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01 ALOITUS
Aloittaminen on aina vaikeinta:
älä pelkää tyhjää sivua

”Suuri lähtö on yhtä tärkeä kuin ensimmäiset rivit kirjassa.
Ne määräävät kaiken.” Muumipappa 1

”Valkoisen paperin pelko voitetaan vain harjoittelemalla 
ideointia ja luonnostelua.” 2

”Aloita muotoilun tutkimus nollasta. Vaikka se kuulostaisi helpolta, 
yleisiä tutkimuksen kompastuskiviä ovat väärät piilevät 
oletukset.-- Vastalääke olettamuksiin perustuvalle ajatusmallille on 
etsiä oletuksiin perustuvan tutkimuksen mahdollisuuksia jokaisessa 
tärkeässä työvaiheessa: 
suunnittelussa, menetelmissä, toteutuksessa ja analyysissä.” 3

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 124.

2. Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua, 
toim.Laamanen, Seitamaa-Hakkarinen, Helsingin yliopisto, 2014, 23.

3. Deasy, Non-Assumptive Research, julkaisussa Desgin Research: methods and perspectives, 
toim. Laurel, Massachusetts Institute of Technology 2003, 172.



02 AIKATAULUT
Aikataulut eivät ole hauskoja ja pitävät harvoin 
paikkansa, mutta ne auttavat silti

”Tunteakseen itsensä vähemmän yksinäiseksi Muumipeikko oli 
vetänyt talossa jokaisen kellon. Koska aika oli joka tapauksessa 
mennyt sekaisin, hän oli pannut ne näyttämään eri tunteja
-ehkäpä jokin niistä sattuisi oikeaan. 1

”Joskus kulttuuriin uppoutuminen on paras tapa antaa tietoa 
suunnittelun intuitiolle. Tämä esimerkki vaatii, että suunnittelija varaa 
paljon suunnittelmatonta aikaa sisäistää kokemuksia suoraan ja 
moniaistillisesti, hyödyntäen kontrasteja ja keskustelua mielikuvien 
hahmottamiseen. ” 2

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 34.

2. Fulton Suri, Poetic Observation: What designers Make of What they See, julkaisussa Design 
anthropology: object culture in the 21st century, toim. Clarke, SpringerWienNewYork, Wien 2011, 23.



03 LÄHTEET
Käytä useita eri lähteitä ja
etsi niitä myös yllättävistä paikoista

”Etsi sisältöä niin monia aiheeseen liittyviä lähestymistapoja 
käyttäen kuin mahdollista. Lue aiheesta runollisuutta, katso elokuvia, 
etsi verkosta, puhu asiantuntijoille. Mitä laajemmin ajattelet aihetta, 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä oivallus iskee.” 1

”Lähdekirjallisuuden hankkimiseen ja läpikäymiseen on varattava 
runsaasti aikaa. Kun materiaalia käy läpi, kannattaa tehdä 
muistiinpanoja heti ensimmäisestä lukukerrasta lähtien.--
Tiedonhakua tehdessä kannattaa pitää hakupäiväkirjaa. 
Siihen tukeutumalla ei joudu aloittamaan alusta, jos tulee tarve 
palata samaan tiedonhakuun myöhemmin uudelleen.” 2 

1. Deasy, Non-Assumptive Research, julkaisussa Desgin Research: methods and perspectives, 
toim. Laurel, Massachusetts Institute of Technology 2003, 173.

2. http://www.metodix.com/fi/sisallys/02_viitekirjasto/dokumentit/viittausopas, viitattu 13.3.2015.



04 YMPÄRISTÖ
Ota huomioon kestävä kehitys
ja pidä katse tulevaisuudessa

”Ympäristötalouden kannalta olisi pystyttävä arvioimaan tuotteeseen 
tarvittavien raaka-aineiden hankinnan, varsinaisen valmistus-
vaiheen, käytön ja hylkäämisvaiheen vaatima energiankulutus 
kokonaisuudessaan.” 1

”Nykyisin kestävyydellä viitataan ekologisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti maltilliseen, inhimillistä arvomaailmaa 
edistävään kehityskulkuun, jonka tarkoituksena on taata tuleville 
sukupolville hyvät elämisen edellytykset.” 2

”Takaisin luontoon. Elämme vain kerran. Hiiteen velvollisuudet.” 
Muumipappa 3 

1. Anttila, Käsityön ja muotoilun konkreettiset perusteet, WSOY, Jyväskylä1992, 30.

2. Räisänen, Kouhis & Kärnä-Behm, Kestävyys ja käytettävyys käsityön suunnittelussa, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua,
toim.Nuutinen, Fernströn, Kokko & Lahti, Helsingin yliopisto 2014, 53.

3. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 65.



05 NÄKÖKULMA
Katso asioita uudesta näkökulmasta,
usein helpoin ratkaisu ei ole paras

”Tavoitteena suunnittelussa on pyrkiä uusille urille ja välttää 
fiksaatiota. Suunnittelun ideointivaihe pyrkii keksimisprosessiin, 
jonka päämääränä on paljastaa ongelmasta enemmän kuin mitä 
tehtävänanto kertoo sekä löytää uusia näkökulmia tehtävään.” 1

”Näkökulmalla tarkoitetaan teoriaa yleisempää tapaa lähestyä 
aihetta tarkastelemalla sitä tietystä tulokulmasta ja painottamalla 
tutkimuksessa tietynlaisia asioita tai kysymyksenasetteluja. 
Teorian ja näkökulman käsitteet voivat tutkimuksessa limittyä 
läheisesti toisiinsa, sillä tietyt näkökulmat voivat sisältää tiettyjä
teoreettisia oletuksia.” 2

1. Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin, Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua, 
toim.Nuutinen, Fernströn, Kokko & Lahti, Helsingin yliopisto 2014, 22.

2. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/tutkimusprosessi/tutkimuksen-suunnittelu, 
viitattu 12.3.2015.



06 PROSESSI
Prosessi on usein yhtä tärkeä kuin lopputulos

”Yleisö taputti käsiään ja alkoi soutaa kotiin.
- Ei tämä ole vielä lopussa! huusi Muumipappa.
- Kultaseni, he tulevat huomenna uudelleen, sanoi Muumipeikon äiti.
- Emma sanoo, ettei ensi-ilta koskaan mene hyvin, ellei kenraali-
harjoitus hieman epäonnistu.” 1

”Korkealaatuiseen ja heikkoon luomistuotteeseen johtavat prosessit 
saattavat olla täsmälleen samanlaiset.” 2

”Great inventions are 1 per cent intuition (inspiration) 
and 99 per cent perspiration.” Thomas Alba Edison 3

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 106.

2. Ruth, Luova persoona, prosessi ja tuote, julkaisussa Luovuuden ulottuvuudet, 
toim.Haavikko & Ruth, Weilin+Göös, Espoo 1984, 26.

3. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 142.



07 SENSUURI
Vältä liikaa itsesensuuria, 
ole itsellesi armollinen

”Nipsu kaasi kahvikuppinsa pöytäliinalle. -Voi, voi, sanoi Mamma. 
-Mutta eihän se paljon merkitse, jos maailma joka tapauksessa 
tuhoutuu.” 1 

”Kun ajattelu on rohkeaa, ajatus voi vapaasti poiketa 
pääväylältä ja johtaa uusiin ajatuksiin.” 2

”-- suunnittelijat, insinöörit ja muut ammattilaiset kohtaavat 
usein erilaisia esteitä, jotka estävät heitä oppimasta tuotteidensa, 
prosessiensa ja järjestelmiensä konteksteja ja yleisöä. 
-- suuri osa suunnitelluista tuotteista, suunnitelmista, prototyypeistä ja 
tuotannosta tehdään ilman perustavanlaatuista kohdeyleisöä ja 
tuotteen käyttöä koskevaa etnografista tutkimusta.” 3 

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 80.

2. Ruth, Luova persoona, prosessi ja tuote, julkaisussa Luovuuden ulottuvuudet, 
toim.Haavikko & Ruth, Weilin+Göös, Espoo 1984, 15.

3.Plowman, Ethnography and Critical Design Practice, julkaisussa Desgin Research, methods and 
perspectives, toim. Laurel, Massachusetts Institute of Technology 2003,  32.



08 INVENTAARIO
Pidä tärkeimmät mukanasi,
mutta jätä tilaa uudelle

”Usein `phase zero`ksi kutsuttu suunnitteluprosessin aikaisin vaihe, 
alkaa tunnistamalla ratkaistavat ongelmat, tarpeet jotka täytyy käsi-
tellä ja toiveet jotka pitää tuoda julki.” 1

”Yksi kahvipannu sinne tai tänne -ei kai se suuria merkitse kun 
ollaan etsimässä pyrstötähtiä.” Nuuskamuikkunen 2 

”Toisaalta moni suunnittelija kerää myös ´mentaalista kirjastoaan´
eli havainnoi ja vertaa näkemäänsä jo tiedossaan oleviin malleihin 
ja ratkaisuihin.” 3 

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 14.

2. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 123.

3. Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua, 
toim.Nuutinen,Fernströn,Kokko & Lahti, Helsingin yliopisto 2014, 19.



09 RAJAUS
Rajaa käsittelemääsi asiaan,
älä eksy aiheesta

”Tehtävänannolla on erittäin tärkeä merkitys juuri ideoinnin 
käynnistämisessä, mutta samalla niillä asetetaan suunnittelulle 
rajoitteita, jotta työskentely ei leviäisi liian laajalle ja energiaa 
vapautuisi luovaan prosessiin.” 1

”Ensimmäinen tehtävä sisältää ongelman määrittelyn. Kohtaamasi 
avainasiat tulee määritellä ja tunnistaa. Kysymys voi olla tarkka, tai 
yleisempi käsitys että aiheesta tarvitaan enemmän tietoa.” 2 

1. Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua, 
toim.Nuutinen, Fernströn, Kokko & Lahti, Helsingin yliopisto 2014, 13.

2. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 42.



10 KOKEILU
Kokeile rohkeasti uusia asioita,
jokainen idea ansaitsee mahdollisuuden

”Ajatuskartat auttavat ratkaisemaan ongelmia luovasti ja 
mahdollistavat toimeen tarttumisen. Ajatuskartat kannustavat 
luovuuteen ja auttavat ajattelemaan laatikon ulkopuolelta.” 1

”Avoin asennoituminen uusiin ideoihin edistää luovuutta 
enemmän kuin kriittinen suhtautumistapa” 2

”Jonkun uuden luominen ei ole saavutettu järjellä, vaan leikin 
vaistolla joka toimii sisäisestä perusedellytyksestä. 
Luova mieli leikkii esineillä jota se rakastaa” Carl Jung 3 

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 56.

2. Ruth, Luova persoona, prosessi ja tuote, julkaisussa Luovuuden ulottuvuudet, 
toim.Haavikko & Ruth, Weilin+Göös, Espoo 1984, 17.

3. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 142.



11 KRIITTISYYS
Kysy kysymyksiä itseltäsi ja muilta
-paljon ja koko ajan

”Vilijonkka rupesi pohtimaan, miten merkillistä on, että kaikki mikä 
riippuu koukusta, tosiaankin edelleen riippuu alaspäin eikä johonkin 
muuhun suuntaan, ja mistä se mahtaa johtua.” 1

”Kriittisyys voi kohdistua esimerkiksi toimintatapoihin, käytäntöihin, 
teorioihin, ajattelutapoihin, arvottamiseen, esitettyihin tulkintoihin tai 
kielenkäyttöön. --Tutkimuksen ongelmanasettelussa pyritään tällöin 
hahmottamaan asian nykytila ja osoittamaan siinä olevat ongelmat tai 
rakenteet, jotka ovat vaikuttaneet asian nykytilan muodostumiseen. 
Kritiikki voi samalla tähdätä asiaan vaikuttamiseen ja muuttamiseen 
toisenlaiseksi.” 2

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 30.

2. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/ongelmanasettelu/kritiik-
ki-ja-vaikuttaminen, viitattu 12.3.2015.



12 LAAJUUS
Ajattele laajasti:
väritä rajojen yli

”Toisin kuin tieteellinen tutkimus, muotoilun tutkimus ei puutu siihen 
mitä on olemassa, vaan siihen mitä tulisi olla.” 1 

”Inspiraation lähteillä on kaksisuuntainen tehtävä toisaalta idea-
avaruutta laajentavina, mutta toisaalta sitä raamittavina ja sen kulkua 
ohjaavina tekijöinä.” 2

”Organisoi presentaatiosi. Siirry yksityiskohtaisesta yleiseen 
ennen kuin palaat taas yksityiskohtiin.”  3 

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 11.

2. Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Suunnittelutehtävät, inspiraationlähteet ja ideointi, 
julkaisussa Suunnittelusta käsin: Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua, 
toim.Laamanen & Seitamaa-Hakkarinen, Helsingin yliopisto 2014, 17.

3. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013,158.



13 INTUITIO
Mene rohkeasti mielisi syöveihin ja
luota välillä vaistoosi

”Ajatuskarttojen on kerrottu parantavan muistia ja luovan syvem-
män ajatusprosessin käyttäen enemmän oikeaa aivolohkoa (vastuus-
sa luovuudesta ja intuitioista), tasapainottaen molempien aivolohko-
jen käyttöä.” 1

” --erityisesti löytämisen aikaisessa vaiheessa, se että harjaantuu 
oppimaan omista kokemuksistaan ja havainnoistaan, sekä 
kuuntelemaan niitä voi olla korvaamaton tiedonhaun työkalu.” 2

”Luova mieli hakee kontrasteja ja vastakkaisuuksia. Se ei ole valmis 
hyväksymään yksipuolisia kuvauksia, jotka tuntuvat liian vahvasti 
yrityksiltä selittää sulkemalla vastakohta pois. Luova mieli hakee 
myös aukkoja, joihin voisi sijoittaa omia mielikuviaan.” 3 

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 56.

2. Moon, Living Proof, julkaisussa Desgin Research: methods and perspectives, toim. Laurel, 
Massachusetts Institute of Technology 2003,  225.

3. Hägglund, Luovuus psykoanalyyttisen tutkimuksen valossa, julkaisussa Luovuuden ulottuvuudet,
toim.Haavikko & Ruth, Weilin+Göös, Espoo 1984, 137.



14 TIETOTULVA
Älä huku tietotulvaan,
valitse vain oleellinen

”Pelkkä hakukoneiden tarjoama tulosten määrä voi häkellyttää, mutta 
kunhan käytät asiaan sopivia avainsanoja, edes tuhansien 
osumien tulos ei ole oikeastaan ongelma. Hakukoneet järjestävät 
tulokset asiaankuuluvuuden mukaan. Eri hakukoneet antavat eri 
tuloksia ja arvottavat niitä eri tavalla, koska jotkut etsivät asiasanaa 
koko tekstistä sivulla tai dokumentissa, ja toiset etsivät vain 
muutamasta ensimmäisestä lauseesta.” 1

”Pikku otukset saavat päähänsä paljon kaikenlaista, sanoi Piisamirotta.
-He kuvittelevat, havaitsevat, ja uskovat yhtä sun toista.
 He eivät ajattele koskaan. Ja siksi he erehtyvät.” 2

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design,
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 51.

2.Jansson, Saako pannukakulla istua- Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 52.



15 TYYLI

Jos teet haastattelututkimusta mieti oikea menettelytapa:
epävirallinen ja keskusteleva vai tavallinen samaa yleiskaavaa 
noudattava haastattelu. Kysymysten asettelu on myös tärkeää: 
avoimet kysymykset vai suljetut kysymykset
= ennalta määrätyt vastausvaihtoehdot.  1

”Ollakseen luova ihmisen tulee ilmaista käsityksensä elämästä 
omalla tavallaan, havaita asioita oman persoonansa keinoin, 
tehdä päätelmänsä omilla resursseillaan.” 2 

1. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 96.

2. Heikkilä, Luovuuden osa-alueet ja niiden kehittäminen, julkaisussa Luovuuden ulottuvuudet, 
toim.Haavikko & Ruth, Weilin+Göös, Espoo 1984, 101.

Säilytä yhtenäinen tyyli
- älä noudata sitä kuitenkaan orjallisesti



16 MARKKINAT
Ota huomioon kaupallinen näkökulma,
mutta ole oma pomosi

”Ennen itsenäiseen muotoilun tutkimukseen ryhtymistä opiskele 
kohderyhmästäsi, asiakkaista ja kilpailijoista kaikki mitä voit. 
--Joskus riippumaton tutkimus voi haastaa ennakkokäsityksiä 
asiakkaista ja tuotteista, joten kannattaa olla hyvin valmistautunut 
ennen kuin esittää tuloksiaan.” 1

”Kaksi karamellia lasketaan kai yhdeksi, jos ne ovat tarttuneet 
toisiinsa.” Pikku Myy 2

1. Don & Petrick, User requirements, julkaisussa Desgin Research: methods and perspectives, 
toim. Laurel, Massachusetts Institute of Technology 2003, 73.

2. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 73



17 LAINAUKSET

”Lähteiden merkitsemiseen on monta tapaa. Eri tieteenaloilla on eri-
laisia perinteitä. Valittua tapaa tulee kuitenkin noudattaa 
systemaattisesti alusta loppuun.” 1

”Objektiivisuus on tärkeä ominaisuus raportin laadussa. Raportin 
täytyy olla paikkansapitävä selonteko alkuperäisestä tiedosta jota 
on kerätty; kiistattomat faktat täytyy esittää niin kuin ne havaittiinkin.” 2

”Jokaisen lähteen kohdalla tulee muistaa lähdekriittisyys: mistä 
tieto on tullut, kuka sen on tuottanut, millä tavalla se on käyttökelpoi-
nen oman työn kannalta, mihin tarkoitukseen tieto on tuotettu.” 3

1 http://www.metodix.com/fi/sisallys/02_viitekirjasto/dokumentit/viittausopas, viitattu 12.4.2015.

2. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 172.

3. Kauranen,Mustakallio & Palmgren, Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille, 
Espoo 2007, 68.

Muista antaa kunnia muillekin kuin itsellesi, 
joten lainaa - älä varasta



18 TAUOT
Muista pitää taukoja ja ladata akkuja
- ota myös välillä etäisyyttä tekemääsi

”Muista järjestää aikaa ja tilaa oman uteliaisuutesi 
tyydyttämiseen ja kunnioita ilmeneviä intuitioita.” 1

”Minä olen lomalla, Ruttuvaari sanoi nyrpeänä. 
-Minä saan unohtaa mitä haluan.” 2

”Luovuus tyrehtyy, jos ihminen ei kykene käyttämään vaihtoehtoisia 
tietoisuuden tasojaan.” 3

1. Fulton Suri, Poetic Observation: What designers Make of What they See, julkaisussa Design 
anthropology: object culture in the 21st century, toim. Clarke, SpringerWienNewYork, Wien 2011, 32.

2. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 65.

3. Heikkilä, Luovuuden osa-alueet ja niiden kehittäminen, julkaisussa
Luovuuden ulottuvuudet, toim.Haavikko & Ruth Weilin+Göös, Espoo 1984, 110.



19 JÄSENTELY
Jäsentele asiat loogisesti
-yhdistele myös yllättävästi

”Suunnittelijan täytyy ymmärtää tutkimuksen työkalut ja niiden 
mahdollisuudet, sekä miten ne sijoittuivat suunnitteluprosessin eri 
vaiheisiin.” 1

”Ryhmitä samatapaiset löydökset alaotsikoiden alle ja tue 
väitteitäsi asiaankuuluvilla edeltävillä tutkimuksilla tai tunnetuilla 
faktoilla ja mielipiteillä.” 2 

”Raportoi miten tutkimus on rakennettu ja kuvaile 
metodologinen strategiasi ongelmien ratkaisuun, tiedon keruun 
menetelmät ja työkalut jota on käytetty.” 3

1. Laurel, Introduction: Muscular design, julkaisussa Desgin Research: methods and perspectives, 
toim. Laurel, Massachusetts Institute of Technology 2003, 17.

2. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013,172.

3. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 172.



20 LOPETUS

”Eikö ollutkin jännittävää? Mutta katsos, siinä se kirjan tekemisen 
niksi onkin, että osaa lopettaa luvun silloin kun se on 
kauheimmillaan.” Muumipappa 1 

”Lopeta raporttisi neuvoilla, jotka antavat lukijoille tarkkoja vastauksia 
kysymyksiisi. Listaa myös tutkimuksen mahdolliset johtopäätökset 
ja sovellukset, ja ehdota miten tutkimus myöhemmin voisi jatkua.” 2 

1. Jansson, Saako pannukakulla istua: Muumilaakson mietekirja, toim.Parkkinen, WSOY, Juva 1994, 108.

2. Milton & Rodgers, Research methods for product design, 
Laurence King Publishing Ltd, Lontoo 2013, 173.

Tee loppuun asti
-älä jätä puolitiehen
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