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Muotoilun rooli monialaisen ennakointityön ja ajoituksen osumatarkkuuden 
mahdollistajana 
 
Olettamus, että kiinnostus uutuustuotteita kohtaan on alati kasvavaa, on 
osoittautunut vääräksi nykyisessä toimintaympäristössä, jossa toimialojen rakenteet 
ovat muutoksessa ja kuluttamisen tavat ovat murenemassa. Markkinoiden 
vastaanottokyvyn tarkempaan arviointiin ja kuluttamisen haluttavuustekijöiden 
tunnistamiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ja 
monipuolisemmin tuotteen tai palvelun haluttavuuteen liittyviä tekijöitä kyetään 
tunnistamaan ja arvioimaan esimerkiksi nopeiden kokeluiden avulla, sitä 
perustellumpaa muotoilua kyetään tuottamaan. Eri toimialat pitäisi saada saman 
pöydän ääreen keskustelemaan oman alan kysyntään liittyvän ennakointityön 
onnistumisen ja epäonnistumisen malleista. Koska muotoilijat toimivat jo valmiiksi eri 
alojen rajapinnoissa päätöksentekomateriaalin tuottajina ja prosessien nopeuttajina, 
heidän tehtävänä on helpottaa monialaisessa yhteistyössä yhteisen kielen 
löytymistä. Tiedon visualisointi auttaa eri alojen välistä kommunikointia ja nopeuttaa 
siten esimerkiksi saman trendin vaikutusmahdollisuuksien tarkkailua eri toimialoilla. 
Monialaisessa yhteistyössä muotoilijan rooli on myös tuoda ajoituksen tarkkailuun 
assosiointikykyä sekä näkemystä liitää yllättäviä asioita yhteen. 
 
Ketterät menetelmät monialaisen ennakointityön toimintamallina 
 
Yritykset oppivat markkinoista ja markkinat oppivat uusista tuotteista -ajattelu on 
rohkaissut konseptikokeiluihin erityisesti teknologiavetoisilla aloilla. Konseptimallien 
esittely on ollut esimerkiksi autoteollisuuden keino avata kuluttajia näkemään uusia 
ideoita ja mahdollisuuksia. Mutta entä jos kuluttajat ovat kääntämässä selkänsä koko 
teollisuuden alalle? Lähihistoriassa Suomen metsäteollisuus ja elektroniikkateollisuus 
ovat olleet esimerkkejä sivuraiteille joutuneista toimialoista, sillä ne eivät ole riittävän 
hyvin tunnistaneet uusia kulutuskäyttäytymisen muotoja. Tuotekehitysprosesseissa 
etsitäänkin kiihkeästi uusia toimintamalleja, joilla asiakastarpeen ymmärtämistä 
voitaisiin edelleen kehittää. 
 
Sekä Tekes että Aalto-yliopisto peräänkuuluttavat kokeilevaa kehittämistä 
suunnitteluprosessien rinnalla (Tuulenmäki & Hiekkanen-Mäkelä, 2013). Ketterässä 
toimintamallissa asiakas on mukana koko prosessissa. Tavoitteena on saada nopeita 
kokeiluja ja muuttuneen tilanteen edellyttämiä muutoksia tuotteeseen tai palveluun. 
Joel Friman ja Jyri Niemimuukko tutkivat Lappeenrannan teknisen yliopiston 
kandityössä (2010) innovaatioprosessin ja järjestelmäkehitysprosessin kehityskulkuja 
ja huomasivat niissä yhteneviä ongelmia. Raskas dokumentaatio, muutosten sekä 
epävarmuuden 
hallinta ja poikkifunktionaalinen tiedon siirto tuotevaatimuksien huomioimisessa olivat 
ongelmakohtia, joissa ketterien menetelmien yhdistäminen innovaatioprosessiin voisi 
tuoda uusia näkökulmia. Innovaatioprosessin alkupään tunnistettujen vaiheiden: 
mahdollisuuksien tunnistamisen, ideoinnin, ideoiden kehittämisen ja ideoiden 
arvioimisen (Apilo ym. 2007) tulisi pitää sisällään asiakkaan osallistamisen jolloin 
joka vaihe tunnustelisi kysynnän kehittymistä ja tuotteen tai palvelun 
vastaanottokykyä markkinoilla. 
 



Liian usein tuotekehitystyössä lähdetään liikkeelle asiakkaista eikä malteta osallistaa 
edelläkävijöitä mahdollisuuksien havaitsemisvaiheessa. Harward Business View-
lehden artikkelin mukaan johtajilta jäävät usein tunnistamatta ne vähemmän ilmeiset 
mutta syvälliset tavat joilla trendit vaikuttavat kuluttajien pyrkimyksiin, asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. Tämä koskee erityisesti trendejä, joita johtajat pitävät heidän 
ydinmarkkinoidensa kannalta toisarvoisina. Ensivaikutelmaltaan turhaltakin tuntuvan 
trendin tarkkailuun ei haluta käyttää voimavaroja ja sen vuoksi tuotestrategioihin 
liitetään ominaisuuksia joissa otetaan vain pinnallisesti huomioon trendin vaikutus 
(Ofek & Wathieu, 2010). Ketterässä toimintamallissa voisi poikkitieteellisten tiimien 
työ sekä yhtäaikainen edelläkävijöiden ja asiantuntijoiden osallistaminen suunnittelun 
alkuvaiheessa mahdollistaa toimialojen välisen trendien tarkkailun sekä tulkinnan ja 
nopeuttaa siten erilaisten kokeiluympäristöjen rakentamista. Paras mahdollinen brief 
tulee yritysjohdolta, joka ymmärtää milloin kuluttaja on valmis ostamaan. Sen vuoksi 
yritysjohdon kannattaa pitää tuntuma myös sellaiseen keskusteluun, joka ei heti 
tunnu oman toimialan kannalta merkittävältä. 
 
Muotoilun rooli kysynnän tunnistamisessa ja toimintaherkkyyden 
kehittämisessä 
 
Syksyllä 2013 kutsuin Teollisuustaiteen liitto Ornamoon kuuluvia muotoilualan 
ammattilaisia DesignArvo –työpajaan keskustelemaan muotoilijan roolista 
ennakoinnin jalkauttamisessa. Tavoitteena oli luoda näkemys siitä, miten kyettäisiin 
lisätä muotoilun ajoitukseen liittyvää toimintaherkkyyttä ja miten ajoituksesta voitaisiin 
puhua ymmärrettävämmin sekä alan sisällä että sen ulkopuolella. Monialaisen 
yhteistyön varsinaiseksi haasteeksi nousi keskustelussa alan käsitteiden 
selkiinnyttäminen. Esimerkiksi sanat strategia, design ja trendi käsitetään eri 
toimialoilla ja jopa niiden sisällä eri tavoin. Ilman yhtenevää käsitteistöä on vaikea 
kehittää toimialoja ylittäviä ratkaisuja. Keskustelussa nostettiin esiin myös alla 
tarkemmin kuvattuja haasteita: tarvitaan vertailutiedon keräämistä omalta toimialalta, 
alaan liittyvän koulutuksen kehittämistä, läpinäkyvää keskustelua muotoilun 
tuottamasta arvosta nyky-yhteiskunnassa, muotoilijan roolin tarkennusta 
ennakointiprosessissa sekä ylipäätään muotoilun ajoitukseen liittyvien haasteiden 
tunnistamista. 
 
DesignArvo –työpajassa top 6 tunnistettua haastetta: Lainaukset ovat suoria 
lainauksia työpajasta. 
 
1. Vertailutiedon kerääminen toimialan sisältä 
”Muotoiluprosessin pilkkominen mahdollistaa tuotteen ajoituksen tarkkailun.”. 
”Tuoteketjun neljällä portaalla: suunnittelijalla, sisäänostajalla, markkinoinnilla ja 
myynnillä kaikilla on ajoitukseen liittyvää informaatiota.” 
”Eri funktioiden välisellä vertailutiedolla voitaisiin selvittää esimerkiksi mitä tapahtuu 
muotoilun tarjonta ajan ja kuluttajien vastaanotto ajan välillä.” 
2. Koulutuksen kehittäminen ja tutkimukselliset haasteet 
”Nykyinen muotoilijakoulutus on eriytynyttä, suunnittelijoita ei kouluteta 
suunnittelemaan kaupaksi meneviä tuotteita.” 
”Tuoteketjun kaikki portaat pitäisi kouluttaa siten, että sen kaikilla toimijoilla tulisi olla 
valmiudet vastaanottaa ja käsitellä ajoitukseen liittyvää informaatiota.” 
” Muotoilun myynti- ja markkinointiosaamisen jalkauttaminen laajempaan levitykseen 
ontuu tiimiosaamisen puutteesta.” 
”Myös alan ulkopuolelta tulevaa osaamista kuten käyttäytymistieteitä ja 
teknologiaosaamista pitäisi osata hyödyntää paremmin.” 
 
3. Rohkea ja läpinäkyvä keskustelu muotoilun tuottamasta arvosta 



”Keskustelu ylipäätään muotoilun tuottamasta arvosta on nykyään melkein tabu, 
koska kriittiset ihmiset kokevat tavaroita tuottavan teollisuuden usein ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestämättömäksi.” 
”Haasteiden tunnistaminen ja niissä uusien toimintatapojen löytäminen vie alaa 
eteenpäin.” 
”Epävarmuustekijöiden vähentäminen, kriittisen havainnoinnin tärkeys epäkohtien 
havaitsemiseen ja näistä saatujen oivallusten liittäminen omaan työhön on muotoilun 
keskeisempiä tulevaisuuden haasteita.” 
”Oikeiden toimintatapojen löytäminen luo uutta tietoa esimerkiksi kestävämmän 
kehityksen mahdollistavaan teolliseen toimintaan.” 
 
4. Ennakointiin liittyvien käsitteiden selkeyttäminen 
”Yhteisten käsitteiden selkiinnyttäminen mahdollistaa trendien ajoitukseen liittyvän 
lisäarvon todentamisen.” 
”Visuaalisuus yhdistettynä ennakointiin sekä trendien eri tasoihin perehtynyt 
suunnittelija pystyy paketoimaan käsitteet toimialoja yhdistävään muotoon.” 
 
5. Muotoilijan rooliin liittyvät haasteet suunnitteluprosessissa 
”Muotoilija, joka toimii yrityksessä niin sanottuna ”inhouse suunnittelijana” toimii eri 
tavalla kun talon ulkopuolinen suunnittelija. Nimetön, anonyymi suunnittelija saattaa 
kantaa vastuun erilailla kuin suunnittelija joka antaa nimensä käyttöön riskin 
uhallakin.” 
”Ennakoinnissa määritellään se, haluaako yritys olla edelläkävijä vai seuraa. Usein 
muotoilija elää etuajassa ja edelläkävijänä hän saattaa kyllästyä ideoihinsa eikä 
jaksa viedä niitä loppuun.” 
” Muotoilijalla pitää olla ammattitaitoa todentaa sekä tämän hetken että tulevaisuuden 
potentiaali ja lisäksi hänellä tulee olla kärsivällisyyttä läpimenon toteuttamiseen.” 
”Muotoilija tuo ajoitukseen assosiontikykyä ja näkemystä linkittää yllättäviä asioita. 
Mutta hänellä pitää myös olla kanttia sanoa jos tunnistaa epäonnistumisen riskin.” 
 
6. Muotoilun ajoituksen kehittämiseen liittyvät laajemmat haasteet 
”Kriittinen kansantaloudellinen tila, toimialojen rajojen rikkoutuminen, tiedon 
jakaminen ja yhteiskehittely tarjoavat uusia mahdollisuuksia muotoilun 
hyödyntämiseen ennakointityössä.” 
”Ennakointi pitäisi hyödyntää prosessina ja työvälineenä kaiken kokoisille yrityksille. 
Molemmissa tapauksissa tarvitaan oman toimintaympäristöön soveltuvat alustat 
tuotekehitystyölle.” 
”Nykyisin muotoilutoimistot joutuvat kilpailemaan yritysyhteistyöprojekteista julkisen 
sektorin tarjonnan kanssa. Opiskelijoiden kanssa toteutetut projektit eivät yleensä 
tuota yrityksissä jatkoa jolloin toiminnan ammattimainen kehittäminen ei etene.” 
”Muotoilun uudet soveltuvuusalueet täytyy tunnistaa yleisöä kuuntelemalla, vasta 
silloin se on käyttäjälähtöistä. Mukaan tarvitaan monenlaista osaamista ja ennen 
kaikkea suunnitelmallista toiminnan kehittämistä, muuten ei saada aikaan alan 
kehittämiseen tarvittavaa jatkuvuutta.” 
 
Monipuolisempi asiakasymmärrys ketterässä ennakointityössä 
Ennakointityössä on tärkeä tunnustaa myös epäonnistuminen. Riskin ottamisen 
pelko, liika varmistelutyö ja liian kapeaksi rajattu toimeksianto ovat ketterän 
ennkointiprosessin uhkana. Usein ajoituksen osumatarkkuutta arvioidaan esimerkiksi 
markkinatutkimukseen perustuen. Vaikutusten arviointi määrällisen tutkimustiedon 
mukaan ei kokeilukulttuurissa ole kuitenkaan joustavaa, vaan siihen tarvitaan 
monialaisempaa ja iteratiivisempaa käsittelytapaa. 
 
Kokeilukulttuurissa monimutkaisen tiedon käsitteleminen nopeutuu visuaalisuuteen 
perustuvalla osaamisella. Siinä muotoilualan vahvuutena on monimutkaisten 



asioiden hahmottaminen, yksinkertaistaminen sekä näkyväksi tuottaminen. Sen 
vahvuus on myös käyttäjähtöinen ajatteluatapa, jossa olemassa olevien asiakkaiden 
lisäksi pitäisi huomoioida myös edelläkävijät ja asiantuntijat nykyistä paremmin. Näin 
tunnistettaisiin vieläkin laajemmin myös ne trendit, jotka eivät ole toimialan ytimessä 
ja jäävät siksi usein havaitsematta, mutta joilla voi olla syvällisiä vaikutuksia 
kuluttajien käyttäytymiseen. 
 
Monialaisessa ja epävarmassa ympäristössä toimiminen sekä muotoilun 
soveltuvuusalueiden laajeneminen aineettomiin toimintamuotoihin on muotoilualalle 
valtava mahdollisuus, joka vahvistaa sen strategista roolia niin yrityksissä kuin 
julkisella sektorilla. Tarvitsemme nopeita kokeiluja joita myös kuluttajat ovat valmiita 
vastaanottamaan. Voitaisiinko tuotteiden ja palveluiden ajoituksen osumatarkkuuteen 
sekä markkinoiden vastaanottokykyyn liittyvää muotoiluosaamisen lisäarvoa 
kartoittaa tarkemmin esimerkiksi laajemman hankkeen kautta? Asian edistämisessä 
muotoiluala voisi ottaa vahvemman roolin lisäämällä ymmärrystä eri toimialojen 
välillä ja olla siten mukana nopeuttamassa tuotekehitysprosesseja, joissa toimialat 
voisivat ottaa oppia toisiltaan. Muotoiluala pystyy parempaan, se kykenee toimimaan 
vieläkin laajemmin ja strategisemmin päätöksenteon tukena erilaisissa tilanteissa, 
joissa sumuisen näkymän selkiintyminen auttaisi eri aloja etenemään joutuisammin. 
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