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usein kerrotaan tarinoita nopeasta menestyk-
sestä. Ihaillaan, kun joku sai idean, alkoi heti 
toimia ja jo seuraavana päivänä idealla oli 
10 000 tykkääjää. Nykyisessä maailmassam-
me tämä on mahdollista ja tavoiteltavaa – vau 
miten dynaamista! Lisää näitä innovaatioita!

Hienoa se onkin. Yleensä näistä tarinoista 
kuitenkin jätetään pois se osuus, mikä on 
johtanut nopeasti toteutettavan huippuidean 
syntyyn. Taustalla on usein vuosien pitkäjän-
teinen työ ja osaamisen ja ajatuksien kasvat-
taminen. uusia ja aina uusia kokeiluja. Tauko-
ja, joiden aikana tehdään jotain ihan muuta, 
kunnes maailma taas ympärillä muuttuu. 

Tässä julkaisussa tarkastellaan erityisesti sitä, 
miten yhteisöissä voitaisiin systemaattisesti 
rakentaa sellaista pohjaa, josta sitten voisi 
singahdella näitä huippuideoita nopeasti 
toteutettavaksi. Tarkastellaan sitä, millainen 
henkinen tila ja työote luovaa työskentelyä 
edistää ja toisaalta, miten luova toimija voi 
itse edistää omaa työskentelyään. Miten työ-
hön tulisi suhtautua ja sitä organisoida, jotta 
luova toiminta on mahdollista?

Kyse on tietotaidon luomisesta, joka johtaa uu-
denlaiseen osaamiseen arvonluonnin saralla. 

Suomalainen kilpailukyky tai sen puuttumi-
nen on ollut paljon otsikoissa vuoden 2015 
aikana. Syytetyn penkillä ovat mm. liian kalliit 
työvoimakustannukset, jotka aiheuttavat liian 
korkeita hintoja, liian lyhyet työpäivät ja glo-
baali kysynnän alenema. Ei ole kysyntää. 

Kysyntä tarkoittaa sitä, että ostajalla on ha-
luja ja rahaa näiden halujen tyydyttämiseen. 
Rahaan vaikuttaa taloustilanne, mutta vaikka 
rahaa olisi, ei ole kysyntää, jos ei ole haluja. 
Näitä ”haluja” voidaan synnyttää luomalla 
uusia tuotteita, fyysisisiä tai aineettomia. 
Tällaista uutta luovaa työskentelyä ei ehkä 
Suomessa ole onnistuttu juurruttamaan läh-
tökohtaiseksi asenteeksi ja toimintatavaksi 
kysynnän turvaamiseksi. Yksittäisiä onnistu-
misia toki on, mutta varsinkin perinteisessä 
teollisuudessa ratkaisuja etsitään useimmiten 
historiasta tulevaisuuden sijaan. 

Tämän teoksen sisältö on koottu 2 vuotisesta 
TEKES-rahoitteisesta LARES lasertaidere-
sidenssi-hankkeesta, jossa tutkittiin taitei-
lijoiden ja lasertekniikan asiantuntijoiden 
yhteistyötä ja taiteilijan työskentelytapoja 
residenssijaksojen aikana. Teos sisältää ha-
vaintoja työskentelystä, käytännön vinkkejä, 
sekä pohdintaa siitä, mitä ja miten voisimme 
yksilöinä ja organisaatioina oppia luovasta 
työskentelystä. Lainaukset on poimittu taitei-
lijoiden teksteistä ja haastatteluista. 

Kymmenen tutkimusaineistosta nousevan 
näkökulman kautta herätellään ajatuksia 
siitä, mitä insinööri ja liikemies voisivat oppia 
taiteilijalta?

eMMI MAIjAnen
Joulukuu 2015
Projektipäällikkö, LARES
Saimaan ammattikorkeakoulu



10 nÄkökulMAA
TYön uudISTAMISekSI
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1  PÄÄMÄÄrÄTIeTOInen ePÄlIneAArISuuS 

”Siinä vaiheessa kun varsinaisesti tekee 
teosta, täytyy minun välillä muistuttaa 
itselleni, mihin lopputulokseen haluan pää-
tyä. Teoksen tekemisen yksi haastavuus on 
olla samanaikaisesti avoin uusille ideoille ja 
varma lopputuloksesta.”

Jos residenssijaksojen aikaa pitäisi kuvata 
lyhyesti, sitä voisi kuvata käsiteparilla pää-
määrätietoinen epälineaarisuus. Tämä ensi-
silmäykseltä ristiriitainen ilmaus pyrkii tavoit-
tamaan yhtäaikaisesti sen 1) vahvan vision 
ja tahtotilan, joka taiteellisen työskentelyn 
taustalla vaikuttaa, ja sen 2) avoimuuden 
niille mahdollisuuksille, joita ei ennalta 
osattu nähdä. Päätetään siis määränpää, 
muttei tietä sinne.

”Jotkin tapahtumat työn tekemisen aikana 
alkavat liittyä työhön jolloin sen alkuperäi-
nen merkitys muuttuu tai monipuolistuu. 
Jos aiemmin uskoin tietoisesti määrittele-
väni itse sen mitä teen, olen kokemuksen 
myötä huomannut, että sattumalla ja eri-
laisilla yllättävillä tapahtumilla on valtaa ja 
vaikutusta.”

Tällainen yhtä aikaa päämäärätietoinen ja 
joustava työskentelyote on hyvin dynaami-
nen ja hedelmällinen. Monissa innovaatioita 
käsittelevissä puheenvuoroissa tuodaan ilmi 
tiukoista ja ehdottomista päämääristä luo-
puminen. Esimerkiksi 24.8.2015 Helsingin 
Sanomissa julkaistussa Liisa Välikankaan 
haastattelussa, innovaatioiden kehdossa Ka-
liforniassa aikaa viettänyt professori sanoo, 
että kaikessa tekemisessä pitäisi pyrkiä eroon 
tiukkaan ennakolta asetetuista päämääristä: 
”On sanottu että jos tavoite ei muutu proses-
sin kuluessa, mitään ei ole opittu.” 

Tehokkuuteen ja nopeuteen pyrittäessä 
unohtuu helposti lausunnon olennainen osa: 
tavoite. Se, että säilyttää avoimuuden uusille 
löydöille ja on valmis löytämään uusia polku-
ja lopputulosta kohti mentäessä, ei tarkoita 
sitä, ettei alussa olisi suuntaa lainkaan. Tätä 
suuntaa tulee vain olla valmis muuttamaan 
herkästi ympäristön ja työn itsensä antamien 
vihjeiden perusteella, eikä kulkea laput silmil-
lä jääräpäisesti kohti ensimmäistä tavoitetta. 

Myös luovuus on luonteeltaan ennen kaikkea 
dynaamista. Luovuus ei ole vain ominaisuus, 
joka yksilöllä on tai ei ole, kuten vaikkapa 
silmien väri vaan se on aktiivinen asenne 
esimerkiksi ongelmia kohtaan, toimintaa ja 
liikettä. (Kantojärvi, 2012)

“Valitsin tutkia monesta eri näkökulmasta 
sitä, mitä mahdollisuuksia kiven istuttami-
selle [korussa] on.”
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Toiminnan kaksijakoisuus, päämäärätie-
toinen epälineaarisuus, on ehkä helpompi 
omaksua taiteen kontekstissa kuin esimer-
kiksi perinteiseen insinöörityöhön liittyen. 
Taiteellisen työn identiteetti sallii enemmän 
epäloogisuuksia ja ristiriitaisuuksia ja siksi 
korostuu taiteilijoiden työskentelyssä. Insi-
nöörien maailmassa matemaattiseen yhtä-
löön on yleensä olemassa vain yksi vastaus, 
joka on oikein tai väärin. 

Vaikka tällainen epävarmuudelle avautumi-
nen ei olisikaan itselle luontaista, on tärkeää 
oppia antautumaan myös työn johdatettavak-
si ja hyväksyä muutos osana luonnollista ke-
hitystä. Ensimmäinen askel kohti tätä voi olla 
esimerkiksi tietoisesti valittu kokeileva työote, 
jota käsitellään seuraavassa kappaleessa. 

”Osa ideoista muuttui matkan varrella, 
kuten teoksilla on tapana. Ideat muokkau-
tuvat usein tehdessä ja uusia polkuja avau-
tuu, joista osaa tutkii, osan unohtaa saman 
tien ja osan laittaa sivuun odottamaan.”

PIdÄ kOkOuS IlMAn TArkkAA SuunnITelMAA jA PuheenjOhTAjAA, MuTTA 
nIIn, eTTÄ On TAVOITe jA TYöSkenTelYMATerIAAlIA. AnnA OSAllISTujIlle 
VAPAuS löYTÄÄ TAVAT jA rYhTYÄ TYöhön SAMAn TIen.

MIeTI MIkÄ OlISI SuurIn TYön TulOkSIIn lIITTYVÄ hAAVeeSI, jOS kAIkkI OlISI 
MAhdOllISTA. kuVAA TÄMÄ hAAVe. kekSI SITTen 10 YkSITTÄISTÄ PIenTÄ ASIAA, 
jOTkA VOISIVAT VIedÄ SInuT ASkeleen kOhTI TÄTÄ hAAVeTTA jA TOTeuTA ne. 
kATSO MITÄ TAPAhTuu!

MIeTI, MISSÄ ASIOISSA VOISIT hArjOITellA ”PÄÄMÄÄrÄTIeTOISen 
ePÄlIneAArISTA” ASenneTTA?
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2  kOkeIleVA TYöOTe 

”Oikeanlaisen ilmaisun tai toteutuksen 
löytäminen vaatii tutkimusmatkan. Usein 
aluksi kummalliseltakin tuntuvat yhdis-
telmät voivat johtaa oivallukseen ja sitä 
kautta viedä työtä eteenpäin.”

Kokeileva, iteratiivinen työskentely ei ole täy-
sin uusi asia tuotekehityksessä, varsinkaan 
ohjelmistokehityksen puolella. Työtapojen 
pohtiminen unohtuu kuitenkin usein arjessa, 
kun on kiire ja kuljetaan tulipalon sammutuk-
sesta toiseen selviytyen. Välillä on hyvä palata 
”perusasioiden äärelle” esimerkiksi tarkas-
telemalla taiteilijoiden residenssijaksojen 
aikaista intuitiivista työskentelytapaa. 

Iteratiivinen tuotekehitys tarkoittaa sitä, 
että kehitystyö koostuu useista pienistä 
tavoitteista ja tekemisestä opitaan syklisen 
kehityksen kautta. Toisin sanoen, suunnitel-
mia toteutetaan ja testataan nopeasti, jonka 
jälkeen suunnitelma arvioidaan uudelleen 
ja päivitetään, mikäli tähän on tarve. Tämä 
työskentelymalli mahdollistaa jatkuvan, 
mutta hallitun, muutoksen sekä nopeuttaa 
alkuvaihetta. 

”Ratkaisen usein uuden teoksen aloittami-
sen vaikeudet niin, että en lataa liikaa odo-
tuksia johonkin tiettyyn, vaan teen monta 
alkua, haarukoin, säädän, yhdistelen jne.”

Ensimmäiset kokeilut iteratiivisesta kehittä-
misestä tehtiin jo 1960-luvulla NASAN projek-
teissa. Käytännössä iteratiivinen suunnittelu 
on yleistynyt vasta 2000-luvulla. Sen yleisty-
mistä on edesauttanut nk. vesiputousmallin 
kritiikki. Vesiputousmalli on vaihe vaiheelta 
etenevä suunnittelumalli, jossa jokainen vaihe 
pohjautuu aiemman tuloksiin, joita ei enää 
myöhemmässä vaiheessa kyseenalaisteta. 
Toisin sanoen, vesiputousmalli olettaa, että 
koko prosessi voidaan ennakoida huolellisesti 
ja jokainen vaihe tuottaa täydellisen loppu-
tuloksen. Malli onkin hyvin teoreettinen ja 
käytännössä harvoin sellaisenaan käytössä. 
(Larman & Basili, 2003). Mallin teoreettisuu-
desta ja vanhanaikaisuudesta huolimatta työn 
organisointi perustuu yhä usein tähän malliin.

“Taiteen tekeminen on mielestäni verrat-
tavissa puutarhan hoitoon; täytyy istuttaa 
paljon siemeniä ja taimia, hoivata niitä, 
karaista ja karsia ja vain jotkut kasvavat 
korjattaviksi.”

T 1

T 2

T 3

P 1

P 2 T = TAVOITe

P = SuunnITelMAn PÄIVITYS
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”Välittömän tarkkaavaisuuden ulkopuolelle 
jäävillä kohteilla osoittautuu usein olevan 
suurin potentiaali. Vertauskuvallisesti, voit 
havaita Andromedan galaksin vain silloin, 
kun et katso sitä, vaan keskityt Kassiopeian 
tähdistöön ja annat silmäkulmasi havaita 
alla olevan pisteen.”

Residenssijakson aikana taiteellisesta työstä 
voitiin erottaa pääasiassa kaksi erilaista ko-
keilemisen tapaa: 

1. leikittelevä, uusiin ideoihin pyrkivä ja 
avaava kokeilu

2. systemaattinen, ratkaisuihin pyrkivä, sul-
keva kokeilu

Toisin sanoen, työskentelyssä on ideoita 
tuottava avausvaihe (divergenssi) ja ideoita 
karsiva, sulkeva vaihe (konvergenssi). Näissä 
eri vaiheissa toiminnan tavoite on erilainen 

ja näin ollen myös se, millaista osaamista ja 
suhtautumista kummassakin vaiheessa tarvi-
taan, eroaa toisistaan. 

Tämä noudattelee myös luovan ongelmanrat-
kaisun prosessin mallia, jonka ovat kehittä-
neet Alex Osborne ja Sidney Parnes. Luovan 
ongelmanratkaisun prosessista on useita toi-
sistaan hieman poikkeavia kuvauksia, mutta 
jokaisesta mallista on erotettavissa seuraavat 
neljä vaihetta: 

1. Haasteen selkeyttäminen 
2. Ideoiden tuottaminen
3. Ideoiden kehittäminen ja valinta
4. Toimenpiteiden suunnittelu ja toiminta

(Kantojärvi, 2012)

haasteen selkeyttämiseen (1 vaihe) kuuluu 
perinteisen insinöörityöskentelyn elementte-



jä: tavoitteiden asettamista ja faktojen etsi-
mistä ja tarkastelua. Myös ideoiden kehittä-
minen (3. vaihe) on tuttua vähittäistä, vanhaa 
parantelevaa tuotekehitystä. Sen sijaan 
ideoiden tuottaminen (2. vaihe) koetaan 
usein vaikeaksi, eikä omaksi vahvuusalueek-
si. Kuitenkin, jokainen meistä pystyy tuotta-
maan ideoita, kun vaan onnistuu avaamaan 
mielensä. Ideoiden tuottamista ja ”luovuutta” 
voi myös harjoitella ja oppia. Kokeileva ja 
leikittelevä, ja ennen kaikkea tavoitteeton 
työote voi auttaa tässä. 

”Pinottavuus ja nivoutuvuus ovat minulle 
loputtoman uteliaisuuden kohteita. Tähän 
liittyy paljon sellaista lapsellista tutkimista 
ja ihastelua.”

”Innoitus syntyy oikeastaan kokeilemisen 
mahdollisuudesta ja kokeilemisen kautta.”

Yksinkertaistaen ongelman selkeyttämisen ja 
erityisesti ideoiden tuottamisen voi ajatella 
kuuluvan ensimmäiseen avaavaan vaihee-
seen, jossa kokeileminen on leikittelevää 
ja jokseenkin päämäärätöntäkin. Ideoiden 
kehittäminen ja valinnat kuuluvat puolestaan 
jälkimmäiseen kokeilemiseen, sulkevaan 
vaiheeseen, jossa pyritään löytämään ratkai-
suja ja lopulta toteuttamaan ne. 

“Innoitus tulee oivalluksesta. Oivallusta 
seuraavat kokeilut. Luovassa työssä ko-
keilujen määrä on suuri ja itse pidän niin 
sanottua kolmiulotteista päiväkirjaa, jossa 
mallikappaleet toimivat muistilappuina. 
Kokeiluissa tapahtuu se varsinainen työ, 
jossa asiat loksahtavat kohdalleen. ”

Kokeilevaa ja iteratiivista työskentelyä voi-
daan tarkastella myös tiedon luomisen 
(knowledge creation) näkökulmasta. Tähän 
näkökulmaan kuuluu olennaisena osana 
paitsi ajatteleminen myös tekeminen. Nämä 
vuorottelevat ja täydentävät toinen toisiaan.  

Vuorovaikutus toisten kanssa, tiedon jaka-
minen, on myös tärkeä osa koko prosessia. 
(Nonaka & Takeuchi, 1995)
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Tuotekehityksessä tärkeä osa on tuotteen 
testaaminen ja käyttäjän kokemuksen kar-
toittaminen. Taiteen osalta tämä tarkoittaa 
usein valmistumisvaiheessa käytäviä keskus-
teluja esimerkiksi muiden alan ammattilais-
ten kanssa. On hyvä huomioida, että tälle on 
oma roolinsa ja paikkansa luovassa proses-
sissa: ideoinnin ja valintojen jälkeen, ennen 
viimeistä toteutusta. Varsinaista työtä tehtä-
essä, ideoinnin aikana ja ideoiden kehitys-
vaiheessa, ei taiteilijoiden mukaan voi liiaksi 
miettiä katsojan kokemuksia, jottei uniikki 
sisältö kärsi kompromisseista. 

Täytyy hyväksyä myös se, että kokeileminen 
voi johtaa toteamukseen, ettei jokin suunni-
telma onnistu tai ole tarpeeksi hyvä. Tämä voi 
olla vaikeaa, mutta on tärkeää oppia päästä-
mään irti ja luopumaan, jotta voi jatkaa taas 
eteenpäin.

”Vaikeaa on myös hyväksyä se, että jokin 
asia ei onnistukaan. Matka siihen, että 

joutuu kokonaan hylkäämään jonkin vaih-
toehdon on turhauttava ja usein on vaikea 
nähdä tämän hyödyllisyyttä, vaikka tär-
keää hiljaista tietoa kertyykin paljon juuri 
näin.”

Kokeileva työote on erinomainen lähestymis-
tapa myös silloin, kun tekijäjoukko koostuu 
monen eri alan osaajista. Poikkialaisuus ja 
kokeilevuus ruokkivat toinen toisiaan, sillä 
yhteisen kielen puuttuessa kommunikaatio 
on helpompaa yhdessä tekemisen kuin pel-
kän puhumisen kautta. 

Hankkeen aikana huomattiin myös käytän-
nössä, että kokeileva työote on jotakin, minkä 
voi oppia ja mikä tarttuu. Taiteilijoiden kokei-
leva työote rohkaisi myös muita ryhtymään 
nopeammin käytännön työhön pitkäkestoi-
sen ”valmiiksi suunnittelun” sijaan. Tällaisella 
työskentelyllä saatiin aikaan monipuolisem-
pia tuloksia ja nopeammin kuin pitkäkestoi-
sen suunnittelun kautta. 

VArAA AIkAA ePÄMÄÄrÄISelle jA ePÄOnnISTuMISelle.
 ASennOIdu uTelIAASTI jA kOkeIllen. 

rYhdY TYöhön! Tee jOTAIn, VAIkkeT TIeTÄISI MITÄ. 

PÄÄTÄ TehdÄ kOkeIluMIeleSSÄ AInAkIn 5 erIlAISTA 
VerSIOTA kÄSIllÄ OleVASTA TehTÄVÄSTÄ.

kYSY TYöSTÄSI ASIAnTunTIjAMIelIPIdeTTÄ lOunAS-
kAhVIlAn MYYjÄlTÄ jA Alle 10-VuOTIAAlTA lAPSelTA. 
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3  TYöSkenTelYn jATkuVuuS 
jA PITkÄjÄnnITTeISYYS

”Jokainen työ on vain astinlauta 
seuraavaan.”

“Aika on luovan työn materiaalia.”

Projektimuotoisen hankkeemme aikana kävi 
hyvin selväksi, kuinka taiteilijoiden työsken-
tely onkin oikeastaan yhtä pitkää jatkumoa 
aikaisemmasta työstä seuraavaan.  Siinä 
missä me kuvittelimme taiteilijan aloittavan 
luomistyön tyhjästä ja toteuttavan yhden 
teoksen residenssijakson aikana, todellisuu-
dessa moni rakensi työnsä mukaillen aiempia 
töitä ja jatkoi työskentelyä hankkeen tulosten 
parissa vielä jakson päätyttyäkin. Työssä ko-
rostui siis jatkuvuus projektista toiseen. 

”Työn toteuttaminen on edellytyksenä työs-
sä eteenpäin pääsemiseksi. Se johdattelee 
seuraavaan projektiin.”

”En edes koe tekeväni yhtä tiettyä teosta, 
vaan kokonaisuutta tai jatkumoa josta voi 
tulla teossarja tai suuri seinäteos.” 

Jatkuvuuden myötä residenssitaiteilijat asen-
noituivat työhönsä jatkuvana oppimisena. 
Tärkeää oli kartuttaa ja ylläpitää mahdolli-
suuksien, ideoiden ja resurssien varastoa. 
Nykyisessä tietointensiivisessä työskente-
lyssä tämä on oleellinen muutos verrattuna 
aikaisempaan tuotantokeskeiseen ajattelu-
tapaan. Työn tekeminen itsessään on myös 
investointia tulevaan ja osaamispääomasta 
huolehtimista. Resurssit eivät ainoastaan 
kulu vaan myös karttuvat.



Tätä ajatusta soveltaen, luovuuteen ja tie-
topääomaan pyrkivissä yrityksissä olisikin 
hyvä puhua ennemmin henkilöstöpääomasta 
(human capital) kuin henkilöstöresursseista 
(human resources). Pidemmälle vietynä aja-
tus liittyy myös siihen, mitkä asiat ovat auto-
matisoituvassa yhteiskunnassamme sellaisia, 
missä ihmistyön arvo on edelleen korvaama-
ton, eli siihen, millaisia toimintoja ei kannata 
pyrkiä automatisoimaan ja missä ihmistyö 
lunastaa paikkansa. Ihminen on esimerkiksi 
konetta parempi tulkitsemaan muodoltaan 
kirjavaa informaatiota, oppimaan tulkitse-
mastaan ja luomaan uutta sen pohjalta.  

”Innoitus / idea on usein monen asian sum-
ma ja työ jatkumoa usean vuoden proses-
seista. On vaikea määrittää selkeää alkua, 
koska se saattaa olla osa jotain toista työtä 
tai elämänvaihetta, jossa jostain syystä 
päätyy tekemään tiettyjä ratkaisuja. Monet 
prosessini kestävät vuosia ja saatan työs-
tää vanhoja aiheita uudestaan usean vuo-
den tauon jälkeen. Yhtäkkiä uudenlainen 
näkökulma tai tekninen oivallus vie työtä 
eteenpäin.”

Perinteinen tuotantokeskeinen ajattelutapa 
lähtee siitä, että ensin suunnitellaan ja val-
mistellaan tuotantokoneisto, jonka jälkeen 
tämän avulla tuotetaan tulokset. Ajallisesti 
nämä ovat erillään toisistaan ja varsinkin tu-

losten hyödyntäminen on jo kaukana tuotan-
tokoneiston suunnittelusta. Kuitenkin, erityi-
sesti digitaalisen liiketoiminnan piirissä yhä 
useammin myös kulutus ja tuotanto tapahtu-
vat samanaikaisesti. Kun käyttäjä esimerkiksi 
kirjoittaa tilapäivityksen Facebookiin, hän 
samanaikaisesti sekä käyttää palvelua (ku-
lutus), että tuottaa palveluun sisältöä (tuo-
tanto). Luovassa ja tietointensiivisessä työs-
kentelyssä ei voida erottaa tuotantoa, tekijää 
ja tulosta, vaan ne ruokkivat toinen toistaan 
ja ovat tasaveroisemmassa asemassa keske-
nään verrattuna perinteiseen tuotantokeskei-
seen ajattelutapaan. 

Pitkäjännitteisyys synnyttää myös kestävää 
osaamispääomaa. Vuosien työ samojen ilmi-
öiden parissa ja toistot tekevät taiteilijoiden 
asiantuntijuudesta ihailtavan vahvaa. Kun 
tuntee tietyt materiaalit tai tekniikat läpiko-
taisin, niistä tulee ”oman ajattelun jatkeita”. 
Tällöin ilmaisu laajenee ilmeisen ulkopuolelle 
ja synnyttää jotakin, joka ei ole kenen tahan-
sa tavoitettavissa. Toisin sanoen, on luotu 
jotain, millä on erityistä arvoa ja kestävää 
kilpailuetua. 

”Sen vuoksi taiteilijat nähdäkseni pitäytyvät 
tietyissä menetelmissään. Niistä tulee oman 
ajattelun jatkeita ja omaa käsialaa, tätä 
tietynlaista tunnistettavuutta ei ole aivan 
ongelmatonta siirtää uuteen materiaaliin.”
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PIIrrÄ POlku TehdYSTÄ  

•	 MIeTI MYöS MIlle TÄMÄ nYkYInen TuOTe / PrOjekTI / Te-
keMInen On SeurAAVA ASkel – MIhIn Se VOI VIedÄ?  

•	 ÄlÄ VAlITSe lIIAn ISOjA kOkOnAISuukSIA VAAn kOnkreeT-
TISIA YkSITTÄISIÄ ASkelMIA.

lASke YrITYkSeSI InhIMIllInen PÄÄOMA: MITÄ SIIhen kuu-
luu? MIkÄ Sen ArVO On? MITen SITÄ YllÄPIdeTÄÄn jA kASVA-
TeTAAn? MITen InhIMIllISeen PÄÄOMAAn InVeSTOIdAAn? 
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4  kulTTuurISTen kOnTekSTIen TunnIS-
TAMInen jA hYödYnTÄMInen

“Sormus liittyy monin tavoin sukupuoleen, 
luokkaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
ja on aivan liian laaja aihe käsiteltäväksi 
tässä. Sen voin kuitenkin sanoa, että tun-
nistan kihlasormukseen liittyvien mielleyh-
tymien suuruuden ja toivon, että taiteeni 
yleisöllä on myös ymmärrystä näiden perin-
teisten ideoiden muutostilasta, jota pyrin 
kuvaamaan töissäni leikillisten kokeiluiden 
kautta.”

Eräs lähestymistapa tuotekehitykseen on 
huomion kiinnittäminen siihen, millaisiin 
kulttuurisiin konteksteihin tuote liittyy. 
Kulttuurisia konteksteja voidaan hyödyntää 
menestyksekkäästi ja tämän soisi myös suo-
malaisessa ajattelussa yleistyvän. Jotta tämä 
on mahdollista, täytyy kulttuurisia konteks-
teja paitsi tunnistaa, myös ymmärtää niiden 
monet ulottuvuudet ja merkitykset. 

”Minulle luonteinen tapa aloittaa työsken-
tely on hakea yhtäläisyyksiä tai rinnastuk-
sia aiheeseeni. Kerään aiheen ympärille 
samasta teemasta tai muodosta ja lopuksi 
vähemmän kuvastoa selkeämmäksi.”

Kun residenssihakemuksessa pyysimme 
taiteilijoita kuvaamaan omaa työskentelyään, 
moni liitti oman työnsä johonkin olemassa 
olevaan ilmiöön tai kulttuuriseen jatkumoon.
Töitään ja työskentelyään erilaisten merkitys-
ten kautta kuvaili 54% hakijoista.  

Taideteos ei ole ympäröivästä maailmasta 
irrallinen teos, vaan se kantaa aina mukanaan 
niin tekijänsä ajatukset ja tunnetilat, kuin 
kokijansa omat tulkinnat ja mielleyhtymät. 
Kuten eräs taiteilija töitään kuvaa, esine on 
aina ”tarinoiden kuljettaja” (eng. vessel of 
stories). 

Toisin sanoen, tuote tai konsepti on vain tyhjä 
kuori, joka tulisi täyttää tarinoilla. Näiden 
tarinoiden tulisi puhutella vastaanottajaa 

hänen oman ymmärryksensä ja kokemus-
maailmansa kautta. Tuote tai palvelu on 
onnistunut, jos se pystyy herättämään käyttä-
jässään uusia kokemuksia ja jopa oivalluksia. 
Tällaisten sisältöjen tuottamiseen tarvitaan 
ymmärrys niin ihmisjoukkojen kuin yksiköi-
denkin kokemusmaailmasta, eli kulttuurisista 
konteksteista. 

Ihmisten tunnekokemusten hyödyntäminen 
esimerkiksi osana mainontaa on tunnettua. 
Kuitenkin, tunteiden hyödyntämisestä pitäisi 
päästä tunteiden tuottamiseen – siis kuinka 
tuote voisi itsessään tuottaa kokemuksia ja 
tunteita, ei ainoastaan hyödyntää mainoksilla 
herätettyjä tunnemielikuvia. (Boatwright & 
Cagan, 2010)

Mikäli pyritään esimerkiksi tunnearvojen 
luomiseen osaksi tuotteita, ensimmäinen 
vaihe on tunnistaa tuotteen käyttökonteks-
tin tunnepohjaiset mahdollisuudet. Tämä 
puolestaan edellyttää kontekstien tunnista-
mista ja ymmärtämistä. Missä tahansa käyt-
täjänsä kanssa vuorovaikutuksessa olevassa 
tuotteessa on sisäänrakennettu potentiaali 
tunnekokemusten tuottamiseen. Tämän takia 
on tärkeää, että tuotetut tunnekokemukset 
ovat suunniteltuja, eivätkä sattumanvaraisia. 
(Boatwright & Cagan, 2010)

”Yleisökokemus on tärkeä ja se tulee luo-
duksi siinä vaiheessa, kun katsoja kokee 
yhteyden teokseen tunteen ja/tai ajatuksen 
kautta. En usko, että kokemusta voi luoda 
kukaan muu kuin kokija. Toiselta kannalta 
ajateltuna teosta tehdessä kokee tunteita 
ja saa ajatuksia ja uskon, että ne välittyvät 
teoksessa.”

Kulttuurinen ymmärrys rakentuu yleissivis-
tyksen päälle. Esimerkiksi historian tuntemus 
on oleellinen osa sitä, että pystyy asettamaan 
ilmiöt tiettyyn ajalliseen perspektiiviin ja 
tunnistamaan pidempikestoisia trendejä ja 
toistuvuuksia. Toisten tekemän taiteen ja esi-
merkiksi kirjallisuuden tuntemus puolestaan 
avaa ovet intertekstuaalisuudelle. 
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Tunnettu lainaus Bruce Naumanilta on, että 
oikean taiteilijan tehtävä on auttaa maailmaa 
tuomalla ilmi mystisiä totuuksia. (“The true 
artist helps the world by revealing mystic 
truths.”) Voidaan ajatella, että nämä mystiset 
totuudet ovat jollain tavalla arkitodellisuu-
delta piiloon jääviä näkökulmia, jotka voi-
daan taiteen kautta tuoda esiin. (De Michelis, 
2013).

Kun erilaisia näkökulmia ja kehyksiä tun-
nistaa ja niiden merkityksen ymmärtää, voi 
valita miten niiden kanssa toimii. Sulauttaako 
oma työ osaksi näitä ja saada näin lisävoimaa 
omalle tekemiselle muuallakin esillä olevista 
ilmiöistä vai jättääkö ne tahallisesti huomioi-
matta, jolloin oma työ mahdollisesti erottuu 
epäsopivana poikkeuksena? Onko sittenkin 
tarkoitus kyseenalaistaa olemassa oleva kult-
tuuri ja käytännöt ja saada aikaan muutos? 
Kulttuuristen kontekstien tunnistaminen 
ja niiden hyödyntäminen on avainasemas-

sa liiketoimintamalleja kehitettäessä. Kun 
pyritään luomaan radikaaleja uusia innovaa-
tioita, jotka eivät ainoastaan paranna jonkun 
yksityiskohdan toimintaa, vaan muuttavat 
ihmisten käytöstä ja kulttuuria olennaisesti, 
on näiden kulttuuristen kontekstien ymmär-
rys aivan välttämätöntä. 

Kyse ei ole enää pelkästään uuden palvelun 
toteuttamisesta, vaan kulttuurisen muutok-
sen aikaansaamisesta. Sellaiseen muutok-
seen ei riitä pelkkä insinööriosaaminen. 

”Tässä teoksessa lähtökohtana oli pitsi. 
Siitä etenin ruusuikkunaan, ja lintutarhaan, 
labyrintteihin, yantraan, meditaatioon, 
kehään, takaisin pitsiin, luonnon muotoi-
hin, käpyyn, Erik Bruuniin, luontoliittoon, 
mökille, haravointiin, yhdessä tekemiseen, 
läsnäoloon. Ainakin näiden teemojen kaut-
ta linkittelin kokonaisuutta.”

PYrI kuVAAMAAn TYöSkenTelYÄSI jA TYöTÄSI MerkITYSTen kAuTTA.  

TArkASTele OMAA AlAASI hISTOrIAllISeSTI PerSPekTIIVISTÄ. MIllOIn 
On TAPAhTuneeT SuurIMMAT kehITYSASkeleeT jA MIllAISIIn AlAn ul-
kOPuOlISIIn IlMIöIhIn ne lIITTYVÄT?

MIkÄ SInun TYöSSÄSI On erITYISen SuOMAlAISTA? enTÄPÄ, jOS YrITYS-
kulTTuurI OlISIkIn AfrIkkAlAInen? kuInkA TOIMInTA jA TuOTTeeT 
MuuTTuISIVAT?

IdeOI MIllAISen elOkuVAn SInun AlASTASI VOISI TehdÄ? enTÄ lAulun? 
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5  VASTAkOhdISTA jA 
rISTIrIIdOISTA VOIMAA

”Onnistua olemaan rajallapinnalla, asi-
oiden keskellä ja keikkumaan reunalla, 
tuovat minulle onnistumisen kokemuksen 
taiteessa.”

Eräs toistuva teema taiteilijoidemme työsken-
telyssä oli heidän kiinnostuksensa rajoja ja 
ristiriitaisuuksia kohtaan. Moni kuvasi työs-
kentelyään rajojen ja reunojen hakemiseksi ja 
niiden koettelemiseksi. Selkeän ja ristiriidat-
toman sijaan haettiin vastakohtia ja yhteen-
sopimattomuutta. Tähän on monia syitä.

Ensinnäkin, sovinnainen ja sopuisa on usein 
tavanomaista. Jollain tavalla rajoja koetteleva 
ja joskus niitä rikkovakin poikkeaa massasta 
ja erottuu. Taiteen on tärkeä erottua noustak-
seen pois tavanomaisten esineiden joukosta. 

Toiseksi, vastakohtaisuudet luovat teokseen 
jännitteitä, jotka tekevät niistä mielenkiin-
toisia. Ristiriitaisuus saa katsojan ajattelun 
heräämään – ”Hetkinen, tässä on jotain 
outoa. Miksi?” Jännitteisyys siis avaa dialogin 
vastaanottajan ja taiteilijan välille. 

Turun Åbo Akademin organisaatioiden ja 
johtamisen professori Alf Rehn on kirjoittanut 
kokonaisen kirjan ”vaarallisesta ajattelusta”, 
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joka käsittelee luovuutta omien sanojensa 
mukaan erilaisesta näkökulmasta kuin ta-
vanomaisessa bisneskirjallisuudessa. Rehnin 
mukaan luovuus on vaarallista ja jopa inhot-
tavaa, anarkistista ja kapinallista toimintaa, 
joka syntyy ristiriidoista ja kitkasta. (Rehn, 
2012) Tällainen ajattelu käy ilmi myös resi-
denssitaiteilijoidemme teksteistä. 

“Zirkonian kirkas kimallus kunnioittaa näi-
den mallien puhdasta valkoista.” 

“Muotokielessä hain monumentaalisuuden 
ja pitsimäisyyden yhdistelmää. Kiillotettu 
ruostumaton teräs materiaalina mahdol-
listaa haurauden ja voiman yhdistämisen, 

tuottaa riittävän kestävän, mutta ilmavan 
lopputuloksen.”

”Eri materiaaleja käyttämällä saan myös 
luotua teokseen eri tasoja.”

Vastakohtien etsimisessä olennaista on 
kyseenalaistamisen taito. Parhaat oivalluk-
set hankkeen aikana syntyivät silloin, kun 
taiteilija lähti rohkeasti kyseenalaistamaan 
esimerkiksi tekniikan totuttuja käyttötapoja 
tai mahdollisuuksia. Esimerkiksi eräs taiteilija 
kuvaa yhtä tällaista hetkeä seuraavasti:

”Sen jälkeen resoluutio asetettiin, insinöö-
rin suureksi hämmästykseksi, pienimmälle 
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mahdollisimmalle tasolle. Tämä asetus 
tuotti hyvin karkean monikulmioista muo-
dostuvan kuvion, jollaisia näemme usein 
varhaisissa videopeleissä.”

Kun olemassa oleva haastetaan, voidaan 
löytää jotain täysin uutta. Poikkialaisessa 
yhteistyössä voi olla helpompi havaita tot-
tumuksesta johtuvia vanhanaikaisuuksia tai 
epäjohdonmukaisuuksia, koska asiaa voi 
tarkastella uusin silmin. Lisäksi amatöörin on 
helpompi esittää ns. ”tyhmiä kysymyksiä”, 
koska itseen ei kohdistu paineita olla alan 
asiantuntija. 

“Henkilökohtaisella tasolla merkittävä 
oivallus oli se, että insinöörit, jotka työs-
kentelevät näiden teknologioiden kanssa 
päivittäin, eivät kyseenalaista teknologiaa 
tai tarkastele sen tarkoitusta käänteisesti. 
Se on sisäänrakennettua ”lumisokeutta”, 
joka kuuluu kaikkiin aloihin, eikä taiteen 
ala ole poikkeus tähän. Yleensä tarvitaan 
ulkopuolinen näkökulma paljastamaan 

uusia vaihtoehtoja tai auttamaan ”laatikon 
ulkopuolisessa” ajattelussa.” 

Kyseenalaistaminen ei kuitenkaan taiteen 
saralla rajoitu tekniikan haastamiseen vaan 
kyseenalaistaminen on eräänlainen tarkaste-
lutapa koko ympäröivää maailmaa kohtaan. 
Halutaan kyseenalaistaa vallitseva käytäntö 
tai katsantotapa ja tätä kautta herättää aja-
tuksia tai nostaa uusia näkökulmia tai kohtei-
ta helpommin havaittaviksi.

”Viola haluaa olla leikkisä ja surrealistinen. 
Se kääntää ihmisen ja orvokin mittasuhteet 
päälaelleen, tarjoillen katsojalleen Liisa 
ihmemaassa kokemuksen.”

Tällainen ympäröivän maailman kyseen-
alaistaminen voisi olla oiva luovuuden lähde 
myös yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. 
Kyseenalaistaminen kehittää ajattelun jous-
tavuutta ja toimii mentaalisena harjoituksena 
jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön 
sopeutumisessa. 

kÄÄnnÄ kAIkkI YlöSAlAISIn! jOS eSIMerkIkSI YleenSÄ PYrIT kuVAA-
MAAn jA MAllInTAMAAn TYön TArkASTI, PYrI TÄllÄ kerTAA MAhdOllI-
SIMMAn ePÄTArkkAAn.  

MIeTI, MIkÄ On TÄllÄ heTkellÄ SuurIn hAASTe TYöSSÄSI. MIeTI TÄMÄn 
jÄlkeen MIkSI jA kun löYdÄT TÄhÄn VASTAukSen, POhdI jÄlleen MIk-
SI. kYSY ITSelTÄSI ”MIkSI” AInAkIn 5 kerTAA. 

MIeTI, MITkÄ ASIAT OVAT TÄllÄ heTkellÄ TYöSSÄSI VArMOjA, jOPA IT-
SeSTÄÄn SelVIÄ ASIOITA. lISTAA ne. MIeTI SITTen, MITÄ TAPAhTuISI jOS 
nÄITÄ ASIOITA eI OlISI. MITen TOIMInTAYMPÄrISTö jA SITÄ kAuTTA MYöS 
TYön TekeMInen MuuTTuISI? MITÄ, jOS YrITYkSen TulISI eSIMerkIkSI 
TOIMIA TÄYSIn IlMAn rAhAA? TAI TOIMITIlOjA?  
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6  MOnIPuOlInen AISTIen kÄYTTö

“Molemmat pinnat kutsuvat koskettamaan 
ja ovat hyvin runollisia.”

Eräs havaitsemamme ero teknisesti ja taiteel-
lisesti asiaa lähestyvien työskentelytavoissa 
oli se miten välittynyttä tietoa esimerkiksi 
työn laadusta arvioidaan. Siinä missä in-
sinööri avaa tietokoneensa näytölle excelin 
mittaustuloksista taiteilija menee koske-
maan, katsomaan, haistamaan ja aistimaan 
työtä. Suunniteltaessa tuotteen materiaaleja 
insinööri tekee lujuuslaskelmia ja liikemies 
laskee hintaa kun taiteilija jälleen kerran kos-
kee, tunnustelee, kokeilee ja aistii. 

Mitä merkitystä tällä erolla sitten on? Se, että 
kummatkin menettävät jotain olennaista 
tuotteen ominaisuuksista. Mikäli keskitytään 
vain tuotteen teknisiin tai funktionaalisiin 
ominaisuuksiin, ohitetaan juuri se tunneko-
kemuksia välittävä rajapinta, jossa tunnearvo 
ensimmäistä kertaa näyttäytyy. Mikäli puoles-
taan keskitytään vain välittömään aistimuk-
seen, ohitetaan pidempikestoinen kokemus, 
joka muodostuu tuotetta käytettäessä. 

Kumpi tapa on sitten parempi? Riippuu siitä 
mitä ollaan tekemässä, mistä tuotteen pää-
asiallinen arvo muodostuu ja kuka ostopää-
töksen tekee. 

Mikäli tuote on ensisijaisesti funktionaalinen, 
eikä sitä ole tarkoitus missään yhteydessä 
käyttää sosio-kulttuurisessa kokemusmaail-
massa, eli tuotteen sijoituspaikka on jonkun 
toisen tuotteen osana Atlantin pohjassa, 
voidaan nämä aistien kautta välittyneet 
ominaisuudet jättää huomiotta. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että ostopäätöksen tekee aina 
toinen ihminen, emmekä tällöin voi välttyä 
siltä, että mukana on esimerkiksi tuntoaistin 
välittämiä mielikuvia, olivat ne todellisia tai 
eivät. 

Jos arvioinnin kohteena on esimerkiksi uusi 
sohva, mutta tuote tuntuu kovin kevyeltä 
ja muoviselta, voi olla vaikea uskoa väitteet 
tuotteen laadusta ja kestävyydestä. 
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Kuluttajatuotemarkkinoilla tuotteet joutuvat 
jatkuvan ulkonäöllisen ja tuntumallisen arvi-
oinnin kohteeksi. Ei voida myöskään ajatella, 
että tämä olisi pelkkää pintaa tai markki-
namiesten tuotteen todellisen arvon päälle 
liimaamaa huijausta. ulkonäkö, tuntuma ja 
tuoksu ovat oleellinen osa tuotteen varsinais-
ta arvoa. (Boatwright & Cagan, 2010)

Eräs hyvin erityinen tapa, jolla residenssi-
taiteilijamme puhuivat teoksistaan ja niiden 
tekemisestä, oli kuvata kuinka teos ”puhuu” 
heille. Kuinka käsin koskettaessa materiaali 
kertoo, mitä sille pitäisi tehdä. Toisille materi-

aalin sijaan puhujana oli itse työnteko: teke-
mällä löytyi uusia reittejä ja ajatuksia, joita 
ei olisi voinut löytää ilman työn tekemistä ja 
johdatusta. 

Luovasti työskentelevä ihminen siis paitsi 
avaa aistinsa ympäristön vihjeille myös antaa 
näille elottomillekin elementeille subjektiivi-
sen viestijän, subjektin, aseman. 

“Työskentelen yleensä hyvin intuitiivisella 
tavalla sallien materiaalien ja prosessien 
ohjata työskentelyäni.”

Mene TuOTAnTOOn jA TArkkAIle VAPAASTI. ÄlÄ ArVIOI, ÄlÄ kOMMunIkOI, 
ÄlÄ PYrI MIhInkÄÄn. VAIn TArkkAIle!

kOSkeTTele! hAISTele! 

MIeTI, MIllAInen SuunnITelMA TAI TuOTe SYnTYISI, kun PYrkISIT kehITTÄMÄÄn 
Sen enSISIjAISeSTI hAju- TAI TunTOAISTIn nÄkökulMASTA MIellYTTÄVÄkSI. 
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7  SubjekTIIVISuuS jA InTuITIO 
SuunnAn nÄYTTÄjInÄ

”Pidän ainoana mahdollisuutena työsken-
nellä niin, että menen kohti omaa pää-
määrääni – mikä se milloinkin onkin – tin-
kimättä ja mitään muuta miettimättä. En 
siis ajattele kenenkään mielipiteitä tai työn 
mahdollista vastaanottoa tai kenenkään 
toiveita työskennellessäni. Se olisi häirit-
sevää. Ei voi tehdä ratkaisuja kuin omalla 
ymmärryksellään siitä mitä on tekemässä. 
Ajattelen, että se on myös taiteilijan vastuu, 
tehdä mitä voi ja osaa parhaalla mahdolli-
sella tavalla, itseään toteuttaen ja kompro-
misseihin lankeamatta.”

Subjektiivisuutta pidetään esimerkiksi tieteen 
parissa lähtökohtana, josta pitäisi pyrkiä pois. 
Insinööri- ja taloustieteiden kautta pyrkimys 
objektiivisuuteen välittyy lähtökohdaksi 
myös toimittaessa varsinaisen tieteen ulko-
puolella. Objektiivisuutta tieteen lähtökohta-
na ei kannata lähteä ainakaan heppoisin pe-
rustein kyseenalaistamaan, mutta sen sijaan 
esimerkiksi tuotekonseptoinnin lähtökohtana 
siitä voi keskustella. 

Taiteella on lupa olla subjektiivista. Taiteilija 
ei luodessaan pyri kuvaamaan ilmiöitä objek-
tiivisesti, vaan jopa päinvastoin, välittämään 
oman tulkintansa kokemastaan. Edelleen ko-
kijan tulkinnan taiteesta ymmärretään olevan 
subjektiivinen kokemus. Myös LARES hank-
keen taiteilijat korostivat, että he rakentavat 
kokeilevasti teoksia, joilla saattavat pyrkiä 
viestimään jotain, mutta he eivät missään 
nimessä määrittele teoksen tulkintaa. He 
korostivat katsojan vapautta ja kokemuksen 
liittämistä katsojan omiin aiempiin kokemuk-
siin ja aistien käyttöön. 

”En koskaan määrittele sitä, mitä haluan 
yleisön kokevan työni ääressä. Ehkä voisin 
sanoa yrittäväni saada itseni kokemaan 
sen mitä kaiken aikaa tarkoitin, mutta en 
odota yleisöltä mitään tiettyä.”

“Kun puhutaan taiteen merkityksestä, tai-
teilijat, taiteen luojat ovat vääriä henkilöitä 
keskusteluun. Taide, ja erityisesti veisto, to-
teutuu sanojen ulkopuolella. Jos voisimme 
kuvailla mitä haluamme tutkia työssämme, 
olisimme valinneet sanat ja alkaneet runoi-
lijaksi tai kirjailijaksi, vaivalloisen kolmi-
ulotteisen työskentelytavan sijaan.”

Subjektiivisuus tuo teokseen persoonan. 
Tuotteissa ja palveluissa persoonallisuus jää 
mieleen ja erottaa tuotteen kovassa kilpailus-
sa. Subjektiiviset valinnat eivät myöskään ole 
luonteeltaan kompromisseja, jolloin loppu-
tulokselle on todennäköistä löytää vastin-
pari todellisesta elämästä. Kompromissien 
yhteenliittymä edustaa keskiarvoista, muttei 
aidosti ketään tai kenenkään näkemystä. 

Subjektiivisuus on myös rohkeutta. Rohkeut-
ta perustaa päätökset omaan näkemykseen, 
vaikka se poikkeaisi valtavirrasta. Erottavan 
ilmaisuvoiman lisääntyessä voi käydä niin, 
että neutraaliin neutraalisti suhtautuneet asi-
akkaat/kuluttajat löytävät mielipiteen, joka 
ei ole myönteinen. Tutun sanonnan mukaan 
kuitenkin kumartaessaan yhteen suuntaan 
pyllistää toiseen. On kuitenkin hyvä miettiä, 
mistä yritys haluaa kilpailuetua hakea. Halu-
taanko tarjota omista lähtökohdista tehtyä ja 
tietyille asiakkaille täysin osuvia tuotteita vai 
laajemmalle joukolle huonommin osuvaa tar-
jontaa, jossa ei täysin hyödynnetä yrityksen 
osaamispotentiaalia? 

”Intuitio on merkittävä työkaluni. Usein 
tuntuu ulkopuoliselta, koska työ etenee 
niin intuitiivisesti oman ajatuksen tahdissa 
käsien tunnustellessa tietä. Jälkikäteen on 
joskus vaikea hahmottaa mitä työskennel-
lessä oikein tapahtui ja mikä oli se ajatus, 
joka vei työtä tiettyyn suuntaan tai johti 
oivallukseen.”

Subjektiivisuuteen liittyy olennaisesti intui-
tion hyödyntäminen päätöksenteossa. Intui-
tiota päätöksenteossa onkin kritisoitu paljon 
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ja tutkimus erilaisista ”pääösilluusioista” on 
melko laajalle levinnyttä. Tehokkuusajattelu 
ja kiire siirtävät usein päätöksen tekoa in-
tuition puolelle, koska se todella on paljon 
ketterämpää kuin systemaattinen harkinta. 
(Kavonius, 2003) 

Ei siis ole tarkoituksenmukaista, että pää-
tökset pitäisi tehdä vain intuitiolla, mutta on 
tärkeää olla tietoinen omasta intuitiosta ja sen 
mahdollisuuksista ja roolista. Niissä kehitys-
prosessin vaiheissa, joissa intuition riskialttius 
ei aiheuta merkittäviä ongelmia, ja toisaalta 
voidaan hyödyntää intuitiivisen päätöksen-

teon nopeutta, voi intuition hyödyntäminen 
jälleen kerran avata uusia toimintatapoja. 

Subjektiivinen vapaus tuo mukanaan myös 
vahvemman vastuun. Tämä liittyy olennaises-
ti viimeaikoina peräänkuulutettuun yrittäjä-
mäiseen työskentelyyn silloinkin, kun työtä 
tehdään palkansaajan asemassa. Kun on 
vapaus päättää, halutaan myös olla vastuussa 
omasta työstä.

”Olen myöntynyt määrittelemään merkityk-
siä pehmein sormin, antanut myöten tiuk-
kapipoisesta ”minä määrään” asenteesta.”

kuunTele MATerIAAlIA TAI TYöTÄSI, AnnA SIlle SubjekTIn rOOlI. 
MITÄ Se SInulle kerTOO?

PÄÄTÄ TekeVÄSI PelkÄSTÄÄn OMAn MIelen MukAAn TunTeellA – 
kATSO MIllAISIA rATkAISujA TÄllöIn SYnTYY? reflekTOI! MIkSI? 
luOTA InTuITIOOn. 
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8  InSPIrAATIOn hYödYnTÄMInen

”Inspiraatio on edellytys sille, että työssä on 
joku tolkku. Työn päämäärä on seurausta 
inspiroitumisesta. Mutta tekeminen, sitten 
kun työ on ideana odottamassa, ei kaipaa 
inspiraatiota vaan itsekuria ja ahkeruutta, 
aloittamista ja jatkamista.”

Inspiraatio tarkoittaa arkikielessä yleensä 
innoitusta ja liitetään usein varsinkin luovaan 
työskentelyyn. Luova työskentely on usein 
helpompaa, mikäli työn tekijä on innostunut. 
Inspiraation kautta syntyy uusia ideoita ja 
inspiraatio tuo teokseen tekijän kokemuksen 
kautta välittyviä tunteita ja merkityksiä.  

Inspiraatio on myös teologinen käsite, jolloin 
sillä tarkoitetaan raamatun syntyyn johtanut-
ta jumalallista ohjausta. Vaikka arjessa emme 
yleensä ajattele, että inspiraatio on lähtöisin 
jumalasta, niin usein miellämme inspiraation 
kuitenkin ikään kuin ulkopuolelta annetuksi 
kokemukseksi, joka joko osuu kohdalle tai ei 
osu. Tällaisella ajattelulla jätämme huomioi-
matta sen, miten toimija ja yhteisö voi vaikut-
taa innoitukseen ja lopulta voimme päätyä 
istumaan passiivisena odottaen inspiraation 
iskemistä. 

Passiivisuuden mukanaan tuoma tylsistymi-
nen voi toki saada meidät inspiroitumaan. 
Tänä päivänä tylsistyminen on vain kovin 
vaikeaa, sillä tarjolla on jatkuvasti erilaisia 
virikkeitä joihin tarttua. Tylsistymiseen pitää 
pyrkiä aktiivisesti. 

Innoitusta voi olla helpompi hakea aktiivisen 
toiminnan kautta. Esimerkiksi mekaanisiin 
rutiinitöihin tarttuminen voi palauttaa inspi-
raation. Toisin sanoen, antaa innoituksen 
olla hukassa ja todeta itselleen Niken mai-
noslauseen sanoin ”just do it”. On hyvä myös 
erottaa omasta työstä ne osa-alueet, joissa 
inspiraatiolla on merkityksensä ja ne, joissa 
kyse on enemmänkin itsekurista ja itsensä 
johtamisesta. Inspiraatio ei itsessään saa 
asioita aikaiseksi. 

“Rutiini auttaa, kun inspiraatio on hukassa. 
Työhön kuuluu aina sellaisia aikaa vieviä 
vaiheita, jossa ajatuksille on paljon sijaa. 
Inspiraatio on joka tapauksessa hyvin pieni 
osa työprosessia, mutta se on se liekki, jota 
odotellessa jaksaa viedä työtä eteenpäin.”

Mikäli rutiinit ja mekaaniset työt eivät tunnu 
tuovan innoitusta takaisin tai sellaisia ei ole, 
voi inspiraatiota lähteä etsimään kokeiluista 
ja päämäärättömämmästä tekemisestä. Toi-
sin sanoen, olla edelleen pakottamatta innos-
tusta saapumaan ja antaa aivojen puuhata 
vapautuneemmin. Oleellista on, että aivoilla 
on mahdollisuus alitajuisesti työskennellä 
varsinaisen ydinongelman parissa. 

”Kun inspiraatio on täysin hukassa, mutta 
hommia pitäisi saada tehtyä, selaan usein 
jotain lähdettä jotta asia avautuisi enem-
män ja olisi jotain mistä jatkaa.” 

”Turhautuneena tekeminen on vielä han-
kalampaa, joten jos pelkkä teehetki ei riitä, 
vaihdan tekemistä. Silloin tuli jatkettua jo-
tain luonnosta ja katseltua ikkunasta ulos.”

Tekeminen ruokkii inspiraatiota. Kun seuraa-
van kerran jonkin aloittaminen tuntuu vaike-
alta, ei auta kuin aloittaa silti. Tehdä, vaikka 
ei varsinaisesti huvita. Kun päättää, että tekee 
ihan vähän tai jonkun pienen ja helpon asian, 
voi saada kiinni inspiraatiosta. 

Mikäli tekeminen, rutinoitu tai täysin vapaa, 
ei auta, voi kokeilla tehdä jotakin ihan muuta, 
esimerkiksi käydä kävelyllä ulkona. Fyysinen 
aktiivisuus saa usein myös aivot aktivoitu-
maan ja ulkoilu tarjoaa paitsi raikasta ilmaa, 
vaihdoksen ympäristöön. 

“Eräs tapa, jota hyödynsin henkisten es-
teiden voittamisessa, oli tutkia yliopistoa 
ympäröivää aluetta. Ympäröivä metsä ja 
järvi olivat erityisen inspiroivia. Suomalai-
nen maisema on hyvin erityinen ja sillä on 
rauhoittava ja virkistävä aura.”
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”Tai teen jotakin toissijaista hommaa vä-
lissä. Joskus metsälenkki auttaa, tai medi-
taatio.”

Mikäli lyhytaikainen ympäristön vaihtaminen 
ei auta asiaa, voi kokeilla lähteä pidemmäl-
le matkalle, esimerkiksi toiseen kaupunkiin 
tai jopa ulkomaille. Tai sitten vaikka kokeilla 
työskentelyä kahvilassa tai kotona. 

” Tämä tapahtuu monta kertaa tilanteessa, 
jossa on tarpeeksi irti arjesta, matkalla vie-
raassa maassa, ilman pitkää to do- listaa 
odottamassa.”

Hieman yllättäen myös rajoitteet voivat ins-
piroida. Tehtävä ”piirrä mitä vaan” on vaike-
ampi kuin ”piirrä jotain, missä on ympyrä.” 
Rajoitteet tarjoavat työlle lähtökohdan. 

” Inspiraatio löytyy myös tilasta, johon tai 
jota varten työskentelen. Teen tilateoksia 
tietyn huoneen tai hallin seinien mittoihin, 
tiettyyn valoon tai tilan muotoon. Silloin 

täytyy huomioida kaikki mahdollinen tilas-
sa. Se itsessään avaa ajatuksen ja mielen 
näkemään uuden työn hahmon, jolloin 
työskentely voi alkaa.”

Ei kannata myöskään odottaa olevansa 
aina ja koko ajan inspiroitunut. Inspiraation 
luonteeseen kuuluu, että se ilmenee aallois-
sa ja on arvaamatonta ja hetkittäistä. Mikäli 
inspiraatiota ja innostusta halutaan ylläpitää 
ja hyödyntää osana liiketoimintaa, pitää 
tämä inspiraation luonne sallia, vaikka se ei 
lähtökohtaisesti soveltuisikaan perinteisiin 
johtamismalleihin. 

”Toisaalta kukaan ei voi olla inspiroitunut 
kuin rajallisen ajan.”

”Joskus kun teos päätyy umpikujaan, pa-
rasta on laittaa se hetkesi sivuun ja tehdä 
muita juttuja antaen ratkaisun muhia 
kypsäksi. Joskus siihen menee päivä, joskus 
kuukausia.”

AlOITA jOSTAIn PIeneSTÄ, VAIkkA eI OIkeIn huVITTAISI. PÄÄTÄ TehdÄ hel-
POIn jA PIenIn, MAhdOllISeSTI MekAAnInen ASIA, jOkA eI ITSeSSÄÄn VAAdI 
InnOITuSTA. 

lue, TuTkI, hArhAudu AjATukSISSASI.

luOnnOSTele PÄÄMÄÄrÄTTöMÄSTI jA hulluTellen.

kÄVele ulkOnA.

lÄhde MATkAlle.
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9  erIlAISTen TeknIIkOIden YhdISTÄMI-
nen uudenlAISIkSI kOkOnAISuukSIkSI

“Kun aloitin työskentelyn tulostustekniikoi-
den parissa, minua häiritsi hieman se, että 
työtäni voitaisiin monistaa samanlaisena 
uudestaan ja uudestaan. Kun työskente-
len jonkun teoksen kanssa, en pidä siihen 
liittyvän yksilöllisen ilmaisun identtisestä 
kopioinnista. Tulosteiden jatkotyöstäminen 
käsin mahdollistaa yksilöllisten teosten 
luomisen jokaisesta tulosteesta.”

Yksi suurimpia systeemitason oivalluksia niin 
yksilötasolla kuin koko hankkeen kannalta, 
oli lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisten teknii-
koiden luova yhdistely. Eri tekniikoita yhdis-
tävä työskentelytapa syntyi käytännön kautta 
vastauksena koettuihin haasteisiin. 

Eräs koneellisessa työskentelyssä taiteilijoi-
ta usein vaivaava ajatus oli se, että tällainen 
työskentely mahdollistaa heidän teostensa 
sarjavalmistuksen ja helpon kopioinnin, joka 
puolestaan on ristiriidassa taiteen perusaja-
tuksen kanssa. Kuitenkin, mikäli tekniikkaa 
käytetään vain osana prosessia, yhdistäen 
sitä esimerkiksi taiteilijan perinteisemmin 
käyttämiin menetelmiin, voidaan saavuttaa 
paitsi tehokkuutta myös uniikkiutta. useim-
miten käytännössä tämä tarkoitti käsityö-

menetelmien ja koneellisten menetelmien 
yhdistämistä.

Pääasiassa residenssitaiteilijoiden työskente-
lystä voidaan erottaa kolme tapaa lasertekno-
logian hyödyntämiseen: 

1. Lopullisen teoksen osien tai ”raakamateri-
aalin” tuottaminen teknologian avulla

2. Työkalujen valmistaminen
3. Lopullisten teosten valmistaminen

Toinen syy erilaisten tekniikoiden yhdistelylle 
oli se, että taiteilijan itsenäinen työskente-
lyprosessi keskeytyi kun siirryttiin koneiden 
käyttöön, jolloin tarvittiin yhteistyötä toisten 
kanssa. Yhteistyö aiheuttaa helposti työsken-
telyyn viiveitä, jotka saatettiin kokea turhaut-
tavaksi. Turhautumista helpotettiin yhdistele-
mällä erilaisia menetelmiä. 

Koneiden kanssa työskentely vaatii myös 
paljon aikaa tietokoneen ääressä, esimerkiksi 
piirustusten tekoa. Mikäli taiteilija ei itse teh-
nyt piirustuksia, tässäkin vaiheessa joudut-
tiin odottamaan. Silloinkin jos taiteilija teki 
konepiirustukset itse, yksipuolinen ja epä-
konkreettinen työskentely saatettiin kokea 
innostusta latistavaksi. Tätä pyrittiin tasapai-
nottamaan yhdistämällä erilaisia tekniikoita. 
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“Käsin tekeminen ja fyysinen työ toimivat 
vastapainona lukemattomille tietokoneen 
edessä vietetyille tunneille ja tuo sisäistä 
tyydytystä. Monilla residenssin aikaisillä 
töilläni oli melko pitkä läpimenoaika. On 
terapeuttista tehdä jotain, jolla on suora 
vaikutus lopputulokseen.”

Erilaisia tekniikoita yhdistelmällä päästiin 
usein myös mielenkiintoisimpiin lopputulok-
siin. Lisäksi tekniikoiden uudenlainen yhdis-
tely kehitti menetelmiä ja eri osaajien välistä 
yhteistyötä. Tekniikan parissa tulee helposti 
toimittua teknologialähtöisesti eli asetettua 
tavoitteet käytössä olevien menetelmien mu-
kaan. Koska taiteilijat eivät olleet yhdenkään 
yksittäisen konetyöstömenetelmän asiantun-
tijoita, heidän oli helpompi tarkastella koko-
naisuutta holistisesti ja lähteä selvittämään 
avoimesti, millaisilla menetelmillä voitaisiin 
päästä toivottuihin lopputuloksiin. 

Yleisesti ottaen, tahattomallakin jumiutumi-
sella vain tietyntyyppisiin ratkaisuvaihtoeh-
toihin voi kokonaisuudesta tulla esimerkiksi 
hirvittävän kallis tai hidas. On hyvä muistaa 
myös, että aina kaikkea ei ole viisasta tehdä 
koneellisesti tai automatisoiden, vaan har-
kita tapauskohtaisesti erilaisia toiminnan 
mahdollisuuksia. Joskus teknisen ratkaisun 
löytäminen voi olla huomattavan paljon mo-
nimutkaisempaa ja vaikeampaa, kuin saman 

asian toteuttaminen esimerkiksi perinteisiä 
menetelmiä tai ihmistyövoimaa hyödyntäen, 
vaikka yleisesti ajatellaankin, että automati-
sointi on aina halvempaa ja tehokkaampaa. 

“Ei ole hyvä asettaa liian utopistisia tavoit-
teita työlle tai tekniikalle. Olennaista on 
mielestäni se, miten perkaa tekniikasta sen 
miten se itselle parhaiten soveltuu.”

Liiketoiminnan prosesseja ja esimerkiksi liike-
toiminnan digitalisaatiota suunniteltaessa on 
hyvä muistaa, että pelkkien teknisten laitteis-
tojen ja prosessien lisäksi täytyy huomioida 
koko järjestelmän toimivuus. Toisin sanoen, 
järjestelmät tulee suunnitella sosio-teknisesti 
huomioimaan myös ihmisten osuus. 

Edelleen, yksittäisten prosessien näkökulmas-
ta pitäisi siirtyä systeemitason ajatteluun ja 
pyrkiä joko-tai ajattelusta sekä-että ajatteluun.

On hyvä muistaa myös se, että innovaatioi-
den ei aina tarvitse olla sitä, että tehdään 
jotain kokonaan uutta. Vanhan käyttäminen 
uudella tavalla tai jo olemassa olevien asi-
oiden innovatiivinen uudelleen järjestely ja 
yhdistäminen voi myös tuottaa merkittäviä 
innovaatioita ja lisäarvoa. Tällainen yhdistele-
vä ja aiempaan nojautuva innovointi on myös 
usein nopeampaa ja edullisempaa kuin täysin 
uuden keksiminen. 

kOkeIle TehdÄ TIeTOkOneen SIjASTA kÄSIn (PIIruSTuS, MuOVAIlu, 
PAPerI/fOlIOVeISTOS, kIrjOITuS, lASkelMA…) 

kekSI kOlMe OMAn YrITYkSen AlASTA POIkkeAVAA AlAA. MIeTI, MITen 
rATkAISISIT TuOTAnnOllISeT TAI lIIkeTOIMInnAllISeT hAASTeeT heIdÄn 
MeneTelMIÄÄn hYödYnTÄen. 
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10  reSIdenSSITYöSkenTelYÄ MuIllekIn 
kuIn TAITeIlIjOIlle?

Residenssi työskentelyn muotona voisi tarjota 
mielenkiintoisen vaihtoehdon myös yritysten 
oman henkilöstön toimintaan. Residenssijak-
so tapahtuu oman arjen ulottumattomissa, 
mikä tuo monia erityisiä piirteitä residenssi-
työskentelyyn. 

Ensinnäkin, arkisen ympäristön häiriötekijät 
eivät häiritse yhtäjaksoista keskittymistä. 
Tietyt työvaiheet voivat vaatia tavanomaista 
syvempää paneutumista, jota on mahdotonta 
saavuttaa lyhyessä ajassa työn rikkoutuessa 
pieniin jaksoihin. Voi olla palkitsevaa huo-
mata, miten paljon saa aikaiseksi tavalliseen 
arkeen nähden lyhyessäkin ajassa, kun työs-
kentely on intensiivistä. 

Toiseksikin, uusi ympäristö voi tuoda uusia 
näkökulmia, jotka vievät työtä eteenpäin ta-
voilla, joita ei olisi ollut mahdollista tavoittaa 
tavanomaisessa ympäristössä. 

Kolmanneksi, työnteon kannalta haitallisiksi 
kehittyneet rutiinit voi olla helpompi ”kytkeä 
pois päältä” poikkeavassa ympäristössä. Esi-
merkiksi sähköpostin ja puhelimen huomiot-
ta jättäminen voi onnistua paremmin ja näin 
ollen keskittyminen yhteen asiaan lisääntyy. 

Tietointensiivinen työ ei ole useinkaan sidot-
tu aikaan tai paikkaan niiltä osin, kun se ei 
vaadi useamman henkilön yhteistyötä. Työ 

tapahtuu yhä useammin vain tekijänsä mie-
lessä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
ympäröivän havaintomaailman kanssa. On 
luonnollista, että tämä havaintomaailma 
vaikuttaa myös työn tuloksiin positiivisesti tai 
negatiivisesti. 
 
Pienimuotoisesti residenssityöskentelyä voi 
jäljitellä esimerkiksi pitämällä etätyöskente-
lypäivän kotona tai vaikkapa kahvilassa. Jo 
tällainen yhden päivän irrottautuminen voi 
tarjota edellä mainittuja hyötyjä. Tai entäpä 
jos viipyisikin työmatkalla päivän pidempään, 
ei palaverien tai laiskottelun takia, vaan teh-
den työtä uudessa ympäristössä? 

Innovatiiviset uuden ajan ohjelmistoyrityk-
set hyödyntävät aika ajoin työntekijöidensä 
”code campeja” osana uuden oppimista ja 
osaamisen ylläpitämistä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että joukko työntekijöitä me-
nee esimerkiksi 2-3 päiväksi jonnekin uuteen 
ympäristöön, tavoitteenaan saada tässä ajas-
sa aikaiseksi yhdessä jotakin uutta. Paikka voi 
olla esimerkiksi mökki tai leirikeskus. 

Tällaisen leirin, lyhyen residenssin, ohjel-
maan voi kuulua monenlaisia aktiviteetteja, 
mutta pääpaino on varsinaisella työnteolla. 
Tällöin kyseessä on kuitenkin sellainen ydin-
työ, joka monelle asiantuntijalle on työn suo-
la. Työ, missä pääsee hyödyntämään omaa 
osaamistaan 100% ilman tavanomaisessa 
arjessa moneen työtehtävään kuuluvia nk. tu-
kitoimenpiteitä tai hallinnollisia työtehtäviä. 
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Entäpä jos kaikesta huolimatta tuntuu, ettei 
halua itse lähteä kokeilemaan kykyjään tai-
teilijan saappaissa, vaan haluaisi löytää ihan 
oikean taiteilijan konsultoimaan omaa teke-
mistä? Mitä sitten pitäisi huomioida yhteis-
työhön valmistautuessa? 

Residenssihakemuksessa kysyttiin taiteili-
joilta heidän suhtautumistaan yritysyhteis-
työhön. Valtaosa hakijoista suhtautui yritys-
yhteistyöhön mahdollisuutena ja suurella 
kiinnostuksella. Hakemuksia tuli yhteensä 
139 ja näistä hakijoista suomalaisia taiteilijoi-
ta oli noin puolet, 62 hakijaa. Yhteensä hake-
muksia tuli 32 eri maasta. 

Tässä kappaleessa käsitellään ensin sitä, mitä 
kautta yritys voisi tavoittaa taiteilijoita yhteis-
työhön ja sen jälkeen hankkeen aikana kart-
tuneita oppeja siitä, mitä yhteistyön suhteen 
kannattaa huomioida.

MISTÄ löYdÄn TAITeIlIjAn? 

Taiteilijayhdistykset ja taiteen 
oppilaitokset

Kuinka yritys voisi tavoittaa taiteilijoita?  Yksi 
tapa on lähestyä heitä erilaisten taiteilijayh-
distysten kautta, joita on sekä valtakunnal-
lisia, että alueellisia. Näitä ovat esimerkiksi 
Suomen taiteilijaseura, Korutaideyhdistys, 
Suomen Taiteilijat ry, Suomen Pohjoismainen 
Taideliitto ja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. 
Lisäksi taiteen edistämisen asiantuntija- ja 
palveluvirasto, Taiteen edistämiskeskuksen, 
kautta voi lähestyä esimerkiksi alueellisia 
läänintaiteilijoita. 

Myös oppilaitokset, jossa taide- ja kulttuuri-

alan opetusta annetaan, tuntevat usein laajat 
verkostot eri alojen taiteilijoita, mm. entisiä 
opiskelijoita ja nykyisiä tuntiopettajia ja mui-
ta yhteistyökumppaneita. 

Yrityksen oma taiteilijaresidenssi?

Eräs vaihtoehto yritykselle voisi olla pystyt-
tää oma taiteilijaresidenssi, jonne yritys voisi 
valita juuri heitä kiinnostavia osallistujia. 
Residenssitoiminta on hyvin monimuotoista 
esimerkiksi sen suhteen, mitä osallistujalle 
tarjotaan. 

Residenssiä suunniteltaessa on tärkeää miet-
tiä,	millainen	on	residenssin	profiili.	Mikä	on	
residenssin tavoite ja tarkoitus? Mitä mah-
dollisuuksia ja rajauksia taiteen tekemiseen 
liittyy? Millaisessa miljöössä residenssi sijait-
see? Residenssit eroavat toisistaan paljon sen 
suhteen, mitä taiteilijalle tarjotaan. Residens-
sejä voidaankin luokitella tämän mukaisesti 
kolmeen perusmalliin: perinteinen vierasa-
teljeemalli, prosessiin suuntautuva malli 
ja tuotantoon suuntautuva malli. (Suomen 
taiteilijaseuran ateljeesäätiö, 2012). 

Minimivaatimus on jokin työtila ja erilainen 
ympäristö. Mikäli halutaan, että residenssiin 
on helppo hakea myös kauempaa, majoituk-
sen järjestäminen on seuraava taso. 

Yrityksen järjestämän residenssin kannalta 
luontevaa olisi tarjota yrityksen materiaaleja 
ja työvälineitä taiteilijan käyttöön – tämä olisi 
erityinen lisäarvo niin yritykselle, kuin taitei-
lijallekin yhteistyössä. Taiteilijat eivät usein 
pääse hyödyntämään kalliita tai erikoisia 
laitteita ja materiaaleja ja yritykselle kiinnos-
tavinta antia varmasti se, jos taiteilija tekee 
jotakin suoraan yrityksen toimintaan liittyen. 



Edelleen residenssin houkuttelevuutta lisää 
mahdollinen palkka, palkkio tai apuraha. 
Apurahan verovapautta pitää anoa verottajal-
ta erikseen. Residenssityöskentelyyn on usein 
mahdollista hakea apurahaa myös julkisilta 
taiteilija-apurahoja myöntäviltä tahoilta ja 
moni taiteilija on vuosittaisella valtion taiteili-
ja-apurahalla. 

Työsuhde voi kuitenkin olla yrityksen kan-
nalta selkein ja helpoin vaihtoehto taiteilijan 
kanssa tehtävään yhteistyöhön.

VInkkejÄ YhTeISTYöhön

Hankkeen aikana kokemusta käytännön 
yhteistyöstä kertyi niin Lappeenrannan tek-
nillisessä yliopistossa kuin Saimaan ammat-
tikorkeakoulussakin yhteensä 10 tekniikan 
asiantuntijalle ja vaihtelevalle joukolla muita 
tukitoimista huolehtineita henkilöitä. Seu-
raavat huomiot ja vinkit perustuvat tekniikan 
asiantuntijoiden haastatteluihin, projektin 
arjen havaintoihin ja taiteilijoiden omiin nä-
kemyksiin yhteistyöstä. 

Työaika ja aikataulutus

Erityisesti siinä tapauksessa, että yhteistyö 
ei perustu työsuhteelle, eikä siinä näin ollen 
noudateta normaaleja työsuhteen pelisääntö-
jä, täytyy niistä sopia erikseen. Toisaalta, jos 
yhteistyö perustuu työsuhteeseen, on hyvä 
miettiä ja keskustella tarkkaan, kuinka taiteel-
linen työskentely tähän muottiin soveltuu. 

Yksi asia, joka nousi esiin jatkuvasti, oli 
työaika ja aikataulut. Organisaatioissa nou-
datetaan usein nykyisiin työtehtäviin nähden 
perusteettomastikin perinteistä ”virka-aika 
– ajattelua”, kun taas luova taiteellinen työs-
kentely useimmiten vierastaa tätä. On tärkeää 
sopia esimerkiksi siitä, mihin ajankohtaan 
mahdollinen yhteistyö ajoittuu ja varata 
sille väljyyttä yrityksen muiden työtehtävien 
lomasta. Ongelmallista on, jos taiteilijan työn 
kannalta paras hetki esimerkiksi teknistä 
apua vaativille asioille on klo 15:30, kun avun 
antajan ajatus on kotiinlähdössä. 

40  |  50



41  |  50

 Toinen työskentelyn aikatauluttamiseen 
liittyvä eroavaisuus ainakin residenssimuotoi-
sessa toiminnassamme oli se, että siinä missä 
organisaatiossa pidetään vapaapäiviä viikon-
loppuna, ei taiteilija välttämättä näistä piittaa 
vaan haluaa työskennellä intensiivisesti koko 
jakson ajan. Tämäkin on hyvä huomioida ja 
sopia esimerkiksi, että perjantai-iltapäivänä 
ja maanantaiaamuna tavataan ja katsotaan 
yhdessä, missä ollaan menossa. Yksilöllisiä 
eroja toki on, ja itsenäisten taiteilijoiden maa-
ilmassa niitä on enemmän, kuin työsuhteises-
sa organisaatiokulttuurissa. 

“Eri osapuolten erilaiset odotukset tuntui-
vat olevan merkittävä tekijä. Taiteilijat / 
muotoilijat ovat residenssissä 1-2 kuukaut-
ta, joten heidän odotuksensa on sidottu 
tähän aikaikkunaan. Ihmiset, joiden kanssa 
työskentelin, ajattelivat toisenlaisella, kuu-
kausien ja vuosien aikajänteellä, ja tämä 
luo erilaisia odotuksia.”

”Ihannetapauksessa olisin toivonut saavani 
pysyvän henkilökohtaisen avustajan vaki-
tuisen henkilökunnan joukosta, joka olisi 
voinut auttaa tuotannon eri vaiheissa.” 

Molemminpuolista ymmärrystä myös siitä, 
kuinka paljon aikaa mikäkin työvaihe vaatii, 
on hyvä pyrkiä lisäämään. usein mitä huo-
nommin tunnemme toisen työn, sitä helpom-
maksi ja nopeammaksi sen kuvittelemme. 

 On hyvä keskustella siitä, mikä osa proses-
sissa vie paljon aktiivista aikaa ja mikä puo-
lestaan passiivista? Mikä tapahtuu nopeasti 
ja mikä hitaasti? Esimerkiksi taiteilijan pään 
sisällä voi tapahtua paljon erilaisia asioita, 
vaikka ulkopuolisesta näyttää siltä, että aina-
kaan viikkoon ei ole tapahtunut mitään. Tai 
koneita käytettäessä voi tuntua erikoiselta, 
että käytön ja piirustusten valmisteluun kuluu 
huomattavasti suurempi aika kuin koneelta 
varsinaisen tuloksen synnyttämiseen. 

“Ehkä vaikeimmat ajat residenssissä olivat 
”odotusajat”, jolloin eräänä hetkenä inspi-
roivat kappaleet unohtuivat tuotannollisis-
ta vaatimuksista johtuen. En tarkoita, että 

teknikot tai yritykset olisivat olleet hitaita, 
päinvastoin, he olivat melko nopeita. Se 
mitä yritän selittää, on tietty ajatuksellinen 
viive, joka voi olla hyvinkin hienovarainen, 
mutta joka ilmenee ja häiritsee silloin, kun 
en voi olla fyysisessä vuorovaikutuksessa 
työni kanssa milloin vain.”

”Rajoittavaksi olen kokenut tietokoneella 
piirtämisen sen ollessa mielestäni hyvin 
monimutkaista ja aikaa vievää. Ideaali olisi, 
että käsin piirroksen voisi koneelle piirtää 
ammattilainen. Vaikka olenkin sitä mieltä, 
että tietokonepiirtämisen opetus on ollut 
prosessini etenemiselle hyvin tärkeää, on se 
ollut myös turhauttavan hidasta. Turhaut-
tavaa on ollut myös myöntää se, ette oma 
ohjelman käyttö on niin alkeellista.”

”Laser on hyvin houkutteleva työväline ja 
helposti tuntuu siltä, että sen mahdollisuu-
det ovat rajattomia. Tarkempi tekniikan 
tuntemus sitten luo tekniikalle niitä rajoja. 
Tosiasia on, että toteutusta edeltää monta 
työvaihetta, joissa on ihan omat osaamis-
alueensa. Laserilla työskentely onkin aluksi 
hidasta.”
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Työn suunnittelu

”Tietysti tavoitteet poikkesivat toisistaan, 
muuten yhteistyö ei olisi ollut yhtä hedel-
mällistä.”

Yhteistyön suunnittelu on tärkeää tehdä 
oikealla tavalla. Tärkeintä on, että odotukset 
on molemmin puolin mahdollisimman hyvin 
kommunikoitu: Miksi tämä on minulle tärkeää? 

Hyvä suunnittelu ei välttämättä tarkoita sitä, 
että jokainen yksityiskohta on puhuttu val-
miiksi, vaan sitä, että esimerkiksi odotukset, 
reunaehdot ja aikataulut on sovittu. Hyvä so-
piminen ei varsinaisesti rajoita työskentelyä, 
vaan lisää itsenäistä liikkumisvaraa. 

Hankkeen aikana suunnittelu aiheutti haas-
teita koska suunnitteluun suhtauduttiin hyvin 
eri tavoin. Taiteilijoille etukäteinen, kirjallinen 
tai palavereissa toteutettu suunnittelu tuntui 
olevan hyvin vaikeaa ja vieras toimintatapa. 
Ja päinvastoin, ”kädet saveen ja kokeillaan” 
–asenne oli puolestaan tutkijoille ja tekniikan 

väelle vieraampaa. Onnistuneen yhteistyön 
edellytyksenä on, että kumpikin osapuoli 
joustaa hieman tottumuksistaan ja pyrkii 
toimimaan toiselle tutulla tavalla, ainakin 
soveltuvin osin. 

Mikäli kaiken pyrkii suunnittelemaan täsmäl-
lisesti ennalta, menetetään joustavuudessa ja 
voidaan hukata joitakin mahdollisuuksia, jot-
ka eivät ilmene ennen kuin varsinaista työtä 
tehdään. Mikäli mitään ei suunnitella ennalta, 
yhteistyö voi olla kovin hankalaa ja pahim-
massa tapauksessa tuloksia ei saada aikaan 
lainkaan. Toisin sanoen, alussa mainittu pää-
määrätietoinen epälineaarisuus lienee paras 
lähestymistapa tässäkin. 

Eräs tapa valmistautua yhteistyöhön on 
pyrkiä opettamaan omaa työtään ja toisaalta 
oppimaan toisen työskentelyä. Olennaisesti 
tähän liittyy esimerkiksi teknisten rajoitteiden 
huomioiminen, joka voi tekniikkaa tuntemat-
tomalle tulla yllätyksenä. Rajoitteista tulee 
mahdollisuuksia, kun ne opitaan tuntemaan 
ja niitä voi käyttää jopa inspiraation lähteenä. 
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“Haasteeni on luoda jotakin kiinnostavaa 
metallin tulostamiseen liittyvien välttämät-
tömien ja tiukkojen suuntaviivojen mukai-
sesti.”

”Voisi olla hyvä saada etukäteen tietoa 
niistä ohjelmista, joiden käyttöä laserleik-
kaukseen tarvitaan. Tärkeää on myös tieto 
siitä mitä materiaaleja on käytettävissä, 
koneiden leikkuualueet ja vaikka lista siitä, 
mitä ja miten paksua materiaalia niillä 
voi leikata vai soveltuvatko ne johonkin 
muuhun. Näitä asioita kävimme läpi en-
nakkotapaamisessa, mutta ne voisivat olla 
ihan olemassa kirjallisena materiaalinakin. 
Tähän olisi sitten helppo palata, kun miettii 
prosessiaan.”

luottamuksen rakentaminen

Kaikessa sellaisessa yhteistyössä, missä teki-
jät tulevat tavalla tai toisella eri kulttuureista, 
luottamuksen rakentaminen on tärkeää yh-
teistyön onnistumisen kannalta. Luottamus-
ta ei voi pakottaa, vaan se rakentuu hitaasti 
sitä mukaa, kun yhteistyötä tehdään. Kas-
vokkainen vuorovaikutus on luottamuksen 
rakentamisen kannalta parempi tapa toimia 
kuin sähköpostiviestit, puhelut tai videoneu-
vottelut. Mikäli mahdollisuutta tapaamiseen 
ei ole, ovat videoneuvottelut ja puhelut 
kuitenkin parempi, kuin pelkkä kirjallinen 
viestintä. Mitä rikkaampaa informaatiota 
vuorovaikutustilanteessa voidaan esittää 
(äänensävyt, kasvonilmeet), sitä oikeampana 
viesti välittyy.  

Selkeät sopimukset yhteistyöstä ja niiden 
noudattaminen lisää luottamusta, kuten 
kaikki myönteiset kokemukset. Voi olla hyvä 
aloittaa jostakin pienestä yhdessä tehtävästä 
kokeilusta, jonka kautta voi oppia toisen työs-
kentelytapoja ja ajatusmaailmaa. On myös 
rohkaisevaa saada joku yhteinen konkreetti-
nen tulos aikaiseksi. Se luo varmuutta moni-
mutkaisuuden, ajallisen keston tai fyysisen 
koon suhteen haastavampiin yhdessä tehtä-
viin toteutuksiin. 

erilainen kieli ja kommunikaation 
apuvälineet

“Suuri osa tästä residenssityöskentelystä 
liittyy hyvään kommunikaatioon minun ja 
teknikkojen välillä.”

Erilaiset taustat ja lähestymistavat tuovat mu-
kaan erilaiset käsitteistöt ja sen, miten niitä 
käytetään. Toisin sanoen, vaikka yhteistyössä 
käytettäisi kaikkien äidinkieltä, voi yksityis-
kohtien ilmaisuissa olla suuriakin eroja. Mitä 
tarkoittaa ”tulostaa”? Tai ”kokeilla”? Entä 
”intarsia”?

”Opin pian ymmärtämään että käytämme 
eri kieltä. Usein insinööri vastasi minulle: 
katsotaan onnistuuko, on epävarmaa, eikä 
oikein tiedä että milloin ja sitten työ olikin 
tehty seuraavana päivänä täydellisesti! 
Taiteilijana lähden yleensä päinvastaises-
ti liikkeelle. Ensin ajattelen että kaikki on 
mahdollista ja sitten lähden tutkimaan 
kuinka sen voisi toteuttaa.”

Viestiessään itse kunkin on hyvä kiinnittää 
huomiota käyttämiinsä termeihin ulkopuo-
lisen silmin ja tarvittaessa varmistaa niiden 
tuttuus jo ennen kuin toinen joutuu mietti-
mään kehtaisiko sitä kysyä vaikuttamatta idi-
ootilta. Toisaalta, eri alojen asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyöhön ryhdyttäessä on hyvä 
muistaa, että kysyessään ei vaikuta idiootilta 
vaan päinvastoin. Kysyjä vaikuttaa kiinnos-
tuneelta toisen työstä ja siltä, että on nopea 
oppimaan uutta. 

”Kommunikaatiota on jonkin verran vai-
keuttanut täysin erilaiset tulosuunnat 
laserin käyttöön. En ehkä aina ole osannut 
riittävän hyvin selittää asiaani ja joskus on 
tuntunut siltä, että voinko pyytää nyt apua 
tähän, kun en oikein itsekään tiedä mitä 
haen.”

Kommunikaatiota voi myös helpottaa esimer-
kiksi käyttämällä piirustuksia tai jopa fyysisiä 
prototyyppejä. Esimerkiksi muovailusavesta 
muotoiltu veistos on oiva apuväline, kun 
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taiteilija pyrkii selvittämään eri osia ja sitä, 
mikä niissä on oleellista. Myös prosesseja ja 
koneen sisäistä toimintalogiikkaa voi havain-
nollistaa hyvin erilaisten piirrosten avulla – 
taiteellisella tasolla ei ole väliä, kun kyse on 
kommunikaatiosta. 

“Koneenkäyttäjä ei ollut itse kovin luova, 
mutta ymmärsi nopeasti, millaisen loppu-
tuloksen haluan ja oli hyvin avoin erilaisille 
kokeiluille geometrisesti vaikeiden kuvioi-
den kanssa. Hän lähetti minulle kuvakaap-
pauksia työstään, jota hän sitten muokkasi 
kommenttieni perusteella niin, että lopul-
linen malli oli sellainen, että pystyin jatka-
maan kokeiluita ja leikittelemään hänen 
tekemiensä muutosten pohjalta mallin 
työstämistä.”

“Hetkittäin emme varmaankaan pysyneet 
toistemme kärryillä puheessa: ei ole var-
maankaan helppoa seurata taiteilijan rön-
syilevää ja innokasta puhetta ja ajatuksen 
juoksua.  Toisaalta taiteilijan ei ole helppoa 
ymmärtää konetta ja sen kapasiteetin vä-
hän epäloogiseltakin tuntuvia vivahteita.”

Joskus paras tapa kommunikoida on puhumi-
sen sijaan ryhtyä tekemään. Tiimien toimin-
taa ja ongelmanratkaisua tutkiva tunnettu 
vaahtokarkkihaaste osoittaa tämän. Haas-
teessa joukkueen tavoitteena on rakentaa 
spagetista, langasta ja teipistä mahdollisim-
man korkea rakennelma, jonka huipulla on 
vaahtokarkki. Haasteen keksijä, yhteisöllisen 
luovuuden edelläkävijä Tom Wujec, on ha-
vainnut, että pienet lapset pärjäävät tässä hy-
vin – paremmin kuin yritysjohtajat. Syy tähän 
on se, että lapset eivät jää keskustelemaan 
suunnitelmistaan ja työnjaosta, vaan ryhtyvät 
saman tien tekemään ja näin kokeillen yh-
dessä oppivat nopeasti toinen toisiltaankin. 
Toisin sanoen, työskennellään kokeillen. 

Onnistuminen vai epäonnistuminen? 

Eräs hämmennystä aiheuttanut, mutta mie-
lenkiintoinen havainto yhteistyössä oli se, mi-
ten paljon onnistumisen ja epäonnistumisen 

määritelmät toisistaan poikkesivat. Siinä mis-
sä teknisestä näkökulmasta työ voi hyvinkin 
olla epäonnistunut; epätarkka, ei standardien 
mukainen, polttojälkinen ja niin edelleen, voi 
taiteilija nähdä siinä suuren onnistumisen: 
”Oho, tästähän tuli hieno, tällaista en osan-
nutkaan odottaa!” Tai silloin, kun tekniikan 
asiantuntija hyvin tyytyväinen lopputulok-
seen, taiteilijasta tuntuu, että tämä ei nyt ihan 
vastaa sitä mitä haluttiin ja työ jatkuu.

Osin tämä määritelmien ero johtuu siitä, 
mitä tarkastellaan: teknistä laatua vai mie-
lenkiintoisuutta. Toisaalta epäonnistumisen 
ja onnistumisen erilainen määrittely johtu-
nee jo aiemmin käsitellyistä subjektiivisen ja 
objektiivisen näkökulman eroista. Edelleen 
vaikutusta voi olla sillä, millaisia tavoitteita 
työlle on asetettu ja missä vaiheessa proses-
sia ollaan. Esimerkiksi jos taiteilijan tavoittee-
na on alkuvaiheen leikittelevä kokeilu, mutta 
insinöörin ajatus on jo lopputuloksessa, 
voidaan työ nähdä hyvin eri tavoin lopputu-
loksena erilaiset tulkinnat onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta. 

Kokemuksemme mukaan tämäkään ristiriita 
ei kuitenkaan ollut yleensä negatiivinen tai 
hankala, vaan positiivinen, eri näkökulmia 
avaava ja keskustelua herättävä, eli vuorovai-
kutusta rikastava! 

”Modulaariset elementit, jotka tehtiin resi-
denssin aikana, olivat teknikoiden mielestä 
epäonnistuneita vaikka minun mielestäni 
tulokset olivat enemmän kuin tyydyttä-
viä. Tämä yhteistyö korostaa kahden eri 
maailman, teknologisen tutkimuksen ja 
taiteellisen ilmaisun, määritelmällisiä eroja 
onnistumisen ja epäonnistumisen suhteen; 
toinen näkee epäonnistumisen ja toinen 
mahdollisuuden.”

“Kaikista teoksista ei tullut juuri 
sellaisia kuin olin kuvitellut, mutta 
ne muuttuivat toiseksi pikemmin 
kun epäonnistuivat.”
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