luonnokset, prototyypit, tarinat sekä 
kuvakäsikirjoitukset. Esimerkiksi konkreettiset mallit eli prototyypit toimivat 
avaimena eri sidosryhmien väliselle keskustelulle. Muotoilijan tekemät 
visualisoinnit toimivat avaimena eri sidosryhmien väliselle keskustelulle, ja 
ovat siten tärkeitä ideoiden laadun sekä niiden kehittymisen näkökulmasta. 
(Brown, 2008, 87; Drews, 2009, 41)   
 

2.4 Jalkautumisen tavat 
 
Yksi tutkimuksen keskeisistä käsitteistä on muotoiluajattelun jalkauttaminen. 
Tällä tarkoitetaan muotoiluajattelun integroimista suuren organisaation 
toimintaan ja työntekijöiden ajattelumalleihin aina tekijätasolta ylimpään 
johtoon. Jalkauttaminen (engl. implementation) tarkoittaa toimintaa päätöksen 
tai suunnitelman toteuttamiseksi (Oxford dictionaries, 2018). Usein puhutaan 
arvojen tai strategian jalkauttamisesta, vaikka suomen kielen perussanakirjan 
mukaan verbi 'jalkauttaa' liittyy enemmänkin sotilaskieleen. Jalkauttamisen 
voi silti kuvailla nykyään merkitsevän siirtämistä tai käytäntöön sovittamista. 
(Maamies, 2005) Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, onko 
muotoiluajattelu prosessina tai ajattelutapana jalkautunut organisaation 
työntekijöiden keskuuteen, ja jos on, miten. Riittävä jalkautumisen taso 
nostetaan esiin teoriasta, jossa esimerkiksi muotoiluajattelun ja 
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muotoilutekemisen ymmärrettävyydellä on suuri merkitys. Koska 
tutkimuksen kohteena on suuri organisaatio, keskitytään 
teoriakatsauksessakin vain suurten organisaatioiden muotoiluajattelun 
jalkauttamiseen. 
 
Kirjallisuudessa puhutaan paljon etenkin muotoiluajattelun menetelmien 
jalkautumisesta organisaatioon, mikä saa uskomaan, että muotoiluajattelu on 
laajasti käytössä organisaatioissa. Matka on kuitenkin vielä pitkä siihen, että 
muotoiluajattelu hyväksytään ja ymmärretään liiketoiminnassa. 
Muotoiluajattelun menetelmien jalkauttamisessa organisaatioon vie aikansa, 
eikä se ole prosessi, joka tuottaa nopeita tuloksia.  (Drews, 2009, 43) Myös 
varsinaisia malleja, joiden avulla muotoiluajattelu jalkautetaan 
organisaatioon, on varsin vähän. Esimerkiksi Chen & Venkatesh (2013) 
kertovat, kuinka systemaattisia ja yhteneviä malleja muotoiluajattelun 
jalkauttamiseen organisaatioissa on olemassa vähän. Sen sijaan he listaavat 
neljä erilaista tapaa, jolla niin kutsutut muotoiluintensiiviset (engl. design-
oriented) organisaatiot toteuttavat muotoiluajattelua saavuttaakseen 
tavoitteensa: (1) luomalla ja välittämällä loppukäyttäjän profiilia koko 
organisaatiolle, (2) luomalla yhtenäisiä organisatorisia malleja lisätäkseen 
yhteistyötä, (3) käyttämällä brändiään vahvistaakseen yhtenäisen 
suunnittelukielen, (4)  jakamalla tekijöihin kilpailijoidensa muotoilun 
ulostuloja kannustaakseen muotoiluajattelua.  Lockwoodin (2009, 89) mukaan 
kyse ei ole kuitenkaan muotoiluajattelun sisällyttämisestä yrityskulttuuriin 
vaan juuri toisinpäin. Organisaatiossa muotoilu tuntuu usein ”köydellä 
työntämiseltä”, mikä johtuu täysin siitä, että muotoiluajattelu haastaa 
organisaatiokulttuuria ja normeja. Tämän takia muotoilijoiden on tärkeää 
tukea organisaatiota. Tosin Brown näkee, että muotoiluajattelua voivat 
toteuttaa kaikki; hänen mukaansa muotoiluajatteluun kuuluu muotoilijan 
työkalujen antaminen muillekin, kuin muotoilijalle itselleen 
ongelmanratkaisuvälineeksi, jopa organisaation ylimmälle johdolle asti. 
(Brown, 2009, 4; 86) 
 
Kuten edellä todettua, muotoiluajattelun organisatoriseen jalkautumiseen 
liittyviä malleja on kuvattu vähän. Sen sijaan esimerkiksi Lockwood (2009, 90) 
listaa seitsemän vaihetta siihen, miten muotoiluajattelu voidaan integroida 
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yrityskulttuuriin: (1) määrittämällä kulttuuriset normit ja ajurit, (2) 
määrittämällä, miten muotoilu voi tukea näitä normeja, (3) rakentamalla 
tietoisuutta suunnittelun arvosta, (4) kokoamalla sopivan 
suunnitteluorganisaation ja kumppanit, (5) integroida muotoiluprosesseja 
yrityksen toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin, (6) mittaamalla muotoilun 
tuomaa arvoa ja (7) kouluttaa ja valtuuttaa muita muotoiluajattelun 
menetelmiin.  Myös Rauth, Carlgren & Elmquist (2015, 55-57) ovat listanneet 
tutkimuksessaan viisi pyrkimystä muotoiluajattelun legitimiteetin 
rakentamiseksi organisaatiossa. Tämä voidaan määritellä joukoksi sellaisia 
tekijöitä, jotka tekevät muotoiluajattelun toivottavaksi, sopiviksi ja 
asianmukaisiksi organisaatiossa. Näitä pyrkimyksiä ovat: (1) 
muotoiluajattelun hyötyjen demonstroiminen ja etenkin juuri sisäisten 
menestystarinoiden viestiminen, (2) muotoiluajattelun limittäminen 
organisaatiokulttuurin kanssa, kuten esimerkiksi käyttämällä yrityskohtaisia 
termejä ja  toteuttamalla muotoiluajattelua olemassa olevien prosessien 
valossa, (3) vakuuttaa muut muotoiluajattelusta kokemusten kautta 
esimerkiksi työpajojen avulla, (4) fyysisten tilojen ja muiden artefaktien 
luominen muotoiluajatteluun liittyvään toimintaan sekä konkreettisena 
näyttäytymisenä muulle organisaatiolle, sekä lopuksi (5) muotoiluajattelun 
lähettiläsverkoston luominen, mikä mahdollistaa muotoiluajattelun nopean 
levittäytymisen organisaatiossa. (Rauth, Carlgren & Elmquist, 2015, 55-57) 
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2.4.1 Muotoiluajattelu organisaatiokulttuurissa 
 
Borja de Mozotan (2006) mukaan muotoilulla on neljä erilaista roolia 
organisaatiossa. Ensimmäinen rooli on muotoilu erottautumisen välineenä 
(engl. design as differentiator), joka tuo yritykseen asiakasnäkökulman ja lisää 
yrityksen kilpailukykyä. Toinen taas on muotoilu integroinnin välineenä 
(engl. design as integrator), joka parantaa yrityksen tuotteiden kehitysprosessia. 
Kolmas on muotoilu muutoksen edesauttajana (engl. design as transformer), 
joka auttaa luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaa yritystä 
näin pärjäämään muutoksen keskellä. Viimeisenä on muotoilu hyvänä 
liiketoimintana (engl. design as good business), joka näyttäytyy kasvaneena 
myyntinä, suurempana markkinaosuutena ja paremmalla investointien 
tuottavuudella. (Borja de Mozota, 2006, 45.) Sen sijaan muotoiluajattelun 
roolin organisaatiossa voi ajatella olevan ennen kaikkea lähestymistapa 
organisaation ongelmiin (Dunne & Martin, 2006, 512) 

Muotoiluajattelun yhteydessä näkeekin puhuttavan usein innovaatiosta. 
Muotoiluajattelun voikin nähdä olevan innovaatioprosessi (Lockwood, 2009, 
86). Johansson & Woodilla (2009) taas näkevät, että innovaatio on 
näkökulmana laajempi kuin muotoiluajattelu, sillä innovaatio tarkastelee 
tuotteen tai palvelun menestystä, kun taas muotoiluajattelu keskittyy tuotteen 
tai palvelun saatavuuteen. Voidaankin todeta, että innovaatio on 
organisatorisen kilpailuedun edistäjä. On myös väitetty, että tämä on haaste 
erityisesti suurille, ”vakiintuneille” yrityksille. Muotoiluajattelu 
näyttäytyykin johtamiskonseptina, joka lupaa innovaatiota, vaikka käsite on 
huonosti ymmärretty, käsitteellistetty ja tutkittu organisaatiossa (Carlgren, 
2013, 5). Suurin este innovoinnin edistämisessä on sisäisissä tekijöissä, kuten 
byrokratiassa ja hitaudessa eikä niinkään ulkoisissa tekijöissä kuten 
kilpailussa, markkinoissa, asiakkaiden vähyydessä tai talouden 
epätasapainossa (Liedtka, 2014, 44). 
 
Suomessa etenkin suuret yritykset ovat kunnostautuneet muotoilun 
hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. Sen sijaan pienet ja keskisuuret 
yritykset hyödyntävät muotoilua edelleen vähäisesti. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013, 10) Muotoilun vaikutusten määrittäminen ja 
hyödyn mittaaminen on kuitenkin haasteellista esimerkiksi sen vaikean 



30		

määriteltävyyden vuoksi (Pitkänen et al., 2012, 65). Muotoilun vaikutuksen 
arviointi liiketoimintaan onkin haastavaa, mutta sitä käsittelevissä 
tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä muotoilupanostuksien ja taloudellisen 
suorituskyvyn välillä niin mikro- kuin makrotasollakin (Pitkänen et al., 2012, 
20).  
 
Muotoilun arvoa onkin yritetty määrittää useissa kansainvälisissä 
tutkimuksissa.  Aihetta ovat myös tutkineet muun muassa ruotsalainen 
Swedish Industrial Design Foundation (SVID), englantilainen Design Council, 
tanskalainen Danish Design Center (DDC) sekä myös suomalainen 
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA). Näissä tutkimuksissa on käynyt ilmi 
esimerkiksi muotoiluintensiivisten yritysten liikevaihdon kasvu, kun 
muotoilu on otettu mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Muun muassa 
tanskalaisen DDC:n (2003) tutkimuksessa havaittiin 22 prosentin kasvu 
liikevaihdossa niillä yrityksillä, jotka investoivat muotoiluun verrattuna 
niihin yrityksiin, jotka eivät investoineet muotoiluun lainkaan.  (Pitkänen et 
al. 2012, 58; 60)  
 
 

2.4.2 Miksi muotoilu ja muotoiluajattelu on tärkeää? 
 
Organisaatiot ja toimialat ovat murroksessa. Niitä ravisuttavat monet 
muutosvoimat, joista yksi on muun muassa digitalisaatio. Koko ajan 
muuttuvassa maailmassa tulevaisuuden suunnittelu ei ole helppoa, ja 
haasteisiin on pystyttävä reagoimaan entistä nopeammin ja rohkeammin. 
(Maula, 2016) Muotoiluajattelun puolestapuhujat ovatkin ehdottaneet, että 
mikäli yritykset oppisivat ajattelemaan ja työskentelemään kuin muotoilijat, 
he oppisivat näkemään ongelmat eri tavalla, ideoimaan entistä 
mullistavampia ideoita, ja kaiken kaikkiaan tekemään yrityksestä entistä 
innovatiivisemman (Carlgren, 2013, 3).  

Etenkin muotoilun hyödyistä on keskustelu viime vuosina paljon, ja 
perinteisesti muotoilun tuomat hyödyt jaetaankin kolmeen rooliin, joita ovat 
1) muotoilu erilaistajana 2) muotoilu koordinoijana ja integroinnin välineenä 
3) muotoilu muuntajana ja viestinnän välineenä. (Lindström et al., 2006, 32-
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33). Sen sijaan Fraserin (2007, 67) mukaan muotoiluajattelun hyödyntäminen 
koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisenä on syvä asiakasymmärrys ja 
empatia, seuraavana konseptien visualisointi ja prototypointi sekä viimeisenä 
strategisen liiketoiminnan suunnittelu.   

Buchanan (2015, 11-16) taas näkee, että muotoilua voidaan hyödyntää neljällä 
eri alueella, joita ovat viestintä, tuotteiden luominen, ihmisten välinen 
vuorovaikutus ja käyttäytyminen, sekä systeemit ja ympäristöt. Muotoilulla 
voidaan vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelun lisäksi koko 
organisaation toimintatapoihin sekä identiteetin rakentumiseen. Lisäarvoa 
tuodaan edistämällä tuotteiden tai palveluiden elämyksellisyyttä ja 
haluttavuutta tekemällä ne asiakkaille helpommin ymmärrettäviksi. 
(Lindström et al., 2006, 28-29) Edelleen muotoilun ja muotoiluajattelun hyödyt 
nähdään usein tuotteen lopputuloksena ja sen viimeistelynä. Muotoilua ei 
tulisi kuitenkaan pitää vain pelkästään esteettisenä ominaisuutena tuote- tai 
palvelumuotoiluprosessissa, sillä se ei ole enää vain kilpailutekijä, vaan myös 
markkinoiden sanoma pakko. Sillä on myös merkittäviä vaikutuksia myyntiin 
sekä kehittämiseen erityisesti asiakaskokemuksen parantamisen kautta.  
(Alavuotunki et al., 2015, 3.) 

Useat yritykset ovat kuitenkin havahtuneet muotoilun hyödyntämisen 
mahdollisuuksiin, ja muotoilu yhdistetään nykyään aiempaa paremmin 
yritysten käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan ja muun muassa myös 
yhteiskunnan kehittämiseen. "Uusi ja aiempaa laajempi muotoilukäsite ja 
muotoilun mahdollisuudet ovat hitaasti juurtumassa käytäntöön". (Työ- ja 
elinkeinoministeriö, 2013, 6)  Muotoilusta saatavien hyötyjen ymmärtämistä 
yrityksissä vaikuttaa kuitenkin se, että muotoilu toimii yrityksessä usein 
hyvin laajalti. Se voidaan nähdä paitsi osana tuotekehitystä myös osana 
markkinointia, mainontaa ja yleisesti yritysviestintää. Tällöin muotoilun 
johtaminen, hallinnointi ja soveltaminen voi lähtökohtaisesti tuntua monessa 
yrityksessä haastavalta (Lindström et al., 2006, 33). Myös yhteisen 
terminologian ja ymmärryksen puuttuminen voi aiheuttaa 
väärinymmärryksiä organisaatioissa, ja tämä onkin yksi muotoilujohtamista 
ja muotoiluprosessia hankaloittava tekijä. (Pitkänen et al., 2012, 78) 
Alavuotunki et al. (2015, 66) kuvaakin asiaa näin: ”Muotoilun hyötyjen 
konkretisointi yritykselle sen omien keskeisten kilpailutekijoiden kautta auttaa 



32		

osaltaan yhteisen kielen löytämistä muotoilun ammattilaisten ja yritysjohdon välillä.” 
Silti etenkin muotoilun hyötyjen mittaaminen on haastavaa. Tämä voi johtua 
siitä, että muotoilu on usein monissa yrityksen eri toiminnoissa mukana, 
kuten esimerkiksi tuotekehityksessä, joten on haastavaa erottaa muotoilutyön 
kontribuutio muiden töiden saavutuksista. (Pitkänen et al., 2012, 68) 

Muotoiluajattelua sen sijaan taas voidaan hyödyntää monessa eri kohteessa, 
aina perinteisestä muotoilusta liiketoiminnan suunnitteluun. 
Muotoiluajattelua voidaan hyödyntää myös muotoilun johtamisessa (engl. 
Design management), jolla tarkoitetaan yrityksen nykytilan kehittämistä. 
Näihin lukeutuvat prosessit, tuotteet, palvelut, viestintä sekä ympäristön ja 
vuorovaikutuksen parantaminen. Muotoiluajattelun avulla integroidaan 
muotoilu osaksi liiketoimintaa ja saavutetaan menestyksekkäitä innovaatioita. 
(Lockwood, 2010, 84;  91.) Muotoiluajattelu voi tuoda myös lisäarvoa yrityksen 
strategian muodostamisprosessiin ja liiketoiminnan mallintamiseen (Fraser, 
2007, 66) Martinin (2009, 26) mukaan yritykset, jotka hallitsevat 
muotoiluajattelun ajatusmaailman saavat siitä kilpailuetua. Myös Liedtka, 
King ja Bennet (2013, 21) mukaan muotoiluajattelun avulla luodaan parempia 
tapoja ratkaista organisaatioiden ongelmia. 
 
Kuten jo aikaisemmin todettua, muotoiluajattelu mahdollistaa innovaation ja 
innovaation voi nähdä ajurina organisaation kilpailukyvylle. (Lockwood, 
2010, 83-84; Carlgren, 2013, 5). Voidaan silti ajatella, että muotoiluajattelun 
käsite on jäänyt jokseenkin jumiin innovaation ja muotoilun käsitteiden väliin. 
(Carlgren, 2013) Viime vuosina onkin keskustelu paljon siitä, miten 
muotoiluajattelu muokkaa innovointia (esimerkiksi Brown, 2008, 86-89; 
Drews, 2006, 39-44).  Esimerkiksi Mooteen (2013, 16) mukaan strategisella 
suunnittelulla ei tuoteta strategisia innovaatioita, sen sijaan sen tekee 
muotoiluajattelu. Sitä voidaan käyttää aina alkuideasta tai arvon 
määrittämisestä aina tuotteisiin, palveluihin ja teknologioihin. 
Muotoiluajattelu nähdään kuitenkin usein eräänlaisena ihmelääkkeenä ja 
uudenlaisena lähestymistapana johtamiseen ja strategiseen ajatteluun.  

Muotoilijoiden tarpeen voidaan nähdä kasvavan tulevaisuudessa.  Hytösen 
(2003, teoksessa Lindström et al. 2006, 22) mukaan operatiivisen tason 
suhteellisen osaamistarpeen lisääntyminen vähentyisi, ja strategisen ja 
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taktisen osaamisen osuudet kasvaisivat. Monien muotoilijoiden tehtäväkenttä 
onkin laajentunut yksittäisten tuotteiden suunnitellusta 
kokonaisvaltaisempaan suuntaan, ja nykyisin muotoilijoita työskentelee 
monissa erilaisissa suunnittelutehtävissä. (Lawson, 2005, 4) Muotoilijan rooli 
yrityksissä onkin ollut jo pitkään muutoksessa, tästä kertovat myös muun 
muassa uudet termit kuten esimerkiksi juuri edellä kuvattu palvelumuotoilu 
ja strateginen muotoilu (engl. strategic design). (Burns, Cottam, Vanstone & 
Winhall, 2006, 10; Oosi, Keinänen, Rausmaa & Pitkänen, 2017, 19) Strategisella 
muotoilulla tarkoitetaan ratkaisun etsimistä ongelmiin ja päätöksentekoon. 
Strateginen design on siis metodi, jossa hyödynnetään muotoiluajattelua 
(Sitra, 2011). 

Yhteenvetona voi todeta, että muotoilu ja muotoiluajattelun ymmärtäminen 
on  hyödyllistä etenkin liiketoiminnan johtotehtävissä oleville, jotka ovat myös 
mukana strategiatyössä (Drews, 2009, 41). Voi myös ajatella, että 
muotoiluajattelua ei tarvita innovaatioiden kasvun tueksi, vaan ennen kaikkea 
liiketoiminnan muutoksen avuksi. (Lockwood, 2010, 82). 
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3. Muotoiluajattelun kypsyyden määrittäminen 
 
 
 
Tässä luvussa määritetään, mitä tarkoitetaan kypsyydellä, ja miten muotoilua 
ja muotoiluajattelua on pyritty mittaamaan organisaatioissa. Aiempaa 
tutkimusta muotoilun kypsyydestä on tehty jonkin verran, ja monet liittyvät 
vahvasti toisiinsa. Lisäksi tutkimusta varten löydettiin paljon blogikirjoituksia 
ja muita vastaavia artikkeleita lähinnä käyttökokemussuunnittelusta (engl. 
User Experience Design) ja joihin liittyvät mallit on jätetty pois tästä 
tutkimuksesta. Muotoiluajattelun kypsyyden määrittämisen lisäksi on tehty 
myös katsaus tähän tutkimukseen sopivimmista muotoilun kypsyyttä 
määrittävistä malleista ja työkaluista. Osa malleista on konsulttiyritysten ja 
osa tutkijoiden suunnittelemia. Puhtaasti muotoiluajatteluun keskittyviä 
malleja on vaikea löytää, mutta tähän tutkimukseen kerättyjä malleja 
käytetään silti paljon muotoilun tason määrittämiseksi organisaatioissa.  

 

3.1 Kypsyyden määritelmä 
 
Tutkimuksen yhtenä viitekehyksenä on muotoiluajattelun kypsyyttä 
organisaatiossa mittaava kypsyys- eli maturiteettimalli.  Maturiteettimallit 
ovat viitekehyksiä, joiden avulla organisaatiot perinteisesti voivat luokitella 
prosessiensa laadun ja tehokkuuden. Niiden avulla organisaatiot pystyvät 
myös arvioimaan prosessiensa heikkoudet ja vahvuudet sekä kehittämään 
kohdennettua aluetta. On erilaisia lähestymistapoja rakentaa kypsyysmalleja, 
ja etenkin käyttäjäkokemuksen kypsyyttä mittaavia malleja on julkaistu 
useita. (Kreitzberg, 2015) Tässä tutkimuksessa muotoilun kypsyydellä 
tarkoitetaan enemmänkin organisaation sisäisten sidosryhmien ja 
työntekijöiden ymmärrystä siitä, mitä on muotoiluajattelu joko prosessina tai 
ajattelutapana.  
 
Philip Crosby esitteli kypsyyden käsitteen 1970-luvulla kehittämällään 
työkalulla, jolla voidaan arvioida yrityksen kypsyyden laatua. Kypsyydellä 
tarkoitetaan tässä tapauksessa organisaation tai yksikön suorittaman 
prosessin tai toiminnan laatutyytyväisyyden mittaamista. Nykyään kaikkien 
kypsyysmallien pohjana on Capability Maturity Model (CMM), jonka avulla 
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kypsyyttä on mitattu yritysten taitojen ja kykyjen kehitystä. (Backes & Wolff 
2016, 2) Maturiteettimalleilla on yhteisinä ominaisuuksina useiden 
ulottuvuuksien määrittely useissa eri maturiteettiasteissa. (Fraser, Moultrie & 
Gregory 2002, 3).   
 
Muotoiluajattelun kypsyyden määrittämisestä on olemassa vain vähän 
kirjallisuutta. Tähän tutkimukseen onkin poimittu vain muutamia malleja, 
joilla on mitattu yritysten muotoilun käyttöä tai sijaintia organisaatiossa sekä 
innovaatiokulttuuria edellyttäviä tekijöitä.  Teorian kautta voi kuitenkin 
todeta, että muotoilun on oltava yrityksen keskiössä saumattomasti 
integroidulla tavalla, jotta voidaan luoda uusien tuotteiden lisäksi kulttuurisia 
innovaatioita, jotka mahdollistavat myös sosiaalisen muutoksen (Gardien & 
Gilsing 2013, 77). Onkin huomattu, että ne yritykset joiden strategian yhtenä 
keskeisimmistä elmenteistä on muotoilu, innovoivat parhaiten (Volkova & 
Jäkobsone 2016, 65). Artefact Group:n tekemän selvityksen mukaan etenkin 
suurissa yrityksissä muotoilun kypsyys koetaan heikompana, johon syynä voi 
olla esimerkiksi vakiintuneet prosessit, monimutkaiset organisaatiorakenteet, 
epäselvä politiikka ja hierarkkinen päätöksenteko. Lisäksi etenkin 
organisaation keskitason tehtävissä toimivilta muotoilun kypsyys sai 
alhaisimmat pisteet. Sen sijaan organisaation johtotasolla  olevat arviovat 
muotoilukypsyyden korkeammalle. Tämä voi johtua siitä, että johtajilla on 
parhain näkemys siihen, mikä on organisaatiolle tärkeää. (Girling 2016) 
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3.2 Kypsyyttä mittaavat mallit 
 
 
The Danish Design Ladder - Danish Design Institute (2003) 
 
 

 

Kuva 8. The Danish Design Ladder (mukailtu DDC:n mallista) 

 
The Danish Design Ladder on viitekehys, jota voidaan hyödyntää 
organisaation muotoilun kypsyyden määrittämiseen. Mallin kehitti vuonna 
2003 Danish Design Counsil (DDC). Malli kehitettiin, jotta organisaatiot 
voisivat arvioida muotoilun taloudellista hyötyä ja muotoilun kypsyyden 
tasoa. Malli kehitettiin tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin tuhannen 
organisaation muotoiluun käyttämiä investointeja, jotka mitoitettiin ja 
luokiteltiin muotoilutekeminen eri tasoille. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
mitata muotoilun merkitys ja sen integraatio yrityksissä. (Kretzschmar 2003.) 
The Danish Design Ladder on yleisesti hyväksytty muotoilun kypsyyden 
arviointityökalu, ja sitä on käytetty myös muotoiluun sijoitetun pääoman 
tuoton arvioimiseen (Whicher, 2011 teoksessa Pettigrew, Thurgood & Bucolo, 
2016, 25-26) Lisäksi malli on käyttänyt myös Borja de Mozota (2006) 
kehittäessään malliaan "Four Powers of Design", joka johti Design 
Management Instituten Value Scorecardin syntymiseen (Westcott, Sato, 
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Mrazek, Wallace, Vanka, Bilson & Hardin, 2013 teoksessa Pettigrew et al. 2016, 
12). 

Design ladder -porrasmallin avulla (kuva 8) yritykset voidaan jakaa neljään 
kategoriaan. Mitä korkeammalla tasolla yritys on, sitä tärkeämpi strateginen 
merkitys muotoilulla on yritykselle. Mallin neljä eri tasoa ovat: 

1. Ei muotoilua (engl. non-design), jossa muotoilulla ei ole roolia 
yrityksen tuote- ja palvelukehityksessä, tai muotoilua harjoittaa 
yrityksen henkilökunta, jolla ei ole muotoilukoulutusta. 
Myöskään käyttäjätiedolla ei ole painoarvoa, ja 
muotoilupäätökset pohjautuvat henkilökunnan näkemykseen 
tuotteen tai palvelun toimivuudesta ja ulkonäöstä. 

2. Muotoilu stailauksena (engl. design as styling), jossa muotoilua 
käytetään vain yrityksen tuotteiden ulkonäön viimeistelyyn. 
Muotoilutyön voi tehdä muotoilija, mutta muotoilu tehdään 
usein tuotekehityksen loppupuolella sellaisten henkilöiden 
kanssa, jolla ei ole muotoilukoulutusta.  

3. Muotoilu prosessina (engl. design as process), jossa muotoilu on 
osa tuotekehitystä menetelmänä, ja jossa hyödynnetään käyttäjän 
näkökulmaa. Muotoilu on mukana tuotekehityksen alusta lähtien 
ja syntyy poikkitieteellisissä työryhmissä. 

4. Muotoilu strategiana -tasolla (engl. design as strategy) muotoilu 
on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Muotoilulla on tärkeä 
rooli jokaisessa kehitysvaiheessa, ja muotoilija tekee tiivistä 
yhteistyötä yrityksen johdon kanssa sekä pyrkii levittämään 
innovatiivista ajattelutapaa yrityksen kaikille osa-alueille. 
Muotoiluprosessissa huomioidaan yrityksen tavoitteet.  
(Kretzschmar 2003, 28.)  

Erityisesti tasoilla kolme ja neljä on olemassa vahva tarve muotoiluajattelulle 
liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta.  Ylimmällä tasolla muotoiluprosessi 
liittyy yritysten strategisiin suuntiin ja sillä on merkittävä rooli kestävän 
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kilpailukyvyn kaikissa vaiheissa. (Volkova & Jäkobsone 2016, 66.) Lisäksi 
Design ladder -malliin on ehdotettu kahden tason lisäystä: 

5. Muotoilu organisatorisena muutoksentekijänä, joka viittaa 
koko organisaatiorakenteen ja liiketoimintamallin uudelleen 
muotoiluun 

6. Muotoilu kansallisena kilpailustrategiana, jossa muotoilun 
rooli on muuttaa kokonaisia aloja, jotta voidaan menestyä 
kansallisella tasolla. (Pettigrew et al. 2016, 12-13) 

Design ladder -malli on kuitenkin myös rajoituksensa. Malli on suhteellisen 
geneerinen eikä siinä ohjeisteta tai anneta tietoa siitä, miten muotoilua 
voidaan jalkauttaa paremmin organisaation toimintaan. Sen sijaan malli 
mittaa, millä tasolla muotoilua hyödynnetään ja miten se on integroitunut 
operationaalisella tasolla. Se myös konkretisoi sen, ettei muotoilu ole vain 
tuotteiden viimeistelyä (Kretschmar, 2003). Bucolo & Matthews (2011) 
arvioivat, että tiedottamisen hyödyntäminen yhdessä suoraan organisaation 
toimintojen kanssa, on tyypillisin tapa auttaa yritystä siirtymään 
korkeammalle askelmalle muotoilun integroimiseksi (Doherty, Wrigley, 
Matthews & Bucolo, 2015, 66; Bucolo & Matthews, 2011).  

DME (Design Management Europe) on kehittänyt myös vastaavan 
porrasmallin, joka perustuu samaan metodologiaan kuin Danish Design 
Ladder, mutta keskittyy enemmän muotoilujohtamiseen (engl. Design 
management) eikä niinkään muotoilun käyttämiseen yrityksissä. Mallin 
mukaan muotoilun johtamisen kypsyys kasvaa ylemmille tasoille 
siirryttäessä.   

1. Ei muotoilujohtamista, jossa muotoilulla ei ole roolia 
yrityksessä tai sitä ei hyödynnetä. Ei määriteltyjä prosesseja tai 
resursseja. 

2. Muotoilujohtaminen projektina, jossa muotoilua 
hyödynnetään projektiluontaisesti tuotekehityksen loppupäässä 
lisäämään tuotteen arvoa esimerkiksi ulkomuotoa parantamalla. 



39		

Muotoilua hyödynnetään markkinointivälineenä eikä muotoilua 
ole integroitu yrityksen muihin toimintoihin.  

3. Muotoilujohtaminen toimintana, jossa muotoilu on kiinteä osa 
yrityksen tuotekehitysprosesseja. Muotoilusta vastaava henkilö 
toimii usean eri alan asiantuntijan kanssa, ja toimii samalla 
muotoilun rajapintana suhteessa muihin toimintoihin.  

4. Muotoilujohtaminen kulttuurina, jossa muotoilun tuo 
yritykselle kilpailuetua ja erottautumiskykyä kilpailijoihinsa. 
Muotoilu on tärkeä osa organisaation liiketoimintaprosesseja, ja 
sen merkitys tunnustetaan johtokunnista aina koko yrityksen 
kulttuuriin asti. (Kootstra, 2009, 11-14) 

 
 
 

Culture of Innovation - LUMA Institute (2015)  
 

 
 

Kuvio 9. Culture of Innovation (mukailtu LUMA Instituten mallista) 
 
 
LUMA-instituutti on kehittänyt Culture of Innovation -työkalun (kuva 9), 
jonka avulla organisaatiot voivat arvioida innovointivalmiuttaan. LUMA 
Institute on konsultointiyritys, jonka tavoitteena on opettaa, kuinka jalkauttaa 
innovaatiota ihmiskeskeisen suunnittelun avulla organisaatioihin, mitä he 
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kutsuvat myös muotoiluajatteluksi. (LUMA Institute, 2015) Culture of 
Innovation- työkalu on valittu tähän tutkimukseen, koska muotoiluajattelua 
pidetään johtamisen alueella yhtenä parhaita tavoista luoda ja innovoida. 
(Johansson-Skölberg et al., 2013) Culture of Innovation -työkalu perustuukin 
innovaatiovalmiuden malliin, jonka LUMA Institute laati asiantuntijoiden ja 
innovaatiojohtajien kanssa vuonna 2015. Keskeisenä kysymyksenä oli 
selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten organisaation kykyyn innovoida. 
Tutkimuksen avulla löydettiin 18 keskeistä tekijää, jotka vaikuttavat 
innovaatiokykyyn. Nämä 18 tekijää on jaettu neljään eri kattoteemaan:  

1. Eetos eli yhteiset uskomukset, jotka ruokkivat innovaatiota  
2. Infrastruktuuri eli organisatoriset rakenteet, jotka tukevat 
innovaatiota 
3. Toiminta eli uniikin kyvykkyydet, jotka synnyttävät lisää 
innovaatiota 
4. Resurssit eli asiat, jotka nopeuttavat innovatiivista käytöstä 
 

Mallin avulla voidaan antaa organisaation johtajille tai tutkijoille keinoja 
mitata innovaatiovalmiutta sekä sen avulla voidaan määrittää ne alueet, joihin 
on puututtava. (Pacione, 2017)   
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Design Maturity Matrix - Design Management Institute (2015) 
 
 

 
 

Kuvio 10. Design Maturity Matrix (mukailtu DMI:n mallista, 2015) 
 
 
Design Management Institute (DMI) kehitti useiden tutkimusten pohjalta 
työkalujen ja viitekehysten järjestelmän nimeltä Design Value System (DVS), 
jota käytetään muotoiluinvestoinneista kommunikoidessa, etsittäessä alueita, 
joissa muotoilu tuo arvoa ja arvioidessa organisaation muotoilukypsyyttä. 
(Design Management Institute, 2015) Tässä kappaleessa keskitytään kuitenkin 
tutkimuksen kannalta oleellisimpaan malliin, joka on nimeltään Design 
Maturity Matrix (Kuva 10). Kyseinen muotoilun maturiteettia mittaava malli 
ja siihen liittyvä Design Value Map, jolla arvioidaan muotoilun käytön arvoa 
organisaatiolle, on suunnattu enemmänkin suuremmille yrityksille ja 
organisaatioille. Design Maturity Matrix -malli koostuu kahdesta akselista, 
joista vaakasuuntainen akseli merkitsee sitä, kuinka laajalle alueelle 
muotoilua voidaan organisaatiossa soveltaa (Application). Nämä alueet 
löytyvät myös aiemmassa kappaleessa mainitusta Danish Design Ladder:sta 
tasoilta 2-4.  Mallin pystysuuntainen akseli sen sijaan määrittää viisi 
kypsyyden eri tasoa, joita ovat 

1. Initial eli (Alustava) 
2. Repeatable (Toistettavissa) 
3. Defined (Määritelty) 
4. Managed (Johdettu) 
5. Optimized (Optimoitu) (Design Management Institute, 2015) 
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Four places of Design thinking in Organization - Sabine 
Junginger (2009) 
 
 
 
 

 
 

Kuvio 11. Four Places of design thinking (mukailtu Sabine Jungingerin mallista 
(2009) 

 
 
Sabine Junginger (2009) on merkittävä muotoilujohtamisen tutkija ja 
professori. Hänen mallinsa muotoiluajattelun kypsyyden määrittelyssä syntyi 
hänen tutkiessaan muotoilun rooleja ja sen parhaita käytäntöjä 
organisaatioissa. Jungingerin mallin tarkoituksena on selvittää, miten 
tietoisuutta muotoilusta voitaisiin kasvattaa ja miten muotoilun roolia 
voidaan arvioida, kuvailla, analysoida tai viestiä organisaatiossa.  Matriisin 
sijaan Junginger tarjoaa lineaarisen tavan esittää muotoiluajattelun kypsyyttä 
organisaatiossa ja tutkia niitä alueita, missä muotoilu tapahtuu 
organisaatiossa. Kuva 11 esittelee muotoiluajattelun nämä muotoiluajattelun 
neljä sijaintia organisaatiossa. Ympyrät katkoviivalla esittävät organisaatiota, 
ja oranssit ympyrät sen sijaan niitä paikkoja, joissa muotoilu tapahtuu. Mallia 
voi lukea joko lineaarisesti vasemmalta oikealle, kun organisaatio pyrkii 
kehittämään muotoilukyvykkyyttään ja siirtyessään ulkopuolisesta 
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muotoilukonsultoinnista organisaation sisäiseen in-house muotoilutiimiin, tai 
oikealta vasemmalle, mikä voisi tapahtua esimerkiksi pienessä start-up 
yrityksessä, jossa pieni ryhmä kehittää organisaatiotaan tulevan tuotteen 
ympärille. Tällöin kasvavan menestyksen mukana lisääntyvät 
monimutkaisuudet yleensä jakavat ja erottelevat muotoilutoimintaa muista 
organisaatiotoimista ajan mittaan. Mallin mukaisesti näitä muotoilun 
sijainteja organisaatiossa ovat: 
 
Muotoilu ulkoisena resurssina: Erillinen  
Organisaation muotoilun yleisimmät sijainnit ovat sen kehällä, 
organisaatiosta itsestään erillään. Erillisyydellä tarkoitetaan, että 
muotoiluajattelu ja muotoilutoiminta eivät ole keskeisiä organisaation 
kannalta, ja ne tapahtuvat erillään organisaation toiminnasta. Tämä 
konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun organisaatio tarvitsee esimerkiksi 
uuden visuaalisen ilmeen, ja palkkaa ulkoisen suunnittelijan toteuttamaan 
sen. 
 
Muotoilu osana organisaatiota: Toisarvoinen 
Toinen sijainti muotoilulle on olla osa yhtä tai kahta organisaatiotoimintaa, 
kuten esimerkiksi markkinointi- tai kehitysosastoa. Muotoiluajattelua ja 
muotoilun menetelmiä sovelletaan nyt kuitenkin sisäisesti. Silti usein 
muotoilijoiden ja muun organisaation välillä on kuilu, ja muotoilutiimi on 
usein omassa siilossaan erillään muista organisaation toiminnoista. Tämä 
viestii sitä, että muotoilu kuuluu vain muotoilijoille, eikä sillä ole merkitystä 
muulle organisaatiolle. 
 
Muotoilu organisaation ytimessä: Keskeinen 
Kolmas sijainti muotoilulle on sen ytimessä. Tämä tarkoittaa, että muotoilulla 
on pääsy organisaation johtotasolle ja linkittyy suoraan organisaation 
strategiaan. Tässä asemassa muotoilu voi yhdistää tuotteita ja palveluita sekä 
sillä voi olla merkittävää vaikutusta organisaatiossa. Lisäksi tässä asemassa 
muotoilu voi alkaa muokata organisaation näkökulmia. Ongelmana kuitenkin 
on, että muotoilun vastuulla voi olla vain ylläpitää ja kehittää esimerkiksi 
organisaation visuaalista ilmettä, eikä sillä välttämättä ole silti pääsyä 
kokonaan itse organisaatioon. 
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Muotoilu olennaisena osana organisaation kaikilla osa-alueilla: Integroitu 
Muotoiluajattelulle ja muotoilun menetelmille ei ole enää annettu tasoa sille, 
mistä muotoilun pitäisi löytyä organisaatiosta. Sen sijaan muotoilu muokkaa 
ja kyseenalaistaa organisaatiota jatkuvilla muotoilun tutkimuksilla. 
Muotoilun rooli on etsiä ja löytää ratkaisuja kaikkiin organisationaalisiin 
ongelmiin. Kun muotoilu on tällä tasolla integroitu koko yritykseen, 
muotoiluajattelu luo periaatteet ja menetelmät, strategiat ja tuotteet, jotka 
tekevät organisaation hyödylliseksi, käytettäväksi ja toivottavaksi 
organisaation asiakkaille.  (Junginger, 2009, 4-8.)  
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Design Maturity Survey - Artefact (2015) 
 

 
 

Kuvio 12. Design Maturity Survey (mukailtu Artefact 2015) 
 
Artefact on konsultaatioyritys, joka julkaisi vuonna 2015 Design Maturity 
Survey -nimisen mallin Design Management International -konferenssissa 
(kuva 12). Kyseessä on enemmänkin kysely, jonka vastausten perusteella 
määritellään organisaation muotoilukyvykkyys viiden kategorian avulla. 
(Girling, 2016) Nämä kategoriat ovat: 
 

1. Empatia (engl. empathy), jonka avulla määritellään, kuinka 
asiakaskeskeinen organisaatio on, eli mikä on organisaation 
kypsyys asiakkaidensa ymmärtämisessä. Hyvä muotoilu 
perustuu yleensä ratkaistavan ongelman määrittelyyn, ja 
ongelma perustuu asiakastarpeeseen. Kun tähän yhdistetään 
markkinatieto, käyttäjätieto ja syvä ymmärrys relevanteista 
sosiaalisista trendeistä, empatia käyttäjää kohtaan tuo 
polttoainetta innovaatioprosessille. 
 
2. Taituruus (engl. mastery), jossa mitataan organisaation 
muotoilijoiden ja muiden muotoilua harjoittavien pätevyyttä eli 
kompetenssia muotoiluajattelussa sekä suunnittelutyössä. Toisin 
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sanoen, tasolla mitataan organisaation suorituskyvyn kypsyyttä 
muotoiluajattelussa. Koska taituruus vaatii poikkitieteellisiä 
työryhmiä, on organisaatioiden helpompi huomata 
muotoiluprosessi ja hyödyntää muotoiluajattelua organisaation 
sisällä. 
 
3. Luonne (engl. character), joka viittaa organisaation asennetta ja 
tekoja muotoilutyön tukemiseksi, eli kuinka hyvin 
organisaatiossa tuetaan muotoilutyötä ja muotoiluajattelua, sekä 
kuinka hyvin ammattimaiset muotoilijat integroidaan 
organisaatioon. Lisäksi sen avulla määritetään, kuinka paljon 
investoidaan organisaation työntekijöiden koulutukseen ja 
muotoilijoiden palkkaamiseen, sekä mikä on muotoilijoiden 
roolin taso, eli kuinka hyvin organisaatio tukee 
muotoilutekemästä tarjoamalla riittävästi aikaa ja resursseja työn 
tekemiseen.  
 
4. Suorituskyky (engl. performance), jolla mitataan organisaation 
tuottamien tuotteiden ja palveluiden liiketoimintaa hyödyttäviä 
onnistumisia. Erityisesti keskitytään taloudellisen suorituskyvyn 
paranemiseen, joka johtuu erinomaisesta muotoilusta. Lisäksi 
katsotaan, miten organisaation tuotteet tai palvelut näyttäytyvät 
asiakkaille.  
 
5. Vaikuttavuus (engl. impact), jossa määritetään organisaation 
muotoilun kypsyys sen kulttuurisen, sosiaalisen ja 
ympäristöllisen perinnön kautta. Vaikuttavuus näkyy 
taloudellisen suorituskyvyn ulkopuolella, organisaation 
tuotoksen laajemmissa vaikutuksissa yhteiskuntaan.  

 
Jokaisen kategorian pisteet lasketaan ja arvioidaan viiden eri kypsyystason 
mukaisesti:  

1. Initial eli alustava taso 
2. Adopted eli hyväksytty taso 
3. Managed eli hallittu taso 
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4. Integrated eli yhtenäinen yhdistetty integroitu taso 
5. Driven eli ohjattu taso (Girling 2015; Girling 2016; Artefact 
Group 2015) 

 
Kuten kappaleen alussa todettua, kypsyyttä mittaavia malleja löytyy useilta 
eri konsulttiyrityksiltä, muotoilutoimistoilta ja esimerkiksi muotoilualasta 
bloggaavilta, ja useimmat on tarkoitettu juuri suurten yritysten kypsyyden 
määrittämiseen. Harvalla näistä kuitenkaan on taustalla minkäänlaista 
akateemista- tai liiketoimintapohjaista teoriaa, ja siten ne tarjoavat 
minimaalisen perustan tarkemmalle tutkimukselle. Kuitenkin osa tähän 
tutkimukseen löydetyistä malleista, jotka keskittyvät muotoilutekemisen 
sijaan muotoiluajatteluun, ovat jokseenkin kattavia, vaikkakin ne perustuvat 
online-arviointiin lyhyen kyselylomakkeen ja kypsyysnäkymien ja -raporttien 
avulla. (Girling, 2015 artikkelissa Pettigrew et al. 2016, 9-10) Tähän 
tutkimukseen on poimittu edustus tutkimusaiheeseen olennaisesti liittyvistä 
malleista ja työkaluista, ja muut edellä kuvattuja vastaavat mallit on jätetty 
tästä syystä pois. 
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4. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
 
 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jota tuetaan 
lisäksi kvantitatiivisin eli määrällisen tutkimuksen menetelmin 
tutkimusongelman selvittämiseksi. Kyseessä on ymmärtämään pyrkivä, 
empiirinen tapaustutkimus ja jonka tutkimuskohteena on muotoiluajattelun 
jalkautuminen sekä sen kypsyyden määrittäminen pankkitoiminnassa sekä 
tuote- ja palvelukehittämisessä.   

Kvalitatiivisiin menetelmiin sen sijaan lukeutuvat puolistrukturoidut 
teemahaastattelut, jotka toteutettiin kyselyiden jälkeen. 
Haastattelututkimuksen kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti. 
Menetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa ei edetä 
tarkkojen kysymysten kautta, vaan haastattelun runko on väljä. Haastattelu 
kohdentuu tiettyihin ennalta määriteltyihin teemoihin ja niihin liittyviin 
kysymyksiin, jonka teoriaosuus muodostaa. Haastateltavat valittiin niin, että 
saatiin kahden eri organisaation, pankkitoiminnan että tuote- ja 
palvelukehityksen, eri tason työntekijöitä. Tässä käytetään harkinnanvaraista 
eliittiotantaa, sillä haastateltavat valittiin systemaattisesti molemmista 
organisaatiokaavoista. Eliittiotannan tarkoituksena on valita sellaisia 
henkilöitä, joilta uskotaan saavan tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & 
Sarajärvi, 2017, 99). Organisaation kypsyyden mittaamista varten kerätään 
haastatteluaineistoa kaikista molemmista organisaatiohaaroista, tekijätasolta 
kuin yksikönpäälliköltäkin. Tarkoituksena on saada mahdollisimman kattava 
näyte, jotta organisaation kypsyyden tilasta saadaan mahdollisimman kattava 
kuva. 

Tutkimuksen kvantitatiivisiin eli määrällisiin menetelmiin kuuluvat kyselyt, 
joihin lukeutuvat toukokuussa 2017 OP Ryhmän muotoiluyksikön 
järjestämässä Muotoilupäivässä esitetty kysely Muotoilupäivän osallistujille 
sekä kaikkien aikaisempien, vuosina 2015-2016 järjestettyjen neljän 
Muotoilupäivän palautekyselyt. Palautekyselyt on toteutettu OP Ryhmän 
sisäisen Design & asiakaskokemus -yksikön voimin ja ne muodostavat 
sekundaariaineiston. Nämä palautelomakkeet, jotka on lähetetty 
sähköpostitse aikaisempiin muotoilupäiviin osallistuneille Muotoilupäivän 
jälkeen, ovat osa aineistoa, jonka pohjalta rakentuu alustava kuva muotoilun 
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kypsyyden tilasta organisaatiossa ennen tutkimuksen aloittamista. 
Kvantitatiivisessa analyysissa argumentoidaan lukujen ja niiden välisten 
systemaattisten sekä tilastollisten yhteyksien kautta. Jokaisella 
tutkimusyksiköllä on täten arvo eli muuttuja, ja analyysi perustuu 
tilastollisten säännönmukaisuuksien etsintään, jolla nämä eri muuttujat 
liittyvät toisiinsa. (Alasuutari 1999, 35-37) Tilaston tehtävä on kuvata suurta 
tutkimusaineistoa, ja yleensä tällaiseen otantaan kuuluu suuri joukko ihmisiä 
(Anttila, 2006). Palautekyselyyn vastasi 39 työntekijää, ja tässä tutkimuksessa 
kyselyaineistoa käytetään muodostamaan yleiskuva organisaation 
muotoilukypsyyden tilasta sekä tukemaan kvalitatiivista aineistoa. Vaikka 
tutkimus toteutetaan osittain kvantitatiivisin eli määrällisin menetelmin, on 
sen pääpaino kuitenkin kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa. Tämä 
sopii tutkimukseen, sillä määrällistä tietoa on jo kerätty, minkä lisäksi 
tarvitaan laadullisen tutkimuksen menetelmiä ymmärryksen lisäämiseksi. Eri 
menetelmillä pystytään myös minimoimaan muiden menetelmien puutteita. 
Lisäksi kvantitatiivisen menetelmän, tässä tapauksessa kyselyn avulla, voi 
lisäksi helpottaa ryhmien muodostamista kvalitatiivisia haastatteluja varten. 
(Hirsjärvi, Sinivuori, Remes &  Sajavaara, 2007, 137.) Määrällinen aineisto on 
tässä tutkimuksessa enemmänkin laadullista aineistoa varmistava. 
Laadullinen tutkimus pyrkii siis tässä tutkimuksessa ymmärtämään ja 
määrällinen yleistämään (Kananen, 2013, 26).  

Jotta voidaan ymmärtää, miten muotoilu-yksikön on vaikuttanut 
organisaation muotoiluajattelun kypsyyteen, osana aineistoa ovat myös 
dokumentit Design & asiakaskokemus -yksikön perustamisesta. Tämän avulla 
selvitetään, mitä muotoiluyksikön perustamisella on tavoiteltu, ja miten 
yksikön edistämän muotoiluajattelun jalkautuminen on alkanut. 
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4.1 Laadullinen tapaustutkimus  

 
Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on eritellä ja kuvailla tutkittavassa 
ilmiössä piileviä ominaisuuksia ja laatuja (Anttila, 2006, 175, 275). 
Lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jota pyritään tutkimaan 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi et al., 2007, 157). Laadullisen 
tutkimuksen kohteena on yleensä elävä ihminen, jota tarkastellaan 
elämismaailman kautta. Elämismaailmalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka 
muodostuu yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, 
arvotodellisuuden ja yleisesti ihmisten välisten suhteiden kohteista. 
Laadullisessa tutkimuksessa tätä tarkastellaan merkitysten maailmana, jossa 
ne ilmenevät muun muassa ihmisen toimina, suunnitelmina, hallinnollisina 
rakenteina, päämäärinä ja muina vastaavina ihmisestä lähtöisin ja ihmiseen 
päättyvistä tapahtumista. (Varto, 1992, 23) Laadullista tutkimusta voidaan 
kutsua myös ymmärtäväksi tutkimukseksi, koska perinteiden erottelu 
perustuu tietämisen tapaan eli ilmiötä voidaan joko ymmärtää tai selittää 
(Tuomi & Sarajärvi, 2017, 33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein myös varsin pieneen määrään 
tapauksia ja pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti.  
Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei tässä tapauksessa ole siis sen määrä vaan 
laatu, ja käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta, 1998, 18)  

Kvalitatiivisen tutkimuksen monet ominaisuudet (Hirsjärvi et al., 2007, 165) 
soveltuvat myös case- eli tapaustutkimukseen. Tapaustutkimus eli case-
tutkimus on empiirinen tutkimus, jossa on monipuolisesti eri menetelmien 
avulla kerätty tietoa, joka auttaa analysoimaan tiettyä tapahtumaa tai 
toimintaa oikeassa, rajatussa ympäristössä (Yin, 2009, 18-19; Anttila, 2006, 
286). Lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on tapaustutkimusta, ja se onkin 
keskeinen kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategia 
(Metsämuuronen, 2008, 18). Tapaustutkimuksella viitataan usein virheellisesti 
erilaisiin tutkimusmetodeihin, vaikka tapaustutkimus lähtökohtaisesti 
sisältää itsessään useita eri tutkimusmenetelmiä. Tapaustutkimus ei ole siis 
metodi vaan tutkimustapa, joka voi sisältää erilaisia aineistoja ja menetelmiä. 
Vaikka kaikissa empiirisissä tutkimuksissa käsitellään tapauksia, 
tapaustutkimuksessa tapaus ymmärretään tapahtumakulkuna tai ilmiönä, 
jota tarkastellaan. (Laine, Bamberg, & Jokinen, 2007, 9) Kanasen (2013, 56-58) 
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mukaan tapaustutkimuksessa on samat vaiheet kuin laadullisessa ja 
määrällisessä tutkimuksessa, ja ero etenkin kvalitatiiviseen tutkimukseen on 
hiuksenhieno. Ero näiden kahden tutkimuksen välillä on, että kvalitatiivisen 
tutkimuksen avulla pyritään ratkaisemaan tutkimusongelma yhdellä 
menetelmällä. Lisäksi tapaustutkimukselle on tyypillistä ongelmien 
moninaisuus: tarvitaan useita menetelmiä sekä tiedonkeruussa että aineiston 
analyysissa, toisin kuin laadullisessa tutkimuksessa. Tapaustutkimus 
tutkimusstrategiana on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä 
tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. 
(Hirsjärvi et al., 2007, 131) Tapaustutkimusta ei voida kuitenkaan tehdä 
menneestä ilmiöstä, vaan tutkimus toteutetaan aina luonnollisessa 
kontekstissaan käyttäen monia tietolähteitä. Tässä tutkimuksessa 
tapaustutkimus on perusteltu, sillä tapauksia on yksi, josta halutaan saada 
syvällinen ja rikas kuvaus sekä jota analysoidaan laatuina ja ominaisuuksina. 
(Kananen, 2013, 54; Anttila, 2006, 286) 

Yin (2009, 20-21) luokittelee tapaustutkimuksen kolmeen luokkaan: 
Kuvailevaan, selittävään sekä uutta löytävään tapaustutkimukseen. Tämä 
tutkimus on selittävä tapaustutkimus, eli tapauksen kuvailun lisäksi pyritään 
selittämään miksi tapaus on kuvatun kaltainen ja miksi tapaus on kehittynyt 
tietyllä tavalla nykytilaansa. (Kananen, 2013, 55) Lisäksi Yen, Wooley & Hsich 
(2002) mukaan tapaustutkimus soveltuu hyvin sellaisten ilmiöiden 
tutkimiseen, jotka ovat lähellä käytäntöä. Tällaisiin käytäntöihin voi lukeutua 
muun muassa muotoiluprosessit, jossa tapaustutkimuksen avulla voidaan 
dokumentoida muutokset muotoilun käytännön ja teorian kehittymisestä. 
(Anttila, 2006, 288-289.) Tapaustutkimuksen tapauksena tai 
havaintoyksikkönä voi toimia ihmisten, kaupunkien lisäksi myös 
organisaatiot, joka on myös tämän tutkimuksen tapaus. (Laine et al., 2013, 11). 
Laine et al. (2007, 11) mukaan on kaksi eri tapaa aloittaa tapaustutkimus. 
Voidaan joko lähteä liikkeelle kiinnostavasta tapauksesta ja miettiä, mitkä 
käsitteet sopivat sen analysointiin, tai sitten tutkimuksen kohde voi olla jo 
selvillä, jolloin etsitään tapaus, jossa päästään käyttämään ja kehittämään 
tiettyjä käsitteitä. Yleensä tapaustutkimus on useimmiten jotain näiden 
kahden väliltä, ja niin on myös tässä tutkimuksessa. Tutkimusaineisto kootaan 
luonnollisissa tilanteissa, ja tutkimuksen tiedonhankintatapa on 
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kokonaisvaltainen. Tutkimuksen kohdejoukko valitaan 
tarkoituksenmukaisesti eli satunnaisotantaa ei käytetä. Analyysin luonne on 
induktiivinen eli tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa uusia asioita tapauksesta. 
(Hirsjärvi et al., 2007, 165.) 
 
Tapaustutkimus sopii tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi, sillä 
tapaustutkimuksen mukaisesti tämäkin tutkimus tarkastelee pitkään jatkuvaa 
ilmiötä, ja se pyrkii vastaamaan kysymyksiin, miten ja miksi. Päämääränä 
tutkimuksessa on Laine et al. (2013) mukaan lisätä ymmärrystä tapauksesta ja 
olosuhteista. Tutkijaa itseään ajaa eteenpäin tunne siitä, että tutkittava tapaus 
on jollakin tapaa tärkeä, mutta jonka lopullinen merkitys paljastuu vasta 
tutkimuksen kuluessa (Laine et al., 2013, 10)  
 
Tapaustutkimusta käytetään paljon etenkin liiketaloustieteen piirissä 
tutkittaessa yrityksiä ja organisaatiokäyttäytymistä. Tämän tutkimuksen 
kohteena on organisaatio, mutta tutkittava tapaus on tapaustutkimuksen 
mukaisesti ainutkertainen, ja organisaation sisällä leviävää muotoiluajattelua 
tutkitaan sen omassa ympäristössä. Tässä tutkimuksessa tutkija on läheisessä 
vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa työskennellessään kyseisessä 
organisaatiossa. Tärkeää tutkimuksessa on kytkeä tutkimusasetelma 
aikaisempaan teoriaan, joka muodostaa perustan analyysille ja sitä kautta 
lopulta johtopäätöksille. (Aaltio-Marjosola, 1999) Tutkimukseen kuuluukin 
aiempien teoriasta nousseiden muotoiluajattelun jalkautumisen ja sen 
kypsyyden mittaamisen mallien ja työkalujen arvioiminen suhteessa 
aineistoon. Tapaustutkimuksen avulla voidaankin testata, laajentaa tai 
täsmentää aiemmin esitettyjä ideoita tai teorioita. Tämän lisäksi voidaan myös 
tutkia uusia ilmiöitä ja kehitellä samalla ideoita sekä teoreettisia näkemyksiä. 
(Laine et al. 2013, 19) 
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4.3 Aineisto 

 
Tutkimusta varten kerättiin neljä erilaista aineistoa. (1) Kesällä 2017 koottu 
Design & asiakaskokemus-yksikön historiasta kertovat dokumentit ja 
aikaisempien muotoilupäivien palautedokumentit vuosilta 2015-2017 (2) 4. 
Muotoilupäivän kysely, joka toteutettiin  toukokuussa 2017 (3) 
4.Muotoilupäivän palautekysely, joka kerättiin toukokuussa 2017 heti 
muotoilupäivän jälkeen (4) Työntekijöiden haastattelut, jotka toteutettiin elo-
syyskuussa 2017. 
 

4.3.1 Dokumentaarinen aineisto 
 
 
Dokumenteilla tarkoitetaan laajasti kaikenlaisia ilmiötä kuvaavia 
dokumentoitua aineistoa. Dokumentaariseen aineistoon voi kuulua 
esimerkiksi jo julkaistuja tekstejä, arkistomateriaalia ja kertomuksia. 
Dokumenttiaineisto heijastaa yleensä todellisuutta sellaisenaan, joten siinä on 
otettava huomioon aineiston lähdekritiikki. Lähdekritiikki merkitsee tässä 
tapauksessa sitä, että aineistoa kerätessä on otettu huomioon, kuka 
dokumenttiaineiston on koonnut, mihin tarkoitukseen aineisto on koottu ja 
mitä informaatiota aineisto sisältää. (Anttila, 2006, 202-205) 
 
Tässä tutkimuksessa dokumentaarinen aineisto keskittyy muotoiluyksikön 
perustamiseen liittyviin historiadokumentteihin, sekä miten aikaisemmin on 
yritetty jalkauttaa muotoiluajattelua ja miten sitä on mitattu. Tähän kuuluivat 
myös aikaisempiin muotoilupäiviä varten tehdyt neljä palautekyselyä, joiden 
avulla kirkastettiin kuvaa Muotoilupäivän hyödyllisyydestä jalkauttamisen 
kannalta ja sen muita ongelmakohtia. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
muotoiluyksikön dokumenttiaineisto kertoi, mistä muotoiluajattelun 
jalkauttaminen lähti liikkeelle ja Muotoilupäivän palautekyselyt kertoivat 
yksikön perustamisen jälkeisen ajan kuvaa siitä, miten Muotoilupäivä 
jalkautumisen keinona on otettu vastaan. 
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4.3.2 Kysely 
 
 
Yksi tutkimuksen aineistonkeruu tavoista on kysely, joka tunnetaan survey-
tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-tutkimuksella tarkoitetaan 
kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään 
standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen 
tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi et al., 2007, 188-189) Kyselytutkimuksen 
etuna on mahdollisuus saada laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen voidaan 
näin saada paljon henkilöitä vastamaan ja lisäksi voidaan kysyä monia asioita. 
Menetelmä on tehokas, ja jos huolella suunniteltu lomake nopeuttaa aineiston 
käsittelyä. Tulosten tulkinta voi olla silti ongelmallista, sillä 
kyselytutkimuksen heikkoutena on sen pinnallisuus. Tutkimuksessa ei 
pystytä varmistamaan, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 
tutkimukseen tai miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet 
kyselyyn vastanneiden näkökulmasta. Ongelmaksi saattaa myös muodostua 
vastauskato. (Hirsjärvi et al., 2007, 190) Tässä tutkimuksessa ongelmaksi 
muodostui juuri vastausten tulkitsemattomuus, eikä voitu olla varmoja, 
kuinka hyvin muotoiluajattelu ja innovointi ymmärrettiin. Toisaalta kyselyyn 
vastanneet olivat itsessään jo kiinnostuneita muotoilusta, joten olettamuksena 
on, että vastausten yleisvire on positiivinen.  
 
Kysely voidaan toteuttaa ainakin kahdella tavalla: posti- tai verkkokyselyllä 
sekä kontrolloidulla kyselyllä. Ensimmäisessä lomake lähetetään tutkittavalle, 
ja toisessa tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti. (Hirsjärvi et al., 2007, 
191-192) Tämän tutkimuksen kysely toteutettiin verkkokyselynä, mutta tutkija 
oli silti läsnä "lomakkeita" jakaessa. Koska kysely toteutettiin sähköisesti, 
tutkija ei ollut varsinaisesti ohjeistamassa tutkimuksen tarkoituksesta, vaan 
osallistujat ohjattiin kyselyyn Muotoilupäivän ohjelman kautta. 
Tarkoituksena oli kerätä tietoa suurelta massalta tietoa OP Ryhmän sisäisten 
työntekijöiden uskomuksista, käsityksistä sekä mielipiteistä, ja tähän kysely 
sopi parhaiten. Osviittaa vastaajien rooleista organisaatiossa antavat 
Muotoilupäivän osallistujien ilmoittautumistiedot. 
 
Tässä tutkimuksessa kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ensin suurelta 
joukolta heidän mielipiteitään muotoiluajattelusta koko organisaatiossa. 
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Vilkan (2007, 27) mukaan kysely soveltuu aineiston keräämiseen, kun 
tutkittavia on paljon ja he ovat hajallaan. Tutkimuksen kysely toteutettiinkin 
Design & asiakaskokemus -yksikön järjestämässä neljännessä 
Muotoilupäivässä keväällä 2017, jonne kutsuttiin yrityksen sisäisiä 
työntekijöitä, joilla ei välttämättä ollut aikaisempaa kokemusta muotoilusta.  
Tutkittavat saatiin siis koottua yhteen ja määrällisesti heitä oli lähes 200 
henkilöä.  
 
Kyselyrunko tehtiin yhteistyössä Muotoilupäivään organisoineen tiimin 
kanssa LUMA Instituten innovaatiomallin pohjalta, joka on yksi tapa mitata 
innovointia organisaatiossa. Kyselyrunko muodostui LUMA Instituten 
malliin liittyvistä kysymyksistä, koska ne koettiin helpoksi sijoittaa mihin 
tahansa muuhun muotoilun kypsyyttä mittaavaan malliin. Kysymyksiä oli 
yhteensä 13 kappaletta, ja ne esitettiin Muotoilupäivän aikana Viestiseinä-
nimisen ohjelman kautta. Muotoilupäivän osallistujille annettiin päivän alussa 
linkki internetselaimeen, jonne pystyi vastaamaan kyselyssä esitettyihin 
kysymyksiin päivän aikana anonyymisti. Muotoilupäivän aikataulu oli 
tiukka, joten kyselystä pyrittiin tekemään mahdollisimman lyhyt, ja lisäksi 
jotta kyselyyn vastaamiskynnys olisi matala. Kyselyssä oli ainoastaan 
suljettuja kysymyksiä, jotka oli laadittu Likert-asteikolle 1- 7, josta numero 1 
tarkoittaen "olen täysin eri mieltä" ja numero 7 "olen täysin samaa mieltä, josta 
numero 4 oli " en osaa sanoa". Näin kyselyn vastaaja merkitsee, millä tavoin 
hän suhtautuu kysymykseen (Anttila, 2006, 262, 264). Kysymyksiä olisi voitu 
muotoilla monella eri tavalla. Yleisimmin käytettävät muodot ovat avoimet 
kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikot eli skaaloihin perustuvat 
kysymykset. Tässä tutkimuksessa käytettiin viimeisintä. Näin pystyttiin 
esittämään väittämiä, ja vastaaja valitsee asteikosta sen, miten voimakkaasti 
hän on samaa tai eri meiltä väittämän kanssa. (Hirsjärvi et al., 2007, 194-195) 
Likert-asteikko toimi tässä tapauksessa hyvin, sillä kysymyksessä ei ollut 
suorien tosiasioiden kysyminen, vaan ennen kaikkea mielipiteiden ja 
uskomusten selvittäminen (Hirsjärvi et al., 2007, 192). 
 
Kysely oli avoinna vain Muotoilupäivän päättymiseen asti, ja siihen vastasi 
156 työntekijää. Tulokset kerättiin heti Muotoilupäivän lopuksi 
taulukkolaskentaohjelmaan, jossa niistä muodostettiin pylväsdiagrammit. 
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Päätelmät kyselystä voidaan tehdä vain siihen perusjoukkoon nähden, jota 
otos koskee. Tämän vuoksi tulosten yleistyksen kanssa on oltava varovainen. 
(Anttila, 2006, 240) 
 
Muotoilupäivän jälkeen lähetettiin vielä lisäksi palautekysely, jossa 
hyödynnettiin sekä avoimia- ja monivalintakysymyksiä että asteikkoja. 
Palautekyselyllä pyrittiin saamaan lisätietoja Muotoilupäivään osallistujilta 
sekä itse tapahtumasta, että myös heidän rooleistaan ja tietämyksestään 
muotoiluun. Palautekysely jatkoi siitä mihin Muotoilupäivän kysely jäi. 
Kyselyssä hyödynnettiin tällä kertaa Danish Design Ladder -mallia, josta 
poimittiin kysymykset. Kysymykset olivat samankaltaisia kuin 
Muotoilupäivänä esitetyssä kyselyssä, mutta olivat hieman eri kulmalta. 

 

4.3.3 Teemahaastattelu 
 
 
Haastattelu on erinomainen keino hankkia tutkimusaineistoa, kun halutaan 
saada tietoa ihmisen asenteista, mielipiteistä, kokemuksista tai havainnoista 
(Anttila, 2005, 195-196). Haastattelun etuna on sen joustavuus. Haastattelija 
voi käydä haastateltavan kanssa keskustelua, esittää kysymyksiä 
haluamassaan järjestyksessä sekä toistaa tai oikaista niin halutessaan. 
(Sarajärvi & Tuomi, 2013, 73) Teemahaastattelu on case-tutkimuksen yksi 
käytetyimmistä aineiston hankintakeinoista, ja sen tarkoituksena on 
haastattelijan ja haastateltavan välinen keskustelu tutkimuksen aiheesta, joista 
saattaa myös nousta haastattelun edetessä uusia asioita tai kysymyksiä. 
Teemahaastattelulla pyritään onkimaan tutkimusongelmaan liittyviä asioita 
ymmärryksen kasvattamiseksi. (Kananen, 2013, 93-94) Haastattelun suurena 
etuna muihin tiedonkeruumuotoihin nähden on se, että voidaan säädellä 
aineiston keruuta joustavasti tilanteen mukaan. Haastattelu valittiin tähän 
kuitenkin menetelmäksi, koska se syventää kyselystä nousseita tietoja ja 
ymmärtää vähän kartoitettua, tuntematonta aluetta suhteessa teoriaan. 
(Hirsjärvi et al., 2007, 203) 
 
Tutkimushaastattelut eroavat kuitenkin toisistaan strukturointiasteen 
perusteella, eli miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja missä määrin 
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haastattelija jäsentää tilannetta (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 43). Yhtenä 
ääripäänä on strukturoitu haastattelu, joka on tarkasti etukäteen laadittu ja 
jossa kysymyssarjat esitetään tietyssä järjestyksessä. Toinen ääripää on 
strukturoimaton, vapaa haastattelu, jossa haastattelijalla on mielessään tietty 
aihe ja keskustelu käydään vapaasti tämän ympärillä. (Hirsjärvi et al., 2007, 
203) Tämä tutkimus on toteutettu puolistrukturoiduilla 
haastattelumenetelmällä, jota Hirsjärvi & Hurme (2000) kutsuvat 
teemahaastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 47). Strukturoidussa 
haastattelussa kysymykset on määritelty etukäteen, kun taas 
puolistrukturoidussa haastattelussa sen kulkuun voidaan vaikuttaa 
tilannekohtaisesti (Anttila, 2006, 196-197).  
 
Tässä tutkimuksessa toteutettiin 19 puolistrukturoitua OP Ryhmän sisäisille 
työntekijöille eri puolilta kahdesta eri organisaatiosta ryhmän sisällä, 
pankkiliiketoiminnasta sekä kehittämisestä. Kutsu lähetettiin 25 työntekijälle, 
mutta lopulta kutsuun vastasi 19 henkilöä. Koska kyseessä on suuri 
organisaatio, koettiin että noin 20 henkeä antaisivat parhaimman ja 
luotettavimman tuloksen, kun haastatteluun osallistuu mahdollisimman 
paljon työntekijöitä eri tekijätasoilta.  
 
Teemahaastattelut voidaan toteuttaa joko yksilö tai ryhmähaastatteluna, joissa 
molemmissa on etunsa ja haittansa. Ryhmähaastattelu olisi säästänyt jonkin 
verran aikaa, mutta ryhmähaastatteluissa vastauksiin olisi voinut vaikuttaa 
muun muassa eri asemassa olevien ihmisten vaikutus, ja kaikkien 
haastateltavien mielipiteet ja kommentit eivät välttämättä olisi tulleet esiin. 
Ryhmähaastattelujen avulla saadaan lisäksi enemmänkin tiivistettyä tietoa. 
(Kananen, 2013, 94) Haastateltavat valittiin niin, että tutkittava ilmiö liittyy 
heihin. Molemmista organisaatioista valittiin jokaiselta strategiselta tasolta 
muutama ihminen, jonka odotettiin tietävän jotain muotoiluajattelusta OP 
Ryhmässä. Nämä alueet valittiin siksi, koska pankkiliiketoiminta on edelleen 
OP Ryhmän suurin liiketoimiala ja kehittäminen yksi paikka edistää 
muotoiluajattelua. Haastateltavat olivat eri alojen ammattikunnista, ja joista 
osalla oli pitkä kokemus OP Ryhmässä työskentelystä ja toisilla lyhimmillään 
muutama kuukausi.  
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Haastateltaville kerrottiin haastattelukutsussa, mistä haastattelussa on kyse, 
mutta heille ei annettu tarkempaa informaatiota aiheeseen liittyen. Haluttiin, 
että haastateltavat vastaavat haastattelukysymyksiin mahdollisimman 
avoimesti ja rehellisesti silloisen ymmärryksensä valossa. Tutkimuksen 
puolivälissä haastateltaville kerrottiin, miten tutkija näkee muotoiluajattelun, 
ja miten muotoiluajattelu näkyy organisaatiossa.  Kaikissa haastatteluissa 
käytettiin samaa haastattelurunkoa ja teema jokaisessa haastatteluissa oli 
sama. Sen sijaan kysymysten järjestys ja sanamuodot saattoivat vaihdella 
haastattelujen edetessä. Haastattelun aikana esitettiin myös samoja väittämiä, 
mitä esitettiin myös Muotoilupäivässä.  
 
 
Taulukko 1. Haastattelun aikana käsitellyt teemat 

 
 
 
Haastattelun kulun johdattelu keskustelun, omien kokemuksieni ja 
kysymysten kautta on jossain määrin vaikuttanut haastattelun tuloksiin. 
Haastatteluissa selvitettiin henkilöiden kokemuksia muotoiluajattelusta, 
muotoilusta sekä palvelumuotoilusta ja näiden jalkautumisesta OP Ryhmässä.  
Lisäksi haastatteluissa keskusteltiin nykyisestä muotoilutekemisestä, omasta 
roolista ja toiveista palvelumuotoilijoille. Haastattelut toteutettiin syys-
lokakuussa 2017 ja kestivät noin tunnin kerrallaan. Haastattelut nauhoitettiin 
ja litteroitiin kevyesti niin, että nauhalta poimittiin vain tutkimuksen kannalta 
oleellisimmat seikat. 
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Haastateltavat esitellään alla lyhyesti. Oranssilla värillä merkityt henkilöt 
tulevat kehittämisen organisaatiosta ja muut pankkitoiminnasta: 

 
 
 
Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien (n=19)  tittelit 

  

 
H1: JOHTAJA 

 
H11: KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 

 
H2: COMMUNITY MANAGER 

 
H12: TIIMIPÄÄLLIKKÖ 

 
H3: LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ 

 
H13: JOHTAJA 

 
H4: HANKEJOHTAJA 

 
H14: LIIKETOIMINTA-ALUEEN 
JOHTAJA 
 

 
H5: LIIKETOIMINTA-ALUEEN 
JOHTAJA 
 

 
H15: KONTTORINJOHTAJA 

 
H6: ASIAKKUUSJOHTAJA 

H16: LIIKETOIMINTA-ALUEEN 
JOHTAJA 
 

 
H7: ASIANTUNTIJAPÄÄLLIKKÖ 

 
H17: 
TUOTEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ 

 

 
H8: YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ 

 
H18:  
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 

 

 
H9: KEHITYSPÄÄLLIKKÖ 

 
H19: YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ 

 

 

   
    H10: YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ 
 
 
 
Tutkimuksen luonteen takia haastateltavien nimiä ei julkaista. Haastateltaville 
on ilmoitettu, että ainoastaan haasteltavan titteli ilmoitetaan loppuraportissa. 
Anonyymius on mahdollistanut vapaamman keskustelun aiheesta. Tuloksiin 
on poimittu sitaatteja, joissa haastateltavat nimetään vain kirjaimella H 
(haastateltava) ja järjestysnumerolla 1-19. Pois jätetyt sanat on merkitty 
ajatusviivoilla, joiden välissä on välilyönti eli - - merkillä.  
 
 Työntekijöiden haastattelujen lisäksi haastateltiin Design & asiakaskokemus 
-yksikön yksikönpäällikköä (engl. Head of Design) sekä kahta liiketoiminnan 
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muotoilijaa (engl. business designer), jotta saatiin ymmärrys muotoilun tasosta 
myös muotoilua tuottavan sisäisen muotoiluyksikön osalta. 

 

4.5 Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi 
 
Laadullisen aineiston analyysitekniikoita on olemassa useita ja 
tutkimusaineiston käsittelytapa riippuukin aineistojen laadusta (Eskola & 
Suoranta, 1998, 151). Koska kyseessä on tapaustutkimus, joka pohjautuu 
pitkälti laadulliseen tutkimukseen, sillä ei ole omia analyysimenetelmiä 
(Kananen, 2013, 103). Tapaustutkimuksessa kerätään usein myös monia eri 
aineistoja, jotka voivat olla sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia. 
Tutkimuksen edetessä kerättyä aineistoa arvioidaan, ja teoreettinen kehittely 
tapahtuu aineiston keräämisen yhteydessä. (Aaltio-Marjosola, 1999)  
 
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu Design & asiakaskokemus -yksikön 
historiadokumenteista, aikaisempien muotoilupäivien palautekyselyistä, 
neljännessä Muotoilupäivässä tehdystä kartoittavasta kyselystä sekä OP 
Ryhmän sisäisille työntekijöille tehdyistä teemahaastatteluista. Aineisto on 
laaja, mutta haastattelututkimuksen tukena käytetään yleensä usein myös 
muita laadullisia tai määrällisiä aineistoja, tässä tapauksessa kyselyjä sekä 
teksti- ja dokumenttiaineistoja, jotta saadaan tapauksesta riittävä ymmärrys. 
(Ruusuvuori, Hyvärinen & Nikander, 2010) Laadullisessa tutkimuksessa 
aineiston koko määräytyykin ennen kaikkea sen riittävyyden mukaan. 
Aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää mitään uutta 
tietoa tutkimusongelman kannalta. Tällöin puhutaan aineiston 
kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Laadullinen aineisto on käytännössä 
katsoen loppumatonta, joten aineiston tarkka rajaus on tärkeää. (Eskola & 
Suoranta, 1996, 62, 64) On myös huomioitava, että laadullinen aineisto tarjoaa 
harvoin suoria vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tämän takia tarvitaan 
analyyttisia kysymyksiä, jotka tarkentuvat aineistoon tutustuttaessa. 
(Ruusuvuori et al., 2010) 
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Sisällönanalyysi 

Aineiston analyysin toteutettiin soveltaen sisällönanalyysia, joka on 
laadullisen tutkimuksen yksi perusanalyysimenetelmistä. Sen avulla voidaan 
systemaattisesti ja objektiivisesti analysoida tutkimukseen kerättyjä erilaisia 
aineistoja, ja saada aikaan selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & 
Sarajärvi, 2018, 103, 117) Sisällönanalyysi on ollut alkujaan kvantitatiivinen 
menetelmä, mutta nykyään sitä käytetään myös kvalitatiivisena menetelmänä 
(Anttila, 2006, 292). Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka 
pääkohdealueita ovat verbaalit, symboliset ja kommunikatiiviset sisällöt. Se 
on tarkoitettu hyvin monipuolisen aineiston analysoimiseen, kunhan 
materiaalilla on jokin yhteys tutkittavaan ilmiöön. Sisällönanalyysimenetelmä 
sopii hyvin myös tämän pro gradu –tutkimuksen aineiston 
analyysimenetelmäksi, sillä tutkimuksen aineisto on monipuolinen. (Anttila, 
2006, 292.) Lisäksi sen avulla voidaan saada monipuolisesti ja tarkasti 
analysoitua tutkimuksen erilaisia dokumentteja, ja saada aikaan selkeä kuva 
tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2017).  

Sisällönanalyysia voidaan tehdä aineisto- tai teorialähtöisesti (Vilkka, 2015, 
139). Kanasen (2013, 104) mukaan analyysissa voidaan käyttää myös 
molempien yhdistelmää. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa on tavoitteena 
uudistaa tutkittavien antamien merkitysten avulla teoreettista käsitystä tai 
mallia tutkittavasta asiasta. Aineistolähtöinen analyysi taas kuvaa tutkittavien 
merkitysmaailmaa, ja sen tavoitteena on ensisijaisesti ymmärtää tutkittavien 
toiminta- ja ajattelutapoja sekä uudistaa niitä tutkimuksessa muodostuneiden 
käsitteiden, luokitusten tai mallien avulla (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122). Tässä 
tutkimuksessa aineistoa analysoidaan teorialähtöistä sisällönanalyysiä 
hyödyntäen, jossa on lähdetty liikkeelle muotoiluajatteluun ja sen kypsyyteen 
liittyvästä teoriasta. Tällöin tutkimus siis nojaa teoriaan tai malliin, ja sekä 
teoria että aiemmat tutkimukset ohjaavat tutkimusaineiston käsitteiden ja 
luokitusten määrittelyä sekä analyysia (Vilkka, 2015, 145). 
Tapaustutkimuksen laadullisen sisällönanalyysin teemoittelu ja luokittelu 
samoin kuin itse aineiston keräysvaihe ovat sisältäneet tutkijan omia 
teoreettisia tulkintoja ja päätöksiä. Aineiston läpikäynti, käsittely vertailu ja 
teemoittelu eri ylä- ja alakäsitteiden avulla ovat mahdollisimman läpikattavan 
aineiston tulkinnan. (Ruusuvuori et al., 2010) Tutkimuksen teoriaisuudessa 
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kuvataan tämä teoriapohja, ja tutkimuksen käsitteet määritellään sen valossa. 
Teorialähtöisessä aineistoanalyysissa taustalla on usein aikaisemman tiedon 
kokeileminen uudessa kontekstissa. Näin on myös tässä tutkimuksessa, kun 
muotoiluajattelun jalkautumisen ja kypsyyden teoriaa sekä malleja vertaillaan 
OP Ryhmän Design & asiakaskokemus -yksikön jo tekemään jalkautustyöhön. 
Analyysin lopuksi asia kerätään yhteen ja teemoitellaan sopivien otsikoiden 
alle (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104-105). 

Aineistoa lähestyttiin Tuomen ja Sarajärven (2017, 104) esittämän mallin 
mukaisesti: (1) Tehdään päätös, mitä aineistosta halutaan tietää (2a) Käydään 
aineisto läpi ja erotellaan asiat, jotka halutaan tietää (2b) jätetään kaikki muu 
pois tutkimuksesta (2c) Kerätään erotellut asiat erilleen muusta aineistosta (3) 
Luokitellaan aineistosta kerätyt asiat ja sisällöt (4) Kirjoitetaan havaitut 
tulokset ylös. Sisällönanalyysin on oltava objektiivista, eli sen on vastattava 
ennalta määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Koska sisällönanalyysi tähtää 
ilmiön kattavaan kuvaukseen, tulee analyysin taustalla olla jokin teoria tai 
tulosten tulee liittyä ilmiön määrittelyyn. (Anttila, 2005, 293-294). Tässä 
tutkimuksessa määritellään kohdeorganisaation muotoiluajattelun kypsyys 
kattavasti teorian ja eri mallien kautta, ja pyritään sitä kautta etsimään vastaus 
tutkimuskysymykseen. 
  
Empiirisen osion arviointiin on tutkimuksessa hyödynnetty 
tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti monia erilaisia aineistoja, joilla on 
pyritty tuomaan tutkimukseen luotettavuutta. Monipuolisen aineiston 
ansiosta tapaustutkimusta pidetään usein vakuuttavana ja paikkansa pitävänä 
(Eriksson & Kovalainen, 2008, 126). Koska aineisto on laaja, aineistoa 
lähdettiin aluksi luokittelemaan kahteen yläkategoriaan: ensi- ja toissijaiseen 
aineistoon. Kyselytutkimuksen ja haastattelujen lisäksi tutkimuksen 
empiriana toimi yrityksen aikaisemmat dokumentit yksikön perustamisesta 
sekä aikaisemmat palautteet Muotoilupäivästä, jotka päätyivät toissijaiseen 
aineistoon, sillä ne on toteutettu ennen tutkimuksen aloittamista, mutta 
antavat silti hyvää alkuymmärrystä muotoilun tilasta nykyhetkessä.  Näistä 
aineistoista poimittiin luokittelemalla tärkeimmät kohdat muotoiluajattelun 
kypsyyden määrittämiseksi ja loput jätettiin pois.  Primaariaineisto 
muodostuu sen sijaan haastatteluista ja sitä tukevista kyselyistä. Tutkimuksen 
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haastatteluaineisto nauhoitettiin, joten ensimmäinen askel aineiston 
analyysiin oli aineiston litterointi eli tekstualisointi. Näin aineistomassa 
muuntuu helpommin hallittavaan muotoon. Tämän avulla tutkija pystyy 
myös tutustumaan aineistoon syvemmin. Tässä tutkimuksessa aineisto on 
laaja, joten haastattelut litteroitiin vain osittain poimien tekstistä 
tutkimusongelman kannalta olennaisimmat osat. (Ruusuvuori et al., 2010) 

Haastattelujen analyysi eteni niin, että litteroidusta haastatteluaineistosta 
merkattiin alustavasti tutkimuksen kannalta oleellisimmat asiat. Tämän 
jälkeen tutkimuskysymyksistä johdettiin kysymykset, mitä aineistolta 
haluttiin kysyä. Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää muotoiluajattelun 
kypsyys ja miten se on jalkautunut organisaatioon, etsittiin vastauksista 
tiettyjä  yhtenäisyyksiä kerättyyn teoriaan. Vastauksista voi näin siis tulkita, 
millä tasolla muotoilun kypsyys on ja millä tavalla se näyttäytyy 
organisaatiossa. Päätetyt kysymykset kirjoitettiin taulukkoon, minkä jälkeen 
käytiin läpi aineistoa etsien kysymyksiin vastauksia. Aineistoa teemoiteltiin 
eri kysymysten alle ja taulukkoon vietiin vain ne vastaukset, jotka vastasivat 
haluttuihin kysymyksiin. Taulukon (kuva 13) ensimmäinen pystysarake on 
varattu kysymyksille ja siitä seuraavat  vastauksille (kuvassa vihreä sarake H1 
ja punainen H2). Yksi väri kuvaa aina yhtä haastateltavaa, esimerkkikuvassa 
kaksi punaista väriä kuvaavat yhtä henkilöä. Ensimmäinen sarake on 
tarkoitettu suoralle lainaukselle vastauksena kysyttyyn kysymykseen, ja 
toinen sarake on varattu mahdolliselle tulkinnalle Ylin vaakasarake taas 
näyttää, kuka kysymykseen on vastannut. Harmaat vaakasarakkeet kuvaavat 
tutkimuskysymyksiä, joihin valkoisen pystysarakkeen alakysymyksiin 
pyritään saamaan vastaus aineistolta. 
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Kuva 13. Kuvakaappaus Excel-taulukkoon viedystä aineistosta analyysia varten 

Aineistolta kysyttävät alakysymykset koottuna: 

1. Mitä asiakaslähtöisyys merkitsee? Miten näkyy omassa 
työssä? 

2. Mitä on muotoilu? Entä muotoiluajattelu? 
3. Miten muotoilu näyttäytyy omassa työssä? Entä OP 

Ryhmässä? 
4. Tuoko muotoilu arvoa? Pystytäänkö muotoilua 

hyödyntämään? 
5. Ketkä hyödyntävät muotoilua parhaiten? Miksi? Mitä tämä 

tarkoittaa käytännössä? 

Koska haastattelun aikana käytiin myös läpi sama kysely kuin 
Muotoilupäivässä, sen tulokset kirjoitettiin eri taulukkoon, jossa niistä 
laskettiin vastausten keskiarvo. Koska kyselyn aikana nousi myös muita 
aiheeseen liittyviä kommentteja, ne kirjoitettiin ylös erikseen post-it-lapuilla ja 
ryhmiteltiin affinity diagram -menetelmän mukaisesti. Affinity diagram on 
työkalu, mutta myös luova prosessi alkutiedon keräämiseksi ja 
järjestämiseksi. (Moritz, 2005, 202) Käytännössä tämä osa analyysista tapahtui 
niin, että kyselyn aikana nousseet kommentit numeroitiin aina haastateltavan 
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mukaan (esimerkiksi H1) sekä värikoodattiin post-it -lapuille. Jokaiselle 
lapulle kirjoitettiin yksi asia liittyen yllä mainittuihin kysymyksiin sekä 
muihin kommentteihin, jotka ovat olennaisia tutkimuskysymyksiin 
vastaamisen kannalta. Lopulta laput kerättiin yhteen, jonka jälkeen ne 
ryhmiteltiin eri teemojen alle. Näitä pääteemoja olivat: 

1. Asiakaslähtöisyys ja muotoiluajattelu 
2. Kokemus muotoilusta ja muotoiluajattelusta 
3. Jalkautuminen organisaatiossa 
4. Muotoilua tukeva innovaatiokulttuuri 
5. Muotoilun tuoma arvo 

Tämä auttoi saamaan lisäymmärrystä ja kristallisoimaan haastateltavien 
ajatuksia vastausten takaa. Lopuksi näitä kahta kyselyä, Muotoilupäivässä 
esitettyä ja haastatteluissa läpikäytyä, verrattiin keskenään.  

Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen 
menetelmiä, joiden yhdistäminen voi parantaa tutkimuksen ongelman 
ratkaisun luotettavuutta. Tutkimuksen kulku on myös pyritty raportoimaan 
mahdollisimman systemaattisesti ja läpinäkyvästi, joka myös osaltaan lisää 
tutkimuksen luotettavuutta. (Erikson & Kovalainen, 2008, 127.) 



	

6. Tulokset  
 
 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Ensin esitellään Design & 
asiakaskokemus -yksikön työntekijöiden haastattelujen ja Muotoilupäivän 
palautekyselyiden sekä perustamisdokumenteista noussutta tietoa 
muotoiluajattelun nykytilasta, jonka jälkeen käydään läpi kyselyistä ja 
haastatteluista nousseet tulokset. Tulokset esitellään teoreettisessa 
viitekehyksessä esiteltyjen muotoiluajattelun jalkauttamisen sekä 
muotoiluajattelun kypsyyden ja tätä kautta muotoiluajattelun 
ymmärrettävyyden kautta.  
 

6.1 Design & asiakaskokemus -yksikön käsitys muotoiluajattelusta 
 
Design & asiakaskokemus -yksikön haastattelujen perusteella pyrittiin 
selvittämään mikä on muotoiluajattelun nykytila heidän näkökulmastaan. 
Muotoiluajattelun nähdään olevan luovaa ongelmanratkaisua, jossa yhdistyy 
ymmärrys asiakkaasta, teknologiasta sekä ymmärrys liiktetoiminnasta. 
Keskiössä on myös ihmislähtöinen ajattelu. Muotoiluajattelu on siis 
toimintatapa ja kulttuuri, kun taas muotoilu keskittyy tekemiseen ja tämän 
ajattelutavan toteutukseen. OP Ryhmään muotoiluajattelu on kehittynyt 
pikkuhiljaa vuodesta 2011 lähtien, ensin ulkoisista konsulteista OP Ryhmän 
omiin sisäisiin muotoilijoihin.  
 
Palvelumuotoilun hyödyntämistä OP Ryhmässä on alettu pian Design & 
Asiakaskokemus -yksikön perustamisen (2015) jälkeen mittaamaan niin 
kutsutulla palvelumuotoiluprosentilla eli kuinka moni hankkeista tai 
projekteista hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä ja palvelumuotoilijaa 
alusta loppuun. Tammikuussa noin 10 prosenttia hankkeista hyödynsi 
muotoilua, ja saman vuoden joulukuussa luku oli jo 38 prosenttia. Vuoden 
2016 loppuun mennessä tavoitteena oli saavuttaa 60 prosenttia, mutta lopulta 
lukema olikin 78 prosenttia. Näiden lisäksi loppuun viedyistä projekteista on 
kerätty projekteilta palautteet palautekyselyllä.  
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Palvelumuotoiluprosentin ja palautteiden perusteella on päätelty myös OP 
Ryhmän muotoilutekemisen kypsyys. Kypsyyden kuvaamiseen on käytetty jo 
aiemmin tässä tutkielmassa mainittua neliportaista Danish Design Ladder -
mallia. Design & asiakaskokemus -yksikössä katsotaankin, että 
palvelumuotoiluprosenttiin ja palautteisiin perustuen voidaan sanoa OP 
Ryhmän muotoilukypsyyden olevan kolmannella portaalla, eli muotoilu on 
mukana prosessina. Palvelumuotoiluprosentin katsotaan olevan hyvä avaus 
muotoilutyön jalkauttamiselle ja muotoilusta viestimiselle, mutta seuraavaksi 
olisi tärkeää päästä mittaamaan muotoilun tekemisen vaikuttavuutta OP 
Ryhmässä. Tavoitteena yksiköllä on päästä mallin neljännelle askelmalle, eli 
että muotoilu olisi osa strategiaa. Palautekysely koetaan arvokkaana, sillä sen 
avulla voidaan myös selvittää myös miten organisaation sisäinen kulttuuri 
muuttuu ja synnyttikö palvelumuotoilun osallistaminen uutta ajattelua.  
 
Haastatteluun osallistuneet kokivat, että muotoilun rooli OP Ryhmässä on 
muuttunut näiden muutaman vuoden aikana. Muotoilun tärkeyttä ei enää 
kyseenalaisteta, vaan enemmänkin ollaan kiinnostuneita muotoilun tuomista 
hyödyistä ja mikä on muotoilutyön lopputulos. Etenkin johtoryhmissä ollaan 
kiinnostuneita muotoilusta ja Design & asiakaskokemus -yksikön 
järjestämistä palvelusafareista. Silti koettiin, että muotoilu jää usein puheen 
tasolle projektiryhmissä, eikä todellista ymmärrystä muotoilusta välttämättä 
ole. 
 
Muotoiluajattelua on yritetty jalkauttaa Design & asiakaskokemus -yksikön 
toimesta kolmella eri tavalla: (1) Muotoilupäivä ja siihen liittyvä viestintä (2) 
Tekemisen kautta muotoilun opettaminen (esim. työpajat) (3) muotoilun 
kypsyyden mittaaminen ja siitä viestiminen. Lisäksi Design & 
asiakaskokemus -yksiköstä on mukana eri johtoryhmissä viestimässä 
muotoilusta. Tärkeänä pidetään sitä, että sekä muotoilijoilla että ei-
muotoilijoilla olisi yhteinen ymmärrys aiheesta. 
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Aikaisemmat muotoilupäivien avoimet palautteet 
 
Seuraavaksi käsitellään aikaisempien muotoilupäivien palautteet ja muu 
dokumentaarinen aineisto vuosilta 2015-2017. Palautteet kertovat etenkin 
mielenkiinnon kasvamisesta muotoiluun, sillä palautekyselyyn vastanneiden 
määrä kasvaa kerta kerralta. Palautekyselyissä on ensimmäisillä kerroilla 
kysytty muun muassa mielipidettä esiintymisistä, tilasta ja tarjoiluista, mutta 
tutkimuksen kannalta tärkein anti ovat kuitenkin kysymykset kuten "Mikä 
tilaisuudessa oli erityisen hyvää?" ja " Mitä olisit toivonut lisää?" Nämä 
avoimet vastaukset eivät toki kerro kaikkea tai anna tarkkaa, mitattavaa dataa, 
joten vastauksiin on syytä suhtautua varauksella. Silti lähes kaikissa avoimissa 
vastauksissa toistuvat samat teemat. Ensimmäiseen kyselyyn on vastannut 13 
henkilöä, toiseen 33 ja kolmanteen 39. Neljänteen Muotoilupäivän 
palautteeseen, josta kerätty aineisto kuuluu tämän tutkimuksen ensisijaiseen 
aineistoon, vastasi 37 ihmistä. Vastaukset on annettu anonyymeina, joten on 
mahdoton tietää, minkä roolin työntekijä kyselyyn on vastannut. 
 
Muotoilupäiviin osallistuneet kokevat Muotoilupäivän hyvänä tapana 
verkostoitua ja kuulla, mitä palvelumuotoilu oikeasti on ja miten se 
käytännössä toimii. Monet kommentoivatkin päivän tuoneen uusia 
näkökulmia, mielenkiintoisia ja inspiroivia puheita sekä konkreettista 
tekemistä asiakkaan maailmassa. Moni ei ollut aikaisemmin ymmärtänyt, 
mistä palvelumuotoilussa on kyse, ja päivä auttoi selkiyttämään termejä ja 
rooleja enemmän. Moni ei kuitenkaan kokenut palvelumuotoilun olevan 
mitään uutta, vaan uudenlaisena tapana toimia. Kulttuurin muutos nousi 
muutamassa vastauksessa esiin, ja niiden mukaan palvelumuotoilu ja 
ylipäätään muotoilun osallistaminen ovat avain parempaan 
asiakaskokemukseen. Tästä kertoo alla oleva lainaus toisen Muotoilupäivän 
palautteesta vuodelta 2016; 
 
"Yhdistelmä tekemisen meininkiä sekä hoksottimien päällä oloa vaativaa keskustelua 
ja esitelmiä. Hienoa, että saadaan asiakaskeskeisen suunnittelun ja asiakaskokemuksen 
ilosanomaa laajalti levitettyä organisaation läpi."  
 
Vaikka Muotoilupäivä koettiin mielenkiintoisena ja inspiroivana päivänä, 
moni näki myös, että yksi päivä on liian lyhyt muotoilun ymmärtämiseen, ja 
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kaipasi enemmän konkretiaa siitä, miten palvelumuotoilu oikeasti näkyy OP 
Ryhmässä. Vastaajat kaipasivat lähes yksimielisesti enemmän  tapauksia, 
missä oikeasti näkyy OP Ryhmän muotoilijoiden kädenjälki, ja mitä näissä 
tapauksissa tai projekteissa on tehty. Osa esityksistä ja työpajoista jäi 
osallistujien mielestä hieman liian ylätasolle. Vastauksissa kaivattiin myös 
enemmän parempaa viestintää, sillä koettiin, että päivä on enemmän 
palvelumuotoilijoille tai kehittäjille, eikä päivän agendaa koettu täysin 
omaksi; 
 
"Tieto siitä, kenelle tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu, ja mikä on päivän agenda 
olisi voinut olla kerrottu ilmoittautumisvaiheessa jo suoraan." (1/2016) 
 
Muotoilupäivää suositeltiin kaikille OP Ryhmän työntekijöille. Etenkin keski- 
ja ylimmän johdon koettiin tarvitsevan Muotoilupäivässä vierailua eniten. 
Lisäksi kaivattiin enemmän arkkitehtien, järjestelmäkehittäjien ja koodaajien 
osallistumista. Koettiin, että vastaavia harjoituksia, mitä Muotoilupäivässä 
esitettiin, olisi hyvä käydä läpi sellaisten työntekijöiden kanssa, jotka eivät 
vielä ole ihan täysin ymmärtäneet, miksi muotoilun osallistaminen on tärkeää.  
 
"Nyt paikalla oli palvelumuodon uskossa jo olevat, joitten kanssa voitaisiin mennä 
konkreettisiin case exampleihin pikaisen demon asemesta. Todellinen tarve tällä 
kuitenkin olisi saada varmistettua, että keski- ja yläjohto ymmärtää, mistä on 
kysymys, miksi sitä tehdään ja miten, jotta saataisiin aikaan se kaivattu muutos 
tekemisessä." 
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6.2. Muotoiluajattelun ymmärrettävyys 
 
Tässä kappaleessa käsitellään tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen 
tuloksia. 
 
Muotoilun ja etenkin muotoiluajattelun käsite oli vaikeasti ymmärrettävä 
etenkin pankkitoiminnassa toimiville. Muotoilu, palvelumuotoilu ja 
muotoiluajattelu termeinä olivat samaa asiaa, ja ylipäätään muotoilu nähtiin 
eräänlaisena maalaisjärkenä, jota oltiin toteutettu liiketoiminnassa jo kauan. 
Samoja elementtejä nähtiin perinteisessä strategisessa ajattelussa ja 
etnografisissa menetelmissä. Esimerkiksi muotoilijoiden käyttämä 
haastattelumenetelmä nähtiin vanhana asiana eikä niinkään uutena ja 
tekemistä mullistavana. Muotoilu nähtiinkin pankkitoiminnan puolella 
eräänlaisena "hypenä", eli vanhaa asiaa uudella termillä. Tästä kertoo alla 
oleva lausahdus: 
 
" - - kyl se muotoilu, mun mielestä se on vaan yks iso hype, tää koko muotoilujuttu, et 
tästä on paljon sekoitettu elementtejä perinteisestä strategisesta ajattelusta ja 
strategiasta ja strategikkona olemisesta." (H1) 
 
"Mun mielestä se (muotoiluajattelu) on terminä äärimmäisen huono, koska se ei 
jotenkin kerro, ainakin kun mä nyt sen ymmärrän, vähä kärjistäen, et se ei oo 
rakettitiedettä vaan se on, että meidän palveluista tehään semmosia, että ne on 
käytettäviä et ehkä sitä itse ajatteli aikaisemmin jotenkin fiiniksi, et tehdään jotenkin 
rakettitiedettä, että (en) väheksy sen tärkeyttä mutta tota..." (H8) 
 
Haastattelun aikana kerrottiin haastateltavalle, mitä muotoiluajattelu on 
haastattelijan mielestä, ja osa osasi sitä kautta tunnistaa ja hahmottaa 
muotoiluajattelua paremmin oman työnsä kautta. Monet kehittämisen 
puolelta eivät olleet välttämättä osanneet ajatella koko asiaa, vaan muotoilu 
nähtiin vahvasti läsnä omaa työtä.  Kuitenkin mitä lähemmäs kehittämiseen ja 
tekemisen tasolle mentiin, sitä paremmin muotoilu ymmärrettiin etenkin 
prosessimielessä. Muotoilu nähtiin enemmänkin palveluiden helpoiksi ja 
yksinkertaisiksi tekemisenä sekä käytettävyyteen keskittyvänä. Osa 
pankkitoiminnan työntekijöistä, jotka olivat läheisesti tekemisissä esimerkiksi 
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muotoilijoiden kanssa, olivat joko kuulleet muotoiluajattelusta tai osasivat 
kertoa siihen liittyviä prosesseja, menetelmiä tai ajatusmalleja.  
 
"No se on hyvä kysymys, ja itseasiassa aika vaikeakin. - - muotoilun pitäisi kattaa 
kaikki ne kohtaamiset, jotka yrityksellä on asiakkaan kanssa. - - Filosofia, sanotaan 
vaikka näin (muotoiluajattelusta)." (H18) 
 
"Ainoa mikä mulla tulee design thinkingistä mieleen, on joku ihme hyrrä, - -  et lähtee 
jostain sellainen sykerö, ja sit se jossain vaiheessa kirkastuu se ajatus, ja sit tulee jotain 
build-measure-learn -syklejä, mut mä en tiedä, onko se design thinkingiä. Mut 
sanotaan näin, et mä varmaan tiedän paljon design thinkigistä, mut mä en tiedä et se 
kuuluu design thinkingiin." (H3) 
 
Osa myös koki, että usein projekteissa tai hankkeissa mentiin tekniikka ja 
tuote edellä, ja muotoilun nähtiin olevan ratkaisu tähän. Muotoilu 
yhdistettiinkin pankkitoiminnan työntekijöiden taholta useammin 
käyttöliittymäsuunnitteluun ja konkretiaan.  
 
"Tää on vähän tylsä esimerkki, mutta jos meillä on, vaikka niinku joku käyttöliittymä 
jossaki jutussa, nii se, että se tota tehdään sen näköseksi ku kuvitellaan, miten kyseinen 
asiakas haluaa sitä hommaa niinku tehtävän." (H9) 
 
Lähes kaikki kokivat muotoiluajattelun liittyvän läheisesti 
asiakaslähtöisyyteen ja innovaatiotoimintaan, ja yrityksen tavaksi laajentua 
kokonaisvaltaisesti. Osalla näin vastanneista saattoi olla kuitenkin taustaa 
kehittämisestä muissa organisaatioissa.  
 
" - - niinku muotoiluajattelu ytimessä on ehkä just tää tällanen niinku 
asiakaslähtöinen tapa, niinku jäsentyy ja lähestyy asioita tai että mitä se sieltä 
asiakkaan näkökulmasta ja asiakkaan tarpeista, ja miten se niinku optimaalisesti sitte 
se tuote tai palvelu toteutetaan sitte siitä näkökulmasta" (H4) 
 
" - - muotoiluajattelu pitäis tunnistaa se, et minkä tyyppisiä palveluita ne asiakkaat 
tarvii aidosti ja haluaa, ja miten se pitäis muotoilla et se olis houkutteleva sille 
asiakkaalle ja se oikeesti vastais siihen tarpeeseen" (H5) 
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Monet heistä, jotka eivät olleet olleet tekemisissä muotoilijoiden tai muotoilun 
kanssa roolinsa puolesta sekoittivat etenkin palvelumuotoilun ja muotoilun 
keskenään. Muutamalla haastateltavista ei ollut käsitystä mistä puhuttiin, ja 
muotoilu yhdistettiin pelkästään esimerkiksi presentaatiopohjiin tai muihin 
lomakkeisiin, mistä pitää tehdä mahdollisimman informatiivisia ja 
visuaalisesti kauniita. Toisaalta myös asiakas nousi monessa vastauksessa 
esiin: muotoilun pitäisi tehdä asiakkaalle kauniita ja käytettäviä asioita. 
 
"Noo siis jonkunlainen arvaus ehkä on, mutta ei mitenkään olla siellä mun 
ydinalueella ja ehkä niinku ton palvelumuotoilu terminä on kohtuullisen uusi itselle, 
mut kai se tarkoittaa jotain palvelujen käytettävyyttä ja sen tyyppistä sitten. Terminä 
siihen enkä asiaankaan niin hirveesti perehtynyt." (H6) 
 
"Mä ajattelisin et se liittyy siihen, et kuinka asiakas kokee sen siinä, kuinka he ovat 
yhteydessä siihen (tuotteeseen tai palveluun), sellaiset erilaiset visuaaliset asiat." 
(H13) 
 
Haastateltavat, jotka olivat mukana kehittämisessä, ymmärsivät muotoilun 
määritelmän ja prosessin pankkiliiketoiminnan ihmisiä paremmin. Ymmärrys 
ei siltikään ollut kovin kattava, kuten ei keneltäkään haastatteluun 
osallistujista voikaan olettaa, mutta kehittämisen parissa työskentelevät 
ihmiset ymmärsivät muotoilun määritelmän paremmin kuin ne, jotka eivät 
sen kanssa roolinsa puolesta olleet päivittäin olleet tekemisissä. 
 
"No muotoiluajattelu, tavallaan. Miten mä nyt sanoisin, en mä sanois ideologia, mut 
sen tyylinen. Toisenlainen lähestymistapa asioihin, jossa lähetään niinku. Jotku 
puhuu, et se on jonkun sorttista protoilua ja muuta vastaavaa, mut mun mielestä se 
on paljon enemmänki sitte sitä, et kyl siinä tehään sitä taustatyötä enemmän, protoilu 
on sitten sitä, et me lähetään jostakin rautalankamallista, oli se sitte bisnesmalli tai 
sitten joku käyttöliittymämalli tai muu, mut muotoiluajattelu tekee enemmän sitä 
taustatyötä siihen." (H11) 
 
" Muotoiluajattelu... Se on ehkä jotenkin helpompi ihan siitä syystä, että siihen 
sisältyy jo se verbi, ajattelu, - - pohditaan, minkä näköinen tästä asiasta pitäis tulla ja 
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- - muotoilu senkin takia on haastava sana et palvelumuotoilija voi muotoilla asioita 
jotka ei oo todellisii, et se tekee siitä ehkä semmosen haastavammanki jossain kohdissa." 
(H12) 
 
Aineistosta huomasi selkeästi, että ylimmällä johdolla on selkeämpi käsitys 
muotoiluajattelusta kuin keskijohdolla. Ylimmällä johdolla muotoiluajattelua 
ei sinällään osattu määritellä tarkemmin, mutta he olivat asiasta enemmän 
kiinnostuneita, koska he yhdistivät muotoiluajattelun ja muotoilun niin 
vahvasti asiakaslähtöisyyteen ja parempaan asiakaskokemukseen. Myös 
digitaalisuuden merkitys kuului puheiden taustalla selkeästi. 
 
"Nii siis tota, siis asiakaskokemus on yhä vahvemmin, tota on meidän kaiken 
toiminnan driveri, käytännössä meidän toiminnan mittari, niin ollaan siinä 
maailmassa, että meidän pitää saada se - - kaikessa toimimaan asiakkaan 
näkövinkkelissä hienosti, ja kyllähän me silloin puhutaan tosi paljon siitä, miten ne 
meidän kanavat, miltä ne näyttää asiakkaan silmin" (H14) 
 
Kaikki haastatteluun osallistujat osasivat määritellä asiakkaan muotoilun 
keskiöön. Muotoilu nähtiin mahdollisuutena uusille tuotteille ja palveluille, 
jotka toisivat asiakkaalle arvoa. Kukaan ei kuitenkaan nostanut esiin muita 
muotoilun menetelmiin tai muotoiluajatteluun liittyviä käsitteitä, kuten 
esimerkiksi yhdessä tekeminen, empaattisuus, nopea oppiminen tai 
innovointi. Visuaalisuus sen sijaan nousi lähes kaikilla yhdeksi 
muotoiluajattelun määritelmäksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



74		

6.2.1 Asiakaslähtöisyys keskiössä 
 
 
Kuten edellä todettua, asiakaskokemuksen merkitys korostui jokaisen 
haastateltavan vastauksissa. Etenkin kehittämisen kanssa tekemisissä olevilla 
oli asiakasta kohtaan käytännönläheisempi ja empaattisempi näkökulma. 
Ylemmällä johdolla oli asiakkaaseen etäisempi näkökulma, mutta 
asiakaslähtöisyyden merkitystä ei silti väheksytty. Toisaalta pankkitoiminnan 
katsottiin olevan jo luonnostaan hyvin asiakaskeskeistä, sillä 
pankkitoiminnan katsottiin olevan lähinnä asiakkaan arkea.  
 
"Et tavallaan kyllähän se tatsi kyllä siihen asiakasrajapintaan tässä kyllä niinku 
häviää, kun tänne siirtyy - - Se varmaan tuli tuolla mun vastauksesta, et on lähellä 
sydäntä, että asiakkaita varten me tätä työtä tehdään."  (H7) 
 
"No mulle merkitsee se sitä, et lähdetään siitä asiakkaan niinkun tarpeesta, ei lähdetä 
siitä meidän tuotteesta liikkeelle, että mietitään sitä kautta et mitä se asiakas tarttee ja 
kuinka siihen asiaan vastataan ja sit lähetään silleen, et se olis niinku vastakohta sille, 
et lähdettäis niinku tuotteesta ja mietitään vaikka, että mikä on meidän tuotteista paras 
kannattavuus ja myydään siitä." (H13) 
 
Asiakaslähtöisyys näkyi monen työssä hyvin tärkeänä ja joillekin jopa 
itsestäänselvyytenä sekä tuttuna terminä. Koettiin, että työtä tehtiin asiakkaita 
varten, sillä OP Ryhmä on asiakkaidensa omistama. Toisaalta taas nähtiin, että 
asiakaslähtöisyydestä on puhuttu jo kauan. Asiakaslähtöisyydestä 
puhuttaessa korostui etenkin asiakkaan arjen ymmärtäminen, todellisten 
tarpeiden hahmottaminen ja helppouden tuominen asiakkaalle. Nähtiin, että 
OP Ryhmän pitäisi tietää paremmin, mitä asiakas haluaa, kuin asiakas itse. 
Osan vastauksista korostui, että kyseessä on kuitenkin voittoa tekevä yritys, ja 
kaiken asiakaslähtöisyyteen ja -kokemukseen liittyvän taustalla on kuitenkin 
liiketoiminta, jossa pitää ottaa myös muut asiat huomioon. Koettiin, että 
joskus pitää tehdä myös kompromisseja. 
 
"Me ollaan kuitenkin, yritykset tekee liiketoimintaa, et tää ei mikään 
hyväntekeväisyysjärjestö (ole) ja joskus sitte sen yrityksen omatkin tavoitteet, ne ei 
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ihan oo yhteneväiset sen asiakkaan kanssa ja silloin pitää kattoa, mikä tuo parhaimman 
lopputuloksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä." (H1) 
 
"No siis, kyl se niinku aina vakavasti otetaan, et ainakin oman kokemuksen mukaan 
kyllä siihen vahvasti panostetaan ja totta kai siinä niinku joudutaan tekemään vähä 
kompromisseja syystä tai toisesta, siellä on kumminkin lainsäädäntö ja mitä ikinä 
sattuu tulemaan, niinku ihan pelkästään se edellä ei pystytä aina menemään, mut kyllä 
niinkun ainakin oman kokemuksen mukaan se pyrkimys on aina hyvä" (H2) 
 
Talossa pidempään olleet näkivät asiakaslähtöisyyden merkityksen 
muuttuneen viiden vuoden aikana parempaan suuntaan. Silti varsinkin 
kehittämisen parissa työskentelevät näkivät OP Ryhmän edelleen hyvin 
tuotelähtöisesti suuntautuneena organisaationa. Lisäksi vain osa yhdisti 
asiakaslähtöisyyden ja muotoilun keskenään. Asiakaslähtöisyys nähtiinkin 
osin markkinalähtöisyytenä, ja että aidosti tunnistetaan ja tiedostetaan 
asiakkaiden tarpeet. 
 
"Mun työuran ydin on aina ollut asiakas ja asiakaskokemus, ja se on mulle 
henkilökohtaisesti hyvin rakas aihe. Ja mä olen itse sitä mieltä, et jokaisen OP:laisen 
niinku aamulla, kun herää, niin ensimmäinen kuva silmien edessä ei pitäis olla toi 
kahvikuppi vaan se asiakas." (H18) 
 
"Tilannehan on muuttunut paljon, et sen jälkeen (vuoden 2011), miten katotaan ja 
mietitään sitä käyttäjää, et niinku tosi paljon parempaan suuntaan, mut kyl me 
vieläkin niinku, mehän ollaan organisoitu pitkälti niinku tuotealueitten mukaan, mikä 
sitte tietysti niinku, - - kyl se asiakasnäkökulma sieltä löytyy, mut on se pirstaleista" 
(H17) 
 
Vain muutaman vastauksissa näkyi, ettei asiakas ollut kovin lähellä omaa 
tekemistä. Osa oli työskennellyt aikaisemmin asiakasrajapinnassa tai tapasi 
asiakkaita nykyisessä roolissaan päivittäin. Osalle taas asiakaslähtöisyys 
näyttäytyi asiakasdatana tai tapana tuottaa asiakkaalle uusia, hienoja 
palveluja. Asiakaslähtöisyys näkyikin pyrkimyksenä ja asiakkaan ongelman 
tunnistamisena. Osalle asiakaslähtöisyys näkyi vahvasti keinona myydä. 



76		

Niille jotka olivat tekemisissä kehittämisen kanssa, asiakassegmentit 
näyttäytyivät isoina ja jopa vaikeina hahmottaa.  
 
"Mut mä olen vahvasti sitä mieltä, että se lähtee ihan meidän tästä terminologiasta, 
mistä puhutaan, eli kun mä tulin taloon, kun avoimesti puhutaan, niin täällä 
puhutaan myyntiputkesta. - - Et tavallaan se kuulostaa pieneltä yksityiskohdalta, mut 
se on mun mielestä kuitenkin sellainen tapa kääntää meidän päätämme - -  lähtemään 
ihan oikeasti sieltä sen asiakkaan näköputkesta" (H18) 
 

6.2.2 Kokemus muotoilusta organisaatiossa 
 
Kehittämisessä muotoilusta oli selkeämpi kuva, ja siitä katsottiin olevan 
hyötyä etenkin asiakaskokemuksen luomisen osalta. Suurin osa 
haastateltavista, joilla ei ollut näkyvyyttä kehittämiseen, kokivat kuitenkin 
muotoilun hankalasti lähestyttävänä, eivätkä osanneet täysin nimetä 
muotoilun tuomia hyötyjä omaan työhönsä.  
 
Kokemus muotoilijoista ja muotoilusta olivat pääsääntöisesti positiivisia. 
Etenkin kehittäjät nostivat esiin hyviä business designereita, joiden kanssa 
olivat tehneet töitä. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että ne, jotka olivat 
kehittämisen kanssa tekemisessä, kokivat osittain, että muotoilua ostetaan 
paljon ulkoa. Osa koki asian itsestäänselvyytenä, kun taas osa näki, että omat 
sisäiset muotoilijat riittäisivät hyvin. Tämän kuvaa hyvin seuraava lausahdus: 
 
"Sitte jos miettii OP:n palvelumuotoilua, niin toivoisin sellasta, et kun meillä on 
paljon strategisen tason ihmisiä, et ois sellasta ihan kädet savessa - - me saatiin 
projektiin palvelumuotoilija, ja mä olin et jes vihdoin me saadaan ihmisiä, ja päästään 
haastattelemaan ihmisiä, et mä pääsen sinne peililasin taakse kuuntelemaan, mitä ne 
sanoo. Ja sit kun tuli D&A:n muotoilijat -- eka vastaus oli, et saadaanks me rahaa et 
me ostetaan (kumppanilta) haastattelu.” (H3) 
 
"Musta nää muotoilijat vois olla enemmän osa ratkaisua kuin osa ongelmaa, musta 
tuntuu, et ne nostaa niitä ongelmia niin helvetisti esille ja tavallaan niinkun se on 
ratkaisukeskeistä, lyhytterapiaa. Vähä enemmän nopeasti asioita esille. Ja sit mä 



77		

oikeasti, sitä niinkun... niinkun protoja ja sitä mä osaisin arvostaa vielä enemmän, jos 
niitä tulis enemmän." (H1) 
 
Kehittämisessä pidettiin itsestään selvänä, että hankkeissa tai projekteissa on 
mukana palvelumuotoilijoita. Kehittämisessä myös katsottiin, että ulkoisten 
muotoilijoiden ja kumppanien hyödyntäminen oli hyväksyttävämpää. 
Muotoilijoiden nähtiin tuovan arvoa etenkin visiotyön suunnitteluun, mutta 
toisaalta harva mainitsi muotoilijaa missään muussa roolissa. Katsottiin, että 
muotoilija on mukana alussa ja lopussa. Välimaastosta ei juuri puhuttu, 
vaikka muotoilijoiden todettiin olevan mukana projektin alusta loppuun. 
 
"Pidetään itsestään selvänä, et palvelumuotoilu on mukana, et minkäänlaista narulla 
työntämisen efektiä en oo havainnut vaan päinvastoin, on itsestään selvää, että nää 
asiat on mukana, hommat toimii ja heidät koetaan niinku tarpeelliseksi - - jossain 
yhteydessä oli puhetta, että et niinku jos jossain vaiheessa se menee silleen, et ei 
erikseen tarvi palvelumuotoilua vaan epic ownereit voi hoitaa sitä ite - -  niin en mä 
kyllä nää et ainakaan ulkoisten palveluiden kehittämisessä me ei ehkä ihan vielä olla 
sillä tasolla kuitenkaan." (H17) 
 
"Nii tota, musta se on ihan itsestäänselvyys, et mä oon ite pyrkiny siihen, et jos mä 
esim. perustan jotain tiimiä, niin siinä on aina yks muotoilija ja yks sit joku 
tekniikkahörhö ja sit mielellään joku, joka ymmärtää liiketoiminnan päälle, et mun 
mielestä se on sellanen kombo, mikä on ihan ehdoton, et ilman sitä on turhaa lähteä 
tekemään mitään." (H3) 
 
Niillä, joilla ei ollut kokemusta muotoilun tai kehittämisen kanssa, kokivat 
muotoilun hyödyt hieman epävarmasti. Oman roolin kautta osattiin sanoa, 
että henkilö- ja yritysasiakaspuolilla asiat ovat toisin. Henkilöasiakaspuoli 
koettiin jokseenkin empaattisempana kuin yritysasiakaspuoli. 
Yritysasiakaspuolella näkyi myös enemmän epävarmuutta muotoilun 
määritelmästä. 
 
"Täällä yritysasiakkaissa se on vähä jääny, no se on varmaan priorisoinnin tulostakin, 
mikä on ollu ykkösenä, mut se on niinku hyvin kapea se näkökulma siihen, et ei sitä 
pysty mun työn kautta tällaisesti arvioimaan, mikä se (muotoilun) tilanne on." (H14) 
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Parhaiten muotoilua katsottiin hyödynnettävän Uudet liiketoiminnat -
osastolla Oulussa. Monet mainitsivat myös uudet alueet, liikkumisen sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin. Oulusta etenkin mobiilikehittäminen, OP.fi ja Pivo 
nousivat esiin hyvin muotoiltuina palveluina. Asiasta oli tosin epävarmuutta, 
koska ei oltu varmoja, missä muotoilu näkyy, joten varsin moni kehittämisen 
ulkopuolella oleva linkitti hyvin muotoillut asiat tuotteisiin ja visuaalisiin 
elementteihin ja käytettävyyteen kuten Pivoon ja OP.fi:in. Kuten todettua 
myös henkilöasiakkaiden puolella muotoilun katsottiin näkyvän paremmin. 
Siihen, miten muotoilu näkyy, ei osattu vastata. Koettiin, että oma näkökulma 
muotoiluun on liian kapea. Muutama muotoilusta enemmän kiinnostunut ja 
Muotoilupäivään osallistunut mainitsi "Mannisen porukat" parhainta 
muotoilua tuottavaksi, millä viitataan Design & asiakaskokemus -yksikköön. 
Myös bränditiimi mainittiin parhaiten muotoilua tuottavana yksikkönä. 
 
"Öö sitte on, varmaan nää niinku uudet liiketoiminnat, niinku et siellä on niinku se, 
tavallaan, ku sä lähdet niinku puhtaalta pöydältä, nii se on myöskin helpompi, 
helpompi tavallaan niinku sillon lähteä liikkeelle siitä niinku." (H4) 
 
"Mun käsitteekseni tuo verkkopalvelu on yks semmonen, mikä niinku on semmonen 
käytettävä, hyvä käytettävyys asiakkaalle." (H6) 
 
Muotoiluun koetaan kiinnitettävän paljon huomiota organisaation sisällä, 
mutta konkreettiset teot ja esimerkkitapaukset puuttuvat. Muotoiluun 
suhtaudutaankin osittain keinona kohti parempaa asiakaskokemusta ja sitä 
kautta uusia palveluja. Muotoilun ei kuitenkaan koettu tuovan "kovaa dataa" 
vaan edustavan enemmän pehmeitä arvoja. Ne haastateltavat, jotka olivat 
olleet mukana esimerkiksi käyttäjätestauksissa tai asiakashaastatteluissa, 
kokivat, että ne antavat suppeamman tuloksen, kuin suurta määrää dataa 
tuottavat kyselyt. Lisäksi muotoilu näyttäytyi enemmänkin juuri 
asiakashaastatteluina ja lopputuotteena, joten muotoilun rooli näyttäytyi 
pirstaleisena. 
 
"- - ja sit jatkuvasti ollaan joko niin, et kysytään, onks tää hyvä tai kysytään jotain 
parempii kysymyksii, et kysytään siihen ongelmaan liittyen, mut siis ihan ylipäätään 
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sanon, et onks se muotoilua - - Et, niinku tämmönen build measure learn -tekniikka, 
et meillähän MVP mielletään joskus kahen vuoden työn tulokseksi, kun oikeesti sen 
pitäis olla joku kaks viikkoa, et meillä olis joku ja siitä sit lähetään rakentamaan sen 
päälle, mut se ei oikein ole mahdollista." (H3) 
 
"Et välillä tulee sellanen olo, et siinä on pikkusen niinku, et yritetään laittaa kaikki 
sen muotoilun alle - ja sit mennään vähä niinku harhaan." (H1) 

 

6.2.3 Muotoiluajattelun jalkautumisen keinot  
 
 
Muotoilusta on haastateltavien kokemusten mukaan alettu puhua OP 
Ryhmässä noin viisi vuotta sitten. Kehittämisen puolella jo pitkään olleet 
muistavat, miten "Mannisen poppoo" järjesti työpajoja, jonka kautta etenkin 
palvelumuotoilua alettiin hahmottaa paremmin. Osa taas rinnasti puheen 
muotoilusta alkaneen jo paljon aikaisemmin, tosin eri yrityksissä. Tällöinkin 
puhuttiin enemmän käyttöliittymäsuunnittelusta kuin muotoilusta. Moni 
etenkin keskijohdossa rinnasti muotoilun vahvasti fyysisiin tuotteisiin. Lisäksi 
haastateltavat nostivat esiin OP Ryhmän parin vuoden takaiset laajat 
muotoilijoiden rekrytoinnit. Muotoilusta puhuttaessa monet rinnastivat OP 
Ryhmän palvelumuotoilurekrytoinnit käsitykseensä muotoilusta. 
 
"Sanotaan näin, et se on aika uus ilmiö. Viimeisen parin vuoden aikana. Kun lähettiin 
liikkeelle 2015, nii ei mun mielestä. Mä muistan, et Mannisen Tuomas oli jossain 
ekoissa workshopeissa, ja se oli ekan kerran - - pitkään kuitenkin me sit vähä aikaa 
sätkittiii, et meillä ei oikein ollut mitään palvelumuotoilua, et se oli enemmänki vähä 
sellasta, et businessihmiset mietti, et mikä olis kiva palvelu ja sit, sit koodataan suurin 
piirtein. Et mulle henk. kohtaisesti ihan ensimmäiset kosketukset palvelumuotoiluun 
OP:ssa oli se, ku 2015-16 vaihteessa me otettiin (kumppani) mukaan projekteihin" 
(H3) 
 
"Kuule en edes muista, siitä on jo useampi vuosi, et tää on kuitenkin jonkun aikaa 
ollut jo vahvasti, - -  et muistan hyvin, ku tultiin Ouluun - -  niin tehtiin tää meidän 
digiosaamisenkeskus, mut seuraava tota tällaine porukka olikin sitten muotoilijat, joka 
oli ihan uusi tehtäväkuvaus tavallaan tähän meidän ympäristöön, ja kyllähän siitä on 
jo useampi vuosi." (H14) 
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Yhtenä keinona jalkauttaa muotoiluajattelua Design & asiakaskokemus -
yksiköllä on ollut Muotoilupäivien järjestäminen. Suurin osa haastateltavista 
ei ollut osallistunut aikaisemmin Muotoilupäivään, ja vain muutama 
haastateltavista oli osallistunut jonkun muun toimijan järjestämään 
muotoilutapahtumaan tai -koulutukseen. Haastateltavista vain kaksi oli 
aikaisemmin osallistunut Muotoilupäivään, mutta lähes kaikki olivat 
vähintään kuulleet Muotoilupäivästä kollegoiltaan tai sisäisten mainoksien 
kautta. Ne jotka olivat osallistuneet Muotoilupäivään, kokivat sen 
positiivisena ja mielenkiintoisena tapahtumana. Moni koki, että 
Muotoilupäivä oli muiden töiden osalta hankala järjestää, ja lisäksi liput 
tapahtumaan menivät nopeasti. Osa myös kertoi, ettei osallistuminen 
Muotoilupäivään olisi ollut roolinsa puolesta järkevää ajankäyttöä. Monet 
olivat kuulleet kuitenkin paljon hyvää Muotoilupäivästä, ja suhtautuminen 
aiheeseen oli neutraalin kiinnostunut.  
 
"En oo (osallistunut), ei oo aikatauluihin sopinut. Joku kutsukin kyllä tuli siihen, 
mutta se ei vaan sopinut aikatauluun - - Kyl sinänsä, kyl Reijo (Karhinen, pääjohtaja) 
oli siinä nyt sitten, ja jakoi Twitterissäkin jotain kokemuksia siitä." (H5) 
 
"En oo ollut. - - En ole kuullutkaan. Googlettelin aikoinaan, et mistäs tässä 
muotoilussa on kysymys." (H8) 
 
"En oo varma (kiinnostaako Muotoilupäivä). Se vähä riippuu mitkä ne taustat on, 
koska siis siitä voi saada ajatuksia, mut siinä voi olla se, että välillä meillä täällä 
ryhmässä, meillä on aika paljon erilaisia juttuja. Ja välillä sit tulee joku tällanen 
koulutus, mikä on, vaikka täysin vähittäisasiakasnäkökulmasta tehty, nii sitte 
rehellisesti sanottuna, se on niinku ajanhukkaa, jos sinne menee täysin 
yrityspankkinäkökulmasta - - Mä haluaisin kuulla, millaisia juttuja siellä on, ennen 
ku ostan lipun." (H10) 
 
Kehittämisen puolella Muotoilupäivä nähtiin enemmänkin mahdollisuutena 
verkostoitua. Muotoilupäivä nähtiin myös ennen kaikkea uusille työntekijöille 
hyvänä perehtymisenä muotoilutekemiseen. 
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"Mä näkisin, et tuo vois olla niille hyvä tapa nimenomaan verkostoituu talon sisällä, 
ja kun täällä monessa paikassa tehdään samankaltaisia asioita, niin puhutaan samoista 
aiheista, niin mua on jotenkin täällä ahdistanut se, että ihmiset eivät kommunikoi, et 
tarvittaisi enemmän yhteistä aikaa, kun kaikki vaan istuu palavereissa tai omissa 
kopeissaan, niin sellasta pitäis..." (H12) 
 

6.3 Muotoiluajattelun rooli organisaatiossa  
 
Koska muotoilun menetelmiä tai sen hyötyjä ei täysin ymmärretty, on sen 
roolikin organisaatiossa haastateltaville epäselvä. Osa, etenkin kehittämiseen 
osallistuvat, ymmärtävät muotoilun ja muotoiluajattelun paremmin kuin 
pankkitoiminnan työntekijät, mutta osalle taas muotoilu näyttäytyy ennen 
kaikkea tuotteen viimeistelynä. Haastateltavat perustavat tämän tuntemuksen 
omaan kokemukseensa ja näkemykseen siitä, mitä muotoilu on. Moni kokee 
olevansa väärä ihminen roolinsa puolesta arvioimaan muotoilutekemistä, 
mutta kokevat silti, ettei muotoilu näyttäydy muuten kuin lopputuotteena. 
Tästä esimerkkinä seuraavat lainaukset: 
 
"No, mä oon tosi hataralla pohjalla, mut jos mä ajattelen ihan arkikokemukset et itse 
asiassa se, mitä tolla muotoilun ideologialla haetaan, on itse asiassa aika iso osa sitä 
niinku tekemistä, mut jos toisaalta ihmiset mieltää, että muotoiluprosessi - - on 
visuaalisia asioita ja sen tyyppisiä liittyvii asioita." (H13) 
 
" - - mun on pakko sanoa, et ne liittymäpinnat on aika ohuet ollu, et enhän mä nää 
sitä, mitä kaikkea te teette. Et tota, on siinä mielessä vaikea arvioida, et kuinka hyvin 
se (muotoilu) on siinä koko prosessissa, kun me asioita kehitetään. " (H14) 
 
Toisaalta tämä kokemus vaihteli haastateltavasta riippuen. Osa ylemmästä 
johdosta katsoi, että oli ollut mukana projektissa, jossa muotoilu on ollut 
mukana heti projektin alkuvaiheissa. Haastatteluista nousi myös, että etenkin 
palvelumuotoilu on jossain tapauksissa "päälle liimattua", ja käsky sen 
hyödyntämiseen tulee jostain muualta, kuten seuraava lausahdus osoittaa:  
 
"Valitettavan usein se on vähän semmosta, et meillä on tää idea, palvelumuotoile se."  
(H3) 
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Muotoilun hyödyntämisestä eri projekteissa oltiin silti kiinnostuneita. 
Pankkitoiminnan puolelle etenkin niille, jotka eivät olleet tekemisissä 
kehittämisen kanssa, muotoilu näyttäytyi kiinnostavana keinona oman alueen 
tekemisen parantamiseen. Yritysasiakkaiden puolella taas koettiin, että 
muotoilutoiminta oli enemmänkin keskittynyt henkilöasiakkaiden puolelle.  
 
"Ehkä se (Tuomas Mannisen esitys) niinku toi niinku tietoa siitä, että minkälaisissa 
tilanteissa teihin kannattaa olla yhteydessä, ja sit oli mikä mulla jäi erityisesti mieleen 
siitä että, että niinku tapana toimia, että tehdään niinku mahdollisimman nopeesti 
semmosia karkeita verisoita, mitä päästään niinku testaamaan, ja sitte niinku nopeesti 
niinku tekemään päätöksiä jatkosta myöskin, että ei tehä niinku pitkään aikaan 
suunnitelmaa ja ruveta tekemään ennenku huomataan, et tää ei välttämättä 
pelitäkään.” (H9) 
 
Kuten aiemmin jo todettua, etenkin keskijohdolle muotoiluprosessi näyttäytyi 
pitkälti lopputuotteena ja muotoilun roolin organisaatiossa katsottiin olevan 
pitkälti käyttöliittymien suunnittelua asiakaskeskeisemmiksi. Muotoilun 
avulla katsottiin voivan tuottaa visuaalisesti kauniita palveluita. Sen sijaan 
ylin johto ja kehittämisen organisaatiossa työskentelevät näkivät muotoilun 
roolin näkyvän ainakin prosessin alussa ja lopussa, muttei välttämättä koko 
prosessissa.  
 
"Ei se kyl mun mielestä koko prosessissa näy, jos näkyy, niin se näkyy alussa ja lopussa 
varmaan, mä luulen et se hukkuu se aihe sinne työhön. Ja just se, että kun on paljon 
työtä ja palaverikulttuuria ja muuta vastaavaa, et toi vaatii ehkä aivoja enemmän, nii 
mä luulen, et se sielt tietyllä tapaa jää sitten roikkumaan." (H12) 
 
"Mä koen sen tällä hetkellä sillä lailla, että tehään joku juttu, sisältö, raamit, sitkun 
me ollaan tavallaan sen ns. materiaalin lopputuotoksen kans valmiina, nii mun 
keisseissä se niinku ikään kuin muotoutuu sinne mukaan - - eli (me ei) olla niin hands 
on niitten tuotteiden kanssa, vaan meillä on niinku asiakkuusjohtajien asiantuntijat, 
jotka tekee ne käytännön työt ja sitte asiakkuusjohtaja on niinku kapellimestari, et se 
orkesteri niinku soi - -, nii silleen se näkyy mut sanotaan niinku, ei se niinku nyt 
hirveen paljon niinku varmaan ainakaan. Se ei tunnu siltä et se niinku näkyis ja 
tuntuis, maistuis suussa päivittäin" (H8) 
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Muotoilun rooli strategiassa 
 
Asiakaslähtöisyys näkyy vahvasti organisaation strategiassa, koska OP 
Ryhmä on ollut aina asiakkaidensa omistama osuustoiminnallinen yritys. 
Muotoilun katsottiin näkyvän strategiassa rivien välissä osana 
asiakaslähtöisyyttä. Tästä syystä myös muotoilun koettiin näkyvän 
strategiassa, mutta eniten kuitenkin yksittäisten tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisessä. Uuden strategian katsottiin olevan myös eteenpäin katsova, 
jossa näyttäytyy OP Ryhmän tarve kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Osa 
haastateltavista oli ollut mukana tekemässä OP Ryhmän strategiaa, ja etenkin 
he näkivät asiakaslähtöisyyden olevan vahvasti läsnä. 
 
"Nii ehkä se nyt, ku miettii sitä sen strategian edessä nii, kyllä se siitä sivulauseesta 
on tulkittavissa, et jos puhutaan älykkäistä finanssipalveluista niin, onhan se niinkun 
sivulauseessa niinku rivien välistä luettavissa, mut vois se olla keskeisempikin." (H3) 
 
"Et kyl se strategiaprosessi sitte oli siinä ihan keskeinen, et sitten oltiin valmiita 
lähtemään tällaiseen asiakaslähtöiseen niinkun uusiin liiketoimintoihin myöskin, mut 
peruslogiikka on, et me ollaan aina oltu asiakaslähtöisiä, kun asiakkaat omistaa, niin 
kaikki mitä me tehdään, on vaan asiakkaita varten." (H5) 
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6.3.1 Muotoilun tuoma arvo  
 
 
Ne haastateltavat, jotka työskentelivät läheisesti kehittämisen parissa, kokivat, 
että muotoilu toi arvoa omaan työhön. Lisäksi koettiin, että voisi olla paljon 
sellaisia alueita, missä muotoilua voisi hyödyntää lisää. Esimerkiksi 
palvelumuotoilijan projekteihin tuoma lisäarvo näyttäytyi 
ammattimaisuutena fasilitoida työpajoja ja erilaisten menetelmien hallintana. 
Lisäksi palvelumuotoilun avulla koettiin saavutettavan jotain konkreettista 
"suunnitteluputken toisesta päästä", joka taas määrittää kehittämisen 
seuraavan vaiheen. Kehittämisessä palvelumuotoilijoiden kanssa 
työskennelleet kokivat palvelumuotoilijan tuovan lisäarvoa osaamisellaan, ja 
olevan tätä kautta eräänlainen työpari. Etenkin digitaalisissa tuotteissa ja 
palveluissa muotoilun hyödyt konkretisoituivat. 
 
"- - Kyllä mun mielestä tuottaa. Niinku mä sanoin, et erityisesti näissä sähkösissä 
palveluissa se korostuu vielä super paljon mutta, varmasti on vielä paljon sellasta, 
missä sitä vois hyödyntää.” (H16) 
 
Mitä kauemmas kehittämisen arjesta mentiin, sitä voimakkaammin muotoilun 
tuomat hyödyt vähenivät. Muotoilun kyllä koettiin olevan avain asiakkaan 
maailmaan, ja sitä kautta parempaan asiakaskokemukseen, mutta hyödyt 
jäivät abstraktille tasolle. Toisaalta osa koki, että muotoilun menetelmien 
avulla projekteihin ja tekemiseen saatiin uusia näkökulmia ja ajattelemisen 
aihetta. 
 
"Kyl se, siis joo kyl mä niinkun näen et siitä on hyötyä, ei silleen voi sanoa, että 
niinkun konkreettista hyötyä niinkun saman tien, mutta niinkun, et joutuu ite 
ajattelemaan sitä ja tavallaan niinkun sen, sen niinku palvelumuotoilun niinkun 
ajatuksen sisäistämiseen se oli niinkun hyvä" (H2) 
 
Pankkiliiketoiminnan puolella koettiin, että muotoilun arvo määrittyi pitkälti 
kerättävän asiakasdatan kautta. Oikeaa palautetta asiakkaalta arvostetaan, 
mutta kerättävän datan pitäisi olla numeerisesti arvioitavaa ja perustua 
massoihin. Etenkin projektien ja hankkeiden alkupäässä kerättävä tieto 
kiinnosti, ja asiakaspalautteella ja-kokemuksella palvelusta nähtiin suurta 
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merkitystä tuotteiden kehittämisessä. Toisaalta näkemys muotoilusta saattoi 
olla juuri asiakashaastatteluja ja työpajojen pitämistä, joten näkyvyys 
muotoiluun ja sen menetelmiin oli kapea. 
 
"(Se) mitä mä arvostan niinkun eniten tässä (muotoiluosaamisessa) on se aito 
käyttäjäpalaute, joka tulee vähän isommalta määrältä ku viideltä tai kymmeneltä tai 
kaheltakymmeneltä ja.. - - Et ihan tällasta alkupään, kun näitä tarpeita tutkitaan ja sit 
se kohta, missä tota me saadaan jotain aikaan, et ne mua kiinnostaa tässä muotoilussa, 
mut sit et välillä se voi olla sellaista höttöä. Mut et, kai sekin on tarpeellista."  (H1) 
 
"No tota sanotaan, et vaihtelee jos miettii tätä meidän OP:n omaa toimintaa, niin aika 
paljon se on kuitenkin jääny sit sellaseen asiakashaastatteluiden, et luodaan jotain, 
mikä se on, aihepilvi, miten asiakkaat mieltää, mut ehkä siitä on jääny se seuraava 
askel, et okei toi on se asiakkaan maailma, miten me tuodaan se niinkun tähän hetkeen, 
et rutistetaan tää kaikki ajatukset ja oivallukset se asiakkaan maailma jokski palveluks, 
joka on oikeesti jotain konkreettista, käsin kosketeltavaa - - et oikeesti sulla on se 
palvelu yksiselitteisesti siinä edessä niinku ensimmäinen versio, eka ajatus siitä, mitä 
se voisi olla, nii et ois tullu sellasii ideoita et tällainen palveluidea meillä on, joka 
perustuu asiakashaastatteluista - - niinkun asiakkaan tarpeesta, ongelmasta, nii 
sellasta ei ehkä oo niinku riittävästi. Okei, mä kärjistän, ei ole tullu lainkaan. 
Todellisuus on jossain tossa puolivälissä, et ei oo tullut mun mielestä riittävästi." (H3) 
 
Keskijohdon vastauksista huomasi selkeästi, että muotoilun hyödyntämisestä 
oltiin kuultu ja se ymmärrettiin läheisesti asiakkaille tuotettavan hyödyn 
kanssa, mutta sillä ei ollut kosketuspintaa omaan arkeen ja työhön. 
Muotoilusta koettiin puhuvan paljon ryhmän sisällä, mutta muotoiluun ja sen 
arvoon liittyviin kysymyksiin ei osattu oikein vastata. 
 
"Ehkä siitä puhutaan paljon, mutta. Mutta näkyykö se sillä lailla niinku käytännössä, 
niin kyllä mä enemmän mä ehkä ite ajattelisin, että se kuitenkin niinku on konkretiaa 
tolla mikrotasolla enemmänkin kuin sitten tuolla, tuolla makrotasolla. Tai, varmasti 
siitä paljon puhutaan ja johtoryhmissä keskustellaan, mut sen jalkauttaminen ei, ei. 
Niinku minä en oo siihen niinku törmänny tai siis se ei oo juuri minun tekemistä 
hyödyntänyt." (H6) 
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Idea muotoilun hyödyntämiseen projekteissa tai hankkeissa sai vaihtelevia 
vastauksia. Osittain muotoilun ja palvelumuotoilijan hyödyntämisen nähtiin 
tulevan annettuna, ikään kuin "näin kuuluu tehdä", etenkin kehittämisen 
puolella. Toisaalta kehittämisessä myös koettiin itsestäänselvyytenä ja itselle 
tärkeänä asiana, että projekteissa on mukana palvelumuotoilija. 
Palvelumuotoilijan avulla koettiin saavan asiakkaan maailma mukaan 
projekteihin. 
 
"Se (palvelumuotoilijan hyödyntäminen) tulee automaattisesti ikään kuin annettuna 
tekijänä jo, mihin voi pelkästään olla tyytyväinen, se on hyvä asia, mutta kyllä esim. 
nää kaks epiciä, missä oon ollu mukana, niin alusta saakka jo ekassa palaverissa, 
palavereista lähtien, niin palvelumuotoilija on ollu mukana." (H18) 
 
Pankkiliiketoiminnan puolella koettiin myös, että palvelumuotoilijan tai 
ylipäätään muotoilun hyödyntäminen projekteissa tulee annettuna. Heidän 
näkökulmastaan palvelumuotoilu luo parempaa asiakaskokemusta, ja että 
idea palvelumuotoilun hyödyntämiseen tulee tarpeesta osallistaa asiakasta. 
Toisaalta suoraa vastausta ei saatu siitä, kuka määrää, että palvelumuotoilua 
pitää hyödyntää projekteissa. Palvelumuotoilijan koettiin pääsääntöisesti 
tuovan arvoa, mutta arvoa ei osattu täysin määrittää. Yleisesti ottaen koettiin, 
että muotoilijan hyödyntäminen projekteissa oli helppoa ja kannattavaakin.  
 
"No kyllähän mun mielestä idea lähtee sieltä asiakaskokemuksen korostamisesta ja me 
ollaan täällä asiakkaita varten, oli kyse sitten henkilö- tai yritysasiakkaista. Et kyllähän 
se sieltä on lähtenyt, kun se on korostunut ja korostunut, niin kyllähän sitten 
palvelumuotoilun ja muotoilun merkitys on tullut vahvasti siihen." (H14) 
 
 
"No se tuli aika lailla, ei nyt voi sanoa annettuna, ikään kuin niin kuin sovittuna, et 
näihin otetaan mukaan. Niinku näin. Näin kuuluu tehdä ja sen takia ehkä olikin vähä 
silleen, et mikähän juttu tää on.. - - Sanotaan et se ei ihan varmasti oo ehkä siinä 
prioriteettilistan kärjessä, mutta edelleen jos mä mietin, vaikka meidän 
konttorinjohtajia tai muita, niin kyllähän sillä tavalla tai meidän aluejohtajia, jotka 
ovat näiden konttorijohtajien esimiehiä, niin kyllähän heidän olis hyvä ymmärtää 
myös se näkökulma." (H16) 
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6.3.2 Muotoiluajattelua tukeva kulttuuri 
 
 
Seuraavaksi vertaillaan Muotoilupäivässä 2017 Viestiseinän kautta tehtyä 
kyselyä ja haastatteluissa haastateltavien kanssa läpikäytyä kyselyä. 
Molemmissa kyselyisä kysymykset sekä asteikko ovat samat. Tarkoituksena 
on löytää samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia vastausten välillä. 
Muotoilupäivän kyselyyn vastasi 156 työntekijää eri puolilta OP Ryhmää, kun 
taas haastatteluissa esitettyyn kyselyyn vastasi 19 haastatteluun 
osallistunutta. Eroa kyselyillä oli toteutustavassa ja tuloksissa; Viestiseinän 
kyselyssä oli mahdotonta saada tietää, kuka kysymyksiin vastasi. Sen sijaan 
haastatteluissa tehdyissä kyselyissä oli tarkoitus yhdessä haastateltavan 
kanssa kartoittaa taustoja vastauksille, ja selvittää miten kysymykset oikeasti 
ymmärretään. Kysymykset 1-12 pohjautuvat Luma Instituten Culture of 
Innovation -malliin, joten vastaukset on jaettu neljään eri teemaan mallin 
mukaisesti. Kysymykset 13-18 taas pohjautuvat sen sijaan Danish Design 
Ladder -malliin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88		

EETOS: Muotoilun sisältö 
 
Muotoilupäivän kyselyyn vastanneet ovat  alla olevan kuvan (kuva 14) 
mukaan sitä mieltä, että OP Ryhmän työntekijöillä on yhtenäinen käsitys siitä, 
mitä muotoilu on OP Ryhmässä. Jokseenkin samaa mieltä oltiin myös 
mahdollisuudesta toimia luovasti ja epäonnistua, sekä viimeisestä väitteestä 
OP Ryhmän muotoilun joustavasta ja perusteellisesta kyvystä innovoida. 
 

 
 
Kuva 14. Muotoilupäivän kyselyn väitteiden 1-3 (muotoilun sisältö) keskiarvot 
(n=156) 
 
Sen sijaan haastattelujen perusteella vastausten (Kuva 15) keskiarvot ovat 
paljon matalammat. Merkittävin ero on kuitenkin ensimmäisessä väitteessä 
verrattuna Muotoilupäivän kyselyyn. Haastattelujen vastausten keskiarvon 
mukaan haastateltavat ovat jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa, että OP 
Ryhmän työntekijöillä olisi yhteinen käsitys muotoilusta. Haastateltavat olivat 
asiasta jokseenkin yksimielisiä; 
 
"Voiko yhteistä näkemystä olla missään yhtiössä?" (H6) 
 
"Työntekijöillä ei varmasti ole yhteistä näkemystä siitä, mitä muotoilun on meillä. 
Muotoilu pitäisi tehdä paljon tutummaksi, ja se on myös viestintäjohtajan vastuulla" 
(H5) 
 
"Tuote- ja palvelukehitys ei näyttäydy meille mitenkään." (H14) 
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Kuva 15. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 1-3 (muotoilun 
sisältö)  
 
 
Näistä väitteistä nousseiden teemojen perusteella muotoiluajattelun koetaan 
olevan näkyvä osa OP Ryhmän tekemistä, mutta nykyinen kuva riittää etenkin 
niille, jotka eivät kehittämisen parissa työskentele. Heille riittää asiasta iso 
kuva. 
 
Kahdesta muusta väitteestä tässä teemassa erot eivät olleet niin merkittäviä. 
Näissä väitteissä korostui etenkin OP Ryhmän kehittämisen puolen 
haastateltavien vähyys suhteessa pankkiliiketoiminnassa työskenteleviin, 
joten vastauksen voi selittää osittain sillä; keskiarvo neljä tällä asteikolla 
tarkoittaa, ettei väitteeseen ole osattu vastata.  
 
Luovasti toimimisesta ja epäonnistumisista puhuessa koettiin, ettei OP 
Ryhmän sisäinen kulttuuri tarjoa tälle mahdollisuutta. Tästä kertoo muun 
muassa seuraava kommentti; 
 
"Eihän meillä ole mahdollisuutta toimia luovasti. Se loppuu siihen, kun juttelee 
juristin tai riskienhallinnan johtajan kanssa" (H3) 
 
"Ei epäonnistumisista oo ikinä rangaistu, mut kulttuuri on vähän sellainen." (H6) 



90		

INFRASTRUKTUURI: Muotoilun käytännöt ja johtaminen 
 
 
Muotoilupäivän kyselyssä (kuva 16) tulokset väitteisiin 4-6 ovat jälleen 
hieman korkeammat kuin haastatteluissa esitetyssä kyselyssä (kuva 17). 
Muotoilupäivään osallistuneet olivat lähes samaa mieltä siitä, että OP Ryhmän 
muotoilu on tunnistettavaa ja tuo yritykselle arvoa. OP Ryhmän 
johtamiskäytännöistä keskiarvo neljä kertoo, ettei kysymykseen osattu 
vastata. Myös innovaatiotoiminta oli vastaajille epäselvä. 
 

 
Kuva 16. Muotoilupäivän kyselyn väitteiden 4-6 keskiarvot (Muotoilun käytännöt ja 
johtaminen) (n=156) 
 
 
Sen sijaan haastattelujen vastauksista (kuva 17) suurimman eron 
Muotoilupäivän kyselyyn voi nähdä toisessa kysymyksessä, jonka mukaan 
ollaan jokseenkin eri mieltä OP Ryhmän johtamiskäytännöistä ja 
siiloutumisesta. Haastatteluissa tehdyn kyselyn vastausten mukaan 
siiloutuminen näkyy vahvasti OP Ryhmässä.  
 
"Johtamiskäytännöt vois olla meillä ketterämpiä." (H2) 
 
"Paljon haasteita siinä, että ollaan iso organisaatio. Onko kyse johtamiskäytännöistä 
vai onko ison talon ongelmat? Edelleen johdetaan siiloissa." (H16) 
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"Kyllä me ollaan aika usein ennakkoon ajatellun polun vankeja. Pitäis enemmän 
kyseenalaistaa, et onks tää järkevää. Kulttuurin pitäis olla sellainen, et kun kehitetään 
uutta liiketoimintaa, niin pitäis olla riskiä." (H14) 
 
 
 

 
 
Kuva 17. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 4-6 (muotoilun 
käytännöt ja johtaminen)  
 
 
Innovaatiotoiminnasta puhuessa vastaukset olivat molemmissa kyselyissä 
samat: tapoja mitata innovaatiota ei tunneta. 
 
"Mun mielestä ei ole tehokkaita innovaatiomittareita - päinvastoin. Ekasta päivästä 
lähtien tulee myyntitavoitteet." (H3)  
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KÄYTTÄYTYMINEN: Tapa toimia 
 
Muotoilupäivän kyselyssä (Kuva 18) vastaukset pysyivät samoissa luvuissa 
kuin aikaisempienkin väittämien vastauksissa. 
 

 
 
Kuva 18. Muotoilupäivän kyselyn väitteiden 7-9  (tapa toimia) keskiarvot (n=156) 
 
 
Samoin myös haastattelussa (kuva 19)  esitetyssä kyselyssä keskiarvot ovat 
suurin piirtein samat, eikä suurta eroavaisuutta näy.  
 

 
 
Kuva 19. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 7-9 (tapa toimia)  
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Molempien kyselyjen vastaukset liikkuvat lähellä neljän keskiarvoa, joka voi 
kertoa näkyvyyden puuttumisesta tuote- ja palvelukehittämiseen. Suurin ero 
näkyy kuitenkin toisessa väittämässä, jossa esitetään OP Ryhmän tuote- ja 
palvelukehittämisen olevan ihmiskeskeistä. Haastatteluissa näistä väittämistä 
ei noussut juuri kommenttia. Koettiin, että ollaan vielä kaukana 
asiakasrajapinnasta, vaikka tekemisen koettiin olevan ihmiskeskeistä. 
 
"En mä tota empaattiseksi sanois, tuntuu vähän hankalalta, kun teet isoille massoille 
- - Onko tää asiakas vai yhteisökeskeinen? Enemmänkin korostuu se yhteisöllisyys." 
(H1) 
 
"Mun mielestä ollaan vielä kaukana asiakastajapinnasta." (H7) 
 
Visuaalisia työkaluja tai ketterää prototypointia eivät olleet nähneet muut 
kuin kehittämisen parissa työskennelleet:  
 
"Joo tiedän, että tuote- ja palvelukehityksessä kokeillaan paljon." (H2) 
 
"Visuaalisuus ja kekseliäisyys ei näy meille." (H5) 
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RESURSSIT: Muotoilun resursointi 
 
Muotoilupäivän kyselyssä (Kuva 20) vastaukset ovat tässä teemassa jälleen 
korkeammat kuin haastatteluissa läpikäydyssä kyselyssä. OP Ryhmän 
työntekijöiden mahdollisuudesta oppia muotoilua oltiin jokseenkin samaa 
mieltä. Sama koskee myös OP Ryhmän tuote- ja palvelukehityksen modernien 
työkalujen hyödyntämistä. Myös innovaatiotoiminnan linjaus strategian 
kanssa -väittämästä ollaan keskiarvollisesti jokseenkin samaa mieltä. 
 
 

 
 
Kuva 20. Muotoilupäivän kyselyn väitteiden 10-12 (resurssit) keskiarvot (n=156) 
 
 
Suuria eroavaisuuksia vastausten välillä ei ollut. Haastateltavat (kuva 21) 
kiinnittivät eniten huomiota työkaluihin, jotka rinnastettiin muihin OP 
Ryhmän sisäisiin työkaluihin ja järjestelmiin ja etenkin niiden 
toimimattomuuteen. 
 
"Meillä ei varmaan oo kaikista parhaimmat työkalut käytössä." (H5) 
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Kuva 21. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 10-12 (muotoilun 
resursointi) 
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DANISH DESIGN LADDER -VÄITTÄMÄT 
 
Luma Instituten Culture of Innovation -mallin lisäksi sekä Muotoilupäivän 
palautekyselyn että haastateltavien avulla testattiin myös Danish Design 
Ladder -mallin sopivuutta muotoiluajattelun kypsyyden mittaamiseen. Malli 
on käytetty Design & asiakaskokemus -yksikön toimesta jo aikaisemmin 
viestimään muotoilun käytön tasosta organisaatiossa. Kysymykset on 
kehitelty mallin pohjalta. Muotoilupäivän palautekyselyyn vastasi 39 
Muotoilupäivään osallistunutta, ja väittämiin vastattiin saman 1-7 Likert-
asteikon mukaisesti kuin aikaisemmassakin kyselyssä. 
 
Muotoilupäivän palautekyselyyn (kuva 22) vastanneet kokivat, että heillä on 
mahdollisuus oppia muotoilua (jokseenkin samaa mieltä). Sen sijaan 
haastatteluissa noussut vastausten keskiarvo eroaa tästä eniten. Kuvan 23 
mukaan keskiarvo sijoittuu "jokseenkin eri mieltä" ja "en osaa sanoa välille." 
Vastauksiin on saattanut vaikuttaa Muotoilupäivän osallistujien vastaaminen 
kyselyyn ja heidän kokemuksensa Muotoilupäivästä. Haastatteluihin 
osallistuneista juuri kukaan ei ollut aikaisemmin osallistunut 
Muotoilupäivään. Osa haastateltavista koki, että omaan rooliin ei niinkään 
kuulu oppia muotoilua. 
 
"Ei välttämättä kuulu minulle oppia muotoilua työssäni. Tuotteet on jo valmiiksi 
pureskeltuja." (H8) 
 
"Nämä asiat on aika kaukana omasta tekemisestä" (H6) 
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Kuva 22. Muotoilupäivän palautekyselyyn vastanneiden (=39) vastausten 13-15 
keskiarvot (Danish Design Ladder) 
 
 
Muotoilun katsottiin olevan jokseenkin keskeistä oman työn kannalta 
molemmissa kyselyvastauksissa. Haastateltavat (kuva 23) näkivät, että 
etenkin kehittämisen puolella muotoilulla on erittäin keskeinen rooli.  
 
"Kehittäminen & Teknologiat -puolelle muotoilu on erittäin keskeistä" (H11) 
 
Suhteellisen yhtä mieltä oltiin myös muotoilun keskeisestä roolista tuotteiden 
ja palveluiden kehittämisessä. Muutama suhtautui muotoilun "keskeisyyteen" 
varauksella: 
 
"Musta tuntuu, että ihmiset mieltää muotoilun täällä vähän ehkä keijupölynä välillä." 
(H3) 
 
"Muotoilu ei ole keskeisin OP:n tuote- ja palvelukehittämisessä, eikä voikaan olla - - 
ei tää design ole niin autuaaksi tekevää" (H1) 
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Kuva 23. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 13-15 (Danish 
Design Ladder) 
 
Muotoilupäivän palautekyselyn (Kuva 24) väittämien vastaukset 
kysymyksiin 16-18 olivat keskiarvoltaan hieman korkeammat kuin 
haastateltavien vastaukset (Kuva 24). Palautekyselyyn vastanneet kokivat 
muotoilun olevan samaa mieltä siitä, että muotoilulla on keskeinen rooli OP 
Ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä. Samaa mieltä oltiin myös 
muotoiluajattelun roolista ryhmän toiminnassa. Muotoiluedun koettiin 
tuovan myös kilpailuetua OP Ryhmälle. 
 

 

 
Kuva 24. Muotoilupäivän palautekyselyyn vastanneiden (=39) vastausten 16-18 
keskiarvot (Danish Design Ladder) 
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Sen sijaan haastateltavien (kuva 25) mukaan oltiin jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että muotoilulla on keskeinen rooli OP Ryhmän liiketoiminnan 
kehittämisen kanssa. Samaa mieltä oltiin myös muotoiluajattelun 
näkyvyydestä OP Ryhmän toiminnassa. Suurin ero kyselyiden keskiarvojen 
välillä on muotoilun avulla tuotettava kilpailuetu OP Ryhmälle. Koettiin, että 
muotoilu tuo enemmänkin kilpailukykyä, mutta koettiin myös, että 
muotoilun avulla ei pystytä enää erottautumaan.  
 
"Ei olla muotoilu niin hienoja juttuja, ettei kukaan meidän kilpailijoista vois sitä 
kopioida - - En mä nyt sanois, että muotoilu tois meille kilpailuetua." (H5) 
 

 
 
Kuva 25. Haastateltavien (n=19) vastausten keskiarvot väitteisiin 16-18 (Danish 
Design Ladder) 
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6.4 Yhteenveto päälöydöksistä  

 
Alla olevaan taulukkoon (taulukko 3) on koottu tulosten päälöydökset 
teemoittain.  
 
Taulukko 3. Päälöydökset teemoittain (vasen sarake) 
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7. Pohdinta 
 
 
 
Tutkimusten tulosten ja muotoiluajattelun teorian pohjalta voidaan todeta, 
että muotoilun sekä etenkin muotoiluajattelun mittaaminen ja määrittäminen 
on haastavaa. Muotoilun hyötyjen mittaamista on tutkittu paljon (Pitkänen et 
al., 2012) ja muotoilun kypsyyden määrittäminen kuuluu samaan vaikeasti 
määritettävään alueeseen. Muotoilua on vaikea mitata määrällisesti, sillä 
muotoilu itsessään edustaa abstrakteja arvoja. On vaikea mitata, tuottaako 
muotoilijan rooli projektikehityksessä tuotteelle tai palvelulle erityistä arvoa, 
sillä muotoilijan työ on nivoutunut moneen eri tieteenalaan sekä rooliin 
(esimerkiksi Lindström et al., 2006, 33).. Muotoilutekemiseen itsessään jo 
liittyy yhteiskehittäminen (Brown, 2008, 87), joten on vaikea määritellä, mikä 
muotoilun menetelmä tai työvaihe on vaikuttanut projektin, tuotteen tai 
palvelun onnistumiseen.  
 
Ylipäätään asiakaslähtöisyys ja muotoilu sekoitetaan OP Ryhmässä 
keskenään. Vaikka muotoiluajattelun keskiössä onkin asiakas, sen prosessiin 
ja ajattelutapaan kuuluu paljon muutakin. Tutkimuksen haastateltavat 
osasivatkin nähdä asiakkaan muotoiluajattelun ja muotoilutekemisen 
keskiössä, mutta itse prosessi näyttäytyi epäselvänä. Ajateltiin myös, että 
muotoiluajatttelu on yhtä kuin käyttöliittymäsuunnittelua. Tämä voi johtua 
siitä, että abstraktia muotoiluprosessia ole onnistuttu konkretisoimaan. 
 
 Asiakaslähtöisyyden lisäksi muotoiluajattelun muut teemat eivät näy 
juurikaan tuloksissa, pikemminkin päinvastoin. Toiminnan koetaan olevan 
siiloutunutta, jossa eri tason ja projektin työntekijät työskentelevät omissa 
siiloissaan, ja vaikka yhteistyötä tehdään, priorisoidaan oma työ yhdessä 
tekemisen edelle. Myös visuaalisuus, ketterä prototypointi ja iteraation kautta 
oppiminen eivät nousseet esiin vastauksissa. Epäonnistumisen välttelemisen 
ja riskin kaihtamisen kulttuuri on OP Ryhmässä suuri, mikä toisaalta on 
ymmärrettävää OP Ryhmän historian takia; perinteisesti 
pankkiliiketoiminnassa riskejä on yleensä kaihdettu.  
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7.1 Muotoiluajattelun kypsyyden mittaaminen OPssa 
 
Teorian pohjalta voidaan todeta, että etenkin organisaatiokulttuurin 
kypsyyttä on mitattu jo kauan erilaisilla malleilla (Fraser, Moultrie & Gregory 
2002, 3).  Onkin ymmärrettävää, että muotoilua halutaan pyrkiä mittaamaan 
samalla tavoin kuin muuta organisaatiotekemistä. Mallien avulla pyritään 
konkretisoimaan muotoilun arvoa organisaatioille. Tälle on selkeästi tarvetta, 
sillä tutkimusten tulosten perusteella muotoilulta kaivataan ennen kaikkea 
konkreettisuutta. Vaikka muotoilun ymmärretäänkin tuovan parempaa 
asiakaskokemusta, sen prosessi näyttäytyy epäselvänä, ja monesti ajatellaan, 
että muotoilu on nimenomaan pelkästään käyttöliittymäsuunnittelua. Tämä 
johtuu siitä, ettei abstraktia muotoiluprosessia etenkin palvelumuotoilussa ole 
onnistuttu konkretisoimaan. Asiakashaastatteluilla ja -testauksilla nähdään 
kyllä arvoa, mutta koska liiketoiminnassa luvuilla on eniten merkitystä, 
kaivataan asiakashaastattelujen taustalle suurempaa massaa. Tämä taas ei 
välttämättä tuo syvempää ymmärrystä asiakkaasta, jolloin muotoiluprosessin 
alkupää eli ymmärrysvaihe voi jäädä ontoksi. Liiketoiminnassa prosentit ja 
luvut tuovat yleensä enemmän uskottavuutta, eli on hyvä miettiä, onko 
muotoilulla eräänlainen uskottavuusongelma, jos sitä ei pystytä mittaamaan 
systemaattisesti. Muotoilun hyödyt ovat abstrakteja, asiakkaille tuotettavia 
kokemuksia ja arvonluontia, mutta toisaalta aiemmat tutkimukset myös 
osoittavat, että muotoilua hyödyntävät yritykset pärjäävät kilpailijoitaan 
paremmin (esimerkiksi Pitkänen et al. 2012, 58; 60). Ei ole kuitenkaan 
konkreettisia malleja, miten tai miksi muotoilun avulla on onnistuttu tuomaan 
yritykselle voittoa. 
 
Muotoilun kypsyyttä määrittävät työkalut ja mallit eivät ole ainut yritys saada 
muotoilun hyötyjä näkyvämmäksi muulle organisaatiolle. OP Ryhmän 
Design & asiakaskokemus -yksikkö on jo pitkään mitannut 
muotoilutekemistään niin kutsutulla palvelumuotoiluprosentilla, joka mittaa, 
kuinka moni hanke tai projekti on hyödyntänyt muotoilua. Prosentti on 
vuosien varrella kasvanut, mutta ei silti kerro muotoiluajattelun 
jalkautumisesta tekemiseen ja ajattelumalleihin. Kuten tutkimuksen tuloksista 
voi huomata, ne työntekijät, jotka ovat olleet mukana muotoilua 
hyödyntäneissä projekteissa ymmärtävät kyllä muotoilun merkityksen ja 
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prosessin, mutta etenkin pankkiliiketoiminnan puolella muotoilun 
hyödyntäminen ei ole välttämättä tuonut omaan työhön arvoa, vaan 
muotoilua hyödynnetään, koska niin pitää tehdä. Etenkin 
pankkiliiketoiminnan työntekijöiden asenteista voi huomata, että muotoilusta 
puhutaan kyllä paljon ja siitä ollaan osin jopa kiinnostuneita, mutta 
ajattelumalli ei ole onnistunut jalkautumaan tekemiseen. Idea muotoilun 
hyödyntämiseen tulee jostain muualta, ja kokemukset asiasta eriävät. 
Luultavasti tämä johtuu siitä, ettei muotoilun arvoa ymmärretä eli sitä ei ole 
osattu täysin konkretisoida pankkiliiketoiminnalle, ja siksi ettei muotoilu 
välttämättä näy omassa arjessa. 
 
Design & asiakaskokemus -yksikön palvelumuotoiluprosentista puhuttaessa, 
on hyvä nostaa esiin prosentin kehittyminen aina yksikön perustamisesta 
tähän päivään. Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2017, jolloin lähes 
kaikki kehittämisen hankkeista tai projekteista muotoiltiin (muotoiluprosentti 
lähes 100), joka tarkoittaa sitä, että mukana on muotoilija tai vähintään 
hyödynnetään muotoilun menetelmiä alusta loppuun. Nykyinen 
muotoiluprosentti puoltaisi sitä, että muotoilun taso kehittämisen hankkeissa 
olisi Danish Design Ladder:in mukaan kolmannella portaalla (muotoilu 
prosessina). Sen sijaan tutkimuksen aineisto osoittaa, että etenkään 
pankkiliiketoiminnassa asia ei ole näin. Koska palvelumuotoiluprosentilla 
mitataan kehittämisen projekteja, nykyiset päätelmät OP Ryhmän 
muotoiluajattelun kypsyydestä eivät pidä paikkaansa. Tosin, Danish Design 
Ladder on suhteellisen ylätason malli vaikkakin yleisesti hyväksytty 
kypsyyden arviointia varten (esimerkiksi Kretschmar, 2003), joten sen kautta 
pystyykin tarkastelemaan kokonaiskuvaa vain yleisesti. Tässä tapauksessa 
koko OP Ryhmää. Pitää silti huomioida, että koko orgnisaation mittakaavassa 
muotoiluajattelu ei välttämättä ole kolmannella tasolla. Muotoiluajattelun 
kypsyys voikin vaihdella huomattavasti OP Ryhmän eri liiketoiminta-
alueiden välillä. Vaikka palvelumuotoiluprosentti siis olisi kasvanut vuosien 
varrella, se ikään kuin maalaa kuvaa vain kehittämisen muotoilutyöstä. 
 
Tämän vuoksi voidaankin pohtia, kuinka pitkälle organisaatiossa 
muotoiluajattelun on jalkauduttava, ja mitä muotoiluajattelun jalkauttamisella 
saavutetaan. Riittääkö, että muotoiluajattelu nähdään samalla tasolla 
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asiakaslähtöisyyden kanssa, kun molempien koetaan tuottavan parempaa 
asiakaskokemusta? Etenkin pankkiliiketoiminnassa muotoilun koetaan 
olevan eräänlaista vanhaa asiaa uudessa paketissa, ja suhtautuminen 
muotoiluun saattaa tästä syystä olla skeptinen. Riittääkö se, että 
muotoiluajattelu näyttäytyy lähemmin niille ihmisille, jotka ovat työnsä 
puolesta mukana kehittämisessä, vai pitäisikö jokaisella OP Ryhmän 
työntekijällä olla yleiskuva siitä, mitä on muotoiluajattelu ja mitä hyötyjä sen 
avulla voidaan saada. Kukaan tutkimuksen haastateltavista ei työskennellyt 
läheisesti asiakasrajapinnassa, mutta osalla oli aikaisempaa työkokemusta 
asiakkaan kanssa toimimisesta. Heidän mielestään voisi olla hyvä, että etenkin 
asiakasrajapinnassa työskentelevillä olisi ymmärrys siitä, millaisia tuotteita ja 
palveluita OP Ryhmä tuottaa, ja minkälaista arvoa ne tuovat asiakkaalle.  
 
Teoriakatsaus olemassa olevista muotoilun kypsyyttä mittaavista työkaluista 
ja malleista tarjoaa useamman erilaisen mallin muotoilun tutkimuksen tai 
konsulttiyritysten tuottamana. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin viiteen 
erilaiseen malliin ja työkaluun, joista kaikissa näkyy sama, asteittain 
muotoilun lisääminen organisaatioon. Mikään malleista ei kuitenkaan anna 
keinoja tai muita konkreettisia tekoja, joilla muotoiluajattelun kypsyyttä 
organisaatiossa voisi paremmin edistää. Lähimmäksi pääsee Luma Instituten 
Innovaatiokulttuuri -malli, joka näyttää selkeästi 18 eri aluetta 
organisaatiossa, jotka vaikuttavat innovointiin. Muita malleja tarkastellessa 
voi huomata, että kaikki pyrkivät mittaamaan muotoilun kypsyyden 
jonkinlaista tasoa, ja lisäksi mahdollisesti vielä, miten hyvin muotoilu on 
integroitunut esimerkiksi Design Maturity Matrix. Design Maturity Survey -
malli (Artefact, 2015) sen sijaan ei ole porrasmalli vaan sopii paremmin juuri 
asenteiden ja kyvykkyyksien määrittelyyn organisaatiossa. Se nostaa esiin 
muotoiluajatteluun kuuluvat ominaisuudet, ja onkin malleista ehkä eniten 
lähimpänä muotoiluajattelun ideologian määrittämistä organisaatiossa. 
 
Koska Design & asiakaskokemus -yksikkö on mitannut ja määritellyt 
muotoiluajattelun ja tekemisen kypsyyttä  Danish Design Ladder -mallilla, on 
hyvä tässä kohtaa pohtia mallin sopivuutta tutkimuksen että OP Ryhmän 
kannalta. The Danish Design Ladder -mallin mukaisesti on vaikea määrittää 
etenkin suuren organisaation muotoilutekemisen taso etenkin, kun kyseessä 
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on organisaatiomalli, joka on matriisissa. Danish Design Ladder tarjoaa kyllä 
yleisen "keskiarvon" muotoilun tilasta organisaatiossa, mutta se ei ota 
tarkemmin kantaa siihen, miten muotoilu on oikeasti jalkautunut ja mikä on 
muotoilun oikea hyödyntämisen taso. Lisäksi malli keskittyy muotoiluun 
yleisesti, ja on vaikeaa määritellä mikä on muotoiluajattelun jalkautumisen 
taso. Design & asiakaskokemus -yksikön ongelmana voidaankin ajatella 
olevan selkeämmän ja konkreettisemman mallin puuttuminen; millä tavalla 
muotoilun kypsyyttä voitaisiin kasvattaa, ja mitä se vaatisi. Tästä syystä 
voidaan sanoa, että Danish Design Ladder on hyvä malli ylätason 
viestimiseen, jos mallia varten kerätyt tiedot koskevat koko organisaatiota. 
Malli ei tarjoa esimerkiksi valmiita kysymyksiä kypsyyden selvittämistä 
varten organisaation työntekijöiltä, joilla saataisiin kerättyä yhtenäistä dataa, 
joten on helppo sanoa ”mututuntumalla” millä tasolla muotoilun kypsyys on. 
 
Danish Design Ladder-mallissa OP Ryhmän muotoiluajattelun kypsyyden voi 
nähdä olevan toisella askelmalla, jos tarkastelu tehdään koko organisaation 
tasolla. Jos taas puhutaan ainoastaan kehittämisen puolesta, johon 
palvelumuotoiluprosentti perustuu ja josta OP Ryhmän muotoilun kypsyys 
määritetään, voidaan sanoa muotoilun kypsyyden olevan kolmannella tasolla, 
kenties ottamassa askelta neljännelle tasolle. Tutkimuksen tulosten mukaan 
muotoilu näyttäytyy OP Ryhmässä joko nopeasti vaihtuvana, uutena 
trendisanana,  tai sitten yhtenä projektiin lisättävänä osana. Muotoiluajattelu 
ei näy tekemisessä muuten kuin projektin alkuymmärryksestä ja 
lopputuotteen viilauksessa. OP Ryhmän ongelma on, että järjestelmät ovat 
hitaita ja esimerkiksi regulaatio vaikuttaa voimakkaasti kehittämisen 
ketteryyteen, jolloin projektit ovat pitkiä ja ihmiset vaihtuvat usein. 
Muotoiluajattelu näkyy kyllä etenkin ylimmän johdon puheissa ja ajatuksissa, 
etenkin koska OP Ryhmän entinen pääjohtaja toi sitä vahvasti esiin. Sen sijaan 
ymmärrystä siitä, miksi muotoilu on mukana muuten kuin 
asiakaskokemuksen tuottajana, ei ole ymmärrystä eikä näkemystä. Tästä 
päästään taas jo aikaisemmin todettuun: millä tasolla ja miten 
muotoiluajattelun pitää näkyä ylimmässä johdossa.  
 
Näistä syistä on vaikea määrittää millä tasolla OP Ryhmän muotoiluajattelun 
tai muotoilun kypsyys on. Teorian puolesta voisi olla mahdollista, että OP 
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Ryhmän muotoilun kypsyys olisi ottamassa askelta neljännelle tasolle, sillä 
muotoilu on vahvasti mukana prosessissa, ja ottamassa harppausta strategian 
suuntaan. Silti tutkimusten tulosten perusteella käy ilmi, että etenkin 
pankkiliiketoiminnassa voidaan ajatella olevan ensimmäisen ja toisen asteen 
rajamailla, sillä ne haastateltavat, jotka eivät olleet tekemisissä muotoilun tai 
asiakkaiden kanssa työnsä puolesta, näkivät muotoilun muodon antona ja 
visuaalisuutena. Kehittämisen puolella tilanne on eri, sillä siellä hankkeisa 
hyödynnetään muotoilua voimakkaasti, kuten palvelumuotoiluprosentti 
osoittaa. 
 
Sen sijaan LUMA Instituten malli, joka esitettiin Muotoilupäivässä sekä 
väittäminä osana haastatteluita ei ole varsinaisesti muotoilun 
jalkauttamismalli, vaan enemmänkin katsaus siihen, kuinka innovatiivinen 
kulttuuri organisaatiossa on. Koska muotoiluajattelu linkittyy vahvasti 
innovaatiotoimintaa, koettiin se hyvänä mallina ottaa tutkimuksen mukaan. 
Lisäksi LUMA Instituten -malli ei ollut niin ylätasolla, vaan antoi konkreettisia 
alueita, joita organisaatiossa voitaisiin kehittää innovaatiokulttuurin 
parantamiseksi. Ylipäätään kypsyyttä mittaavat mallit ovat kaikki jokseenkin 
ylätasolla, eikä niiden kautta saada absoluuttista totuutta siihen, mikä on 
muotoiluajattelun kypsyyden tila. Mallit ovat enemmänkin tukemassa sisäistä 
innovaatio- tai muotoilukulttuuria, ja niihin ei pitäisi suhtautua kaiken 
kattavana tietona. Mallit ovat silti hyviä antamaan yleiskuvan siitä, miten 
muotoilu näyttäytyy, ja mikä on alin ja mikä korkein taso muotoilulle. 
 
Jos kuitenkin tarkastellaan LUMA Instituten mallin kautta OP Ryhmän 
innovaatiokulttuuria ja samalla myös muotoiluajattelun kypsyyttä, voidaan 
todeta, että sekä haastateltavien että kyselyyn osallistuneiden mielestä OP 
Ryhmän tuote -ja palvelukehittäminen on ihmiskeskeistä, ja kehittäjät haluavat 
ymmärtää niitä keille suunnittelevat. Empaattisuus ja innovaatiotoiminta 
arvioitiin korkealle mallissa. Sen sijaan heikoimman keskiarvon, jossa on vielä 
parannettavaa, sai kyselyyn vastanneilta että haastateltavilta OP:n 
johtamiskäytännöt, ketteryys sekä siilojen välinen yhteistyö. Lisäksi haastateltavat 
eivät kokeneet, että voisivat oppia muotoilua työssään.  
Lopuksi voidaan todeta, että mikään teoriassa esitellyistä malleista ei vastaa 
täysin OP Ryhmän tarpeisiin. Sen sijaan niiden yhdistelmä voisi toimia 
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paremmin. Luma Insitute -malli antaa suoraan alueita organisaatiossa, mitä 
kannattaa kehittää innovaatiokulttuurin kehittämiseksi ja Design Maturity 
Survey (Artefact) taas viestii selkeästi ja yksinkertaisesti muotoiluajattelun 
ominaisuuksista, jotka voivat olla helpommin lähestyttäviä ei-muotoilijoille. 
Sabine Juningigerin (2009) malli sekä Design Maturity Matrix voidaan 
rinnastaa Danish Design Ladder -mallin kanssa, sillä näissä kaikissa muotoilu 
etenee tasolta tasolle (ei muotoilua – muotoilu keskiössä). 
 
OP Ryhmän tapauksessa tutkimuksessa läpikäydyt mallit eivät ota kantaa 
siihen, millä tavalla muotoilun konkreettisia hyötyjä voitaisiin tuoda 
enemmän näkyville. Tämä on OP Ryhmän sisäisen muotoiluosaamisen yksi 
suurimmista ongelmista, sillä ilman konkreettisten hyötyjen viestimistä 
muotoiluajattelu saattaa jäädä irralliseksi palaksi organisaatiossa. Etenkin 
yhteisen kielen tai terminologian puuttuminen saattaa vaikeuttaa viestintää 
muotoilusta (Pitkänen et al., 2012, 78). Silti muotoiluajattelu näyttäytyy 
positiivisesti OP Ryhmä työntekijöille, mutta siihen ei osata välttämättä 
suhtautua oikeana arvoa tuovana tapana ideoida ja luoda asiakkaille sekä 
liiketoiminnalle itselleen hyötyjä.  Lisäksi on huomioitava, että 
muotoiluajattelun, eli ideologian muotoilutekemisen taustalla, ei ole olemassa 
juurikaan malleja, vaan kaikki keskittyvät juuri muotoilu tekemisen 
jalkauttamiseen. Ero on pieni, mutta jos halutaan jalkauttaa muotoiluajattelua 
kulttuuriin ja ajatusmaailmaan sekä selvittää siten niiden kypsyyttä, ei Danish 
Design Ladder -malli välttämättä käy.  
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7.2 Keinot muotoiluajattelun jalkauttamiseen 
 
Tutkimuksen teoriakatsauksen perusteella muotoiluajattelun jalkautumiseen 
organisaatioihin on erityyppisiä tapoja. Tutkimusta on tehty kuitenkin vähän, 
etenkin juuri muotoiluajattelun jalkauttamisesta. Enimmäkseen muotoilun 
jalkauttamiseen liittyvissä tutkimuksissa ja artikkeleissa puhutaan 
muotoilutekemisen jalkauttamista organisaatioon. Muotoiluajattelun, 
ideologian muotoilutekemisen taustalla, jää vähemmälle huomiolle.  
 
Design & asiakaskokemus -yksikön yksi keino muotoiluajattelun 
jalkauttamiseen on ollut Muotoilupäivän järjestäminen OP Ryhmän 
työntekijöille. Tutkimuksen tulosten perusteella voi sanoa, että Muotoilupäivä 
ei ole täysin onnistunut jalkauttamaan  muotoilun ajattelumalleja muualle 
organisaatioon. Muotoilupäivän suosio kuitenkin viestii muusta; monet ovat 
asiasta kiinnostuneita ja osallistuminen päivään jää usein kiinni siitä, että omat 
työtehtävät priorisoidaan Muotoilupäivän edelle, tai ettei ole ehtinyt 
ilmoittautua ajoissa. Muotoilupäivä itsessään ei välttämättä ole keino 
jalkauttaa muotoiluajattelua, vaan olla keino viestiä muotoilutiimin 
osaamisesta eteenpäin. Muotoilupäivän sisältö saattaa kuitenkin olla ollut 
liian ylätasolla, jotta muotoilun menetelmien avulla tuotettava syvempi hyöty 
voidaan ymmärtää. Ongelmana on mahdollisesti, että yritetään jalkauttaa 
työntekijöiden keskuuteen sellaista asiaa, jonka hyötyjä ei ymmärretä. 
Muotoilupäivän avulla ei olla täysin onnistuttu jalkauttamaan muotoilua, sillä 
parhain keino tutkimusten tulosten mukaan tässä tapauksessa olisi jalkautua 
konkreettisten esimerkkien ja OP Ryhmän kontekstiin liittyvien projektien 
esittelyn kautta. Haastatteluissa tämä nousikin selkeästi esiin: juuri kukaan ei 
ollut osallistunut Muotoilupäivään, ja Muotoilupäivään suhtauduttiin varsin 
neutraalisti, etenkin pankkiliiketoiminnan puolella. Sen sijaan 
Muotoilupäivän kyselyyn vastanneet ovat jo olleet Muotoilupäivässä, ja heillä 
voi olla asiasta selkeämpi kuva. Etenkin pankkiliiketoiminnan väkeä 
haastattellessa nousi esiin konkreettisten tuotosten ja selkeiden hyötyjen tarve. 
Pelkästään Muotoilupäivä ei auta, vaan hyödyt on konkretisoitava tekemisen 
kautta, eli mitä on tehty, jotta ollaan päästy tähän pisteeseen. 
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Voidaankin ajatella, että muotoiluajattelu on jalkautunut etenkin ylimmälle 
tasolle johtoryhmiin, ja jokseenkin myös strategiaan. Silti muotoiluajattelu ei 
ole valunut strategiasta alaspäin etenkään keskijohdolle. Syinä tähän voi olla 
esimerkiksi vähäinen kosketuspinta asiakkaaseen ja kehittämiseen. 
Muotoiluajattelu nähdään keskijohdossa ehkä enemmänkin hienona terminä 
ja muotisanana, kuin oikeana keinona tuoda hyötyjä omaan tekemiseen. 
Yleisesti keskijohdossa asenne on se, ettei muotoiluun liittyvät asiat "kuulu 
omaan rooliin", eikä siihen ole suurta mielenkiintoa. Jos kuitenkin halutaan 
näyttäytyä muotoiluintensiivisenä organisaationa, olisi keskijohdolla hyvä 
olla jonkinlainen käsitys edes siitä, millaisissa tilanteissa muotoilua voi 
hyödyntää, ja kehen kannattaa ottaa yhteyttä tarvittaessa. Muotoilupäivään 
osallistuvien agenda on luultavasti oppia muotoilusta käytännössä, ja nähdä 
mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää. Toisaalta tässä olisi hyvä miettiä, mikä on 
muotoiluajattelun jalkautumisen saturaatiopiste, eli mihin asti OP Ryhmä 
haluaa muotoiluajattelua jalkauttaa. Onko tarpeen, että jokainen OP Ryhmän 
työntekijä sisäistää muotoiluajattelun menetelmät tai ymmärtää suurin 
piirtein mistä on kyse, ja miten muotoilu tuottaa arvoa. 
 
Ylin johto ymmärtää muotoilun merkityksen, joka voi johtua osittain ehkä 
siitä, että muotoilua on puskettu vahvasti johtoryhmien kautta 
strategiatyöhön. Kuitenkin kehittämisen puolella ollaan enemmän 
tekemisissä muotoilun kanssa, joten voi miettiä, voidaanko muotoiluajattelua 
jalkauttaa samalla tavalla sekä ylimpään johtoon, keskijohtoon ja 
kehittämiseen. Haastattelujen tulosten perusteella käy esimerkiksi selväksi, 
että ero varsinkin henkilöasikas- ja yrityspuolen välillä muotoilun 
ymmärtämisessä on suuri. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että 
henkilöasikaspuolella asiakkaat kohdataan omana itsenään, ja kyseessä on 
heidän henkilökohtainen omaisuutensa, kun taas yrityspuolella on paljon 
enemmän isompia organisaatioita, joista vastaavat monet eri henkilöt. Etenkin 
keskijohdolla ja siihen rinnastettavilla rooleilla, jotka eivät ole muotoilun 
kanssa tekemisissä, on haastavaa ymmärtää muotoilu tai sen tuoma arvo, ja 
muotoilu nähdäänkin puhtaasti visuaalisuutena. Muotoilu ei näyttäydy 
heidän arjessaan ja työssään millään tavalla, joten perinteinen viestintä 
esimerkiksi Muotoilupäivästä ei auta.  Tästä syystä voidaankin sanoa, että 
Muotoilupäivä ei ole oikea keino muotoiluajattelun jalkauttamiseen ainakaan 
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tälle kohderyhmälle. Kehittämisen puolen työntekijöille, joilla on jo valmiiksi 
kiinnostusta muotoilua kohtaan, Muotoilupäivä on taas jokeenkin tuttua 
asiaa, ja selkeästi kaivataan enemmän konkretiaa ja näkyvyyttä 
muotoiluajatteluun. Tämä konkretia voisi esimerkiksi olla näkyvämpää 
viestimistä projekteista, missä muotoilija on ollut mukana ja mitä muotoilulla 
on saatu aikaan, sekä ehkä mahdollisesti Design & asiakaskokemus -
muotoiluyksikön selkeämpi erottaminen sisäiseksi muotoilutoimistoksi. 
Toinen vaihtoehto voisi olla taa muotoilijodien selkeämpi jalkauttaminen 
liiketoimintoihin. 
 
Kuten jo todettua, teoriaa nimenomaan muotoiluajattelun jalkauttamiseen on 
olemassa vähän. Toisaalta teoriassa myös saatetaan puhua muotoilusta ja 
muotoiluajattelusta synonyymeina, mikä vaikuttaa jalkautumiseen liittyvän 
teorian arviointia. Kuitenkin Chen & Venkatesh (2013) mukaan muotoilun  
jalkauttamista voitaisiin edistää: (1) luomalla ja välittämällä loppukäyttäjän 
profiilia koko organisaatiolle (2) luomalla yhtenäisiä organisatorisia malleja 
lisätäkseen yhteistyötä (3) käyttämällä brändiään vahvistaakseen yhtenäisen 
suunnittelukielen (4)  jakamalla tekijöihin kilpailijoidensa muotoilun 
ulostuloja kannustaakseen muotoiluajattelua. Nämä keinot ovat silti 
yksittäisiä, ja Design & asiakaskokemuksen ongelmana on, että  
muotoiluajattelu nähdään liian abstraktina, ja tiedon tueksi kaivataan 
konkretiaa ja ymmärrystä muotoiluajattelun ja muotoilun hyödyistä. Nekään 
eivät silti takaa, että muotoiluajattelu jalkautuu paremmin. Design & 
asiakaskokemus on kiinnittänyt näihin kaikkiin keinoihin huomiota, mutta 
tulosten perusteella voi sanoa, että etenkin yhtenäisten organisatoristen 
mallien luominen yhteistyön lisäämiseksi (kohta 2), ja etenkin yhteisen kielen 
ja kulttuurin luomiseksi (kohta 3), olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hyvin kehittämisen puolella 
ymmärretään muotoilun hyödyt ja osittain myös, mistä muotoilu koostuu, 
mutta samaa ei ole onnistuttu jalkauttamaan pankkitoimintaan. Teoria ei 
suoraan anna vastauksia siihen, miten eri tason ja tekemisen ihmisille 
organisaatiossa jalkautetaan muotoiluajattelua. Yksi syy muotoiluajattelun 
nihkeään jalkautumiseen etenkin keskijohtoon voisi olla myös se, että 
keskijohto ei välttämättä ole ollut mukana OP Ryhmän strategian tekemisessä, 
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ja kuten aiemmin todettu, ei mukana kehittämisessä oman roolinsa puolesta. 
Näistä syistä muotoiluajattelu voi jäädä irralliseksi. Sen sijaan ylin johto 
kuulostaa sisäistäneen etenkin asiakaslähtöisyyden vahvasti, vaikkeivat itse 
välttämättä ole asiakasrajapinnassa tai kehittämisessä. 
 
Haastatteluiden ja kyselyiden pohjalta muotoiluajattelun jalkautumista estää 
ehkä ennen kaikkea asenne, joka kumpuaa luultavasti juuri muotoilun, ja 
etenkin palvelumuotoilun hypetyksestä. Välttämättä ei koeta, että etenkin 
palvelumuotoilu voisi tuoda tekemiseen mitään uutta. Toinen jalkautumisen 
este voisi olla nykyinen organisaatiokulttuuri ja sen järjestelmät, jotka eivät 
tue ketterää tekemistä. Lisäksi, vaikka puhutaan kovasti asiakaslähtöisyydestä 
ja asiakaskokemuksen merkityksestä, unohdetaan monesti, mitä empaattisuus 
asiakasta kohtaan oikeasti tarkoittaa.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että muotoiluajattelu on jalkautunut 
epätasaisesti OP Ryhmään, mutta ainakaan tähän tutkimukseen kerätty teoria 
ei juuri tarjoa apukeinoja tai malleja parempaan jalkauttamiseen. Teoria ei 
kerro suoraan, miten tehokkaampaan jalkautumiseen voidaan vaikuttaa. Sen 
sijaan löytyy paljon eri muotoilukonsultaatioyritysten kirjoittamia 
blogiartikkeleita, jotka eivät perustu tieteelliseen tutkimukseen vaan 
konsultaatioyrityksen omiin kokemuksiin ja mahdollisesti muuhun 
tunnettuun kirjallisuuteen. Näitä artikkeleita on paljon, tosin nekin kertovat 
etenkin muotoilun menetelmien hyödyntämisestä ja jalkautumisesta. Silti jo 
tämän perusteella voi todeta, että aihe kiinnostaa, ja tälle olisi selkeästi 
kysyntää. Olisikin mielenkiintoista selvittää tarkemmin, miten muut 
vastaavat suuret organisaatiot ovat ratkaisseet jalkauttamiseen liittyvät 
ongelmat. 
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7.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Ajallisesti tutkimus kesti noin vuoden verran, johon sisältyi aineiston ja 
teorian keruu sekä analyysi. Tutkimuksen aineisto on kattava, vaikka otanta 
rajoittuukin vain pieneen osaan OP Ryhmää. Tutkimuksen aineisto kerättiin 
vain pankkiliiketoiminnasta sekä kehittämisestä, jättäen muut liiketoiminta-
alueet huomiotta. Siksi tutkimuksen yleistettävyydessä tulee olla varovainen. 
Tutkimuksen tulisi olla kuitenkin toistettavissa, ja olisikin mielenkiintoista 
toistaa tutkimuksen aineistonkeruun käytettyjen mallien kyselyt. Tällä 
saataisiin näkyvyyttä siihen, miten muotoiluajattelun kypsyys muuttuu ajan 
saatossa. 
 
Tutkimusmenetelmät toimivat tässä tapauksessa hyvin, ja niiden avulla 
onnistuttiin löytämänä vastaukset tutkimuskysymyksiin ainakin olemassa 
olevan teorian valossa. Koska aineisto oli niin laaja, olisi aineiston 
analyysimenetelmää voinut miettiä tarkemmin. Silti tutkimuksen tulos on 
luotettava, eikä mitään olennaista tutkimuksen aiheeseen liittyen ole jäänyt 
pois. Aineiston hallitsemattomuus ja aikaa vienyt analyysi vaikuttivat ehkä 
tutkimuksen uutuuteen. Design & asiakaskokemus -yksikkö on jo siirtynyt 
eteenpäin muotoiluajattelun jalkautumisessa, joten tutkimuksen tullessa 
julkiseksi tieto saattaa olla jo osin vanhentunutta niiltä osin. Tutkimuksen 
tulosten voi silti sanoa olevan valideja eli luotettavia etenkin 
muotoiluajattelun kypsyyden kannalta. Tällä tarkoitetaan tutkimuksen 
luotettavuuden tasoa, jonka persuteella selvitetään, ovatko tutkimukseen 
valitut tutkimus- ja toteutusmenetelmät sekä niistä saadut tulokset valideja 
tutkittavan ilmiön kannalta. (Anttila, 2006) On kuitenkin otettava huomioon, 
että tutkimukseen on otettu mukaan vain pankkiliiketoiminta ja kehittäminen, 
joten tutkimuksen tulokset voivat olla erilaiset muualla OP Ryhmässä.  
 
Tutkimuksen teoriakatsaus on laaja, mutta jatkotutkimusta ajatellen 
lisätutkimuksia kaivataan etenkin muotoiluajattelun jalkautumiseen. 
Tutkimuksen teoria ei avaa selkeitä keinoja siihen, miten muotoiluajattelua 
tulisi jalkauttaa organisaatioon, joten yleistyksiä on jouduttu tekemään 
tutkimusten aineiston pohjalta, ja mikä OP Ryhmän kontekstissa olisi 
järkevintä jalkauttamista. Lisäksi kaivataan lisää tietoa nimenomaan 
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muotoiluajattelun kypsyyden määrittämisestä ja konkreettisia keinoja siihen, 
miten sitä voisi jalkauttaa paremmin. 
 
 



	

8. Johtopäätökset 
 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella muotoiluajattelua, sen 
jalkautumista ja kypsyyden määrittämistä organisaatiossa. Tässä luvussa 
vastataan näihin tutkimuksen teemoihin liittyviin tutkimuskysymyksiin: 
 
 

1. Kuinka muotoiluajattelun kypsyys voidaan määrittää? 
 
Teoriakatsauksen pohjalta voidaan todeta, että on olemassa monia tapoja ja 
malleja määrittää organisaation muotoilun kypsyys. Sen sijaan muotoilun 
ajattelutapojen ja toimintamallien, muotoiluajattelun, kypsyyttä on vaikeampi 
määrittää, ja monesti muotoilusta ja muotoiluajattelusta puhutaan 
synonyymeina. Tässä tutkimuksessa perehdyttiin viiteen erilaiseen malliin ja 
työkaluun, joista kaikissa näkyy sama, asteittain tapahtuva muotoilun roolin 
nousu organisaatiossa. Mikään malleista ei kuitenkaan anna keinoja tai muita 
konkreettisia tekoja, joilla muotoiluajattelun kypsyyttä organisaatiossa voisi 
paremmin edistää.  
 
Tutkimuksen empiirinen osio osoittaa, että muotoiluajattelun kypsyyden voi 
määrittää ylätasolla tämän tyyppisillä malleilla, muttei kovin tarkasti. OP 
Ryhmän tapauksessa paras malli olisi se, joka antaisi myös keinoja 
muotoiluajattelun parempaan jalkautumiseen. Design & asiakaskokemuksen 
käyttämän Danish Design Ladder -mallin mukaisesti on vaikea määrittää 
etenkin suuren organisaation tai  yrityksen muotoilutekemisen taso, jolla on 
paljon työntekijöitä ja sisäisiä sidosryhmiä. Danish Design Ladder -tarjoaa 
kyllä yleisen keskiarvon muotoilun tilasta organisaatiossa, mutta se ei ota 
tarkemmin kantaa siihen, miten muotoilu on oikeasti jalkautunut eli mikä on 
muotoilun oikea hyödyntämisen taso. 
 
Yhteenvetona kysymykseen voi todeta, että muotoilun käyttöä ja kypsyyttä 
voidaan mitata tässä tutkimuksessa esitellyillä malleilla. Muotoilun käyttö 
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voidaan jakaa eri tasoihin, mutta ne antavat vain yleisluontaisen kuvan 
muotoilun käytön tasosta. 
 
 
 

2. Miten muotoiluajattelun on jalkautunut toimintamalleihin ja 
ajattelutapoihin OP Ryhmän sisällä? 

 
Muotoiluajattelun ei voi ajatella jalkautuneen täysin ajattelutapoihin ja 
kulttuuriin. Kehittämisen puolella muotoilu näkyy selkeämmin, koska 
muotoilijat ja muotoilu itsessään ova niin lähellä kehittämistä. Sen sijaan ne 
työntekijät, jotka eivät ole muotoilun tai asiakkaiden kanssa tekemisissä, 
kokevat muotoilun etäisenä ja eräänlaisena ohimenevänä trendinä. Ylin johto 
ymmärtää muotoilun hyödyt ja osin myös ajattelutavan, mutta tämä 
näyttäytyy oikeastaan vain puheissa. Muotoilu ja muotoilijat tiedetään, mutta 
suhtautuminen muotoiluun on vielä varovaista, osittain tietämättömyydenkin 
takia. Voikin sanoa, että muotoiluajattelu kulttuurina ja ideologiana on 
jalkautunut eniten kehittämisen puolelle, ja se näyttäytyy etenkin muotoilun 
menetelmien ja ideologian arvostamisena, sekä aktiivisena 
palvelumuotoilijoiden hyödyntämisenä projekteissa. 
 
Design & asiakaskokemus -yksikön yksi muotoiluajattelun jalkauttamisen 
keinoista on ollut Muotoilupäivän järjestäminen OP Ryhmän työntekijöille. 
Tutkimuksen tulosten perusteella voi sanoa, että ainakaan tässä 
tutkimuksessa Muotoilupäivä ei ole onnistunut jalkauttamaan muotoilun 
ajattelumalleja muualle organisaatioon kuin ehkä pintapuolisesti. Myöskään 
tutkimuksen teoria ei anna vastauksia siihen, miten muotoiluajattelua pitäisi 
jalkauttaa nimenomaan tekemiseen ja ajattelumalleihin. Sen sijaan teoria 
painottaa enemmän muotoilun menetelmien ja prosessin jalkauttamista 
organisaatioon. 
 
 

3. Millä tavalla muotoiluajattelu näkyy käytännössä OP Ryhmässä? 
 
 
Muotoiluajattelu ja sen ominaisuudet näkyvät ennen kaikkea 
asiakaskeskeisyyden ja osin myös ihmisläheisyyden korostamisessa. Sen 
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sijaan muut muotoiluajatteluun liittyvät ominaisuudet, kuten esimerkiksi 
ketteryys ja empaattisuus eivät juurikaan näy ainakaan 
pankkiliiketoiminnassa. Kehittämisessä tilanne on hieman erilainen, sillä 
kehitämisen parissa työskentelevät ihmiset tekevät läheisesti yhteistyötä 
muotoilijoiden kanssa ja ovat näin ollen enemmän tietoisia muotoilun 
hyödyistä. Silti kehittämisenkin puolella muotoiluajattelu saattaa osin 
näyttäytyä ennen kaikkea visuaalisuutena sekä alkuymmärryksen 
keräämisenä asiakkaasta. Muotoiluajattelu tosin voidaan nähdä luovana 
ongelmanratkaisukykynä, joten ei tarvitse olla muotoilija ollakseen 
muotoiluajattelija. Tästä OP Ryhmän työntekijöillä ei ole tietämystä, vaikka he 
saattavat muotoilun menetelmien sijaan hyödyntää arjessaan päivittäin 
muotoiluajattelua, kuten esimerkiksi yhteistyöllä muiden sidosryhmien 
kanssa ongelman organisaation ongelmien ratkaisemiseksi. 
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LIITTEET 
 
 

Liite 1: Viestiseinän kysely Muotoilupäivään 
 
 
Culture of innovation - Väittämät: 
1. tauko: Eetos 

1. Yhteinen käsitys: OPn työntekijöillä on yhteinen käsitys siitä, mitä 
muotoilu on OPssa 

2. Riskinottokyky: OPssa kehittämisessä on vapaus toimia luovasti 
sekä ottaa riskejä. Mahdolliset epäonnistumiset ovat tärkeitä 
oppimisen kannalta. 

3. Innovaatioportfolio: OPn Innovaatiotoiminta on linjassa 
organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. (Infrastruktuuri) 

 
2. tauko: Infrastruktuuri 

4. Suorituskyvyn tunnistaminen: OPn muotoilu on tunnistettavaa, ja 
tuottaa yritykselle arvoa 

5. Tiimien liikkumavara: OPn johtamiskäytännöt mahdollistavat 
itsenäisen ja ketterän siilojen välisen yhteistyön. 

6. Menestyksen mittarit: OP on luonut tehokkaita tapoja mitata 
innovaatiotoimintaansa. 
 

3. tauko: Käyttäytyminen 
7. Ongelmakehys: OPn tuote- ja palvelukehittämisessä 

kyseenalaistetaan esitetyt kysymykset ja etsitään vaihtoehtoisia 
tapoja määrittää ratkaistava ongelma. 

8. Empaattisuus: OPn tuote-ja palvelukehittäminen on ihmiskeskeistä. 
OPn kehittäjät haluavat ymmärtää niitä, joille suunnittelevat.  

9. Visuaalinen ja kekseliäs: OPn tuote-ja palvelukehitys käyttää 
tehokkaasti visualisointeja, nopeita kokeiluita ja prototypointia.  

4.tauko: Resurssit 
10. Koulutusohjelmat: OPn työntekijöillä on mahdollisuus oppia, 

kuinka soveltaa muotoilua työssään 
11. Työvälineet ja resurssit: OPn tuote- ja palvelukehityksessä 

hyödynnetään moderneja työkaluja, jotka edistävät innovaatioiden 
laatua ja kehitysnopeutta 

12. Yhtenäinen lähestymistapa: OPn muotoilu noudattaa joustavaa ja 
perusteellista lähestymistapaa innovointiin, aina strategisesta 
suunnittelusta toteutukseen.  (Infrastruktuuri) 

 
 

Asteikko: 
7- Olen täysin samaa mieltä 
6- Olen samaa mieltä 
5- Olen jokseenkin samaa mieltä 
4- En osaa sanoa 
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3- Olen jokseenkin eri mieltä 
2- Olen eri mieltä 
1- Olen täysin eri mieltä 
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Liite 2: Palautekysely-lomake 
 
OPn muotoilupäivän 29.5.2017 - palaute (poistettu 
muotoilupäivän järjestämiseen liittyvät kysymykset) 
 
Palautteesi avulla pystymme kehittämään tulevien muotoilupäivien 
ohjelmaa, kiitos jo etukäteen vastauksistasi. 

 
1. Valitse kumpaan sijoitut 

• Keskusyhteisö 
• Osuuspankki 

 
2. Rooli ja organisaatio 

• Avoin kenttä_______________ 
 

3. Muotoilupäivät, joihin olet osallistunut: (valitse) 
• 1. Muotoilupäivä 30.11.2015 
• 2. Muotoilupäivä 2.6.2016 
• 3. Muotoilupäivä 9.11.2016 

 
4. Oletko ollut mukana projektissa/hankkeessa, jossa on hyödynnetty 

muotoilua 
• Kyllä, millaisissa? ___________________ 
• Ei 

 
5. Koen muotoilun olevan keskeistä oman työni kannalta  

• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 
 
6. Minulla on mahdollisuus oppia, miten voisin soveltaa muotoilua 

työssäni 
• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 

 
7. Muotoilu on mielestäni näkyvä osa OPn toimintaa 

• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 
 

8. Muotoilulla on mielestäni keskeinen rooli OPn tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisessä 

• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 
 

9. Muotoilulla on mielestäni keskeinen rooli OPn liiketoiminnan 
kehittämisessä 

• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 
 

10. Muotoilu tuo mielestäni kilpailuetua OPlle 
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• (1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 
 

11. Kerro omin sanoin, mitä muotoilu sinulle merkitsee:  
• Avoin kenttä______________ 

 
12. Mikä päivässä oli parasta? 

• Avoin kenttä 
13. Mitä jäit vielä kaipaamaan? 

• Avoin kenttä 
14. Kenelle suosittelisit muotoilupäivää?   

• Avoin kenttä  
15. Muu mahdollinen palaute? Toiveita, ajatuksia, kommentteja?  

• Avoin kenttä 
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Liite 3: Haastattelupohja 
 
 
Alkulämmittely (5 min) 
 

1. Haastattelukutsuviestiin viitaten, tiedätkö mistä tässä haastattelussa 
on kyse? Mistä ajattelet tänään keskusteltavan? 
 

2. Mikä on roolisi? Minkälaisia tehtäviä sinulla on ja mistä vastaat? (Mitä 
päätöksiä teet?) 

 
3. Kerro omin sanoin, mitä asiakaslähtöisyys sinulle merkitsee  

a. Miten asiakaslähtöisyys näkyy omassa työssäsi? Muistatko 
mistä lähtien, onko asiat muuttuneet? 

b. Mitä ajattelet sen olevan? (jos ei tiedä) Miksi? 

 

Muotoiluajattelu (10min) 
4. Mitä sinun mielestäsi on muotoiluajattelu (terminä, prosessinä)? Mitä 

siihen kuuluu? 
a. Avataan muotoiluajattelua käsitteenä, haastattelun tarkoitusta jne. 
b. Oletko pystynyt hyödyntämään muotoilua omassa työssäsi? 

Mistä lähtien? 
c. Mitä ajattelet sen olevan? (jos ei tiedä) Miksi? 
d. Koetko muotoilun tuovan arvoa työhösi/työsi tuloksiin? 

 
 

5. Mistä olet kuullut ensimmäisen kerran 
muotoilusta/muotoiluajattelusta? Entä OPn ulkopuolella/sisällä? 
Mistä olet saanut tietoa muotoiluajattelusta? 

a. Jos ei tiedä: Oletko kuullut OPn sisällä puhuttavan muotoilusta 
b. Miten ajattelisit sen kuuluvan työhösi? 
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6. Oletko ollut mukana D&A järjestämässä muotoilupäivässä tai jossain 
muussa tapahtumassa, missä sisäinen muotoilutiimi on ollut 
järjestäjänä? (Mitä kuullut siitä) 

a. Oletko ollut mukana jonkun muun toimijan järjestämässä 
muotoilutapahtumassa/koulutuksessa? 

 
 

7. Oletko ollut mukana projekteissa/hankkeissa, joissa on hyödynnetty 
muotoilua? (Oletko ollut mukana kehityshankkeissa tai jollain tavalla 
päätöksenteossa missä muotoilua on ollut?) 

a. Millä tavoin muotoilua on hyödynnetty?  
b. Miten onnistunut? Oliko hyötyä? 
c. (Miksei ole hyödynnetty?) 

 
8. (Jos on ollut mukana: Mistä idea lähteä hyödyntämään muotoilua? 

(Tuliko strategiasta? Vai mistä?)) Perustuuko projekti 
ihmisläheisyyteen tai asiakaslähtöisyyteen? 

 
9. Oletko ollut mukana strategiasuunnittelussa?  

a. Miten asiakaslähtöisyys näkyy siinä?  
b. Miten pystyy omassa työssä ajamaan tätä asiaa? 
c. Oletko huomannut, että jokin olisi muuttunut omassa työssä tai 

suhtautumisessa asiakkaisiin uuden strategian myötä?  

 

VÄITTÄMÄT (20min) 
 

10. VÄITTÄMÄ: Minulla on mahdollisuus oppia muotoilua työssäni 
(Asteikolla 1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 

a. Koetko, että tämä on tärkeää?  
 

11. VÄITTÄMÄ: Koen muotoilun olevan keskeistä oman työni kannalta 
(Asteikolla 1-7, Olen täysin eri mieltä – Olen täysin samaa mieltä) 

a. Millä tavalla? 
b. Miten voisit mahdollisesti hyödyntää? 
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12. VÄITTÄMÄ: Muotoilulla on keskeinen rooli OPn tuotteiden ja 
palveluiden kehittämisessä (asteikolla 1-7, Olen täysin eri mieltä – 
Olen täysin samaa mieltä) 

a. Miksi? Miksi ei? 
 

13. VÄITTÄMÄ: Muotoilulla on mielestäni keskeinen rooli OPn 
liiketoiminnan kehittämisessä (asteikolla 1-7) 

a. Miksi? 
b. Kuuluuko tämä mielestäsi OPn strategiaan? 

 
14. VÄITTÄMÄ: Muotoiluajattelu on näkyvä osa OPn toimintaa? 

(Asteikolla 1-7) 
a. Millä tavalla? 

 
15. VÄITTÄMÄ: Muotoilu tuo mielestäni kilpailuetua OPlle (asteikolla 1-

7) 
a. Millä tavalla? 

 
16. VÄITTÄMÄ: OPn työntekijöillä on yhteinen käsitys siitä, mitä 

muotoilu on OPssa (1-7) 
a. Miksi ei? 

 
17. VÄITTÄMÄ: OPssa kehittämisessä on vapaus toimia luovasti sekä 

ottaa riskejä. Mahdolliset epäonnistumiset ovat tärkeitä oppimisen 
kannalta. (1-7) 

 
18. VÄITTÄMÄ: OPn muotoilu noudattaa joustavaa ja perusteellista 

lähestymistapaa innovointiin, aina strategisesta suunnittelusta 
toteutukseen.  (1-7) 

 

VIESTISEINÄN KYSELY 
13. Suorituskyvyn tunnistaminen: OPn muotoilu on tunnistettavaa, ja 

tuottaa yritykselle arvoa 
14. Tiimien liikkumavara: OPn johtamiskäytännöt mahdollistavat 

itsenäisen ja ketterän siilojen välisen yhteistyön. 
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15. Menestyksen mittarit: OP on luonut tehokkaita tapoja mitata 
innovaatiotoimintaansa 

16. Ongelmakehys: OPn tuote- ja palvelukehittämisessä 
kyseenalaistetaan esitetyt kysymykset ja etsitään vaihtoehtoisia 
tapoja määrittää ratkaistava ongelma. 

17. Empaattisuus: OPn tuote-ja palvelukehittäminen on ihmiskeskeistä. 
OPn kehittäjät haluavat ymmärtää niitä, joille suunnittelevat.  

18. Visuaalinen ja kekseliäs: OPn tuote-ja palvelukehitys käyttää 
tehokkaasti visualisointeja, nopeita kokeiluita ja prototypointia.  

19. Koulutusohjelmat: OPn työntekijöillä on mahdollisuus oppia, 
kuinka soveltaa muotoilua työssään 

20. Työvälineet ja resurssit: OPn tuote- ja palvelukehityksessä 
hyödynnetään moderneja työkaluja, jotka edistävät innovaatioiden 
laatua ja kehitysnopeutta 

21. Innovaatioportfolio: OPn Innovaatiotoiminta on linjassa 
organisaation strategisten tavoitteiden kanssa. 

 
 

Muotoiluajattelu II (10min) 
 

19. Ketkä organisaatiossa sinun mielestäsi hyödyntävät muotoilua 
parhaiten?  

a.  Mitä tämä sinun mielestäsi käytännössä tarkoittaa? 

 
20.  Mitä mielestäsi on tehty tai pitäisi tehdä, että muotoiluajattelua 

voitaisiin paremmin hyödyntää eri projekteissa/liiketoiminnassa? 
a. Omalla tasolla riittääkö tämä määrä muotoilua? Onko tärkeää? 
b. Entä sitten muualla organisaatiossa? Missä mahdollisesti pitäisi 

tehdä? 
 

21. (Koetko, että muotoilu on enemmänkin osa tuote-ja kehitysprosesseja 
vai enemmänkin osa tuotteen tai palvelun viimeistelyssä?) 

a. (Miten sinun mielestäsi muotoilu on jalkautunut strategiaan?) 
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22. Tuleeko mieleen muita yksikössäsi, jotka voisivat tietää 
muotoiluajattelun jalkautumisesta enemmän? 
 

23. Muita kommentteja? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Kysymykset D&A yksikön työntekijöille: 

1. Rooli, tehtävä, vastuu 
2. Millaista on meidän muotoilutekeminen? 
3. Miten muotoiluajattelua on yritetty jalkauttaa? 
4. Muotoilun kypsyysaste meidän organisaatiossa?  

a. Millä perusteella määritelty?  
b. Miten mitattu? 

5. Onko sinun mielestäsi OPn työntekijöillä yhtenäinen näkemys muotoilusta? 
6. Mitä on tehty, mitä haasteita on ollut, mitä haasteita on vielä tällä hetkellä 

 
 

 


