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OSA 1.

MUTU-muotoilupaketti lukioon

Käsissäsi on open opas
muotoilun opiskeluun lukiossa. Lukion muotoilun
oppimateriaalipaketti on
kehitetty KU2 -kurssille,
mutta sitä voidaan soveltaa myös muussa oppimisessa ja oppilaitoksissa. Materiaali sisältää
open oppaan lisäksi oppilaalle luonnoskirjan,
josta löytyvät irrotettavat
Get Help- nopat, kortit,
tehtävät ja lisämateriaalit.

Tämän oppaan tarkoitus on tarjota
opettajalle taustatietoa muotoilusta ja
muotoilun menetelmistä sekä tarjota
näkökulmia opetuksen tueksi. Löydät
oppaasta esimerkiksi pohjan oppituntien suunnitteluun ja muotoiluprosessin
hahmottamiseen sekä kirja-, elokuvaja linkkilistoja.
Tässä oppimateriaalissa lähestytään
muotoilua arjen ja käytettävyyden näkökulmista. Materiaalin pyrkimyksenä
on avata muotoiluprosessia ja erilaisia työkaluja, joita muotoilijat käyttävät
ratkoessaan ongelmia. Toivomme, että
materiaali kannustaa ihmettelemään,
mietiskelemään ja kokeilemaan!
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MUTU-muotoilupaketin osat
MUTU-paketti on suunniteltu lukion KU2-kurssille 2021 LOPSiin pohjautuen, mutta sitä voidaan
soveltaa myös muualla.
Paketista voidaan tehdä
rypäs pieniä tehtäviä tai
isompi kokonaisuus.

(PDF A4-A5)
• Tietoa ja taustamateriaalia
• Kirjasto ja linkkilista
• Opettajan työpohja suunnitteluun

Opiskelijan luonnoskirja
(PDF A3-A4)
• Opiskelijan työkalu kurssille
• Kurssin tehtävät

MUTU-paketti on tarkoitettu käytettäväksi monipuolisesti ja soveltaen.
Tehtävien avulla voidaan muodostaa
oma opintopolku ja suunnitella
yhdessä kurssin sisältöjä.

• Opiskelijan omat sivut

Apunopat
(PDF A4)
• Tulostettavat nopat ja noppapohja
• Keksimisnoppa ideointiin

Open opas

• Jumitusnoppa eteenpäin pääsemiseen omassa projektissa
• Keskustelunoppa katselmuksiin ja
töistä keskusteluun
• Tyhja noppapohja omien noppien
keksimistä varten

Työpohjat
(PDF, A3-A2)
• Työpohjat ryhmätyöskentelyyn isona
tulosteena
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Pikaperehdytys
muotoiluun
Muotoilua on monenlaista: kodin esineitä,
käyttöliittymiä, kuoseja,
vaatteita, kaupunkimuotoilua, laukkuja, palveluja, graafista suunnittelua.. Yksinkertaistuksena
muotoilu on ongelmanratkaisua, jossa on
tavoite.

Mitä eroa sitten on muotoilulla ja taiteella? Voisi sanoa, että taiteen ja
muotoilun ero on käyttäjälähtöisyydessä: muotoiltavan asian pitää olla
käyttäjästä hyvä ja tarpeellinen. Taiteen
ei lähtökohtaisesti tarvitse miellyttää
ketään tai vastata mihinkään selkeään
tarpeeseen. Taiteilija voi välittää omaa
näkemystään katsojalle, ja tarjota esimerkiksi kertaluontoisen visuaalisen
elämyksen. Taiteilijan ei välttämättä tarvitse miettiä, onko teos helppo
käyttää tai miten sitä voidaan valmistaa kustannustehokkaasti. Muotoilijan
työssä taas yhdistyvät niin käytettävyys,
kustannustehokkuus, rakenteelliset
ratkaisut sekä markkinoiden ymmärtäminen. Tämä on kaikki ongelmanratkaisua. Joskus muotoilijat tekevät myös
taiteellisia projekteja ja installaatioita
tai tekevät yhteistyötä eri alojen taiteilijoiden ja tekijöiden kanssa.

Muotoilulla on aina käyttäjä ja sitä tehdään pääsääntöisesti muille kuin itselle. Muotoilua löytyy kaikkialta ympäriltä: ovenkahva, kynä, puhelin, sovellus,
tuoli, ravintolan sisustus, kahvikuppi,
auto, tai vaikka kaupungin liikennejärjestelmä.

Muotoilulle on ominaista myös prosessimainen työskentely ja yhteiskehittäminen. Muotoiluajattelu ja muotoiluprosessi ovat suunnittelutyössä
ohjaavia rakenteita ja antavat tekemiselle suuntaa, tavoitteet ja hahmottavat kokonaisuutta. Teknologia on usein
lähellä muotoilua ja kehittämistyötä
tehdään rinnakkain ja yhteistyössä.
Useissa palveluissa, tuotteissa ja ratkaisuissa muotoilu ja tekninen kehitys
ovat yhdessä tuottaneet toimivan
tuloksen.

Muotoilu on asioiden ja
ratkaisujen keksimistä ja
kehittämistä. Muotoilussa
on tärkeää käytettävyys ja
visuaalisuus.
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Muotoilu antaa välineitä
asioiden parantamiseen
ja muuttuvassa maailmassa ja arjessa vastaan
tulevien ongelmien ja
haasteiden ratkaisemiseen kekseliäästi ja kestävästi.

Erilaisia muotoilun aloja:

Muotoilussa mietitään usein
näitä kysymyksiä:

• Käyttöliittymämuotoilu

• Kuka sitä (tuotetta tai palvelua) käyttää ja missä ja miten?

• Vaatetus

• Myymäläkonseptien muotoilu
• Palvelumuotoilu
• Nettisivujen suunnittelu
• Elämysten suunnittelu
• Graafinen suunnittelu
• Kirjamuotoilu
• Kaupunkisuunnittelu
• Pelisuunnittelu
• Keramiikka
• Muotisuunnittelu

• Onko se tarpeellinen?

• Autosuunnittelu

• Miten ja missä se valmistetaan tai
tuotetaan?

• Teollinen muotoilu
• Venemuotoilu

• Onko se kestävä ja ekologinen?

• Kalustemuotoilu

• Näyttääkö se hyvältä ja sellaiselta,
josta sen käyttäjät tykkäävät?

Vinkki: Mitä on muotoilu? Keskustelkaa
tunnilla!

• Onko se laadukas ja toimiva?
• Myydäänkö sitä jossain vai miten asiakas löytää sen?
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OSA 2.
Inspiraatiota
opetukseen

MUTU-paketti koostuu
pienemmistä välipalatehtävistä ja isosta suunnittelustudio -tehtäväkokonaisuudesta. Näitä
tehtäviä voi yhdistellä
ja soveltaa itselle mieluisella tavalla. Tehtävät
voi myös valita yhdessä opiskelijoiden kanssa. Välipalojen ideana
on helpottaa tekemisen aloittamista ja tuoda
rentoutta työskentelyyn.

• MUTU-projektikartta
• MUTU-luonnoskirjan käyttöohje
• Suunnittelu-kakku
• Vinkkejä MUTU-paketin
soveltamiseen
• Muotoilun työtavat ja metodit
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MUTU-paketin kehityksessä yhtenä
isona kantavana ajatuksena on ollut,
että ajatusprosessi on tärkeä, virheet
voivat olla onnistumisia ja itse prosessin ei tarvitse näyttää kauniilta. Opiskelijan materiaalissa on pyritty kannusta-

maan kokeilemiseen ja niin sanotusti
irti päästämiseen - ideat saavat lentää
ja jokainen saa olla ja tehdä omalla
tyylillään. Harhapolutkin ovat tärkeitä
uusien ideoiden löytämiseksi.

VÄLIPALA
Luonnoskirjan
kokoaminen

Sokkonaama

Haastattelu

Muotoilumuistoja

Kootaan luonnoskirjat ja tehdään niistä
oman näköiset.

Lämmittelytehtävä,
jossa piirretään
nopeasti ja tutustutaan samalla toisiin.

Harjoitellaan haastattelua ja tiedon
näyttämistä kollaasin
avulla. Toimii myös
ryhmäytymisen
tukena.

Mietitään omia kokemuksia ja ajatuksia
muotoilusta. Mahdollista toteuttaa
itsenäisenä
tehtävänä.

Kuvamyrsky

Muotoilucroquis

Harjoitellaan havainnointia valokuvauksen avulla. Voidaan
toteuttaa itsenäisenä
tehtävänä.

Kokeillaan nopeaa
ideointia ja luonnostelua kollaasitekniikalla.

Benchmarkkaa
muotoilutoimistot!

Ryhmän muodostaminen.

Nimiaivoriihi

Otetaan selville, mitä
kaikkea muotoilijat
tekevät. Toimii myös
itsenäisenä
tehtävänä.

Ideoidaan mitä kaikkea suunnittelustudio voi tehdä.

Suunnittele tuote
tai mallisto

Design Brief

SUUNNITTELUSTUDIO
Minitutkimus
Tutustutaan muotoilualaan ajatuskartan
avulla. Mahdollista
toteuttaa itsenäisenä
tehtävänä.

Muotoilutoimisto-työpohja ja
logon suunnittelu
Suunnitellaan studion logo eli tunnus

Kokeillaan oman
tehtävänannon
tekemistä.

Testataan tuotesuunnittelua.
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MUTU-luonnoskirjan
käyttöohje
MUTU-paketissa opiskelijan luonnoskirja on
tärkeä oppimisen ja kokeilemisen väline, jonka
ideana on toimia myös
itsenäisenä materiaalina
opiskelijan omassa käytössä.

mapiirin luominen. Tehtäviä voi käyttää
myös ryhmäyttämisen tukena. Esimerkiksi haastatteluja voi tehdä parityönä
tai vaikka ristiinrastiin ryhmän kesken.
Varsinainen syventävä ryhmätyö on
Suunnittelustudio, jossa opiskelijat perustavat mielikuvitusmuotoilutoimiston
ja kokeilevat yhteiskehittämistä. Tähän
tehtävään luonnoskirjasta löytyy prosessia eteenpäinvieviä harjoituksia,
joita tehdessä muotoilu tulee alana ja
aiheena tutuksi keksimisen ja kokeilun
kautta. Tehtävää voi jatkaa tuotesuunnitteluun, jolloin pääsee toteuttamaan
omia ideoitaan ja kokeilemaan suunnittelutyötä.

Luonnoskirjassa on eri kokoisia tehtäviä, joissa opiskelija pääsee testaamaan ja kokeilemaan muotoilun metodeja itse.
Luonnoskirja ei ole perinteinen tehtäväkirja, vaan sen tarkoitus on toimia
pohjana opiskelijan omalle ajattelulle,
luonnostelulle ja muistiipanoille. Sitä
saa käyttää omalla tyylillään ja valita välipalatehtäviä myös omien mieltymysten mukaan.

Luonnoskirjan käytössä voi
olla luova ja keksiä yhdessä
opiskelijoiden kanssa
omia ratkaisuja, ideoita ja
käyttötapoja.

Luonnoskirjaa opiskelijat
voivat käyttää keskinäiseen
työskentelyyn sekä ideoiden,
ehdotusten ja ajatusten
vaihtamiseen ja jakamiseen.

Luonnoskirjan käyttöön kannattaa varata säännöllisesti riittävästi aikaa ja
sen käyttämistä ei kannata ainakaan
alkuun “jättää oman onnensa nojaan”.
Luonnoskirjaan voi antaa kirjallista tai
kuvallista palautetta ja siihen voi koota
yhteiskehittämisessä kommentteja ja
ajatuksia muilta ryhmäläisiltä, opettajilta tai vaikka asiantuntijoilta vieraillessa
muotoilualan yrityksessä tai museossa.

Välipalatehtävien ideana on ryhmän
rentouttaminen ja hyvän työskentelyil-
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Design Brief

Hyödyksi voivat olla toistuvat välikatselmukset, välitsekit, joissa jokainen
ryhmä tai opiskelija pääsee pohtimaan
tekeillä olevaa asiaa luonnoskirjaa keskustelun välineenä käyttäen. Samalla
harjoitellaan omista ideoista puhumista
ja presentointia.

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

Muotoilijan portfolion ja
luonnoskirjan ero on:

Infoa ja asiaa

Muotoilijan portfolio on koottu valmis
työnäytekansio

Näiltä sivuilta löytyy taustatietoa ja vinkkejä työskentelyyn. Open oppaassa olevia
linkkilistoja voi lisäksi hyödyntää opetuksessa, nämä
info-sivut on tarkoitettu myös
opiskelijan itseopiskelun
materiaaliksi.

Muotoilijan luonnoskirja on työväline,
johon kerätään ajatuksia, luonnoksia
ja tietoa. Se dokumentoi muotoiluprosessia ja auttaa ajattelussa.

MUTU-luonnoskirjan osat:
Välipala

VP

Välipalat on pieniä tehtäviä,
joita voi tehdä isompien juttujen välissä tai silloin kuin
jumittaa ja tarvitsee muuta
ajateltavaa. Näitä voi käyttää
opetuksessa eri tavoin tai jättää käyttämättä. Jos aikaa on
vähän, voi muotoiluun tutustua vain näiden pienten tehtävien kautta.

Omat sivut
nämä sivut opiskelija voi
käyttää miten haluaa.

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

Kurssitehtävä
T-merkityt tehtävät ovat varsinaisia kurssitehtäviä, jotka
kuuluvat opiskeltavaan kokonaisuuteen. Nämä tehtävät ovat yleensä useamman
oppitunnin mittaisia.

”Aion ottaa luonnoskirjan
käyttöön tulevissakin
suunnittelutöissä. “
Riikka Turkulainen,
Savonlinnan Taidelukion alumni ja
graafinen suunnittelija
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Suunnittelukakku
Suunnittelukakku on
opettajan työkalu oppituntien ja kurssin suunnitteluun.
Muotoilun menetelmiin tutustumiseen
suosittelemme kokeilemaan myös
ilmaiseksi tilattavissa olevia Muotoilupakki-menetelmäkortteja (muotoilupakki.fi). MUTU-luonnoskirjaa,
kollaaseja, ajatuskarttoja ja järjestelmäkarttoja jne. voi käyttää kaikissa
prosessin vaiheissa.

4.

1.

3.

2.

1. Havainnointi:

3. Yhteissuunnittelu ja protoilu:

• Vaeltelu ja ihmettely

• Pienoismallit

• Haastattelut

• Gallupit

• Valokuvaaminen

• Asiakaskyselyt: testauttaminen
toisella ryhmällä

• Tarkkailu

• Paperimallit

• Tiedonhaku: lukeminen, kollaasi,
miellekartta…
• Muistiinpanot kirjoittaen ja
piirustellen
• Kuunteleminen, keskustelu

4. Jakaminen ja presentointi:
• Prototyyppien kokeilu

2. Ideointi:

• Prosessin jakaminen muille
ryhmäläisille

• Päiväkirja: ajatukset ja hassut ideat
muistiin

• Esillelaittaminen, näyttely tai julkaisu

• Ajatuskartta: assosiaatiot ja
mielikuvat

• Ammattilaisen kommentit ja
ulkopuolisen palaute

• Aivomyrskyt

• Kuunteleminen, keskustelu ja uudelleen ajattelu (analyysi)

• Unelmointi
• Kollaasit
• Kuvan jatkaminen
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Vinkkejä MUTU-paketin
soveltamiseen
MUTU opiskelijan luonnoskirja
versioiminen

auttaa keksimään? Mitä osia siinä on?
Monta pelaajaa? Millä tavalla luonnostellaan?

Luonnoskirjan tehtävät voi tehdä oikeaan erilliseen luonnoskirjaan, jolloin tehtävät voi tulostaa monisteina ja
liimata luonnoskirjoihin. MUTU-tehtävät voi tehdä myös verkkototeutuksena tallentamalla tehtäväsivut erillisinä
pdf-tiedostoina esimerkiksi Classroomiin.

Keskustelun aiheita tunneille voivat olla esimerkiksi virheet, jotka ovat
opettaneet jotain ja muotoilu omassa
elämässä.

Materiaalit kurssilla
Materiaalina lehtien lisäksi voi käyttää
kuvatulosteita, väripapereita, vanhoja
tapetteja, maalien värikarttoja ja kangastilkkuja. Inspiraatiomateriaaliksi
soveltuu mainiosti jokin kummallinen
ja värikäs läjä, jota pääsee tonkimaan.
Lehdistä kuvia kannattaa repiä irti ja levitellä pöydille. Näin kuvavalinnat monipuolistuvat ja kuvien käyttöön pääsee
nopeasti kiinni.

Yksittäisten tehtävien
soveltaminen
Välipala-tehtävät soveltuvat itsenäisiksi tehtäviksi tai etäopetukseen. Kuvamyrsky-tehtävän voi opiskelija tehdä
viikon aikana kotona, keräten kuvia pidemmältä ajalta.
Minitutkimuksen teemoja voi jatkaa
muissa tehtävissä halutessaan, esimerkiksi tuotesuunnittelussa. Samoin
Benchmark-tehtävää voi käyttää
myös kohdistetusti studio- ja tuotesuunnittelutehtävissä. Mitä ratkaisuja
on olemassa tästä aiheesta? Keitä ovat
kilpailijat?

Esimerkiksi kollaasi-haastatteluun
materiaaliksi sopivat vanhat lehdet,
sarjakuvat tai tulostetut kuvat.

Jos mahdollista, voitte myös sopia vierailun ja käydä tapaamassa muotoilijaa
lähialueelta. Tällöin opiskelijat voivat
valmistella kysymyksiä muotoilijalle hänen työstään ja muotoilun opiskelusta.
Onko koulun alumneissa muotoilijoita?
Opiskelijat voivat kehittää myös omia
tehtäviä. Esimerkiksi millainen olisi
hyvä ideointi-peli lukiolaisille? Miten se

12

MUTU OPEN OPAS

Muotoilun työtavat
ja metodit
Muotoilun työtapoja ja
-välineitä on lukemattomia ja jokaisella erityisalalla on lisäksi omat työkalunsa.

seen ja ottaa mukaan kaikki ideat ja
ajatukset. Tässä määrä korvaa laadun:
myöhemmin ideakasasta poimitaan
jatkokehitykseen innostavimmat ja
säihkyvimmät ideat.
PS. Aivoriihi ei yleensä lähde liikkeelle ilman
lämmittelyä. Keskustelua, ideointia ja aivoja
voi herätellä vaikka kuvien, musiikin tai herkuttelun avulla.

Tässä oppimateriaalissa paneudutaan
kuuteen muotoilun metodiin tarkemmin. Ne tulevat opiskelijoille tutuksi
luonnoskirjassa esiteltävien tehtävien
kautta. Näiden metodien kautta on
mahdollista ymmärtää, miten muotoiluprosessit voivat edetä.

Design Brief:
Design Brief on muotoilun tehtävänanto. Siinä määritellään, mitä lähdetään
tekemään ja miksi. Design briefin tekeminen on oman tehtävän rakentamista
ja työn suunnittelua.
PS. Netistä löytyy paljon esimerkkejä erityyppisistä brieffeistä. MUTU-paketissa
käytetään yksinkertaistettua ja oppimiseen
soveltuvaa versiota.

Luonnoskirja:
Luonnoskirja on muotoilijan työväline, jonne kerätään materiaalia koko
prosessin ajan: kuvia, muistiinpanoja,
päiväkirjamerkintöjä, luonnoksia, materiaalinäytteitä, roskaa.. Tärkeää on,
että luonnoskirjan ei tarvitse näyttää
miltään - kunhan sitä käyttää ja tekee
prosessia näkyväksi itselleen.

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 piirroksia, paperimalleja, tikuista rakennettuja
pienoismalleja tai materiaalikokeiluja.

PS. MUTU-paketissa luonnoskirjaan tutustutaan täyttämällä MUTU-opiskelijan luonnoskirjaa. Luonnoskirjoista voi tehdä myös
edustusversioita, jonka avulla projektinsa
esittelee muille.

Aivoriihi:
Aivoriihestä käytetään usein muotoilualalla englanninkielistä sanaa brainstorm. Sen ideana on keksiä porukalla
lyhyessä ajassa paljon ideoita. Aivoriihessä on tärkeää jättää kriittisyys etei-

PS. Proto on myös oivallinen väline idean ja
konseptin kommunikoinnissa. Siitä voi ottaa
kuvia, sekä esitellä ja tutkia idean toimivuutta käyttäjän näkökulmasta.
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Yhteiskehittäminen:

”Muotoilussa kiinnostavinta
on se, että sen välineillä
voi kehittää ja tehdä
niin monialaisia töitä.
Olen tehnyt kirjoja,
oppimateriaaleja, elokuvien
puvustuksia, vaatemallistoja,
palvelukonsepteja,
tapahtumia, koulutuksia
ja lasten musikaaleja…
Kaikki muotoilun keinoin.
Muotoilu antaa uteliaan ja
sosiaalisen työskentelytavan
kaikkeen tekemiseen ja tekee
elämisestä ja työskentelystä
jännittävää ja inspiroivaa.
Elämä ei ole ainakaan
tasapaksua ja tylsää!”

Yhteiskehittäminen on yhdessä tekemistä ja suunnittelua. Se ei tarkoita, että kaikki tekevät samoja asioita.
Yhteiskehittämisessä on mahdollista
jakaa tehtäviä sen mukaan, missä kukin on hyvä tai missä haluaa kehittyä ja
oppia paremmaksi. Yhteiskehittäminen on yhdessä ajattelua: keskusteluja,
tutkimista, ideointia ja kokeiluja. Yhteiskehittämisessä tärkeää ovat välikatselmukset joissa yhdessä mietitään
ratkaisujen toimivuutta ja keksitään
yhdessä ratkaisuja jumittaviin kysymyksiin ja etsitään näkökulmia tehtävään
projektiin.
PS. Ryhmän osaamista, kiinnostuksen kohteita ja resursseja voi alkuun hahmottaa keskustelemalla tai haastattelemalla. Yhdessä
tekemisen kulmakivi on turvallisuuden tunne
ja luottamus siihen, että saa olla vapaasti oma itsensä ja ilmaista omia ajatuksiaan.
Hyvässä ilmapiirissä yhdessä tekeminen
toimii ja kukoistaa, mutta se ei usein synny
itsestään.

Jakaminen ja presentointi:
Muotoilijat pitävät pieniä esitelmiä jatkuvasti prosessin edetessä. Esitystapoja ovat esimerkiksi pitchaus, juliste,
video ja moodboard - voidaan puhua
ja/tai näyttää asioita. Muotoilussa esitellään usein sekä valmiita että keskeneräisiä ajatuksia, tuotteita, konsepteja
tai ideoita. Tapoja esitellä on erilaisia ja
on tärkeä löytää keinoja, joilla jokainen
voi kertoa omista ajatuksista.

Mari Savio
muotoilija, MUTU-oppimateriaalin kehittäjä

PS. Usein muotoilijoilla on presentaatioissa
mukana mallikappaleita tai muuta visuaalista materiaalia. Se auttaa puhumista ja tuo
aihetta lähemmäs kuulijaa. Omista ideoista
on hyvä kertoa myös prosessin keskellä ja
harjoitella aiheiden sanoittamista. Usein puhuminen auttaa ymmärtämään myös omaa
ajatusta ja samalla voi saada palautetta
muilta.

Lähteet:
Suomen Muotoilukasvatusseury Ry
(2018) Muotoiluoppimisen metodivihko. Suomen Muotoilukasvatusseura ry.
S.4-7. ISBN 978-952-94-0943-3
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OSA 3.
Syväsukellus
muotoiluun

Tästä osiosta löydät lisätietoa ja erilaisia lähdemateriaaleja sekä kommentteja inspiraatioksi.
Aivan lopusta löytyy tiivistetty sanasto muotoilualan yleisistä
termeistä.

• Materiaalikirjasto - Luettavaa,
katsottavaa, tutkittavaa
• Ajatuksia oppimisesta asiantuntijoilta
• Lukiolaisten vinkkejä opettajille
• Muotoilun minisanasto
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Materiaalikirjasto
Ilmaiseksi ladattavissa
ja tilattavissa olevaa
opetusmateriaalia:

of the National Museum of Finland 16.
The Finnish Heritage Agency.
Kalliomeri Reetta, Mettinen Katja,Ohlsson Anna-Maija, Soini Sonja, Tulensalo
Hanna (2020) Lapsikeskeinen palvelumuotoilu. Pelastajaa Lapset - Rädda
Barnen. (PDF saatavilla)

Astala, Eeva (2019) Tehdään kaupunkia! Arkkitehtuuri monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Kehittämiskeskus Opinkirjo ry.

Leppänen Helena, Svenskberg Aila,
Svinhufud Leena, Vilhunen Merja
(toim.) (2013) AATE, MUOTO, MATERIAALI - Designmuseon kokoelmat. Designmuseo.

Euro, Laura, Kapanen, Hanna, Kenttälä, Kiviranta Aino, Ilonen Petra. (2017)
Matka palvelumuotoiluun - opas opettajalle. Kehittämiskeskus Opinkirjo ry.
Kenttälä, Marjo (toim.) (2009) Muotoiloa! - opettajan opas muotoilukasvatukseen. Kerhokeskus - koulutyön
tuki ry.

Lehtonen Viivi, Savio Mari, Erkintalo
Jenni, Király Réka (2020) Tutki ja tee Muotoilun käsikirja. Etana Editions.
Lumme, Minna (toim.) (2018) Meidän
koulu Muotoilee. Aalto yliopisto. (PDF
saatavilla)

Kenttälä, Marjo & Kapanen, Hanna
(toim.) (2019) Matka tuotemuotoiluun
- opas opettajalle. Kehittämiskeskus
Opinkirjo ry.

Pöppönen, Hannu. (2013) Designkuplia. Aalto yliopisto.

Muotoilupakki-menetelmäkortit. Kehittämiskeskus Opinkirjo.
Sitran Megatrendikortit. https://www.
sitra.fi/julkaisut/megatrendikortit-2020/

Inspiraatiokirjallisuutta:
Bakker Lavinia: Once Upon a Time I
Wanted to Be.. An Inspirational Notebook to Help You Find Your Passion and
Talent (2016) Bis Publishers.

Kaikki Opinkirjon materiaalit ladattavissa: https://opinkirjo.fi/materiaalit/

Barry, Lynda (2014) Syllabus. Notes
from an accidental professor. Drawn
and Quartely.

Kirjallisuutta muotoilusta ja
sen historiasta:

Barry, Lynda (2008) What It Is. Drawn
and Quartely.

Korvenmaa, Pekka (2009) Taide ja
teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollinen korkeakoulu.

Coddington, Grace (2013) Grace - Elämäni muodin maailmassa. Nemo.
Fuentes, Carlos (2005) The Diary of
Frida Kahlo. An intimate self-portrait.
Abrams.

Colombo Florencia, Kokkonen Ville
(2018). Man Matter Metamorphosis. 10
000 Years of Design. The Publications
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Podcastit ja radio-ohjelmat:

Kurtz, Adam J. (2017) Things Are What
You Make of Them. Life Advice for
Creatives. Tarcher Perigee.

Muoti-Suomen omatunto. Podcast.
YLE Areena.

Lupi Giorgia & Posavec Stefanie : Observe, Collect, Draw! A Visual Journal.
Discover the patterns in your everyday life (2018) Princeton Architectural
Press.

Muoti uuden ajan kynnyksellä. Podcast.
YLE Areena.
Kulttuuriykkönen. Helsinki Design
Week 2020 ja uudet materiaalit. https://areena.yle.fi/audio/1-50599733

Rapia Kati (2016) Käsi keittiössä. Napa
books.

Sari Valto: Nojaako suomalainen muotoilu liikaa menneisyyteen? https://
areena.yle.fi/audio/1-4531978

Smith, Keri (2008) How to Be An Explorer of The World. A Perigee Book.

Kulttuuriykkönen: Vuoden Nuori Muotoilija 2019 Laura Väre. https://areena.
yle.fi/audio/1-50234944

Yrjölä, Sakke (toim.) (2007) Luonnoskirja. The Sketchbook. Taideteollinen
korkeakoulu.

Nettisivuja:

Kortit ja pelit:

Muotoilupakki: www.muotoilupakki.fi

Pantone Inc. 100 Pantone Post
Cards. Chronicle Books. ISBN-13
9780811877541

Suomen Muotoilukasvatusseura: www.
muotoilukasvatus.info
Muotoilutarinoita Helsingistä: www.
muotoilutarinoita.fi

Tv-sarjat:

Muotoilupolku: https://www.kultus.fi/
fi/oppimateriaali/2016/muotoilupolku-0

Design 3000 ja Kasper Strömman /
YLE Areena
Abstraktio / Netflix

Designarkisto ELKA: http://www.elka.
fi/designarkisto/index.php/fi/

Dokumenttielokuvat:

Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry: www.ornamo.fi

Aalto (2020)
Helvetica (2007)

Ornamon ylläpitämä muotoilijoiden
portfoliosivusto: https://www.finnishdesigners.fi

Design Disruptors - The Future Is
Designed (2016)

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

Rams (2018)

Suomalaisten kuvittajien järjestö Kuvittajat ry: www.kuvittajat.fi

The Lightbulb Conspiracy (2010)

Westwood: Punk. Icon. Activist. (2018)

Helsinki Design Week - pohjoismaiden
suurin designtapahtuma: www.helsinkidesignweek.com

The September Issue (2009)
The True Cost (2015)
McQueen (2018)

Circular Classroom: https://circularclassroom.com/fi/

Martin Margiela: In His Own Words
(2020)

Fashion Revolution: https://www.
fashionrevolution.org/europe/finland/

Dries (2017)
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Omat lisäykset listalle:

Index - Design to Improve Life: www.
theindexproject.org
Tulevaisuuspäivä: https://tulevaisuuspaiva.fi/materiaalit/
Passi & Ripatti. Passi & Ripatti Palvelumuotoilun työkirja: https://passiripatti.
fi/pr-book/

Lehtiä, artikkeleita ja blogeja:
Helsinki Design Weekin Weekly Studio
-juttusarjassa vieraillaan muotoilijoiden
työhuoneilla: https://www.helsinkidesignweek.com/weekly-studio/
Helsinki Design Weekin Weekly Bubbling -juttusarjassa haastatellut muotoilijat ehdottavat seuraavaa henkilöä
juttuun. Tätä kautta sarjassa esitellään myös hieman tuntemattomampia
muotoilijoita ja suunnittelijoita: https://
www.helsinkidesignweek.com/weekly/
Wallpaper*: numeroita ladattavissa ilmaiseksi pdf.nä,
https://www.wallpaper.com
Design Wanted -nettijulkaisu muotoilusta: https://designwanted.com
Muotoilu-uutisia Dezeen-nettisivustolla: https://www.dezeen.com
Flow - Magazine for Paper Lovers.
https://www.flowmagazine.com
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Ajatuksia oppimisen
asiantuntijoilta
”Koen muotoiluoppimisen
tärkeäksi, koska monesti
törmään siihen että oppilaat
olettavat että he osaavat
jonkun asian heti. Prosessi
ja kehää kiertäminen, että
on ensin ideat ja protot ja
varsinainen työ ja sitten
saatetaankin palataa alkuun,
on monelle vieras.”

”Muotoilun metodit
oppimisessa voivat olla
esimerkiksi se, että tekee
protoja, kollaaseja tai
tekee ajatustyön osittain
käsin. Ihmiselle on oikeasti
tärkeää käsillä tekeminen ja
sormituntuma ja käsien ja
pään yhteistyö. Tämä on tänä
aikana uhanalainen asia!”

Kati Ranta
kuvataiteen opettaja

Laura Sarvilinna

”Perustan
muotoiluoppimisen
opetuksen viiteen E:hen:
esteettisyys, eettisyys,
ekologia, ekonomisuus ja
uusi lisäys, empatia. Tämä
on hyvä palikkamalli ja siinä
on kuitenkin myös kriittistä
näkökulmaa, toimitaan
vallitsevia käytäntöjä
vastaan.”

”Suunnittelemaan oppiminen
rauhoittaa ja realisoi sitä,
mitä oikeasti voi toteuttaa.’’
Arja Mattsson
erityisopettaja

”Muotoiluoppimisen avulla
oppii ymmärtämään itseään
ja tätä maailmaa, jossa
eletään. Siinä tieto ei ole
ulkoaopeteltua. Se voi myös
antaa hyvän olon tunnetta ja
itsetuntemusta.”

Heikki Heinonen
kuvataiteen opettaja, Torkkeli.
Savonlinnan Taidelukion alumni.

Panu Hatanpää
padagoginen asiantuntija
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”Ryhmädynamiikalla on
iso rooli motivoinnissa,
se vaikuttaa siihen miten
opiskelijat uskaltavat
olla motivoituneita ja
innoissaan. Turvallisen
oppimisympäristön
luominen lähtee opettajan
omasta motivaatiosta ja
kiinnostuksesta aiheeseen
- haasteena on sen
ylläpitäminen ja yhteisten
pelisääntöjen luominen.”

”Luovassa prosessissa on
tärkeää että osallistujat
uskaltaa olla myös
kriittisiä. Tässä aikuisen
rooli moderaattorina on
tosi tärkeä. Myös kritiikin
sallimisessa ja siihen
kannustamisessa korostuu
yhdessä tekemisen ilmapiiri.”
Panu Hatanpää, pedagoginen asiantuntija

”Minulla on usein sellainen
ajatus että kuvis on
ongelmanratkaisua. Koitan
tuoda sellaista ajattelutapaa
opiskelijoille että lähdetään
etsimään niitä vastauksia jos
tulee oikein kiperä kysymys
vastaan.”

Kati Sinkkonen, kuvataiteen lehtori

”Normiluokka voi lukita
ihmistä. Kuvistunnilla ja
kuvisluokassa on kuvallisella
ilmaisulla pystynyt avaamaan
muille omaa persoonaa eri
tavoin.”

Titta Välimaa, kuvataiteen opettaja

Maria Mattsson, NEPSY-ohjaaja

“Minun opetuksen painopiste
on siinä että jos työ
menee pilalle mutta he on
oppineet jotain niin se on
arvokkaampaa kuin työn
onnistuminen ja ettei oppisi
mitään”
Kati Ranta, kuvataiteen opettaja
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Lukiolaisten vinkkejä
opettajille
”Tehkäät sellasia asioita
mistä ite voisitte nauttia.”

”Antaa rakentavaa
palautetta, ei tyrmää, ei
toisaalta sano että hyvä hyvä
jos opiskelija on kauheen
epävarma - palautetta joka
edistää sitä työskentelyä.”

”Keskustelkaa opiskelijoiden
kanssa mitä he haluisivat
tehdä.”

”Hyvä opettaja näyttää ihan
kädestä pitäen et tähän vois
tulla tällänen ja tätä kohtaa
pitää muokata - voidaan
yhdessä pohtia et mitä tästä
tulee ja mikä on mahdollista.
Esimerkit on hirmu hyviä, niin
ei ite tartte olla paniikissa
miettimässä mitä tää
tarkoittaa.”

”Tehtävän selitys
ytimekkäästi ja lyhyesti.
Annetaan vapauksia, mutta
jos ei keksi niin voi antaa
aihetta tai suuntaa mitä voisi
lähteä tekemään. Voi olla
aikaraja mutta sitä voi siirtää
jos on vaikka viikko aikaa
tehä niin tuntuu sellaselta
- että menee tukkoon kun
ei pysty ajattelemaan kun
miettii vaan et on vaan viikko
aikaa!”
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”Opettaisin KU2-kurssin niin
että ensin keskusteltaisiin
aiheesta ja tehtäis erilaisia
harjoitteita, lopuksi vois ite
suunnitella kokonaan jonkun
projektin. Sellanen olis kiva.”
”Materiaalitutkimus ja
haastattelu vois olla siistiä
kokeilla ja keskustella
ihmisten kanssa jotka tekee
työkseen sitä et käydä läpi
sellasta teknisempääkin
puolta.”
”Varmaan motivoi se että
opet on ite innoissaan
ja haluu että opiskelijat
ymmärtää ne jutut ja jos on
kiinnostunut niin jäädään
juttelemaan
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Muotoilun minisanasto
Ajatuskartta (mindmap)

Ideointi

Ajatuskartta on sanoista ja lyhyistä
lauseista koostettu kartta, jossa yksi
sana ja asia johtaa toiseen. Ajatuskartan teema kirjoitetaan keskelle ja aiheeseen liittyvät asiat kootaan ryhminä
ympärille. Usein käytetään kuplamaista rakennetta, jossa toisiinsa liittyvien
ajatuskuplien väleihin vedetään viivat.
(Kokki, Savio)

Ideoinnissa keksitään muotoiluongelmaan erilaisia uusia ratkaisuja ja
vaihtoehtoja. Muotoilijoiden apuna on
paljon erilaisia ideointimenetelmiä jotka helpottavat ideakasan koostamista.
Menetelmiä on sekä itsenäiseen että
ryhmätyöskentelyyn. (Savolainen)

Iteroiva suunnitteluprosessi
Iteroivassa suunnitteluprosessi tarkoittaa muotoiluprosessin vaiheuden
toistamista: muotoiluongelman ratkaisuja ideoidaan, testataan ja arvioidaan
toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu
lopputulos. (Savolainen)

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

Järjestelmäkartta
(systems map)

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

Systeemikartta on eräänlainen ajatuskartta. Sitä käytetään ilmiön tai asian
paremmin ymmärtämiseen, keskustelun välineenä ja tiedon näkyväksi tekemiseen. Systeemikartassa asioiden
välille lisätään yhteyksiä ja vuorovaikutuksia, että ne on helpompi ymmärtää.

Hahmomalli

Kollaasi

Hahmomalli kertoo, miltä tuote tulisi
näyttämään. Hahmomalli ei ole välttämättä toimiva, koska sillä viestitään ulkonäöstä, eikä testata toiminnallisuutta
kuten prototyypeissä. (Savolainen)

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

Moodboard eli tunnelmataulu

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

Moodboard on visuaalinen esitys, jolla
havainnollisestaan suunniteltavasta
tuotteesta tai palvelusta erilaisia elementtejä, kuten värejä, muotoja ja materiaaleja. Moodboard nimensä mukaisesti kuvaa tunnetta tai tunnelmaa,
joka tuoteideasta välittyy. (Savolainen)

Logo

Palvelumuotoilu

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

Palvelumuotoilu-termiä käytetään
toimintaan ja käyttäytymiseen vaikuttavasta yhteisöllisestä suunnittelusta.
Palvelumuotoilu on yhteisten käyttätymismallien, pelisääntöjen ja toiminnan
suunnittelua. (Muotoilupolku)

Kuvaskenaariot
Kuvaskenaario on sarjakuvamainen
kertomus suunniteltavan tuotteen
käyttöön, henkilöihin ja ympäristöön
liittyvistä tapahtumista. Kuvilla kerrottu
kuviteellinen tarina joka voidaan toteuttaa esimerkiksi sarjakuvana, valokuvina tai kuvakollaasina. Kuvaskenaarion avulla voidaan näyttää mikä on
tuotteen tai palvelun tehtävä ja miten
käyttäjä käyttää tuotetta tai palvelua.
(Savolainen)

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

Pitch
Pitch tai pitchaus on lyhyt muutaman
minuutin esittelypuhe ideasta tai ratkaisusta. Pitchin tarkoitus on tiivistää
idea ja kertoa siitä innostavasti muille.
(Ornamo)

Mindmap eli käsitekartta
Mindmappiin kerätään ideoita, käsitteitä ja sisältöjä karttamaisesti kirjoittaen.
Sen avulla hahmotetaan, jäsennetään
ja esitetään aihekokonaisuuksia. Ideana on, että jokainen kirjoitettu asia
liittyy asiakokonaisuuteen ja aiheet
kasvavat rypäsmaisesti. Muotoilussa
käsitekarttaa käytetään esimerkiksi hahmottamaan suunniteltavaa kokonaisuutta. Visuaalisen käsitekartan
avulla on helpompi ymmärtää asiaa
kuin pelkän tekstin kautta, sillä kartassa
näkyy myös miten asiat liittyvä toisiinsa.
(Savolainen)
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Prototyyppi

UI, User interface =
käyttöliittymä

Prototyyppi on malli tuotteesta, jonka
avulla voidaan testata tuotteen toiminnallisuutta. Niitä on monen tasoisia:
niitä voidaan tehdä pienestä osasta tai
koko tuotteesta. Prototyyppien materiaalit voivat olla eri kuin lopullisessa tuotteessa. Yleensä prototyyppejä
tehdään useita suunnitteluprosessin
aikana. Ideoiden prototypointi riittävän
varhaisessa vaiheessa on tärkeää tuotesuunnittelussa, koska niistä opitaan
nopeasti virheistä. Nämä prototyypit
voivat olla yksinkertaisia ja nopeasti
tehtyjä. Prototyyppien avulla voidaan
myös esitellä tuotesuunnitteluprosessin vaiheita asiakkaalle. (Savolainen)

UI -kirjainyhdistelmää käytetään käyttöliittymäsuunnittelusta. Se tarkoittaa
esimerkiksi nettisivujen, sähköisten
palveluiden ja applikaatioiden toimintaperiaatteiden ja ulkonäön suunnittelua niiltä osin, kuin käyttäjä on palvelun
kanssa vuorovaikutuksessa. (Kokki)

UX, User experience =
käyttäjäkokemus
UX-suunnitellulla viitataan digitaalisten
palveluiden käyttökokemuksen suunnitteluun. UX on HCI-suunnitteluun
(Human Computer Interaction) sisältyvä käsite. (Kokki).
Vinkki! Voit tilata Opinkirjolta ilmaiset Muotoilupakki-menetelmäkortit, joista löytyy
tiivistys muotoilun metodeista.

Referenssi
Referenssit ovat esimerkkejä jo tehdyistä tuotteista tai palveluista. Referenssi on näyte tietystä tavasta tehdä
jokin asia. (Kokki)

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

Suunnitteluprosessi
Suunnitteluprosessi on työtapojen
kokonaisuus, jossa luodaan uusia
tuotteita. Yleensä se muodostuu toimeksiannosta (briefistä), ideoinnista,
arvioinnista sekä konseptin esittelystä
ja markkinoille saattamisesta. (Savolainen)

Koulujen muotoilupolku (2015). Helsingin kaupunki, Ornamo ja Designmuseo.
Osoitteessa https://www.kultus.fi/fi/
oppimateriaali/2016/muotoilupolku-0
Viitattu 22.9.2020
Kokki Anna, Savio Mari. Henkilökohtaiset muistiinpanot, KU2- oppimateriaalikehitys, 2020.

Toimeksianto

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

Katso Brief. Toimeksiannossa asiakas
antaa muotoiluongelman ratkaistavaksi. (Savolainen)

Suomen Muotoilukasvatusseury Ry
(2018) Muotoiluoppimisen metodivihko. Suomen Muotoilukasvatusseura ry.
S.4-7. ISBN 978-952-94-0943-3
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MUTU-muotoilupaketti
on kehitetty yhteistyössä Savonlinnan kuvataidelukion opettajien,
Suomen muotoilukasvatusseuran ja pilotti-testaukseen osallistuneiden
Lukioiden oppilaiden ja
opettajien kanssa.

MUTU-pilottiin osallistuneet
Savonlinnan Taidelukion
kuvataidelinjan opiskelijat:
Riina Sovali, Eeva Aho, Asseri Auramo,
Emmi Heinonen, Enni Keskisaari, Siiri
Koski, Aada-Ilona Lehtokunnas, Nelli
Lindgren, Silja Majakangas, Anni Saarinen, Venla Salonen, Janika Sillanpää,
Sophia Silvennoinen, Inka Österberg,
Anni Väkeväinen, Senni Hassinen,
Sara Taskila, Ella Naapuri, Veikka Tammisuo, Vili Väkeväinen, Aada Toropainen, Saana Pulkkinen, Niko Vuorela, Aili Tahvanainen, Tuuli Korppinen,
Marjut Jussila, Sar Ku Se, Emma Nenonen, Inka Riihelä, Ian Laitinen, Sara
Miettinen, Aino-Mailis Saksa, Venla
van der Lubben, Reetta Immonen,
Milla Nousiainen, Noora Koskelainen,
Ninni Tiihonen ja Ronja Pietikäinen

MUTU-paketin kehittäjät
Anna Kokki & Mari Savio

MUTU-paketin opettajatiimi /
Savonlinnan taidelukio
Kati Sinkkonen, Seija Tikka, Katriina
Kaija, Titta Välimaa ja Kati Ranta

Mukana MUTUa kehittämässä
myös:
Etu-Töölön lukion opettajat Mikko
Damski ja Jenni Korte sekä Etu-Töölön
lukion opiskelijat:
Shasta Härkönen, Eero Kälvälä, Iida
Arvilommi, Irem Bayoglu, Timotei
Lundgren, Adiel Mekonen, Mimosa
Lappalainen, Ida Aalto, Max Aspen,
Emil Mattsson, Leonardo Cabrera,
Anni Myllylä, Milana Hajipoori, Heidi
Pippola, Tapio Räsänen, Pessi Kela,
Bea Pekkala, Mikael Snellman, Onni
Kiisseli, Markus Pulkkinen, Jonna
Lindstöm, Daniela Alayón, Rayan Ibrahim, Olivia Sidorow, Vladislava Golikova, Sofia Hämäläinen, Juho Mäntyniemi, Laura Simpanen, Suvi Hyvönen ja
Oula Liisanantti

Yhteistyössä:
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