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Satu Lautamäki 

Design thinking syventämässä  
kulttuurin ja teknologian rajapintaa

JOHDANTO

Uusien teknologioiden ja kulttuurituotannon rajapinnassa voi olla luke-
maton määrä mahdollisuuksia. Mikään teknologia yksinään ei kuitenkaan 
ole automaattinen ratkaisu esimerkiksi kulttuurialan kehittämishaastei-
siin. On ensin ymmärrettävä, miten uudet teknologiat voivat auttaa ke-
hittämään innovatiivisia toimintatapoja tai uutta liiketoimintaa. Selvää 
kuitenkin on, että uusiin teknologioihin liittyvät tulevaisuuden liiketoi-
mintamahdollisuudet ovat eksponentiaaliset. Esimerkiksi globaalilla tasol-
la arvioidaan, että tänä vuonna pelkästään AR/VR-sovelluksiin kulutettava 
rahamäärä tulee olemaan yli 17 miljardia euroa, josta kuluttajien osuus 
olisi 6,5 miljardia euroa (ks. International Data Corporation 2019). 

Monesti uusiin teknologioihin liitetään huoli siitä, miten teknologisen 
ajattelun pyörteissä voidaan huomioida inhimilliset tarpeet. On totta, että 
joskus uusien teknologioiden avulla tuotetut palvelukonseptit ja käyttöliit-
tymät näyttäytyvät liian teknisinä, hankalasti käytettävinä ja käyttäjälleen 
etäisinä. Suunnittelussa on näissä tapauksissa luultavimmin menty tekno-
logia edellä. Ehkä teknologista dataa ei ole pystytty käsittelemään kuin 
mitä tahansa muokattavissa olevaa materiaalia siten, että datasta syntyisi 
käyttäjän näköinen ja kokoinen ratkaisu. 

Yhtenä ratkaisuna näihin haasteisiin voisi olla muotoiluajattelu, jonka 
avulla yleisesti ottaen selvitetään, ratkommeko oikeaa asiakkaan ongelmaa, 
onko ratkaisumme toteutettavissa oleva ja tuottaako se liiketoiminnallista 
arvoa (Gilchriest 2018). Vastavuoroisesti esimerkiksi tekoäly ja analytiikka 
mahdollistavat sen, että uuden tuote- tai palvelukonseptin suunnittelija 
saa entistä tarkempaa ja laajempaa tietoa asiakkaista sekä myös löytää kor-
relaatioita tiedonosien välillä, joita ihmisen on vaikea identifioida tieto-
massasta (Service Design Network 2019). Tämän artikkelin tarkoituksena 
on kuvata muotoiluajattelun prosessia ja sitä, miten muotoiluajattelu in-
tegroituu uusien teknologioiden maailmaan.
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MUOTOILUAJATTELUN MERKITYS JA VAIHEET

Muotoiluajattelu eli Design Thinking on käsite, jonka alkuperä on jo 
1960-luvun suunnittelututkimuksessa ja jonka käyttö on laajentunut eri 
aloille 1990-luvulta lähtien. Muotoilun diskurssi on keskittynyt muotoili-
joiden työtapojen tutkimiseen, kun taas johtamisen diskurssi on pyrkinyt 
hahmottamaan muotoiluajattelun hyödyntämistä yritysten innovaatiotoi-
minnassa: siinä missä alkujaan muotoiluajattelu liitettiin ns. viheliäisten 
ongelmien (Wicked Problems) ratkomiseen, nykyään käsite on jalkautu-
nut yhä enemmän organisaatioiden johtamisen ja kehittämisen kenttään. 
Muotoiluajattelun adaptointia voidaankin todeta tapahtuneen mm. orga-
nisaation tavoitteiden visualisoinnissa, brändiarvojen määrittämisessä, or-
ganisaation muutosjohtamisessa ja strategisessa kehittämisessä.  (ks. esim. 
Dam & Teo 2020; Johansson-Sköldberg, Woodilla & Cetinkaya 2013.)

Muotoiluajattelua voidaan kuvata kyvykkyytenä nähdä, luoda, ennakoida 
ja testata uusia mahdollisuuksia asiakasymmärrystä hyödyntäen. Brownin 
(2008) mukaan muotoiluajattelu perustuu eläytymiseen, integroivaan 
ajatteluun, optimistisuuteen, kokeilu- ja yhteistyöhalukkuuteen. Kun hae-
taan uusia innovatiivisia ratkaisuja, on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeita 
ja haluja; ymmärrettävä, miten osista muodostuu kokonaisuus; uskottava, 
että hankalaankin ongelmaan löytyy ratkaisu; kokeiltava eri vaihtoehtoja 
kuin aiemmin; haettava mahdollisimman monipuolista osaamista ratko-
maan ongelmaa. 

Muotoiluajattelu perustuu ratkaisuhakuiseen ajattelutapaan, toimintaan ja 
työkaluihin, joita hyödynnetään siten, että esitettyyn ongelmaan löyde-
tään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asiakasymmärrys, luovuus, monialaisuus, 
kokeileva kehittäminen ja havainnollistaminen  integroidaan osallistavaksi 
prosessiksi (vrt. Miettinen 2014, 11). Tätä prosessia voidaan kuvata esi-
merkiksi viiden vaiheen kokonaisuutena (Kuvio 1). On tärkeää huomioi-
da, että prosessi ei ole lineaarinen: kyseessä on reflektiivinen ja iteratiivinen 
prosessi, jossa voidaan toistaa työvaiheita ja palata aiempiin vaiheisiin, etsi-
en, testaten ja tutkien vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.



133

EMPATIA

MÄÄRITTELY

IDEOINTI

TESTAAMINEN

MALLINTAMINEN

1

2

3

4

5

Kuvio 1. Muotoiluajattelun prosessi vaiheittain (vrt. esim. Moritz 2005; 
van Oosterom 2009).

Prosessi lähtee liikkeelle empatiasta eli asiakkaiden tarpeiden ja ajatusten 
hahmottamisesta, usein myös siten, että suunnittelija astuu asiakkaan roo-
liin. Siinä, missä teollisuusyritykset perinteisesti usein korostavat laajojen 
määrällisten asiakaskyselyiden tekemistä, muotoiluajattelussa keskitytään 
kvalitatiiviseen ymmärtämiseen etnografisten menetelmien, kuten havain-
noinnin ja luotaavien haastatteluiden, avulla (vrt. Reyero 2019).  

Saatu asiakasymmärrys hyödynnetään ongelman määrittelyssä, joka on 
toinen vaihe prosessissa. On todennäköistä, että ongelma on määritelty jo 
ennen empatiavaihetta. Muotoiluajattelun mukaan on kuitenkin mahdol-
lista, että esitetty ongelma ei ole se, mitä todellisuudessa pitäisi ratkaista 
(ks. Norman 2013, 217-218). Asiakkaiden näkemyksiä analysoiden voi-
daan muodostaa tai rajata uusi ongelma ratkaistavaksi. 

Kolmantena prosessin vaiheena on ideointi, jossa yhdistetään empatiavai-
heessa saatua tietoa sekä luovia ajattelutekniikoita. Tällöin voidaan hah-
mottaa, miten ideat tuottavat lisäarvoa sekä asiakkaille että kehitettävän 
tuotteen tai palvelun valmistajalle. Lisäksi on olennaista sitouttaa eri ai-
healueiden asiantuntijat mukaan yhteiseen ideointiin. Tietomassaa on 
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purettu jo aiemmassa vaiheessa, mutta sitä voidaan tehdä yhdessä ideoin-
tivaiheessakin, pyrkien yhdistämään ja uudelleen järjestämään tietoa. Nor-
man (2013) muistuttaa myös, että on tärkeää kysyä ”typeriä” kysymyksiä: 
ideoinnin tavoitteena on päästää irti itsestään selvistä, ratkaisuista. Siksi on 
myös tärkeää saada aikaan paljon ideoita eikä arvioida niitä liian aikaisin. 
Neljäntenä ja viidentenä vaiheena on mallintaminen ja testaaminen. Täl-
löin prototypoidaan ideoinnin pohjalta syntynyt ratkaisukonsepti tai – 
konsepteja, jotka esitetään halutuille kohderyhmille. Nopean prototyypin 
kehittäminen voi tapahtua hyvin yksinkertaisin menetelmin: paperin ja 
kynän avulla visualisoimalla tai arkipäiväisiä materiaaleja yhdistämällä. 
Prototypointi on keskustelun väline, jolla saadaan lisää ymmärrystä, miten 
konseptia tulisi kehittää eteenpäin ja saadaan esiin vaihtoehtoisia ratkai-
suja. Prototypointia kannattaisikin hyödyntää useita kertoja ketterän ko-
keilun merkeissä ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kehitysprojektia 
(Brown 2008).

MUOTOILUAJATTELUN JA TEKNOLOGIOIDEN SYMBIOOSI?

Muotoiluajattelu tarjoaa käytännössä hyödynnettyjä menetelmiä, joilla 
saadaan aikaan poikkitieteellistä ideoiden jakamista. Tätä kautta yritykset 
voivat rohkeammin havaita, kyseenalaistaa ja kokeilla uusien teknologioi-
den mahdollisuuksia. Muotoiluajattelussa korostuu myös ketterän päätök-
senteon periaatteet, jolloin yrityksillä on paremmat mahdollisuudet tehdä 
nopeita muutoksia toiminnassaan markkinaolosuhteiden niin vaatiessa. 
Mikäli yritykset pystyvät edistämään muotoiluajattelun hyödyntämistä 
omissa organisaatioissaan, ne voivat samalla saada aikaan halutun muutok-
sen, tiiviimpää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja uusien teknologioiden 
nopeampaa omaksumista (Nelson 2018). 

Yhä useammat yritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään esimerkiksi 
tekoälyä eri liiketoimintaprosesseissa. Yritysten olisi kuitenkin olennaista 
ensin selvittää, miten tekoälyä voidaan soveltaa liiketoiminnan innovatii-
viseen kehittämiseen. Tässä muotoiluajattelu voisi toimia päätöksenteon 
helpottamiseksi, sillä huomattavan usein innovatiiviset kehityskohteet liit-
tyvät asiakkaiden syvälliseen ymmärtämiseen. 

Kognitiiviset teknologiat, kuten koneoppiminen, äänentunnistus ja robo-
tiikka, jotka hyödyntävät tekoälyä, vaativat rinnalleen kognitiivista muo-
toiluajattelua. Tällöin on pystyttävä varmistamaan, että algoritmit suunni-
tellaan auttamaan inhimillisiä tarpeita ja päätöksentekoa (Deloitte 2017).  
Pratiher (2018) nostaa esiin myös ongelmanmäärittelyn tärkeyden: ensin 
on ymmärrettävä asiakkaita, jotta voidaan tietää, onko ongelma todelli-
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nen. Sen jälkeen vasta voidaan päätellä, voiko ongelmaa ratkoa esimerkiksi 
tekoälyn avulla. Jos näin todetaan, on myös selvitettävä, riittääkö predik-
tiivinen analytiikka vai tarvitaanko syväoppimista neuroverkkojen avulla, 
jolloin mukaan tulee muotoiluajattelu. 

Keeley (2015) kiinnittää huomion siihen, että suurin osa olemassaolevasta 
datasta on koko ajan uudistuvaa. Tämän vuoksi yrityksillä on koko ajan 
mahdollisuus ennakoida uusia asiakaskäyttäytymismalleja analytiikan kei-
noin. Analytiikka ei kuitenkaan tuo asiakaslähtöisyyttä, vaan siihen tarvi-
taan muotoiluajattelua.

Schmarzo (2017) toteaa myös esimerkiksi, että muotoiluajattelun ja ko-
neoppimisen välillä on selkeä korrelaatio. Hän kuvaa koneoppimisen hyö-
dyntämistä samantyyppisenä prosessina, jossa voidaan analysoida käyttä-
jien tarpeita, syntetisoida päätöksiä yhdessä sidosryhmien kanssa, ideoida 
analyyttisiä malleja sekä testata syntyneitä konsepteja analytiikan avulla. 

LOPUKSI

Kulttuurituottajien koulutuksessa muotoiluajattelulla on tulevaisuudessa-
kin merkittävä rooli, sillä sen avulla teknologioiden käyttöönotto yrityk-
sissä voidaan toteuttaa ymmärrettävämmin ja empaattisemmin. Uusien 
älyteknologisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa ei 
ole helppo tehtävä, sillä ratkaisut eivät ehkä täytä yritysten tavoitteita ja 
odotuksia. Entä voisiko muotoiluajattelu toimia puskurin tai turvatyynyn 
tavoin huomioiden ja tulevaisuudessa myös ennakoiden käyttäjien tarpeita 
ja turvallisuutta? 

Kriittisenä huomiona on kuitenkin hyvä pohtia, mitä tapahtuu ideoiden 
implementointivaiheessa, sillä useimmiten muotoiluajattelu käsitetään sitä 
edeltävien kehitysvaiheiden menetelmäksi. Ovatko testatut konseptit val-
miita toteutettaviksi? Ovatko eri osapuolet tyytyväisiä ratkaisuihin, ja vie-
däänkö niitä monialaisesti eteenpäin? Haasteena voi olla esimerkiksi, että 
implementointi väistämättä vaatii mahdollisimman tehokasta toimintaa. 
Tällöin voidaan kokea jopa, että muotoiluajattelun mukainen kehitystyö 
on vaatinut siihen nähden liikaa aikaa ja resursseja. Yhtenä haasteena voi 
myös olla, että kehitystyöhön osallistuneiden mielestä implementoidut 
ideat muuttuvat toisenlaisiksi kuin mitä konseptointivaiheessa ajateltiin. 
Implementointivaiheeseen tarvitaan siis edelleenkin työskentelyä fasili-
toivia työkaluja, joilla tuetaan kehitystoiminnan jatkuvuutta ja kannatta-
vuutta. 
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Nelson (2018) toteaa, ettei esimerkiksi tekoälyn arvo löydy itse tekoälyn 
toimintamalleista, vaan yritysten kyvyistä valjastaa niitä. Hänen mukaansa 
juuri muotoiluajattelu voi kehittää tätä kykyä yrityksissä. Totuushan on, 
että yritysten on ymmärrettävä ihmisiä, koska loppujen lopuksi kaikki 
yritykset ratkaisevat ihmisten kohtaamia ongelmia (Pratiher 2018). Muo-
toiluajattelun prosessin hyödyntämiseen tarvitaan käyttäjälähtöisyyttä, 
monialaisuuden fasilitointia ja luovuutta, jotka ovat kulttuurituottajien 
osaamisen ytimessä. Kun tämä osaaminen integroidaan uusien teknologi-
oiden soveltamisen mahdollisuuksien ymmärtämiseen, kulttuurituottajilla 
on yhä enemmän hallussaan tulevaisuuden vaatimaa superkyvykkyyttä. 
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