
Opiskelijan luonnoskirja
Tätä kirjaa saat täyttää oman mielesi 
ja makusi mukaan. Luonnoskirjaa voi 
käyttää suunnittelun välineenä ja apuna 
omien ideoiden toteuttamisessa. 
 Sen käyttöön on yksi ohje:  
käytä sitä aktiivisesti,  
omalla tyylilläsi! 

“TÄMÄ LUONNOSKIRJA ON TYÖVÄLINEESI 

MUOTOILUN OPISKELUUN LUKIOSSA.  

TÄÄLTÄ LÖYTYVÄT TEHTÄVÄT,  

TIETOA MUOTOILUSTA JA TILAA OMILLE  

IDEOILLE, AJATUKSILLE JA SUUNNITELMILLE.“
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Ajatuskartta (mindmap) 
Ajatuskartta on sanoista ja lyhyistä lauseista koos-
tettu kartta, jossa yksi sana ja asia johtaa toiseen. 
Ajatuskartan teema kirjoitetaan keskelle ja aiheeseen 
liittyvät asiat kootaan ryhminä ympärille. Usein käyte-
tään kuplamaista rakennetta, jossa toisiinsa liittyvien 
ajatuskuplien väleihin vedetään viivat. (Kokki, Savio)

Benchmarking 
Benchmarking on tutkimusta, havainnointia, vertailua, 
arviointia ja kiinnostusta muiden toiminnasta. Erilaisia 
ratkaisuja tutkimalla ja arvioimalla voidaan oppia par-
haita tapoja ratkaista käsillä oleva muotoiluongelma. 
(Savolainen)

Design brief
Design brief on muotoilun tehtävänanto. Muotoilussa 
asiakas tilaa suunnittelutyötä antamalla briefin, jossa 
kerrotaan mihin ongelmaan haetaan ratkaisua. Brie-
fissä määritellään mitä ja miksi lähdetään tekemään. 
(Kokki, Savio)

Järjestelmäkartta (systems map) 
Systeemikartta on eräänlainen ajatuskartta. Sitä käy-
tetään ilmiön tai asian paremmin ymmärtämiseen, 
keskustelun välineenä  ja tiedon näkyväksi teke-
miseen. Systeemikartassa asioiden välille lisätään 
yhteyksiä ja vuorovaikutuksia, että ne on helpompi 
ymmärtää. 

Kollaasi
Kollaasi on kuvista, materiaalinäytteistä ja tekstinpät-
kistä koostettu yhden sivun kuvaesitys. Sen avulla voi 
kertoa omasta ideasta, miettiä käytettäviä värejä tai 
hahmottaa vaikka omaa tyyliä. (Kokki, Savio)

Konsepti
Konsepti on pidemmälle viety luonnos, jonka yksityis-
kohdat eivät ole vielä täysin valmiit mutta pääpiirteet 
ovat olemassa (Savolainen). Konsepti on luonnoksen 
seuraava taso: tarkempi kuvaus tai kuvallinen esitys 
(Kokki, Savio). 

Logo
Logo on tunnus, josta yritys tai asia tunnistetaan. Se 
on yrityksen tai tuotteen nimi visuaalisessa muodos-
sa. (Kokki)

Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu-termiä käytetään toimintaan ja 
käyttäytymiseen vaikuttavasta yhteisöllisestä suun-
nittelusta.  Palvelumuotoilu on yhteisten käyttäty-
mismallien, pelisääntöjen ja toiminnan suunnittelua. 
(Muotoilupolku)

Pinta
Pinta on asian tai esineen uloin kerros. Pintoja ovat 
esimerkiksi pöydän taso, kangas, lattia ja seinät. (Kok-
ki, Savio)

Pitch
Pitch tai pitchaus on lyhyt muutaman minuutin esit-
telypuhe ideasta tai ratkaisusta. Pitchin tarkoitus on 
tiivistää idea ja kertoa siitä innostavasti muille. (Orna-
mo) 

Lähteet: 
Savolainen Elina (2016) Opas muotoilukasvatuksen 
tehtäviin. Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto,-
Designarkisto. 

Koulujen muotoilupolku (2015). Helsingin kaupunki, 
Ornamo ja Designmuseo. Osoitteessa https://www.
kultus.fi/fi/oppimateriaali/2016/muotoilupolku-0  Vii-
tattu 22.9.2020

Kokki Anna, Savio Mari. Henkilökohtaiset muistiinpa-
not, KU2- oppimateriaalikehitys, 2020.

Mitä on pitchaus? Ornamo ry. Osoitteessa https://
www.ornamo.fi/fi/kysymys/yleisia-pitchaus-vinkkeja/ 
Viitattu  10.11.2020 

Suomen Muotoilukasvatusseury Ry (2018) Muotoi-
luoppimisen metodivihko. Suomen Muotoilukasvatus-
seura ry.  S.4-7. ISBN 978-952-94-0943-3 

Minisanasto
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Välipala
Välipalat on pieniä tehtäviä, joita 
voi tehdä isompien juttujen välissä 
tai silloin kuin jumittaa ja tarvitsee 
muuta ajateltavaa.

Kurssitehtävä
T-merkityt tehtävät ovat varsi-
naisia kurssitehtäviä, jotka kuu-
luvat opiskeltavaan kokonaisuu-
teen. Nämä tehtävät ovat yleensä 
useamman oppitunnin mittaisia. 

Design Brief
Design Brief on muotoilun tehtä-
vänanto. Tällä tunnuksella merkityt 
tehtävät liittyvät tehtävänannon 
koostamiseen ja oman projektin 
suunnitteluun. 

Infoa ja asiaa
Näiltä sivuilta löydät taustatietoa ja 
vinkkejä työskentelyyn. 

Omat sivusi
Nämä sivut voit käyttää miten  
haluat

Materiaalisivut
    Näillä sivuilla on tehtäviin ja 
omaan työskentelyyn erilaisia  
materiaaleja ja   irtileikattavia  
pelielementtejä.

VP
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Kokoa luonnoskirja
Luonnoskirjaa käyttämällä oppii ajattelemaan visuaalisesti, kehittämään 
ideoita ja tutkimaan omaa ajatusprosessia. Ota tämä kirja haltuun ja tee siitä 
ihan oman näköisesi. Tyyli on vapaa!

Kerää tähän omaan luonnoskirjaasi 
muistiinpanoja, kiinnostavia kuvia, 
suunnitelmia, omia ajatuksiasi ja mui-
den kommentteja talteen kurssin ajal-
ta. Tällä tavoin näet miten oma ajattelu 
kehittyy ja voit palata taaksepäin: mitä 
ajattelin alussa? Miksi me tehtiin näin 
eikä noin? Mitä ollaan opittu? Luon-
noskirjasta voi olla myös apua omien 
ideoiden esittelemisessä. 

MUTU-tehtäviä tehdessä kannattaa 
muistaa, että virheet ovat tärkeitä. 
Virheitä tekemällä pääsee eteenpäin 
ja löytää kohtia, joita pitää vielä katsoa 
uudelleen. Virheet ovat muotoilijoille 
iso apu kehittämisessä ja niiden teke-
minen on merkki siitä, että uskaltaa ko-
keilla ja testata rohkeasti! 

Piirtämisessä ei tarvitse tavoitel-
la täydellisyyttä. Luonnosten ei tar-
vitse olla tarkkoja ja valmiin näköisiä. 
Muotoilussa piirtäminen on yksi tapa 
ajatella ja kertoa ajatuksistaan muil-
le. Piirtämisen sijaan omia ideoita voi 
myös rakentaa kolmiulotteisesti: vaikka 
paperista, pahvista tai muovailuvahas-
ta, tai kankaalla mallinuken päälle. Tätä 
kutsutaan muotoiluoppimisessa pro-
toiluksi.

“JOSKUS ON HAUSKAA PIIRTÄÄ TAHALLAAN IHAN HUONOSTI JA KOKEILLA,

A4-kokoinen tulostusversio: 

• Varmista, että sivut ovat tasaisessa 
nipussa

• Kokoa vihko: 

• Vaihtoehto 1: Nido nippu 
vihkoksi sivun pitkästä laidasta 
ainakin kolmesta kohdasta. Voit 
tuunata vihkon selän esimerkiksi 
teippaamalla. 

• Vaihtoehto 2: Ompele vihko. Rei’itä 
sivut merkkien kohdalta. Ota neula 
ja vahvaa lankaa ja ompele nippu 
japanilaisella vihkosidonalla. Voit 
etsiä ohjevideoita Youtubesta.

• Tuunaa kannet!

MENE ULOS LUONNOSKIRJA KAINALOSSA!
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Sokkonaama
VP

Tämän tehtävän idea on lämmitellä aivoja, piirtää ilman 
paineita ja oppia sietämään epätäydellisyyttä. 

• Peitä silmät tai pidä ne kiinni tiiviisti. 

• Piirrä ihan sokkona omakuvasi tälle 
sivulle. Koita piirtää rennosti ja 
käyttää koko paperin tila. 

• Näyttäkää kuvat toisillenne ja 
kertokaa samalla nimenne ja 
ja kysykää seuraavalta Mistä 
(musiikista/elokuvista/väristä jne.)
sinä tykkäät -tyylinen kysymys.
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MITEN HARVOILLA VIIVOILLA SAA AIKAAN JONKUN KUVAN. PICTIONARY MEININGILLÄ. PIIRTÄMÄLLÄ VOI KANSSA “PUHUA”...”

“JOSKUS ON HAUSKAA PIIRTÄÄ TAHALLAAN IHAN HUONOSTI JA KOKEILLA,
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Kollaasi-haastis
Tässä harjoitellaan haastattelun tekemistä, kuuntelemista ja kuvien käyttöä 
tiedon näyttämisen apuvälineenä. Kyselemällä ja juttelemalla voi oppia 
paljon ihmisistä ja kartuttaa empatian taitojaan.

Haastattele itsesi tai kaverisi ja ra-
kentakaa yhdessä kuva&sana-kollaa-
si haastateltavasta. Käytä kysymyksiä 
apuna. Materiaaliksi sopivat vanhat 
lehdet, sarjakuvat tai tulostetut kuvat.

Kollaasi on suurelle paperille tehty 
julistemainen kuvakokoelma. 
Kollaasissa voi ryhmitellä samaan 
aiheeseen liittyvät kuvat lähelle 
toisiaan ja sommitella kuvat ja tekstit 
kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. 

Kannattaa ensin kerätä 
mahdollisimman runsas saalis kuvia 
kysymysten avulla, kirjoitella ja leikellä 
sanoja ja ajatuksia talteen ja lopuksi 
sommitella niistä mahdollisimman 
näyttävä, kiinnostava ja asiaa kuvaava 
kollaasi ja vasta ihan viimeisessä 
vaiheessa liimata kaikki paikalleen.

Miltä tuntuu juuri nyt? 
Miksi? 

Missä haluaisit asua ja 
miksi?  

Mikä on lempitapasi 
rentoutua? 

Mistä asioista tykkäät? 
Mitkä asiat saavat 
hyvälle mielelle? Mitä 
juttuja inhoat? 

Milloin oppiminen 
tuntuu mukavimmalta? 
Millaisessa 
ympäristössä opit 
parhaiten? Miksi?

Mistä asioista 
unelmoit? Mitä 
tavoitteita sinulla on? 

Kuvaile omaa tyyliäsi. 
Mistä väreistä, asioista, 
musiikista, artisteista, 
tyypeistä tai jutuista 
pidät? Miksi?

Mistä asioista innostut? 
Mitkä asiat tekevät 
sinut onnelliseksi? 
Miksi?

Mitä uusia asioita 
haluaisit oppia?

VP
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Muotoilumuistoja
Tee ajatuskartta tai kuvakollaasi muo-
toilumuistoistasi. Miten muotoilu näkyy 
sinun elämässäsi? Käytä apuna sivun 
alalaidasta löytyviä kysymyksiä. 
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Tässä harjoitellaan tunnistamaan muotoilua omasta elinympäristöstä. 
Tehtävässä voi kokeilla ajatuskartan tai kollaasin käyttämistä. 

VP
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Kuvamyrsky
• Leikkaa viereisen sivun kohdekortit 

irti ja lähde metsästämään kortin aihe 
lähiympäristöstäsi.

• Lähde ulos luokasta tai jos teet tätä 
kotona, tutki lähialuetta tai lähde 
pienelle retkelle. Ota kuvat itse, älä 
etsi netistä. Lähde liikkeelle, älä tyydy 
kuvaamaan omia tavaroitasi! 

Tee kuvista kooste ja vastaa  
kysymyksiin kuvan viereen:

• Perustele kohdevalintasi. Miksi se 
vastaa kortin kuvausta?

• Parantaisitko kuvaamaasi kohdetta 
jotenkin? Miten? Miksi?

HUOM!
OTA KUVA KORTIN KOHTEESTA NIIN, ETTÄ KORTTI NÄKYY KUVASSA MUKANA.

PSSSSSST!

VOIT LIIMATA KUVASI TÄHÄN.

Tutkitaan omaa ympäristöä ja mitä muotoilua sieltä löytyy.  
Opitaan havainnointia ja kriittistä ajattelua.

VP
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Kuvamyrsky-kortit

Hienosti  
suunniteltu logo

Kiinnostava tai 
miellyttävän  

tuntuinen pinta 

Turhakkeita –  
ilmankin pärjäisin 

Käyttöesine

Ruma esine

Toimiva ja  
tarpeellinen  

tuote

Muistorikas tai  
rakas esine

Hyvin toimiva  
palvelu 

Viihtyisä ja  
toimiva tila

Kaunis esine tai 
yksityiskohta

Huonosti suunni-
teltu tila tai  

ratkaisu

Kestävä ja pitkään 
toiminut tuote

VP
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Muotoilu-croquis
Tämän harjoituksen voi tehdä yksin, 
parin kanssa tai pienessä ryhmässä. 

Muotoulussa kehitetään uusia rat-
kaisuja ja kehitetään olemassa olevia 
tuotteita, palveluista ja asioita parem-
miksi. Keksimisessä auttaa leikkimieli-
syys ja kannustava ilmapiiri. Uusien ide-
oiden keksimisessä voi käyttää apuna 
keksimisnoppaa, joka löytyy luonnos-
kirjan lopusta.

Tarvikkeet: 

Värillisiä kartonkeja, lehtikuvia, sakset, 
liimaa, tussit, värillistä A4-paperia. 

Leikatkaa kartongeista ja lehtikuvista 
erilaisia muotoja reilu kasa: ympyröitä, 
neliöitä, soikioita, kolmioita, pilkkuja - 
mitä ikinä keksitte!  

Leikkaa irti aihekortit tämän sivun ala-
kulmasta. 

Laittakaa aihekortit purkkiin. 

Asetelkaa leikkaamanne muodot pöy-
dälle niin, että kaikki näkevät ne.

Jokainen nostaa yhden kortin purkista. 

Keksi ja suunnittele leikattujen muoto-
jen avulla kortin aiheesta luonnos.*

Asettele luonnos A4-paperille ja liimaa 
palat kiinni. Voit jatkaa luonnosta piirtä-
mällä muotojen päälle. 

Nimeä luonnos. Mikä se on? Kirjoita se 
paperille. 

Toistakaa 2-4 kertaa. 

Lopuksi katsokaa millaisia luonnoksia 
syntyi ja esitelkää ne toisillenne. 

*Tässä voi kokeilla aikarajaa: keksikää luonnokset vii-
dessä tai kolmessa minuutissa! Miten paljon aikaa voi 
nopeuttaa? 

Harjoitellaan ideointia ja tutustutaan miten omia ajatuksia voi houkutella 
esiin. Tarkoitus on opetella nopeaa ideointia, ideoiden jakamista  
ja yhdessä keksimistä. 
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OSA 2
Meidän oma  
suunnittelustudio
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Startti
Tässä isossa tehtävässä kokeillaan 
muotoilijana olemista ja tutustutaan 
muotoilualaan. Mitä se on ja mitä ei? 
Millaisia työpaikkoja alalta löytyy? Mitä 
tehdään muotoilutoimistoissa ja mitä 
tekee graafikko, palvelumuotoilija tai 
vaikka sisustussuunnittelija? 

Tässä tehtäväkokonaisuudessa 
yhdessä tiiminä keksitte ja 
kehitätte muotoilun alalla toimivan 
mielikuvitusfirman, jonka asiakkaat ja 
osaamisalueet päätettä itse. Tässä apuna 
ovat IDEA-AIVORIIHI, NIMIAIVORIIHI, 
MUOTOILUTOIMISTO-TYÖPOHJA JA 
KOLLAASILOGO -tehtävät. Haluaisitteko 
perustaa studion, joka suunnittelee 
autoja? Tai laivojen sisustuksia? Tai 
kenties kukkakauppoja tai kioskeja? 
Vaatemallistoja?

Suunnittelu-projektissa ideoidaan ja 
kehitetään yksin tai ryhmässä tuote 
tai mallisto. Suunnittelussa käytetään 
tehtäväsivun lisäksi DESIGN BRIEF 
-työpohjaa. Tässä tehtävässä voi jatkaa 
kaikkien MUTU-tehtävien oivalluksia ja 
ideoita. 

Osion tehtävät: 

• Minitutkimus

• Benchmarkkaa muotoilutoimistot

• Idea-aivoriihi

• Nimiaivoriihi

• Kollaasilogo & Meidän muotoilutoimisto 
-työpohja

• Suunnitteluprojekti

• Design Brief
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Minitutkimus
Jokainen ryhmän jäsen etsii tietoa 
muotoilusta (muotoilu/design, 
muotoilualat / fields of design) 10 
minuuttia. Apuna voi käyttää linkkilistaa.

• Käykää tutkimus läpi ja tehkää yhdessä 
ajatuskartta: 

• Muodostakaa 3-6 henkilön ryhmä. 

• Ottakaa iso paperi (A3 tai A2). 

• Kirjoittakaa paperin keskelle 
MUOTOILU. 

• Keskustelkaa ja kirjoittakaa samalla 
ylös: Mitä kaikkea opitte muotoilusta? 
Mitä erilaisia asioita muotoilu on? Mitä 
eri muotoilun aloja löysitte? Mikä on 
kiinnostavinta muotoilussa? Voitte 
myös piirtää tai lisätä kuvia osaksi 
tutkimustanne. 

• Esitelkää tutkimus muille lyhyesti. 

OMIA AJATUKSIA MUOTOILUSTA: 

Linkkilista:  
Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry: www.orna-
mo.fi 

Ornamon ylläpitämä muotoilijoiden portfoliosivusto: htt-
ps://www.finnishdesigners.fi 

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry: 
www.grafia.fi 

Helsinki Design Week - pohjoismaiden suurin designta-
pahtuma:  www.helsinkidesignweek.com 

Suomen Muotoilukasvatusseura: www.muotoilukasvatus.
info

Tehtävässä tutustutaan muotoilualaan ja sen eri suuntauksiin. 
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Benchmarkaa
muotoilutoimistot

Etsikää tietoa esimerkiksi näistä: 

Pentagon Design / https://pentagondesign.fi/fi/ (FI/EN)

Werklig / https://werklig.com (EN)

Tilassa / https://tilassa.fi (FI)

Iam design /  https://www.iamdesign.fi (FI)

Muotoilutoimisto Polku / https://www.muotoilutoimistopolku.fi (FI)

Bob the Robot /https://www.bobtherobot.fi (FI/EN)

Jessica Walsh /https://andwalsh.com (EN) 

Hellon /https://www.hellon.com (EN)

Com-Pa-Ny /https://www.com-pa-ny.com (EN)

RYHMÄ Creative Agency / https://www.ryhmacreative.fi (FI)

Ivalo Creative Agency / https://www.ivalocreative.fi (FI/EN)

UU market (kollektiivi) /https://uumarket.fi (EN) 

Infine (kollektiivi) /https://www.infine.fi  (FI/EN)

Jokainen tutustuu 3-5 muotoilutoimis-
toon tai designkollektiiviin. Kurkkaa 
nettisivuille ja yrityksen someen tai soi-
ta ja haastattele yrityksessä työsken-
televää tyyppiä! Kirjaa ja tallenna löy-
tämäsi tieto kuvina ja muistiinpanoina 
tälle ja seuraavalle sivulle. 

Tehtävän tarkoituksena on tutustua muotoilijan työhön ja siihen mitä 
kaikkea muotoilijat tekevät.  
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Benchmarkaa muotoilutoimistot
MIKÄ ON SIVUSTON ANTAMA ENSIVAIKUTELMA? 

MITÄ NE TEKEVÄT? TUTKI PROJEKTEJA JA ESIMERKKEJÄ. 
MINKÄLAISIA ROOLEJA JA TEHTÄVIÄ IHMISILLÄ ON? 

MILLOIN FIRMA ON PERUSTETTU? 
MIKÄ OLI KIINNOSTAVIN ASIA TAI PROJEKTI? MIKSI?

MITÄ MUUTTAISIT NETTISIVUILLA? MIKSI?
MIKÄ ON SIVUSTON ANTAMA 

ENSIVAIKUTELMA? 

MITÄ NE TEKEVÄT? TUTKI 
PROJEKTEJA JA ESIMERKKEJÄ. 

MINKÄLAISIA ROOLEJA JA 
TEHTÄVIÄ MUOTOILUTOIMISTON 

TYÖNTEKIJÖILLÄ ON? 

MILLOIN FIRMA ON 
PERUSTETTU? 

MIKÄ OLI KIINNOSTAVIN ASIA 
TAI PROJEKTI? MIKSI?

MITÄ MUUTTAISIT NETTISIVUILLA? 
MIKSI?
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Idea-aivoriihi
Olette tutkineet erilaisia muotoiluyri-
tyksiä ja muotoilualaa. Mitä kaikkea 
teidän suunnittelustudio voisi tehdä? 
Millaisia ongelmia se voisi ratkaista? 
Mitä se tarjoaa asiakkailleen? 

Idea-aivoriihi

Tehtävässä on kaksi osaa. Ensin kes-
kustelette ryhmän kanssa taidoista ja 
vahvuuksista. Toisessa osassa mietitte, 
mitä teidän studio tekee.  

1. Keskustelkaa ja tehkää yhteinen 
ajatuskartta isolle paperille. Tässä voi 
käyttää apuna kollaasihaastattelun 
kysymyksiä. Miettikää mitkä jutut teitä 
kiinnostavat? Mitä taitoja ja harrastuk-
sia teidän tiimissä on? 

• Kirjoittakaa paperille teidän kaikkien 
nimet ja kirjatkaa keskustelusta 
asioita paperille. 

2. Mitä teidän firma tekisi? Ottakaa 
uusi iso paperi. Kirjoittakaa paperin 
keskelle kysymys:  “Mitä kaikkea mei-
dän muotoilustudio voisi suunnitella?”

• Jokainen kirjoittaa niin monta sanaa 
aiheesta kun ikinä päähän pälkähtää. 
Tässä vaiheessa määrä korvaa 
laadun! Katso mitä muut kirjoittavat ja 
keksi niistä lisää sanoja.  Voitte myös 
leikata lehdistä kuvia mukaan.

• Kun paperi on täynnä sanoja, 
katsokaa sitä ja jutelkaa sanoista. 
Mitä kaikkea sieltä löytyy? 

• Piirtäkää viivoja ja nuolia sanojen 
ja lauseiden välille, jotka ovat 
jotenkin yhteydessä toisiinsa. Voitte 
ympyröidä asioita, jotka muodostavat 
ryhmän tai käsittelevät samaa 
aihetta.

3. Etsikää 3-10 pääteemaa ja miettikää 
porukalla jokaiselle teemalle/aiheelle 
otsikko tai asiaa kuvaava kysymys. 

4. Kirjoittakaa teemat jokainen omaan 
luonnoskirjaanne. 

5. Äänestäkää parasta ideaa! Jokaisel-
la on kaksi ääntä. Mikä idea saa eniten 
ääniä? 

Idea-aivoriihen tarkoitus on käydä läpi ryhmän jäsenten taitoja ja 
osaamisia. Sen jälkeen kokeillaan yhdessä ideointia ja  
valitaan studiolle aihe. 

MEIDÄN SUUNNITTELUSTUDION AIHE ON:
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Nimi-aivoriihi

Tehtävässä harjoitellaan yhdessä
nopeasti ideointia. Tuotetaan paljon sanoja ja lauseenpätkiä lyhyessä 
ajassa ja harjoitellaan keskeneräisten ajatusten jakamista muille. 

Teidän tiimi on nyt  
SUUNNITTELUSTUDIO! 

Keksitään nimi! 

Tarvikkeet: iso paperi (A2), lappusia, 
kello ja kyniä. Jokaisella oma  
luonnoskirja. 

Kirjoittakaa paperin keskelle, mikä on 
teidän yrityksen teema. 

1. 3 minuuttia aikaa: Kirjoittakaa isolle 
paperille ihan kaikki sanat, joita tulee 
mieleen sanoista: MUOTOILU, MINÄ, 
TUOTE, PALVELU, HAUSKUUS,  
KIINNOSTAVA. 

2. Jutelkaa paperin sanoista n. 5 min. 
Mitä teille tulee mieleen niistä? Onko 
paperille kertynyt jotain samoja  
sanoja? 

3. 3 minuuttia aikaa: Keksi yksi tyhmä, 
yksi hauska ja yksi fiksu nimi-idea.  
Kirjoita ne lapuille ja lätki suoraan  
seinään. 

4. Katselkaa lappuja minuutin ajan. 

5. Keksikää yhdessä tai rauhassa yksin 
niin monta nimi-ideaa lisää, kun ikinä 
ehditte 10 minuutissa! 

6. Etsikää 1-3 ehdotusta joista kaikki 
tykkäätte. Mikä niistä on teidän  
studion nimi?
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Kollaasilogo
LOGO on yrityksen tai yhteisön tunnus, 
josta se tunnistetaan ja jolla voi merka-
ta esimerkiksi yrityksen tuotteita tai yri-
tyksen tiloja. Logosuunnittelun ammat-
tilaisia ovat graafikot. Logoa käytetään 
markkinoinnissa ja mainonnassa. 

Mieti millainen ja miksi

• Jutelkaa, mikä on logon idea ja viesti?

• Millainen on toimiva, kiinnostava ja 
hieno logo? Mikä on suosikki-logosi? 
Miksi pidät juuri siitä logosta?

Valitaan värit

• Mitkä värit toimivat logoissa? Mitkä 
värit viestivät yrityksesi ideaa ja 
tavoitteita? 

• Valitkaa 1-2 ydinväriä, jotka ovat 
logossa. Valitkaa 1-2 lisäväriä, 
joita voi käyttää esim. nettisivuilla, 
mainonnassa tai tuotteissa. 

• Leikatkaa väreistä mallipalat. Tee 
yrityksellesi värikartta.

Tee logo kollaasitekniikalla

• Leikkaa erilaisia muotoja logoosi. 
Voit myös luonnostella logo-ideoita. 
Kokeile erilaisia sommitelmia.

• Tee ensin vähintään 2 koeversiota, eli 
protoa. Logo voi olla yhdistelmä eri 
muotoja ja kirjaimia.

• Logon lopullisen version voi tehdä 
myös koneella. Ensimmäisen 
paperille kollaasina.
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Suunnitteluprojekti
Valitse aihe: 

• Mitkä asiat kiinnostavat?  

• Haluatko tehdä esineen vai isomman 
kokonaisuuden, malliston? 

• Listaa sinua kiinnostavia tuotteita ja 
mieti, mitä haluaisit suunnitella.

• Vai keksitkö idean jonkun toisen 
MUTU-tehtävän aikana?

Valitse, suunnisteletko tuotteen vai 
malliston.

1. TUOTE

Tutki: Mikä on tuote? 

Etsi 1-3 kuvaa: 

• Hyödyllisestä tuotteesta

• Turhasta tuotteesta 

2. MALLISTO

Tutki: Mikä on mallisto? 

Etsi esimerkkejä mallistoista, esim.

• Vaate tai asuste

• Astiasto

• Muu, mikä?

Tee teemakollaasi suunnittelua  
varten.

• Millainen tyyli sinulla on? 

• Minkälaisista asioista pidät? 

• Millainen on sinun tyylisi 
suunnittelijana?

Tee design brief.

• Käytä apuna työpohjaa. Miten tutkit, 
ideoit ja suunnittelet? 

• Alla on esimerkkejä työtavoista. 
Keksitkö lisää? 

Tutkiminen

• Haastattelu

• Kollaasi 

• Havainnointi

Ideointi

• Valokuvaus

• Piirtäminen 

• Brainstormaus ja aivoriihi 

Protoilu

• Rakentelu

• Kokeileminen

• Testaus

Tässä tehtävässä kokeillaan suunnittelemista ja opitaan mitä asioita 
muotoilijan pitää miettiä suunnittelutyössä. Samalla harjoitellaan oman 
projektin dokumentoimista luonnoskirjaan. 

PSST! VOIT KÄYTTÄÄ TYHJIÄ SIVUJA PROJEKTISI SUUNNITTELUUN JA 
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Design brief
Aihe

Projekti

Kuka?

Mikä on aihe?

Mitä ratkaistaan? Mitä tehdään? 
Miten?

Mikä on tavoite? Muuta tärkeää 
projektissa?

TyöryhmäMiksi juuri se? Kohderyhmä

MUOTOILUA ON ESIM:

VOIT KÄYTTÄÄ ESIM:

PALVELUN PARANTAMINEN
TUOTESUUNNITTELU 

KONSEPTIN KEHITYS

  HAVAINNOINTI

 KUVATUTKIMUS

HAASTATTELU

TYÖPAJA

 AIVORIIHI

 AJATUSKARTTA

Tässä harjoitellaan tehtävänannon tekemistä. Design brief toimii 
projektissa tukirankana, kuvailee sen osat ja auttaa pääsemään 
tavoitteeseen. 

VOIT KÄYTTÄÄ TÄTÄ PROJEKTIEN 
SUUNNITTELUPOHJANA!
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OSA 3 
Tietoa ja vinkkejä
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Muotoilun 
metodeja
Tämän luonnoskirjan tehtävien kautta 
voi tutustua kuuteen eri metodiin ja ko-
keilla niitä itse. 

Luonnoskirja: 

Luonnoskirja on muotoilijan työväline, 
jonne kerätään materiaalia koko pro-
sessin ajan: kuvia, muistiinpanoja, päi-
väkirjamerkintöjä, luonnoksia, materi-
aalinäytteitä, roskaa - jokainen tekee 
luonnoskirjasta omannäköisensä. 

Aivoriihi: 

Aivoriihestä käytetään usein muotoi-
lualalla englanninkielistä sanaa brains-
torm. Sen ideana on keksiä porukalla 
lyhyessä ajassa paljon ideoita. Aivorii-
hessä on tärkeää jättää kriittisyys etei-
seen ja ottaa mukaan kaikki ideat ja 
ajatukset. Tässä määrä korvaa laadun: 
myöhemmin ideakasasta poimitaan 
jatkokehitykseen innostavimmat ja 
säihkyvimmät ideat. 

METODI TARKOITTAA TYÖTAPAA, JONKA AVULLA VOIDAAN SUUNNITELLA, KEHITTÄÄ JA OPPIA ASIOITA. METODIT SISÄLTÄVÄT 
ERILAISIA YKSITTÄISIÄ  

TYÖKALUJA. 

Design Brief: 

Design Brief on muotoilun tehtävänan-
to. Siinä määritellään, mitä lähdetään 
tekemään ja miksi. Design briefin teke-
minen on oman tehtävän rakentamista 
ja työn suunnittelua. 

Protoilu: 

Protoilu on tekemällä kokeilemista. 
Protovaiheessa rakennetaan ideoista 
versioita, joita voidaan testata ja joista 
voidaan keskustella. Protoilemalla idea 
saa konkreettisen muodon. Proto on 
koekappale – sen ei tarvitsekaan olla 
toimiva ja virheet ovat tässä vaiheessa 
erityisen tärkeitä. Protoilussa tärkeää 
on vapaamuotoinen työskentely jossa 
ideat lentävät sekä rakentava kritiikki ja 
testaaminen. Protot voivat olla piirrok-
sia, paperimalleja, tikuista rakennettuja 
pienoismalleja tai materiaalikokeiluja. 

Yhteiskehittäminen: 

Yhteiskehittäminen on yhdessä te-
kemistä ja suunnittelua. Se ei tarkoi-
ta, että kaikki tekevät samoja asioita. 
Yhteiskehittämisessä on mahdollista 
jakaa tehtäviä sen mukaan, missä kukin 
on hyvä tai missä haluaa kehittyä ja op-
pia paremmaksi. Yhteiskehittäminen on 
yhdessä ajattelua: keskusteluja, tutki-
mista, ideointia ja kokeiluja. 
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Muotoilun 
metodeja
Jakaminen ja presentointi: 

Muotoilijat pitävät pieniä esitelmiä 
jatkuvasti työn edetessä. Esitystapoja 
ovat esimerkiksi pitchaus, juliste, video 
ja moodboard. Muotoilussa esitellään 
usein sekä valmiita että keskeneräi-
siä ajatuksia, tuotteita, konsepteja tai 
ideoita. Tapoja esitellä on erilaisia ja on 
tärkeä löytää keinoja, joilla jokainen voi 
kertoa omista ajatuksista. 

Lähteet: 
Suomen Muotoilukasvatusseury Ry (2018) Muotoi-
luoppimisen metodivihko. Suomen Muotoilukasvatus-
seura ry.  S.4-7. ISBN 978-952-94-0943-3 
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Yhteiskehittäminen on muotoilussa to-
della yleinen työtapa. Muotoiluprojek-
teissa yhteiskehittäminen voi olla esi-
merkiksi teeman tutkimista ja yhdessä 
ideoimista, jonka jälkeen jaetaan kuka 
tekee tekstin, esityskuvan tai ostaa 
materiaalit prototyypin tekemiseen ja 
kutsuu muut koolle. Tiimi kokoontuu 
säännöllisesti yhteen ja ratkoo vas-
taantulevia ongelmia yhdessä. 

Yhdessä tekemiseen on muutamia 
muotoilijoiden käyttämiä työtapoja, joi-
ta voi testata ja kokeilla omaa projektia 
tehdessä.

Välitsekkaukset

Näissä näytetään keskeneräisiä aja-
tuksia, luonnoksia ja prototyyppejä 
ryhmälle ja jutellaan niistä. On tärkeää 
sallia hassutkin ajatukset antaa kaikille 
tilaisuus kertoa ajatuksensa. Keskuste-
luissa voi käyttää esimerkiksi “Juu, ja…” 
-alkuisia lauseita. Myös eri mieltä olles-
sa on hyvä kommentoida rakentavasti 
ja keksiä ajatuksia, jotka vievät keskus-
telua eteenpäin. 

Asiakkaan haastattelut  
ja osallistaminen 

Miettikää KENELLE olette asiaa te-
kemässä ja jutelkaa ns. loppukäyt-
täjän kanssa (loppukäyttäjä tarkoit-
taa tuotteen tai ratkaisun varsinaista 
käyttäjää). Jos asiakkaita ei voi tavata 
tai haastatella, voi hahmottaa hänen 
toiveitaan ja ajatuksiaan eri tavoin. Tätä 
kutsutaan muotoilussa asiakasprofiilin 
tekemiseksi. 

Työpajat

Työpajoissa voi ryhmälle heittää kysy-
myksiä ja haasteita, ja kerätä koko po-
rukan ideat yhteen. Muotoilussa työpa-
jojen pitäminen on yleistä ja varsinkin 
palvelumuotoilussa ne ovat työskente-
lyn perusta. 

Vapaa ja kannustava ilmapiiri

Yhteiskehittämissä on TODELLA tär-
keää, että jokainen tuntee olevansa 
tärkeä, tasa-arvoinen ja arvostettu. Kri-
tiikin antaminen ja saaminen onnistuu 
vain, jos se vie yhteistä asiaa eteen-
päin, eikä lannista ketään. Rohkei-
ta ideoita ja hyviä tuloksia syntyy, kun 
tekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja 
nauttivat tekemisestä. Tässä koko ryh-
män kannattaa sopia pelisäännöistä ja 
puhaltaa yhteen hiileen!

Vinkkejä yhteis- 
kehittämiseen

MUTU-tehtävissä on paljon ryhmätöitä. Yhdessä tekeminen ei ole aina 
ihan helppoa, vaan sitä pitää myös opetella. Tällä sivulla kerrotaan, miten 
voi suunnitella yhdessä asioita. 

MILLOIN YHDESSÄ TEKEMINEN ON ANTOISINTA? 
MITEN SAATTE KAIKKI MUKAAN?  

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ?
MISSÄ TYÖSKENTELY SUJUU PARHAITEN?  

MITEN TYÖSKENTELYILMAPIIRISTÄ  
SAA TEHTYÄ HYVÄN? 
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Kun muotoilija valmistautuu esittele-
mään työtään, hän miettii esimerkiksi: 

• Kenelle puhun? Millaisia ihmisiä on 
yleisössä?

• Miten kerron prosessista ja 
tehtävänannosta? Miten lähdin 
tutkimaan ja ratkaisemaan 
ongelmaa?

• Mitä opin? Miksi tein tähän 
lopputulokseen johtaneet 
päätökset? 

• Minkälainen lopputulos on? Miten se 
toimii? 

• Aina kannattaa kysyä palautetta! 
Palautteen antamista voi helpottaa 
kysymällä itse ensin yleisöltä jotain.

Muotoilijan vinkkejä presentointiin: 

PDF-esityksessä kannattaa laittaa 
yhdelle sivulle yksi asia tai teema. Se 
helpottaa kertomista ja yleisön on hel-
pompi seurata esitystä. Muutama lause 
tai avainsanat riittävät puheesi tueksi. 

Muista kuvat! Joskus tarvitset vain yh-
den hyvän kuvan etkä ollenkaan  
tekstiä. 

Monet muotoilijat tekevät itselleen 
muistilapun tai käsikirjoituksen tärkeis-
tä sanoista ja pointeista.

Harjoittele ja puhu ääneen kotona! Se 
saattaa tuntua aluksi hassulta, mutta 
auttaa huimasti. On helpompi kertoa 
muille, kun on ensin kertonut itselleen.

Presentoinnin tapoja : 

• Tunnelmataulu tai juliste 

• Kampanja 

• Prototyypin esittely

• Luonnoskirjan tai luonnosten esittely

• Video 

• Messuosasto tai näyttely

• Pitch

Vinkkejä  
presentointiin

Tältä sivulta saat vinkkejä siihen, miten omista ideoista voi puhua muille 
ja miten saa muut ymmärtämään oman idean. 



Muotoilupaketti 
lukiolaiselle 29

Ajatuskartta
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Tämä noppaa auttaa ideoinnissa

Tee moodboard
Keskustele 

asiasta kaverin 
kanssa

Kirjoita kaikki 
sanat paperille, 

joita asiasta 
tulee mieleen

Kokoa noppa, heitä, 
testaa ja keskustele!

Yksin tai yhdessä…

LEIKKAA NOPPA IRTI

LIIMAA LÄPÄT

Kerää netistä 
aiheeseen 

liittyviä kuvia  
ja asioita

Keksi viisi 
ihan tyhmää 

kysymykstä tai 
ehdotusta

Doodlaa! Suttaa 
luonnoskirjaan 

mitä mieleen 
tulee.
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Tämä noppaa auttaa antamaan  
palautetta

Oletko miettinyt 
että…

Esitä MIKSI  
alkuinen kysymys

Kehu työtapaa 
tai prosessia

Keksi yksi kriitti-
nen kommentti ja 

kehu perään

Kysy tavoitteista 
tai toimivuudesta

Kokoa noppa, heitä 
ja keksi oma  
kommentti!

LEIKKAA NOPPA IRTI

LIIMAA LÄPÄT Keksi yksi  
hyvä asia
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Kokeile tätä noppaa jos jumittaa…

Pidä pieni tauko 
tai teehetki

Puhu asia  
ääneen itsellesi 

tai kaverille
Juttele jonkun 

kanssa 

Järjestäkää  
ryhmässä  

vertaistuki- 
keskustelu

Vaihda paikkaa, 
asentoa tai 
 musiikkia

Kokoa noppa, heitä 
ja kokeile!

LIIMAA LÄPÄT
Lähde ulos  
kävelylle,  

metsään jos 
mahdollista.

LEIKKAA NOPPA IRTI
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Kokeile tätä noppaa kun ottaa  
pannuun

Vaihda työtapaa 
tai välineitä

Anna ajatusten 
harhailla ihan 

vapaasti hetken 
verran

Kuuntele lempi 
musiikkiasi

Päästä kiukku 
ulos ja kirjoita 

manauksia  
luonnoskirjaasi

LEIKKAA NOPPA IRTI

Mieti jotain 
asiaa, josta tuli 

hyvä mieli.

Kokoa noppa, heitä 
ja testaa!

LIIMAA LÄPÄT Lue jotain kivaa 
kirjaa hetki
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Tee oma noppa!

      M
IHIN SE AU

TTAA? 

MITÄ SIIN
Ä LUKEE? 

Kirjoita, kokoa nop-
pa, heitä ja testaa!

LEIKKAA NOPPA IRTI

LIIMAA LÄPÄT












