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Tiede pohtii mitä on. Avoin tiede pyrkii avaamaan tämän totuuden kaikkien saataville. Muotoilu puolestaan 

on kiinnostunut siitä, miten voisi olla, ja mikä toimii. Avoin muotoilu tuo tämän tulevaisuuden pohdinnan 

esille niin, että kaikki pääsevät seuraamaan uuden rakentamista, tuomaan työskentelyyn oman panoksensa 

ja hyötymään yhdessä keksityistä ratkaisuista. 

Avoin tiede luottaa kirjoitettuun tekstiin. Muotoilu toimii kuvallisilla ja materiaalisilla työkaluilla, piirroksilla 

ja prototyypeillä. Ihmiset ymmärtävät kuvia, vaikka eivät puhuisi tai lukisi samaa kieltä. Teknologian kehitys 

mahdollistaa sen, että tuotteen suunnitteluun voi osallistua mistä maailman kolkasta tahansa ja että tämä 

tuote voidaan valmistaa siellä missä sitä käytetään. 

Keskityn tässä kirjoituksessa fyysisten tuotteiden muotoiluun ennemmin kuin graafisten sovellutusten, 

ohjelmistojen ja systeemien suunnitteluun. Painotan luovaa prosessia ja tuotekehityksen sumeaa 

alkupäätä: vielä ei välttämättä edes tiedetä, mitä tuotetta ollaan tekemässä. 

 

Kynän tarina 

Lähin esine työpöydälläni, tietokoneen ja näytön lisäksi, on Stabilo Boss® Original alleviivaus- tai oikeastaan 

yliviivauskynä. Se on kirkkaan vihreä, kuvastaen sen tuottaman viivan väriä. Mustassa korkissa on muoto, 

joka viestii siitä, että kynän korkki avataan kiertämällä. Korkissa on hampaitteni jälkiä. Kynä on litteä 

hahmoltaan ja lyhyt, vähän kömpelö. Runko kapenee loppupäätä kohti, samoin korkki ohentuu etupäätä 

kohti. Punainen joutsen ympyrän sisällä on yrityksen liikemerkki, logo kirjoitettu tyylitellyllä tekstityypillä. 

Kynän vihreä väri, tussi, maistuu miedolle, mutta inhottaa kun kynän terä ei osukaan suussani olevaan 

korkkiin, vaan suupieleen kun sohvalla maatessani yritän sulkea kynää yhdellä kädellä, pitäen toisella 

kädellä alleviivattua kirjaa. 

Muotoilijana osaan asettua kynän suunnittelijoiden housuihin, ymmärrän heitä: tuote puhuu minulle. Tuo 

eräs ratkaisu johtuu valmistustekniikasta – kappaleen on tultava ulos ruiskupuristusmuotoista. Juuri noin 

minäkin olisin muotoillut tuon yksityiskohdan, tuon toisen kohdan ehkä toisin. 

Paljon jää kuitenkin arvailun varaan. Näen ja kosketan lopputuotetta, ja se on osa materiaalista maailmaani, 

jossa joudun elämään ja johon joudun sopeutumaan, mutta tiedän vain vähän siitä, miksi, miten ja kenen 

toimesta se on syntynyt ja päätynyt työpöydälleni. Mitä seikkailuja, vastoinkäymisiä ja onnistumisia, kynän 

suunnittelijat – ja muut ihmiset organisaatiossa – ovat saaneet kokeakaan. 

Me muotoilemme ympäristön ja ympäristö muotoilee meidät. Pari miljoonaa vuotta sitten aloimme 

muotoilla työkaluja, muokkasimme kivellä kiveä. Innovaatiomme hyödyntäminen muokkasi fyysisen 

olemuksemme – isot aivot, näppärät kädet, ym. – sellaiseksi kuin nyt olemme. Nyt tuijotan näyttöä suuren 

osan päivästäni. Kenen idea tällainen elämänmuoto oli? 



Muotoilusta ja tuotekehityksestä on vaikea saada tietoa. Tuotekehityksen sumeaa alkupäätä on hankala 

konstruoida jälkikäteen uudestaan. Tuotekehitys on perin salaista tekemistä: suunniteltavat ideat – tulevat 

tuotteet - pidetään piilossa sekä prosessi myös. Tietoa ei jaeta, aikakaan ennen kuin patentti on haussa. 

Epäonnistuneet yritykset jäävät piiloon, niitä ei julkisesti esitellä. Jälkikäteen tarkasteltuna koko uuteen 

tuotteeseen johtanut prosessi näyttää selkeämmältä; sitä kuvataan rationaalisena prosessina ja siitä tulee 

osa yrityksen brändin rakentamisen tarinaa, jota yrityksen omistajat ja johtajat jäävät kertomaan ja 

uusintamaan. 

Muotoilu voidaan nähdä taiteellisena, älyllisenä tai teknisenä prosessina. Muotoilu on kuitenkin 

ensisijaisesti sosiaalinen prosessi. Miten siis tutkia ja kuvata muotoiluprosessia siitä näkökulmasta, että 

ihmiset suunnittelevat tuotteita toisten ihmisten kanssa ihmisille? Väitöskirjassani Mielekkyyden muotoilu 

(Kettunen 2013) tutkin muotoilun tekemistä autoetnografisen lähestymisen kautta. Autoetnografiassa 

tutkija on tutkimansa ryhmän täysivaltainen jäsen ja osallistuu tutkittavan ilmiön tuottamiseen. 

Toinen vaihtoehto, tai autoetnografiaa täydentävä menetelmä, luovan muotoiluprosessin tutkimiseen on 

avata tuotteen suunnittelun eteneminen julkiseksi, silloin kun se tapahtuu. Tätä avointa muotoilua 

voitaneen kutsua reaali-aikaiseksi autoetnodesignisksi. Siinä tuotekehitysprosessi tuodaan avoimesti ja 

julkisesti esille. Kuka tahansa voi seurata visuaalisesti kuvattua luovan työn etenemistä ja osallistua myös 

siihen. 

 

Skenaario eräästä prosessista 

Pitkäaikainen haaveeni on siirtyä muotoilijasta tuottajaksi. En enää suunnittele tuotteita muille, vaan 

tuotan ja valmista itse tuotteita, ryhdyn yrittäjäksi. Minun arvoihini, osaamiseeni ja verkostooni sopiva 

liiketoiminnan ala on sisustukseen liittyvät tuotteet. Esineet ja tuotteet, jotka ovat pienempiä kuin 

huonekalut ja isompia kuin koriste-esineet ja joita valmistetaan pieninä sarjoina ilman isoja 

työkaluinvestointeja. Puisia kenties. Suhteellisen helppoja suunnitella ja valmistaa, ilman isompia 

toiminnallisia, mekaanisia tai teknisiä haasteita. Tuotteita joissa merkitys korostuu. 

Tuon aikomukseni esille sosiaalisessa mediassa ja rakennan blogin, joka seuraa työni etenemistä. Sitä 

mukaan kun saan luonnoksia tehtyä, laitan ne nettiin. Asetun haavoittuvaan asemaan, tuon esille oman 

tietämättömyyteni, hapuilevuuteni ja ajoittaisen uskon puutteeni, mutta myös innostumisen ja 

onnistumisen tunteeni.  Yritän tavoittaa ja avata ”sisälläni soivaa hakevaa ajatusta” ja olla ”avoin 

ratkaisuille myös kehäköysien ulkopuolelta” (Saarinen 2015). Haen blogilleni näkyvyyttä ja samalla 

rakennan tuotemallistolleni brändiä. Kehitän useaa tuotetta yhtä aikaa: harja / rikkalapioyhdistelmä, 

lehtiteline, naulakko, vaatepuu, keinuhevonen. 

Ihmiset kommentoivat luonnoksiani ja pähkäilyjäni. Kollegat luonnostelevat ratkaisuja ja laittavat ne esille 

kuvavirtaan. Entinen oppilaani suosittelee sotkamolaista puuseppää. Otan häneen yhteyttä, tilaan häneltä 

prototyypin ja linkitän hänen puusepänverstaansa sivut blogiini. Sisustusblogin pitäjä alkaa seurata 

työtämme. Kun otan yhteyttä minulle ennestään tuntemattomiin ihmisiin, voin ohjata heidät tutustumaan 

tähänastiseen hankkeen etenemiseen. Se miten projekti jatkuu ja millaiseksi sen ansaintalogiikka 

muodostuu, jää nähtäväksi. 

Vallitseva, teknis-rationaalinen kausaalinen tuotekehitysprosessin logiikka lähtee siitä, että asetamme 

jonkin tavoitteen tai vision, ja mietimme sitten millä keinoilla siihen päästäisiin. Vaihtoehtoinen 



ympäristöön sopeutuva yrittäminen (Sarasvathy 2008) etenee siten, että lähdemme liikkeelle omista 

arvoista, osaamisesta ja sosiaalisesta verkostosta ja alamme vain tehdä jotain. Tekemisen aikana 

sitoutuneet osapuolet tuovat mukanaan omia keinoja ja uusia tavoitteita. Jokainen sitoutunut osapuoli 

muuttaa hankkeen sisältöä ja toimintatapaa. Hanke päätyy jonnekin mitä ei osattu kuvitella aloitettaessa. 

 

Open design 

Muotoilu, tuotekehitys ja innovaatioiden tuottaminen on perinteisesti ymmärretty hyvin ei-avoimeksi 

toiminnaksi. Avoin innovaatio (Chesbrough 2003) etsii uusia tapoja tuottaa innovaatioita: ideoita ja 

teknologioita etsitään aktiivisesti oman organisaation ulkopuolelta toimien yhteistyössä jopa kilpailijoiden 

kanssa: sisäisiä ja ulkoisia ideoita yhdistetään kaupallisten sovellutusten aikaansaamiseksi. 

Avoin muotoilu (open design) on kattotermi erilaisille muotoilun ja valmistamisen aktiviteeteille, joista osa 

hyödyntää internet-verkkoa. Se kuvaa sellaista muotoiluprosessia, joka mahdollistaa kenen tahansa 

(noviisin tai ammattilaisen) osallistua jonkun asian yhteiseen kehittelyyn. (Tooze, Barley, Phillips, Smith, 

Foote & Silve 2014.) Termillä tarkoitetaan fyysisten tuotteiden, koneiden ja systeemien kehittämistä 

julkisesti jaetun muotoiluinformaation kautta. 

Yhteiskehittely (co-design) tarkoittaa sitä, että useampi kuin yksi henkilö muotoilee jotain. Useasti termiä 

käytetään puhuttaessa käyttäjän osallistumisesta tuotteen suunnitteluun. 

Tooze ym. (2014, 543) ehdottavat uusia termejä avoimen muotoilun ulottuvuuksien selkeyttämiseksi: 

 Avoimen muotoilun ratkaisu on tuotteen suunnitelma tai valmistusohjeet, joiden perusteella kuka 

tahansa voi tehdä tuotteen. 

 Avoimen muotoilun kontribuutio tarkoittaa mitä tahansa kontribuutiota muotoiluprosessiin, jota 

muut voivat vapaasti käyttää tai kehittää eteenpäin. 

 Avoimen muotoilun prosessi tarkoittaa muotoiluratkaisun kehittämistä perustuen avoimen 

muotoilun kontribuutioihin. Prosessi tuottaa avoimen muotoiluratkaisun. 

 Avoimen muotoilun projekti on mikä tahansa hanke, joka noudattaa avoimen muotoilun prosessia. 

Kaikki muotoiluprojektit eivät ole välttämättä täysin avoimia.  Yksin työskentelevä muotoilija voi tuoda 

työnsä tuloksen avoimesti kaikkien hyödynnettäväksi ilman rajoituksia. Toisaalta yritys voi esimerkiksi 

hakea avoimen muotoilun kontribuutioita, ideoita ja mielipiteitä, niin että ne ovat julkisesti esillä, 

muotoiluratkaisun ollessa kuitenkin vain sen omissa käsissä ja myöhemmin asiakkaiden ostettavissa. 

 

Avoimen muotoilun mahdollisuudet 

Internet mahdollistaa tuotteita koskevien ideoiden jakamisen globaalisti niiden ihmisten kanssa jotka 

haluavat tuottaa tai / ja käyttää noita ideoita, tavalla joka ennen olisi ollut mahdottomuus. 

Tiede on kiinnostunut siitä, mitä on. Muotoilua kiinnostaa, miten voisi olla. Muotoilun sisältö näkyy lopulta 

myytävänä tuotteena kaupan hyllyllä. Lopullista tuotetta määrittävät sen aikaisemmat kokeiluversiot, 

prototyypit. Nämä ja lopulliseen tuotteeseen johtanut prosessi on useimmiten suojattu, salainen ja 

tuottajan hyötyä tavoitteleva. Suunnittelun prosessi on usein tiedostamaton, sattumaa ja sähläystä, joka 



jälkikäteen selitetään rationaalisen järkeväksi toiminnaksi. Bragd (2002) seurasi Volvon citymaasturin 

kehitysprojektia vuoden verran ja havaitsi, että vaikka auton suunnittelijat itse kuvittelivat toteuttavansa 

rationaalista prosessia, he ennemminkin noudattaen Lévi-Straussin (1966) bricolage-prosessia: kasasivat 

auton käsillä olevasta materiaalista. 

Luova muotoilun prosessi on usein mysteeri tekijälleenkin. ”Sisällä soiva hakeva ajatus” (Saarinen 2015) on 

hento ääni, joka on vaikea taltioida. Uudella ei ole vielä hahmoa, ja ”käsitteet saattavat laahata 

jälkijunassa” (emt.) 

Loistavallakaan keksinnöllä ei ole tulevaisuutta, jos muut ihmiset eivät sitä sellaiseksi tunnista. Muotoilu on 

sosiaalinen prosessi. Keksijänero tarvitsee kumppaneita, jotka tuovat oman sitoutumisensa, osaamisensa ja 

tavoitteensa yhteiseen hankkeeseen. Tämän jälkeen projekti ei enää ole se sama, se on jotain mitä ei osattu 

odottaakaan. 

Avoimen muotoilun periaatteilla toteutettu tuotesuunnittelu vaatii uusia käytäntöjä. Niitä voivat olla 

avoimen vertaisuuden rakentaminen, alttiiksi asettuminen, heittäytyminen, yhteinen improvisaatio, 

sitoutuminen, säilyttäminen ja konseptin omiminen (katso kuva 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Avoimen muotoilun prosessin merkityksellistämisen (sensemaking) käytännöt 

Avoin muotoilu alkaa vertaisuuden rakentamisella, sosiaalisen ympäristön tuottamisella. Osapuolet 

pyritään saamaan mukaan tekemiseen tasa-arvoisessa ja psykologisesti turvallisessa (Edmondson 2012) 

tilassa. Osallistuja asettaa alttiiksi arvostelulle osaamisensa ja kontribuutionsa projektille. Hänen on 

heittäydyttävä riskialttiiseen hankkeeseen tietämättä mihin se lopulta päätyy. Yhteisessä improvisaatiossa 

osallistujien on seurattava muiden toimia ja reagoitava niihin jotenkin. Projektin edetessä ei tehdä 

varsinaisia ”päätöksiä”, vaan valintoja tehdään yhteisen merkityksellistämisen prosessin kautta, saavutettu 

järjestys säilytetään ja siirrytään eteenpäin (säilyttäminen viittaa Weickin 1979, 45 käsitteeseen retention). 

Muotoiluun osallistuvat ihmiset omivat tekeillä olevan konseptin, jolloin siitä tulee osa heidän 

identiteettiään. 

Avoin muotoilu tuo aikaisemmin perin salassa toimineen tuotekehityksen ja luovan muotoilun prosessin 

avoimeksi ja kaikille mahdolliseksi osallistua. Tutkimus pystyy seuraavaan luovaa prosessia uudella 

reaaliaikaisella tavalla tai jopa vaikuttamaan siihen toimintatutkimuksen tavoin. 

Avoimen muotoilun opetukselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle tuomat edut tuntuvat selviltä: 

mahdollisuus osallistua tekemiseen ja hyödyntää avoimen muotoiluprosessin tuloksia eri sen vaiheissa. 

vertaisuuden 

rakentaminen alttiiksi 

asettuminen 

heittäytyminen 

konseptin 

omiminen 
säilyttäminen 

yhteinen 

improvisaatio 
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