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Morphological entity (Muoto-opillinen kokonaisuus)
Morphological entity describes the conception, structure, linkage and interaction of the 
components. 

Richness (fruitness) of birth (Syntyprosessin täydellisyys)
The richness of birth has to be entire so that a surviving system may  arise. Jokainen prosessin idea –
synty – työstö – teos – teoksen elämä – teoria – olemus  osan on oltava riittävän täyteläinen 
muodostaakseen toimivan kokonaisuuden. Alkusynty on ilmiö, jossa jokin prosessin osa on alun 
syyksi tunnistettavissa, muutoin synnyn alku on sumea. 

Constructing and outlining phenomena (Ilmiöiden rakenteen 
mallinnus)
Luonnolliset ilmiöt ovat rakenteellisesti monimutkaisia ja sovellusasteeltaan sumeita. Suunnitellut 
ja toteutetut konseptit ovat puolestaan usein vajaita ja riittämättömiä (etenkin kehityskaarensa 
kypsää vaihetta tavoiteltaessa), joten ne pitäisi jalostaa uuteen ja elinkelpoisempaan muotoon. Mitä 
paremmin, kattavammin ja selkeämmin ilmiöiden ja konseptien rakenne voidaan hahmottaa ja 
toteuttaa, voidaan tuotteistus ja palvelu/sisältökonseptit saada kestävämpään muotoon.
- Muoto-opilliset kehitysprojektit  prosessien ilmiöt kartoitetaan luonteensa mukaisesti.

Creating wholeness as structure (Kokonaisuuden hallinta)
Suunnittelutavoitteena on luonnostella kokonaisuuksia ja mallintaa niitä mahdollisimman 
täyteläisinä.

Form and order (Järjestyksen luominen)
Järjestys luo toimivan ja elinkelpoisen kokonaisuuden. Tyypillisesti ilmiöt edellyttävät tarkkaa (ja 
lähes yhtä mahdollista) järjestystä voidakseen olla olemassa.

Järjestystä luodaan hyvin taiteellisen ja kokonaisvaltaisen prosessin kautta toteuttamalla 
syntyprosessi kokonaisuudessaan.

Chaos as structure (Kaaos menetelmänä)
Kaaos on niin vallitseva olotila, että sen hyväksikäyttö suunnittelussa kannattaa ottaa 
ohjelmalliseksi tavoitteeksi. Järjestystä luodaan sekä kaaoksen hallinnasta että järjestyksen 
konsepoinnista.

Impact and Effect to improve understanding 
(Vaikutussuhteet)
Monimutkaisissa järjestelmissä ilmiöiden vaikutussuhteet ovat ratkaisevan tärkeitä toiminnan, 
ylläpidon ja elinkelpoisuuden kannalta. Luovassa organisaatiossa ilmiöiden ja niiden rakenteiden 
vaikutussuhteita tuitkii ja kehittää parhaiten monipuolinen taitojen, kokemusten ja kypsyyden 
omaava tiimi ja yksilöt.

Order of magnitude (Suuruusluokka)
Suuruusluokkataju on erityisesti liiketoiminnan ja ihmisresurssien edistäjä ja mahdollistaja.
- Oikea mitoitus (tehtävät, visiot, verkosto, laajuus, aika, ym. resurssit)
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Managing complexity (Monimutkaisuuden hallinta)
Kaikki systeemit ja kokonaisuudet ovat monimutkaisia. Yksinkertaistamisen tavoite jättää 
systeemin rakenteen ja toiminnan syrjään, pilkkoo kokonaisuuden epäitsenäisiin ja 
eristettyihin osiin.

Rapid prototyping (Nopea mallinnus)
Nopeaa mallinnusta tarvitaan ilmiön rakenteen selvittämiseksi jo varhaisessa vaiheessa. 
Samoin ymmärrettävä kommunikaatio edellyttää vaihtoehtoisten mallien kehittämistä heti 
hankkeen alussa.

Nopea mallinnus edellyttää suunnittelija-asennetta, monipuolisen ja dynaamisen henkilön 
panosta. Jos mallinnus hajoitetaan osiin, kommunikatiivisessa prosessissa menetetään suuri 
osa rakenteesta ja hienovarasiista ohjaavista tekijöistä.  Samoin pilkottu mallinnus menettää 
kokonaisuudellisen luonteen, mallinnetut osat eriytyvät.

Non-conceptual thinking (Käsitteetön ajattelu FLOW)
- Luova suunnitteluajattelu

- mielen, käden ja silmän yhteistyö   tuotekonseptointi, tuotesuunnittelu
- kokonaisuudet ja merkitykset
- käsitemalli joudutaan hakemaan fyysisestä todellisuudesta, ei niinkään kielellä 
kuvattavasta maailmasta

Art of prioritasing (Tärkeysjärjestys)
Suuruusluokka-analyysiin jälkeen rakennetaan ensisijaisuusmalli, joka on strategisen 
suunnittelun pohjana.

Amition to clarity (Pyrkimys selkeyteen)
Selvärajaisuus kvanttisuureena. Kullakin ilmiöllä on elinkelpoinen rakenteensa, joka 
muodostaa selkeän kokonaisuuden. Nämä rakennemallit ovat toistuvia, ja niiden selkeuys 
voidaan maksimoida.

Inertia (Inertiavoimien tunnistaminen ja hyväksikäyttö)
- luovat prosessit ovat hitaita, ne tarvitsevat rauhallisen ja vakaan toimintaympäristön
- Nokialla tyypillisesti “ollaan innovatiivisia” seminaarien työryhmissä (managereiden 
keinotekoinenreippaus ja tuloksentekovelvollisuus, innovointivelvollisuus)

Visualisation (Visualisointi)
Konseptien ja ilmiöiden visualisointi edistää niiden kehitystyötä ja nopeuttaa 
tuotteistamista. Visualisointi auttaa kommunikointia keskittymään oleelliseen ja voimistaa 
osien liittymistä kokonaisuuteen

Motivation (Motivaatio)
- motivaatio syntyy monimutkaisen ja pitkäaikasen vakauden, rauhallisuuden, resurssoinnin 
ja luottamuksen ilmapiirissä
- motivaatio
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Ihmislähtöinen suunnitteluideologia (User Centered Design)
Ihmiseen keskittyminen asiakkaan, käyttäjän ja kuluttajan asemesta. Me tiedämme kaiken asiakkaasta, käyttäjästä 
ja kuluttajasta, mutta mitä tiedämme ihmisestä? Miten se näkyy liiketoiminnassamme?

Maturity (Kypsyyden arvostus)
Monipuolisus yhdistettynä kypsyteen on arvokkain ja tehokkain voimavara. Erityisesti alat joilla kulttuuri ja sivistys 
korostuvat, edellyttävät ammatillista senioriteettia. Näitä aloja ovat mm.
- sisällöntuotanto
- multimedia
- taiteen ja musiikin yhdistäminen mobiilimediaan
- eLearning

Uniqueness (Ainutkertaisuuden kunnioitus)
Ainutkertaisuus on elämän ja luonnon ominaisuus, jota ihminen edustaa prosesseissa niin ajatuksillaan kuin 
teoillaan.  Ainutkertaisuuden kunnioitus näkyy mm. siten, että personointi maksimoidaan, jokaiselle tarjotaan 
mahdollisuus, erilaisuutta koetetaan ymmärtää kaikin keinoin.

Diversity (Diversiteetin kunnioitus)
Henkilökunnan kompetenssien diversiteetti. Tiimin jäsenien monipuolisuus niin tiedoissa, taidoissa, 
ymmärryksessä kuin kritiikissä on maksimoitava. Tämä edellyttää suvaitsevaista ilmapiiriä ja aikaa ymmärrykselle.

Dynamics (Dynaamisuuden kunnioitus)
Dynaamisus on luovan ihmisen ominaisuus, joka on parhaimmillaan monitasoisessa ja monipuolisessa 
toimenkuvassa ja työtehtävissä. Motivaatio ja riittävät toimintaresurssit takaavat henkilökohtaisen 
dynaamisuuden ja proaktiivisen toimintamallin.

Direct communication (Välitön kommunikaatio)
Organisaation pitää olla riittävän litteä ja ilman muodollista hierarkiaa. Samoin kielellisten esteiden 
(vieraskielisyyden suodattava vaikutus, ammattikielen sumeus, käsitteiden sekaannus…) minimointi parantaa 
kommunikaatiota ja estää kommunikatiivisen ja ymmärryksen black out –tilanteita.

Philosophy and communication (Filosofian, ja kulttuurin sopusointu)
Organisaation on pystyttävä kasvamaan kulttuuriselle tasolle. Tämä tarkoittaa henkisen ilmapiirin sivistynyttä 
laatua, filosofisen ja käsitteellisen keskustelun tasoa ja käytettävien menetelmien toimivuutta.

Function (Funktio)
Function  constant law of variation ; unchangeable law  of alteration; invariable law of transformation ; static law 
of transition; unvarying law of modulation; fixed standard of the immutable. Funktio  muutoksen muuttumaton 
laki. 
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Function ƒ Meaning from a set of interest to a set of realization associates to each element 

ƒ(phenomenon) + i + Dis in interest an element Meaning = ƒ(unique) + i + Dis in  realization. 
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Management by panic (Paniikkijohtamisen malli)
Päätöksenteon viivästyttäminen niin kauan kuin mahdollista antaa vapauden sunnittelulle aina 
loppuvaiheeseen saakka. Päätöksiin ryhdytäessä asiaa on voitu valmistella 50-200 % kauemmin kuin 
vesiputousmallissa ja iteroivassa mallissa. Etiuna on se, että prosessin aikana ei ole jouduttu 
sitoutumaan prosessin hitausvoimiin eikä rajoitteisiin. Edellyttää mallilta henkisesti harjaantuneita 
henkilöitä johtamaan. Monimutkaisen ja aikasidonnaisen prosessin tehokkain johtamismalli                  
(Yhdessä Teo-Tuomas Hirvonen kanssa).

Wholistic models (Kokonaisratkaisujen esittäminen)
Arkkitehtoniset mallit, joissa muodostetaan rakennemalli riittävän detaljoidusti kuvaamaan 
aiheenmukainen kokonaisuus. Vrt. Rooman klubin Kasvun rajat 1972.

Communication atmosphere (Kommunikaatioilmapiiri)
Avoin, vapaa ja vastuullinen ilmapiiri. Perusteleva, asiantunteva ja kompetentti vuorovaikutus luo 
luottamuksellisesn ilmapiirin ja kulttuurin. 

Signals – strong and weak (Heikkojen ja vahvojen signaalien 
erottelykyky)
Heikojen signaalien tunnistaminen vie yleensä voimavarat huomata vallitsevien ja vahvojen signaalien 
vaikutukselta. Vallitsevat signaalöit ja niiden vaikutusketju on usein voimakkaampi kuin heikkojen 
signaalien ennustusvaikutus.

Reasoning as method (Päättelyketjujen muodostaminen)
Muoto-opillisesti läheisten päättelyketjujen tunnistus ja hyödyntäminen, päättelyketjumallien 
soveltaminen ristiinajolla.

Critical paths (Kriittisten polkujen yhdistäminen)
Kriittisten polkujen määrittely ja kuvantaminen/kuvaaminen, ristiinajomatriisisn luominen ja tulosten 
analyysointi ja julkistus.

Association (Assosiaatioverkkojen muodostaminen)
Ajatuksellisten ja käsitteellisten mallien muodostaminen useine rinnakkaisine vaihtoehtoineen, sillä 
yksi viimeistelty malli jää karkeaksi. Rinnakkaiset mallit muodostavat transparentin kokonaisuuden.

Concepts and notion (Käsitemäärittely)
Jatkuva käsitemäärittely ja uudissanojen muodostaminen, liittäminen ekosysteemin osaksi.

Ideal as pattern (Ihanteen mukainen toimintamalli)
Tuetaan yksilön ihanteiden mukaista tavoitetilaa luomalla prosessit, olosuhteet ja resurssit tämän 
toteuttamiseksi.

Creative Organization 4
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Art as creation process (Taiteen syntyprosessien soveltaminen)
Taiteen syntyprosessit ovat ihanteellisia sovellettavia, koska ne ovat ihmisen luomia, kenotekoisia 
(synteettisiä) ja erityisen toimivia sekä täyteläisyytensä että raadollisuutensa puolesta. Taiteen 
syntyprosessit tähtäävät korkeimmalle, mitä ihmismieli voi tavoitella: täydellisyys, rakkaus, onni, ilo, 
elämä, lahja. 

Fuzzy systems (Sumeiden järjestelmien soveltaminen)
Sumea ja epäselvä, ei-rajainen järjestelmä voidaan määritellä tilapäiskoordinaatistoon ja näin ottaa 
mikä tahansa muoto-opillinen järjestelmä perustaksi.
Sumea järjestelmä voidaan ottaa sellaisenaan määrittäväksi järjestelmäksi, mutta tällöin on 
sovellettava epätäsmällisyyttä, alun ja lopun puuttumista, jatkuvaa prosessiluonnetta, aistihavaintojen 
sumeutta, käsitteiden ulottumattomissa olevia asioita ja tilapäisyyttä, ja kenties aineettomuutta, 
avaruudettomuutta, ajattomuutta ja ideattomuutta.

System Cross-check (Kaikkien hankkeiden ristiinajo)
Kaikki meneillään olevat hankkeet yhdistetään
- linkit, synergiat
- muoto-oppien ristiinajo
Tällä vauhditetaan hankkeiden sisäistä täyteläisyyttä.

Civil Courage (Siviilirohkeuden esilletulo)
Luovuus ja rohkeus ovat yhdessä esiintyvä ominaisuuspari, joka on luovan toiminnan toteutumisen 
ehtona. Siviilirohkeus on ulottuvuus, joka on kypsynyt kokemuksen ja toiminnan kautta, eikä sitä voi 
esiintyä junioritason henkilöillä. Senioriteetti edellytyksenä.

SOM Self-Organizing-Maps (Itseorganisoituvat kartat)
Itseorganisoituvissa järjestelmissä käytetään itseorganisoituvien karttojen (SOM) hermoverkkoja ja 
niiden kaltaisia malleja muodostamaan toimivia ja vuorovaikutteisia järjestelmiä. Energiaa sisältävillä 
järjestelmillä on tapana organisoitua. Kun ulkopuolinen voima organisoi järjestelmää, 
itseorganisoituminen järkkyy.

Small-big entity (Pieni suuressa, suuri pienessä)
Fraktaalit muodostavat eri järjestelmissä rakenteita, jotka ovat tunnistettavissa eri mittakaavoissa. 
Fraktaalit auttavat siirtämään järjestelmien rakenneominaisuuksia toisiinsa toimivassa muodossa.
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Pendulum Clock – the 
law of Inertia  ristiinajo

Jeanne D´Arc – Civil 
Courage  siviilirohkeus

Self Organizing Maps –
entropian vastavoima 
Itseorganisoituvat järjestelmät

Escher – Art Processes 
taiteen syntyprosessit

Fuzzy Logic
Sumeat järjestelmät

Fractals Pieni 
suuressa, suuri 
pienessä
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