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Tiivistelmä

Kehittyvä urbanismi ja uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia kaupunkien kestävän tulevai-
suuden rakentamiseen. Nykyaikaisessa kaupungissa elinympäristö, hallinto ja palvelut suunnitel-
laan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tämä opinnäytetyö tuo lapset mukaan tähän kehitykseen 
pyrkien edistämään heidän osallisuuttaan peruskoulussa. Kehittämällä osallistavia muotoilumene-
telmiä ja osallisuutta tukevia hallinnollisia prosesseja tulevaisuuden kaupunkien asukkaille – nyky-
hetken lapsille – voitaisiin samalla tehdä osallistumisesta aikuisillekin parempaa.

Työ hahmottaa teoreettiskäsitteellisen tutkimuksen keinoin peruskoulun kaupunkikehittämisen 
ja muotoilun ympäristönä ja peilaa tätä kolmesta peruskoulussa toteutetusta muotoiluprojektista 
koottuun aineistoon. Havaintojen vertailu teoreettiseen viitekehykseen muodostaa tutkimuksen 
laadullisen osuuden, josta syntyivät keskeiset tulokset. 

Kaupunki kokemuksellisena ympäristönä ja kehittämiskohteena muodostaa työn laajemman 
viitekehyksen. Työ tutkii kaupunkien uudistamiseen liittyviä mekanismeja ja yhteissuunnitte-
lun mahdollisuuksia ja edellytyksiä kaupunkien ja palveluiden kehittämisessä erityisesti lasten 
näkökulmasta.

Työssä määriteltiin peruskoulu muotoilun ympäristönä systeemisestä, tilallisesta ja ajallisesta nä-
kökulmasta ja kuvailtiin muotoilumenetelmien kehittämistä peruskouluympäristössä. Keskeisenä 
ilmiönä voitiin pitää paradoksia muotoilussa tarvittavan luovuuden ja kouluympäristön luonteen 
välillä. Muotoilumenetelmien kehittämisessä olennaista oli materiaalisuuden merkitys innostava-
na elementtinä. Tämän lisäksi työssä esiteltiin askeleet koululaisten laajamittaisempaan osallistu-
miseen kaupungin kehittämisessä. 
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maa, jonka reunoja ei näy. Tutkimusmatkan muodostavat reitit, joita ei ole olemassa 
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Suunnittelu, kuten navigointikin, olisi yksinkertainen tehtävä, ellei siinä tarvitsisi 
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1. Johdanto

Yksi kansainvälisesti merkittävimmistä käynnissä olevista muutoksista on kau-
pungistumisen maailmanlaajuinen trendi. Ihmiset ympäri maailmaa muuttavat 
maalta kaupunkeihin ja 2050-luvulla enää vain yksi viidestä maailman ihmisestä 
asuu muualla kuin kaupungissa. Kaupunkien kasvun lisäksi niissä tapahtuu myös 
laadullisia muutoksia. Julkisen sektorin rakenteet ja tehtävät paisuvat (Laakso & 
Loikkanen, 2018); uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisia tapoja käyttää ja hallita 
kaupunkia. Tapamme asua, liikkua ja tehdä töitä kaupungissa on murroksessa 
(Suikkanen ym., 2018).

Aikuiset, jotka elävät 2050-luvun kaupungissa ovat tämän hetken lapsia. Heidän 
arvellaan tarvitsevan hyvin toisenlaisia taitoja elämässään kuin aiemmat sukupolvet. 
Opetussisällöt, joita koulujärjestelmä on perinteisesti tarjonnut eivät enää riitä heil-
le, vaan heidän tulee olla innovatiivisia, luovia ja uteliaita kyetäkseen ratkaisemaan 
yhä monimutkaisempia yhteiskunnallisia ja ekologisia ongelmia (Laininen, 2019; 
Rittel & Webber, 1973). Parhaimmillaan myös kaupungit tukevat oppimista, tästä 
esimerkkinä voidaan mainita Helsingin tavoite hyödyntää koko kaupunkia oppimi-
sen tilana (Helsingin kaupunki, 2017b). Kaupungeissa lapset voivat keksiä, mitä he 
haluavat tehdä kasvettuaan aikuisiksi (Mäenpää, 2011).
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Miten lapset sitten kokevat kaupungin? He muokkaavat sen kaduista, aukioista ja 
viheralueista tärkeitä paikkoja, esimerkiksi rakentamalla lumikasoja tai järjestämällä 
löytämiään kiviä muodostelmiksi. He myös keksivät leikkipaikoilleen omia nimi-
tyksiä. Lapset tutkitusti valitsevat mieluummin leikkimahdollisuuksiltaan rikkaam-
man joutomaan, kun heille varta vasten suunnitellun leikkipaikan (Holloway & 
Valentine, 2000). Reggio Emilia-pedagogiikan kehittäneen Carolina Rinaldin mu-
kaan lapset “eivät vain ole kaupungissa vaan ovat osa kaupunkia, he kokevat kaupun-
gin, talot, kadut ja hajut eri tavoin [kuin aikuiset]”. Tämä tuottaa syvän ihmettelyn 
kokemuksen, mikä mahdollisesti tuottaa myös kriittistä ajattelua ja uutta ymmär-
rystä kaupungista. Lasten havainnoissa korostuvat fyysisten rakenteiden (talojen, 
värien, hajujen jne.) sijaan havainnot “näkymättömästä kaupungista”, joka koostuu 
historiasta, jaetuista arvoista, sosiaalisista instituutioista, elämäntavoista, ja monista 
muista aineettomista osista. (Hedman, 2005) Pienten lasten kokema näkymätön 
kaupunki koostuu kuitenkin vahvasti mielikuvista, sillä heillä ei ole vielä laajaa 
ymmärrystä yhteiskunnan rakenteista ja järjestelmistä.

Vaikka lapset ovat tulevaisuuden kaupunkien asukkaita, heidän äänensä kuiten-
kin puuttuu kaupunkien kehittämistä koskevasta keskustelusta. Nuorisotutkija 
Kiilakoski kuvailee lasten ja nuorten osallisuuden olevan Suomessa ohutta ja 
käytännöiltään puutteellista (Kiilakoski, 2016b). Muotoilun kentällä kehitetään 
jatkuvasti uusia osallistumisen tapoja, jotka voisivat mahdollistaa lasten ja nuorten 
osallistumisen kaupungin ja sen palveluiden kehittämiseen. 

Helsingissä vuosina 2013-2015 toteutettu Toimiva kaupunki -hanke pyrki tuomaan 
muotoilua osaksi kaupungin toimintaa. Yksi hankkeessa toteutetuista projekteis-
ta sijoittui Helsingin opetusvirastoon ja sen yhteydessä syntyi myös tämän työn 
viitekehys: peruskoulu mahdollisena kaupunkimuotoilun ympäristönä. Koulujen 
arjessa tapahtuva muotoilukehittäminen voisi vastata kahteen tarpeeseen: sekä 
kaupungissa kasvavien lasten osallisuuden vahvistamiseen kotikaupungissaan että 
koululaisten kokemusten ja ideoiden hyödyntämisen kaupungin kehittämisessä. 
Kaupunkitutkija Markus Laine pohtii Helsingissä järjestetyssä, Tulevaisuus on 
kaupunkien -kaupunkisymposiumissa pitämässään puheenvuorossa kaupunkien 
vetovoimaisuutta ja nostaa esiin kaupunkien välisen kilpailun osaavista asukkaista. 
Hänen mielestään kaupunkien tulisikin kysyä, miten niiden tulisi järjestää kaupun-
kiorganisaationsa, jotta se huomioisi parhaiten kaupunkilaiset voimavarana (Laine, 
2018). Tästä näkökulmasta katsottuna kaupunkien kannattaisi panostaa lasten ja 
nuorten osallisuuden käytäntöjen kehittämiseen.

Yksi tapa vahvistaa lasten ääntä kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa olisi 
kehittää oppilaiden muotoiluosaamista. Se antaisi heille valmiuksia nähdä ja tutkia 
elinpiirinsä kysymyksiä laajemmin ja keksiä niihin mielekkäitä, näköisiään ratkai-
suja. Muotoiluajattelun ja muotoilutaitojen oppimiseen tarvitaan kuitenkin muo-
toilua ymmärtävä opettaja, joka osaa yhdistää ajankohtaisia suunnittelukysymyksiä 
osaksi koulussa tapahtuvaa opetusta. Monet opettajat ovatkin jo kiinnostuneet 
muotoilusta – yksi tässä opinnäytteessä esitelty case-esimerkki kuvaa opettajille 
suunnattua muotoiluopasta ja sen kehittämistä.

Kuvassa 1 esitellään työn aihe: kaupunki, kouluympäristö ja hallinto.

Kuva 1: Kaupungin, kouluympäristön ja hallinnon suhde toisiinsa

Kaupungissa asuvat koululaiset elävät arkeaan niin koulu-
ympäristössä kuin kaupungissakin. Hallinnon tasolla tapahtuva 
kaupungin ja koulujen kehittäminen on usein irrallaan kaupungin 
asukkaiden arjesta. Tutkimus käsittelee kaupunkia ja koulua 
kehittämisen ympäristöinä.

hallinto

kouluympäristö

kaupunki
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1.1. Työn aihe ja tavoite
Opinnäytetyön läpileikkaavana teemana on lasten osallisuuden kehittäminen 
kaupunkikontekstissa. Tutkimus kartoittaa peruskoulun toimintaympäristönä ja 
hahmottaa peruskouluympäristöön soveltuvien muotoilumenetelmien kehittämistä 
sekä teoreettisen viitekehyksen, että peruskouluissa toteutetuista case-esimerkeis-
tä kerätyn aineiston avulla. Osallisuus ja lasten asema yhteiskunnassa ovat työn 
kannalta keskeisiä aiheita, sillä muotoilun tuominen peruskouluun ja sitä kautta 
muotoilutaitojen oppiminen lisää koko kaupungin tasolla nuorten valmiuksia 
tunnistaa kehittämiskohteita, ideoida ratkaisuja ja sitä kautta paremmin vaikuttaa 
kaupungin kehittämiseen. 

Muotoilun hyödyntäminen koulun laajemmassa kehittämisessä ja lasten ottaminen 
mukaan suunnitteluun edellyttää kuitenkin ymmärrystä sekä keinoista muuttaa 
monimutkaisia rakenteita että kykyä toteuttaa osallistavan suunnittelun prosesse-
ja. Opinnäytetyö vastaa tähän ongelmaan kahdella tavalla: ensin hahmottamalla 
peruskouluympäristön piirteitä ja tarpeita muotoilun näkökulmasta ja toiseksi 
määrittelemällä keinoja lasten osallisuuden tukemiseksi osana peruskoulun arkea. 
Uusi opetussuunnitelma avaa mahdollisuuksia projektimuotoiselle, lapsen ko-
kemusmaailmasta lähtevälle toiminnalle kouluissa (Helsingin kaupunki, 2016). 
Peruskouluympäristöä on analysoitu opinnäytetyössä sekä systeemisestä, että 
tilallisesta näkökulmasta. 

1.2. Työn sisältö ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksessa on kaksi kontekstia: kehittyvä kaupunki sekä peruskoulu muotoilu-
ympäristönä. Kaupunki tarkoittaa tässä yhteydessä ensisijaisesti urbaania elinympä-
ristöä ja hallinnollista kaupunkirakennetta. Peruskoulu tarkoittaa tässä yhteydessä 
kokonaisuutta, joka käsittää sekä fyysisen toimintaympäristön että sosiaaliset ja 
institutionaaliset ulottuvuudet. Tutkimuksessa on sekä laajempi, näkökulmallinen 
kysymys, että kolme tutkimuskysymystä. Laajempi kysymys on seuraava:

”Miten peruskoululaiset voisivat osallistua 
kaupungin suunnitteluun osana kouluarkea? ”

Muotoilumenetelmien kehittämisen suhteen työ avaa yhteissuunnittelun lähtö-
kohtia ja asettaa menetelmät tähän kontekstiin. Menetelmiin liittyen työ käsittelee 
myös muotoilun prosesseja ja niiden liittymistä projektimaiseen työskentelyyn. 
Tässä yhteydessä hahmotetaan myös muotoilukyvykkyyden käsitettä. Työhön 
sisältyvät case-esimerkit on esitelty taulukossa 1.

Tutkimuskysymykset ovat:

Case Projektin nimi
Tilaaja / 
Yhteistyötahot

Oma rooli Vuosi Paikka

Muuttuvat koulut
Toimiva kaupunki 
-hanke, Helsingin 
opetusvirasto

Viraston toiminnan 
havainnointi ja kehittäminen 
opetusviraston henkilöstön 
kanssa

2015 Helsingin 
opetusvirasto

1 Kaupunkimuotoilun 
kokeilupiste

Helsingin 
opetusvirasto

Peruskouluympäristön 
havainnointi ja 
muotoilukokeilut

2016 Arabian 
peruskoulu

2

Skidiakatemia 
+ Matka 
palvelumuotoiluun 
-oppaan toteutus

Ornamo, Design-
museo, Opinkirjo

Muotoilukasvatuksen 
kerhohokonaisuuden 
toteutus ja muotoiluoppaan 
sisällöntuotanto

2016 Arabian 
peruskoulu

3 Meidän koulu 
muotoilee

Meidän koulu 
muotoilee -hanke, 
Järvenpään 
kaupunki

Osallistavien 
suunnittelutyöpajojen 
suunnittelu ja toteutus

2016 Mankalan 
peruskoulu

Taulukko 1: Taustatietoa tutkimuksessa 
esitellyistä projekteista

Työn taustana toimineen Muuttuvat koulut 
-projektin sekä case-esimerkkien toimijat, 
ajankohdat, toteutuspaikat ja painopisteet

1. Miten muotoilulla voidaan mahdollistaa 
peruskoululaisten kokonaisvaltaisempaa 
osallistumista?

2. Mikä kouluympäristössä on keskeistä 
muotoilukehittämisen näkökulmasta?

3. Mitä muotoilumenetelmien kehittämisessä 
tulisi ottaa huomioon peruskoulun 
kontekstissa?
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Olen lähtökohtaisesti rajannut ulos pedagogiset ja didaktiset kysymykset, sillä en 
ole opettaja eikä minulla ollut työn laajuuden puitteissa mahdollisuutta perehtyä 
niihin kovin syvällisesti. En ole myöskään käsitellyt lapsuuden ja nuoruuden ikävai-
heita kuin lyhyesti motoristen taitojen yhteydessä ja kouluympäristön sosiaalisten 
kysymysten hahmottamisen kautta. Olen kuitenkin lyhyesti käsitellyt kasvatuksen 
yhteiskunnallista merkitystä ja peruskoulun oppisisältöjen muutosta historiallisesta 
näkökulmasta.

En käsittele työssäni koulurakennusten muutosta tai uudenlaisia oppimistiloja vaan 
keskityn kouluympäristön tarkasteluun kokonaisuutena ja tunnistamaan siitä muo-
toilua mahdollistavia seikkoja. Työssä ei tutkita kouluympäristöä myöskään kou-
luhyvinvoinnin näkökulmasta, sillä sitä koskeva tutkimus käsittelee hyvinvointia 
laajana kokonaisuutena. Osallisuuden irrottaminen tästä kokonaisuudesta ei ollut 
mielestäni järkevää. Sen sijaan olen tarkastellut kouluympäristöä sosiokulttuurisena 
ympäristönä kartoittaen sen rakenteita eri alojen tutkimukseen peilaten.

1.3. Tutkimusmenetelmät ja työprosessi
Opinnäytetyön taustana on ollut Helsingin opetusvirastossa syksyllä 2015 toteutet-
tu Toimiva kaupunki -hankkeen yhteydessä toteutettu Muuttuvat koulut -projekti. 
Projektin aikana muotoutuneet tutkimuskysymykset määrittelevät työn teoreettisen 
viitekehyksen. Viitekehys on toteutettu teoreettiskäsitteellisen tutkimuksen keinoin 
ja se on jaoteltu kahteen päälukuun. Ensimmäinen pääluku, työn toinen luku, 
muodostaa laajemman kontekstin: Kaupunki, muotoilu ja menetelmien kehittämi-
nen. Toinen pääluku, työn kolmas luku, keskittyy kouluympäristön määrittelyyn 
suunnittelun ympäristönä. Näin muodostettua teoreettista viitekehystä käytettiin 
apuna kolmen case-esimerkin analysoinnissa. Kuva 2 esittelee työprosessin vaiheet.

Vuosina 2016-2017 peruskouluympäristössä toteutetut case-esimerkit on esitelty 
teoreettisen viitekehyksen jälkeen neljännessä luvussa. Työ sisältää kouluympäristös-
sä toteutettujen projektien lisäksi kuvauksen opettajan oppaan tekemisprosessista. 
Case-esimerkkien aineiston analyysi on toteutettu jäsentäen työn aikana syntyneet 
havainnot temaattisiksi kokonaisuuksiksi ja yhdistäen havaintoja teoreettiseen 
viitekehykseen. Näin syntyneistä kokonaisuuksista on johdettu tulokset, joiden 
muodostamisessa on käytetty apuna tiedon visuaalista jäsentämistä kaavioiksi.

Case 1
Kaupunkimutoilun 

kokeilupiste

TEOREETTINEN
VIITEKEHYS:

Kaupunki, muotoilu ja 
menetelmien kehittäminen

Peruskoulu suunnittelun 
ympäristönä

Case 2
Skidiakatemia

Case 3
Meidän koulu 

muotoilee

ANALYYSI:

havaintojen jäsentäminen

kokonaisuuksien tunnistaminen

yhdistäminen teoreettiseen viitekehykseen

PERUSKOULU MUOTOILUN 
YMPÄRISTÖNÄ

MUOTOILUMENETELMIEN 
KEHITTÄMINEN 

PERUSKOULUSSA

LUOVA PROSESSI 
PERUSKOULUSSA

TULOKSET

Tausta:
Muuttuvat koulut 

-projekti

Kuva 2: Case-esimerkkien ja teoreettisen 
viitekehyksen jäsentyminen kokonaisuuksiksi 
ja tuloksiksi

Teoreettinen viitekehys ja kolme case-esimerk-
kiä toimivat taustana ja aineksena analyysin ja 
tulosten muotoutumisessa. Analyysi jaoteltiin 
kolmeksi kokonaisuudeksi, joiden pohjalta 
syntyivät työn tulokset.

1.4. Opinnäytteen tausta ja näkökulma
Työskentelin keväällä 2016 Helsingissä toteutetussa Toimiva kaupunki -hank-
keessa, jonka yhteydessä toteutimme kehitysprojektin Helsingin Opetusvirastossa. 
Kiinnostuin projektin yhteydessä lasten roolista viraston suunnittelussa. Samana 
keväänä toteutin Skidiakatemia-hankkeeseen palvelumuotoilukerhon Arabian perus-
kouluun, ja päätin sisällyttää tekemäni työn opinnäytteeni osaksi. Tämä auttoi minua 
menetelmien tarkastelussa ja innostuinkin tutkimaan sitä, miten menetelmiä luodaan 
ja miten niitä sovitetaan erilaisiin ympäristöihin. 

Projektissamme Helsingin Opetusvirastossa kävi ilmi, että opetuspalvelun loppukäyt-
täjiä eli koululaisia ei oltu systemaattisesti otettu mukaan prosessiin. Koulujen sisällä 
tapahtuvaa muutoksen käsittelyä oli kyllä tehty, mutta virastolla ei ollut olemassa 
mallia koululaisten prosessiin osallistamiseen. Kysymys oli liian monimutkainen ja 
laaja syksyn projektissa ratkaistavaksi, joten päätin keskittyä siihen opinnäytteeni 
muodossa.
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Näkökulmaksi koululaisten mukaan ottamiseen otin systeemisen muotoilunäkö-
kulman, jonka kanssa olin tehnyt töitä aiemmissa mukana olemissani projekteissa 
muun muassa Design for Government- kurssilla ja yksittäisissä Helsingin ja Espoon 
kaupunkien kanssa tekemissäni projekteissa. Olin näiden parissa työskennellessäni 
huomannut, miten julkisen sektorin kysymyksissä voidaan käyttää muotoilunäkö-
kulmaa monella tasolla. Uskon että muotoilijoiden on tärkeää olla mukana julkisen 
sektorin muutoksessa, sillä muotoilun menetelmillä on paljon annettavaa uusien 
osallisuuden tapojen kehitykseen.

Muotoilunäkökulmani alkoi muodostua tila- ja kalustesuunnittelun opintojeni 
alkuvaiheessa. Olin alkanut tarkkailla muotoiltua ympäristöä ja muotoilijan roolia 
kokemamme ympäristön määrittelijänä. Koin muotoilutyöni olevan liian sisään-
päin kääntynyttä ja ohjasin sen vuoksi työskentelyäni yhdessä löytämisen suuntaan. 
Kokemani turhautuminen ei muotoilun diskurssissa ole mitenkään uusi ilmiö, vaan 
”Design for the Real World” – Papanekin edelleen ajankohtainen teos – perustuu 
myös kokemukselle muotoilijoiden ja ei-muotoilijoiden maailmojen kuilusta  
(Papanek, 1971). Teos avaa keskustelun muotoilusta sosiaalisessa kontekstissa. 
Garduño Garcia käsittelee väitöskirjassaan muotoilua Design as Freedom -käsitteen 
kautta, hän näkee muotoilun vapauden mahdollistajana (Garduño García, 2017). 
Tämän kaltainen näkökulma vastaa käsitystäni hyvästä suunnittelusta. Myös John 
Chris Jones on tässä tutkimuksessa vahvasti läsnä, mutta erilaisessa roolissa: hän 
edustaa selvästi teollisen ajan muotoilunäkökulmaa. Jones määrittelee teoksessaan 
”Design Methods” muotoilumenetelmän olevan ”mikä tahansa teko, joka tehdään 
suunnitellessa”. Hänen mukaansa perusperiaate menetelmän valitsemiselle on se, 
että määritellään ”mitä ei tiedetä mutta tarvitsisi tietää, jotta päästäisiin eteenpäin”, 
ja valitaan menetelmä, joka antaa vastauksen ja edistää täten suunnittelua. (Jones, 
1992) Pyrin työssäni ymmärtämään parhaillaan tapahtuvaa siirtymää teollisesta 
ajasta jälkiteolliseen aikaan, Jonesin ajatusten kautta on mahdollista tarkastella 
teollisten muotoilujärjestelmien suhdetta nykyiseen muotoilun kenttään.

Muotoilun menetelmät käsittelevät työssäni yhteissuunnittelua, jota haluan muo-
toilijana tutkia ja kehittää. Uskon että meillä on vielä paljon opittavaa yhdessä 
suunnittelun eri muodoista ja siitä, miten niitä voi soveltaa kaupungin kehittä-
miseen. Minua kiinnostaa erityisesti yhteissuunnittelun fyysinen ulottuvuus, joka 
sisältää suunnittelutilanteen materiaaliset ja kokemukselliset puolet. Taustani puu-
seppänä ja sisustusarkkitehtina on kehittänyt työskentelyäni materiaalilähtöiseen 
suuntaan, yhdistän sitä hallitsemaani strategiseen suunnitteluun.  Tutkimuksessa 

esiteltyjen projektien painopisteet ja keskeiset kysymykset on esitelty taulukossa 2.

Yhdessä löytämisen näkökulmani pohjaa opintoihini tila- ja kalustesuunnittelun 
koulutusohjelmassa. Avoimuus, lopputuloksen vapaus ja yllätyksellisyys näkyvät 
myös vahvasti työssäni.

Case Projektin nimi Painopiste Heränneet kysymykset

Muuttuvat 
koulut

strateginen 
muotoilu / 
osallisuus

Minkälainen kouluympäristö on 
kokemuksellisena paikkana? Miten 
koululaiset voitaisiin ottaa mukaan 
prosessiin? Minkälaisia mahdollisuuksia 
kouluympäristössä on muotoilun kannalta?

1
Kaupunki-
muotoilun 

kokeilupiste

koulu-
ympäristö / 
osallisuus

Miten koululaisia innostetaan mukaan 
suunnitteluun? Mikä olisi ideaali prosessi 
kaupungin ja koulun yhteistyölle? Mitä 
yhteistyön suunnittelussa tulisi ottaa 
huomioon?

2
Skidiakatemia + 
Matka palvelu-

muotoiluun

koulu-
ympäristö / 
muotoilu-

menetelmät /
strateginen 
muotoilu 

Mitä menetelmien kehittämisessä 
tulee ottaa huomioon? Minkälainen 
yhteistyö opettajien ja muotoilijoiden 
välillä tukee parhaiten kehitystä? Miten 
muotoiluprosessia opitaan ymmärtämään?

3 Meidän koulu 
muotoilee

muotoilu-
menetelmät / 

osallisuus

Miten luonnostelussa käytettävät 
materiaalivalinnat ohjaavat suunnittelua? 
Mitä luonnostelussa esiintyneet ilmiöt kuten 
rakennelmien nimeäminen ja koristelu 
merkitsevät?

Taulukko 2: Muuttuvat koulut -projektin ja Case-
esimerkkien painopisteet ja projektien aikana 
heränneet kysymykset

Taulukossa kuvatut painopisteet kuvaavat projek-
tien pääasiallista rajausta ja näkökulmaa. Projektien 
aikana heräsi tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, 
joita on käsitelty osana tutkimuksen analyysia.
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2. Kaupunki, muotoilu ja 
menetelmien kehittäminen

Hallinnollisesta näkökulmasta katsoen kaupungiksi voidaan kutsua ruutukaavaa 
taloineen ja teineen: joskus mukaan voidaan ottaa myös kaupungissa olevat ihmiset 
ja eläimet. Lisäksi kaupunkiin voidaan laskea kuuluvaksi myös kokemuksellisia 
asioita kuten ääniä, esimerkiksi autojen melu, tai keväällä linnunlaulua, joka 
kuuluu ikkunasta asuntoon tai toimistoon. Myös vuodenaikojen vaihtelu vaikut-
taa kokemukseen kaupungista, samoin kuin toiset ihmiset. Lapset kulkevat kotoa 
kouluun omia reittejään – ehkä rakentamattomalla tontilla sijaitseva polku houkut-
taa heitä enemmän kuin puhelimen sovelluksen osoittama, katuja pitkin kulkeva 
reitti. Kaupungin palvelut sijaitsevat sekä fyysisissä rakennuksissa että virtuaalisissa 
ympäristöissä. Kaupunki on olemassa eri kerroksina ja niiden välissä kulkee tarpei-
ta, ideoita ja palautetta.

Yksi tapa hahmottaa kaupunkia on jaotella se kolmeen päällekäiseen tasoon, joista 
jokainen edustaa yhtä näkökulmaa kaupunkiin. Hallinnollinen taso sisältää kau-
pungin viralliset päätökset, prosessit ja suunnitelmat. Fyysisen kaupungin taso 
käsittää kaupungin rakennuksineen ja katuineen. Fyysisen kaupunkiympäristön 
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tasolla tarkoitetaan tässä tilojen lisäksi myös palveluita. Elämisen ja kokemisen taso 
käsittää ihmisten elämisestä ja kokemuksista lähtöisin olevan, kullekin kokijalle 
yksilöllisen näkemyksen kaupunkiin. Nämä kolme tasoa on esitelty kuvassa 3. 
Tasot nähdään usein erillisinä toisistaan, varsinkin kun kyseessä on hallinnollisista 
lähtökohdista tapahtuva kaupungin kehittäminen. Tällöin on vaarana, että jäädään 
”jumiin” hallintoon ja hallinnosta lähtöisin oleviin tarpeisiin. Pahimmassa tapauk-
sessa ihmiset unohtavat, millaista on olla ihminen ja kokea kuin ihminen. Aidoista 
kokemuksista lähtöisin olevat ideat ja ajatukset sen sijaan olisivat hyvää maaperää 
innovaatiolle, kehittämiselle ja kaupunkien parantamiselle silloin, kun kaupungin 
koetaan olevan ”rikki”, eli toimimaton. Toimimattomuus syntyy usein historialli-
sesti, jos kaupunkia on rakennettu pala palalta vanhan päälle. 

On myös tärkeää, että tieto kulkee tasolta toiselle. Kuvassa 3 se lävistää fyysisen 
kaupunkiympäristön. Fyysisestä kaupunkiympäristöstä lähtöisin olevat kokemukset 
siirtyvät alimpana olevalle elämisen tasolle, ja fyysisen kaupunkiympäristön tasolla 
tapahtuvia asioita voi virrata ylös hallinnon tasolle. Tämä vertautuu myös usein 
käytettyyn kuvaan jäävuoresta, jonka mukaan pinnan yläpuolella näyttäytyy tässä 
tapauksessa lähinnä hallinnollinen taso samalla, kun fyysinen ja elämismaailma 
jäävät pinnan alle. Ne kuitenkin muodostavat merkittävän osan siitä, mitä ihmiset 
tekevät. Tämä osa kuitenkin usein on ihmisille kaikista merkityksellisin osa kau-
pungissa koettua elämää. Muotoilun menetelmät soveltuvat edistämään näiden 
tasojen välistä virtausta, jolloin voidaan kehittää aidosti hyvää kaupunkia.

Asukkaiden kaupungista tekemien huomioiden ja kokemuksesta lähtevän tarkas-
telun näkökulma on olennainen myös kaupunkimuotoilun ja hallinnon kannalta. 
Älykäs kaupunki on nykyään paljon käytetty sana ja siihen liittyy vahvasti osalli-
suuden näkökulma. Uusia ratkaisuja halutaan kokeilla ihmisten arjessa. Elämisen 
ja kokemisen tasolla voidaan myös suoraan muuttaa kaupunkia - tätä kutsutaan 
tee-se-itse (do-it-yourself, DIY) -urbanismiksi.

2.1. Muuttuva ja elävä kaupunki
Suomessa ei ole kansainvälisellä mittapuulla suurkaupunkeja. Kaupunkeja täällä on 
kuitenkin ollut niin kauan, että meille on voinut kehittyä omanlaista kaupunki-
elämää, jota leimaa kaupunkien reunuksien väljyys. Keskeinen trendi kaupunkien 
muutoksessa on kiihtyvä muuttoliike maalta kaupunkeihin. Sekä Suomessa että 

hallinnon
taso

elämisen ja
kokemisen 
taso

fyysinen
kaupunki-
ympäristö

Kuva 3: 
Kaupungin kolme 
näkökulmallista 
tasoa
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maailmanlaajuisesti elämä tiivistyy kasvukeskuksiin, joissa asuu jo nyt suurin osa 
maailman väestöstä (Laakso & Loikkanen, 2018).

Avara urbaanius koostuu kolmesta perusajatuksesta, joista ensimmäinen on 
kaupungin lähtökohtainen moneus1. Toinen perusajatus on se, että kaupunki on jo 
tiedetty ja kaupungissa on toimittu, sillä kaupunki syntyy sosiaalisesta toiminnasta. 
Kolmas perusajatus on se, että kaupunki on aina olemassa prosessina – se ei ole 
koskaan valmis eikä myöskään kesken, vaikka sen reunoja ei vielä oltaisikaan raken-
nettu (Mäenpää, 2011). Viihtyisä kaupunki houkuttelee tekemään muutakin kuin 
vain arjen sujumisen kannalta välttämättömiä toimia. Ihmisille laadukkaita elinym-
päristöjä tutkinut Jan Gehl listaa ihmisystävälliselle kaupungille neljä tavoitetta: sen 
tulee olla elävä, turvallinen, kestävä ja terveellinen (Gehl, 2018). Elävä kaupunkitila 
mahdollistaa ihmisten kohtaamisia, uusien ideoiden syntymistä ja uusia elämyksiä. 

Kohtaamiset ja ideat ovat tärkeitä ihmisten lisäksi myös kaupungeille, sillä ne tarvit-
sevat ihmisistä lähtöisin tapahtuvaa kehittämistä. Sosiaaliset innovaatiot2, kuten 
kaupunkien yhteiskäyttöpuutarhat, ovat tästä esimerkki. Viihtyisässä kaupungissa 
on paikkoja, joissa istuskella, ja erilaisia näkymiä ja aistikokemuksia ja inspiroivia 
ympäristöjä. 

Epämuodollinen, kohtaamisia tukeva kaupunkiympäristö syntyy ihmislähtöises-
ti, mikä tutkitusti tukee kaupungin vetovoimaisuutta (Gehl, 2018). Helsingissä 
kaupunkia on kehitetty ihmislähtöisesti lähivuosina erilaisten kansalaisliikkeiden 
toimesta. Tästä paikallisia esimerkkejä ovat esimerkiksi Ravintolapäivä, joka kan-
nustaa ihmisiä perustamaan päiväksi ravintolan esimerkiksi lähipuistoon. Helsingin 
kenties yksi kuuluisimmista tällaista kansalaisliiketoiminnasta lienee kaupunkilais-
ten ylläpitämä Sompasauna, jota sitäkin voidaan kutsua sosiaaliseksi innovaatioksi. 
Sosiaalisten innovaatioiden syntyä ja skaalautumista on tutkittu paljon. Niitä 
voidaan kehittää laajasti niin yhteiskunnan julkisissa kuin yksityisissäkin rakenteissa 
ja niihin käytettävät menetelmät elävät ja kehittyvät jatkuvasti. 

1  Kaupungin lähtökohtainen moneus on Taina Rajantin (1999) määrittelemä käsite, joka vastaa 
myös hyvin tässä tarkoitettua näkökulmaa.

2  Innovaatiolla tarkoitetaan uusien, hyödyllisten ideoiden tuottamista (Larisa, 2003). 
Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitetaan uusia ideoita, jotka samanaikaisesti vastaavat sosiaali-
seen tarpeeseen että luovat uusia sosiaalisia suhteita tai joilla on sosiaalisia vaikutuksia (Murray, 
Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). 

Uusien ratkaisujen keksiminen auttaa hallinnollisten rakenteiden uudelleenjärjes-
tämiseen, mutta ne eivät ylhäältä alas rakennettuina vastaa kulttuurisen muutoksen 
tarpeeseen. Sen sijaan yhdessä suunnitellut sosiaaliset innovaatiot mahdollistavat 
uuden toiminnan kehittämisen yksilö- ja yhteisötasolta laajentuen (Manzini, 2015). 
Sosiaalisen innovaation etenemistä kuvataan innovaation alkupisteen löytämisestä 
sen synnyttämiseen ja skaalautumiseen (Murray, Caulier-Grice, & Mulgan, 2010). 
Tätä laajenemista voidaan verrata Lainisen (2019) kuvailemaan kokonaisvaltaisen 
oppimisen prosessiin: ajattelun muutos ja oppiminen tapahtuu kolmella tasolla: 
yksilöt oppivat hahmottamaan ongelmia paremmin, ideoimaan ja jäsentämään 
ajatuksiaan kokeiltaviksi ratkaisuiksi (kognitiivinen taso); organisaatiot oppivat 
muuttamaan lähtökohtiaan ja toimintatapojaan vastaamaan strategisia tavoitteita 
(metakognitiivinen taso); ja toimintaympäristön tasolla opitaan näkemään ilmiöitä 
uudella tavalla (transformatiivinen taso). (Laininen, 2019) Innovaation skaalautu-
minen suhteessa kokonaisvaltaisen oppimisen prosessiin on esitelty kuvassa 4.

Kuva 4: Innovaation skaalautuminen 
suhteessa kestävään oppimiseen ja 
muutokseen

Kuvassa on yhdistetty innovaation 
skaalautumisen vaiheet (Murray ym., 2010) 
ja kestävän oppimisen ja muutoksen tasot 
(Laininen, 2019).

1. tarpeet

2. ideat
3. kokeilut

5. skaalaaminen

4. vakiinnuttaminen

6. s
ys

te
em

in
en

 m
uu

to
s

yksilötaso
kognitiivinen

“teen 
asioita 

paremmin”

“teemme 
parempia 
asioita”

“ajattelemme 
uudella 
tavalla”

organisaatiotaso
metakognitiivinen

ekosysteemitaso
transformatiivinen
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Rinaldi (2004) määrittelee kaupungin toisaalta ”hetkellisenä” tapahtumien paik-
kana, toisaalta monimutkaisena ja monitasoisena vuorovaikutussuhteiden jär-
jestelmänä, mistä johtuen sitä kannattaa hänen mukaansa lähestyä monialaisesti 
ja ympäröivän maailman muut muutokset huomioon ottaen (Rinaldi, 2004). 
Asukaslähtöinen eli ihmisistä lähtöisin oleva kehittäminen vastaa tähän tarpeeseen 
ja sitä ja tuetaankin erilaisin kehityshankkein. Esimerkiksi Kaupunkiaktivismi 
metropolin voimavarana -hankkeessa tutkittiin kaupunkien kehittämistä kansalais-
lähtöisesti ja todettiin, että kaupunki voi hallinnon tasolla purkaa esteitä ja luoda 
edellytyksiä toiminnalle esimerkiksi kehittämällä viestimiskäytäntöjä (Mäenpää & 
Faehnle, 2017). Avoin ilmapiiri ja hallinnollisten esteiden madaltaminen auttavat 
ihmisiä keksimään ja kokeilemaan omien ideoiden pohjalta syntyviä ratkaisuja.

Olemme siirtyneet teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Palvelut ovat 
kehittyneet siitä mitä ne olivat kaupunkien rakenteita luodessa ja palvelulähtöinen 
ajattelutapa tarjoaakin mahdollisuuden katsoa julkisen sektorin toimintaa uudessa 
valossa.  Kaupunkiympäristöä palvelunäkökulmasta tutkinut Jarmo Suominen 
(2018) peräänkuuluttaa älykkyyttä ja tehokkuutta kaupunkien suunnitteluun. 
Hänen mielestään kaupunkia tulee katsoa palveluiden näkökulmasta ja heijastaa 
löydettyjä tarpeita rakennettuun ympäristöön. Tällä voidaan saada aikaan tehok-
kuutta ja parempaa palvelurakennetta. Julkisen sektorin palveluita on kokonaisval-
taisesti kehittänyt esimerkiksi Iso-Britannia, joka uudisti koko valtion palvelulo-
giikan kansalaisen näkökulmasta käsin. Iso-Britannian asukkaat voivatkin nykyään 
hoitaa saman palvelukokonaisuuden avulla niin sosiaaliturvaan, verotukseen kuin 
yrittäjyyteenkin liittyvät asiansa. (Cabinet Office, 2012)  Julkisten palveluiden ke-
hittämiseen liittyy myös ”älykäs kaupunki”3. Sillä tarkoitetaan asukkaita palvelevaa 
kaupunkia, joka hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia: uudenlaiset tieto-
verkot, sensorit, neuroverkot ja tekoäly mahdollistavat ennakoivan, resurssiviisaan 
kaupungin kehittämisen. Älykästä kaupunkia rakennetaan yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa esimerkiksi niin kutsutuissa elävissä laboratorioissa (engl. ”Living Lab”) 
(Björgvinsson, Ehn, & Hillgren, 2010; Heiskanen ym., 2017; Paskaleva, Cooper, 
Linde, Peterson, & Götz, 2015).

3  Älykkään kaupungin käsite ei ole vakiintunut, sen alle mahtuu muun muassa resurssivii-
saan toiminnan, teknologian integroimiseen, osallisuuden parantamiseen ja julkisen sektorin 
kehittämiseen liittyviä aihepiirejä. Yhteistä näille on urbaanin elämänlaadun parantaminen. 
(Cocchia, 2014)

Kaupunkien hallinnolliset rakenteet ovat tarpeettoman monimutkaisesti järjes-
tettyjä. Uudet tarpeet on rakennettu aina vanhan päälle, eivätkä näin syntyneet 
kerrokselliset hallintorakenteet ja palvelut välttämättä enää vastaa niihin tarpeisiin, 
joita tämän päivän asukkailla on. Uudet teknologiat ja käytännöt eivät myöskään 
automaattisesti siirry kaupungin rakenteisiin pelkästään hallinnon toimesta, vaan 
niiden integroimista osaksi olemassa olevaa kokonaisuutta vaatii uudenlaista ajatte-
lua. Palveluita käyttävien ihmisten tarpeista lähtevä muotoiluajattelu vastaa tähän 
tarpeeseen. Muotoiluajattelun avulla pyritään ymmärtämään kokonaisuus systeemi-
sellä tasolla ja määrittelemään tämän pohjalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja. (Design 
Council, 2013)

2.3. Muotoilu muutoksen välineenä
Muotoilun käsitettä on määritelty muotoilun tutkimuksessa monin eri tavoin. 
Papanekin (1971) mukaan muotoilu on ”sekä tietoinen että intuitiivinen pyrkimys 
saavuttaa merkityksellinen ratkaisu” (Papanek, 1971). Perinteisesti muotoiluksi miel-
letyllä fyysisen ympäristön muotoilulla on edelleen paikkansa muotoilun kentällä, 
mutta sen lisäksi muotoilu on kehittynyt uusiin suuntiin. 2010-luvulla muotoilun 
painopiste on siirtynyt strategisen ja systeemisen muotoilun ja kestävän suuntaan 
(Boyer, Cook, & Steinberg, 2011). Systeeminen muotoilu katsoo kokonaisuuksia 
ja etsii muutoksen mahdollisuuksia systeemisellä tasolla. Tällöin voidaan löytää 
ongelman ydin ja rajata muotoilun kenttä, sekä tutkia missä kohtaa muutos kan-
nattaa toteuttaa. Kansainvälisestikin tunnettu esimerkki strategisesta muotoilusta 
on vuosina 2008-2013 toteutettu Helsinki Design Lab, jossa kehitettiin toiminta-
malleja kestävämmän ja toimivamman hallinnon ja liike-elämän tarpeisiin (Boyer 
ym., 2011).

Julkisen sektorin muotoilulla tarkoitetaan hallinnon kehittämistä muotoilun 
menetelmin. Muotoilun avulla voidaan kohdentaa resursseja paremmin vastaa-
maan todellisia tarpeita, testata ratkaisuja jo suunnittelun alkuvaiheessa ja tuoda 
suunnittelun eri vaiheita yhteen. Muotoilumenetelmien käyttö mahdollistaa myös 
asukkaiden ottamisen mukaan prosessiin, mikä lisää käyttäjäymmärrystä ja tuottaa 
kaikille sopivampia ratkaisuja. (Design Council, 2013) Julkisen sektorin muotoilun 
portaissa muotoilun hyödyntäminen kuvataan kolmella tasolla: ensimmäinen on 
niin sanotusti ”perinteinen” muotoilun hyödyntäminen, jossa muotoilua käytetään 
parantamaan fyysistä ympäristöä. Toinen taso on muotoilu kyvykkyytenä, jossa 
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muotoilu nähdään keinona saada tavoitteita aikaiseksi. Kolmas taso on muotoilu 
käytäntönä, jossa muotoiluajattelu on lähtökohtaisesti osana toimintaa. (Design 
Council, 2013) 

Kaupunkimuotoilu on strategista kaupunkikehittämistä muotoiluajattelun ja 
muotoilutoiminnan kautta. Kaupunkimuotoilussa olennaista on tuoda virastoi-
hin ja kaupungin toimintaan inhimillisempää otetta ja uudenlaisia, muotoilulle 
tyypillisiä toimintatapoja. Toimintatavat ovat muotoilussa pitkään käytettyjä, 
nyt niitä sovelletaan virastojen toimintaan sopiviksi. Helsingissä vuosina 2013-
2015 toteutettu kaupunkimuotoiluhanke Toimiva Kaupunki toimi myös tämän 
opinnäytetyön käynnistäjänä. Hankkeessa pyrittiin tuomaan muotoiluosaamista 
mukaan kaupunkien kehittämiseen, kerättiin tietoa konkreettisen tekemisen avulla 
ja jaettiin syntynyttä tietoa hankkeen edetessä. Tekemisen tavoitteena oli ymmärtää 
muotoilun merkitys kaupungille ja löytää kaupunkeja parhaiten hyödyttävä tapa 
integroida muotoilu osaksi paremman kaupungin kehittämistä. Hankkeen lopuksi 
tuotetussa fokusryhmätutkimuksessa todettiin, että kaupungin työntekijöiden 
ymmärrys muotoilusta oli syventynyt hankkeen aikana ja että muotoilusta oli ollut 
apua kaupungin toiminnan kehittämisessä, osaamisen lisäämiselle nähtiin myös sel-
keä tarve. Muotoilun yleistymisellä todettiin myös olevan selkeä arvo toimintakult-
tuurin kehittymiselle, sillä muotoilun koettiin levittävän empaattisia ja inhimillisiä 
arvoja. Kaupungin toiminta nähtiin olevan entistä enemmän kaupunkilaisia varten, 
ja täten kaupunkilaisten osallistuminen nähtiin tärkeämpänä ja arvokkaampana 
kuin aiemmin. Muotoilun vaikuttavuus oli Helsingissä lisääntynyt niin, että se ei 
ollut enää projekti vaan pysyvä osa kaupungin kehittämistä. (Helsingin kaupunki, 
2017a)

Systeeminen muotoilu muuttuu helposti hallinnon muotoiluksi, kun prosessiin 
osallistuvat ihmiset edustavat hallinnon näkökulmaa. Tällöin kaupunkilaisten 
kokemusmaailmasta ammennettavissa olevat havainnot jäävät puuttumaan. 
Yhteissuunnittelu keskittyy siihen, miten voimme suunnitella yhdessä sen sijaan 
että muotoilija tutkii käyttäjiä ja suunnittelee heille sopivia ratkaisuja. Tämä vastaa 
siihen ongelmaan, että monet kohtaamamme haasteet vaativat entistä useampien 
tahojen yhteistyötä eikä yksittäinen taho voi yksin tuottaa optimaalista ratkai-
sua. Yhteissuunnittelun kenttä sisältää useita, enemmän tai vähemmän toisiaan 
muistuttavia suuntauksia (Mattelmäki & Visser, 2011). Yksi yhteissuunnittelun 
suuntauksista on osallistava muotoilu (Participatory Design), joka kehitettiin alun 
perin työläisten oikeuksia edistämään. Osallistavan muotoilun tutkimuksessa on 

tunnistettu kolme tärkeää osa-aluetta: paikallisuuden, vastuunjaon ja prosessin 
organisoinnin / omistajuus (Howard, 2004; Soini, 2015). 

Systeemisessä muotoiluprosessissa edetään ongelman määrittelystä ja kokonais-
kuvan hahmottamisesta ratkaisun suunnitteluun. Jones (1992) jakaa muotoilun 
vaiheet kolmeen: laajentaminen – näkökulman muutos - kokoaminen. Design 
Councilin kehittämässä “kaksoistimantissa” muotoiluprosessi on jaettu neljään 
vaiheeseen: löydä – määrittele – kehitä – kiteytä. Kaksoistimanttiprosessissa ensim-
mäinen puoli prosessia on ongelman määrittelyä ja jälkimmäinen puoli on ratkai-
sun määrittelyä. (Design Council, 2007) Prosessikuvaukset esitellään kuvassa 5. 
Niille yhteistä on alkuvaiheen laajentaminen ja loppuvaiheen supistaminen. Jones 
määrittelee keskivaiheen transformatiiviseksi tilaksi, jossa siirrytään ongelmasta 
ratkaisuun. Design Councilin kaaviossa kysymyksen määrittely ensin rajataan ja sen 
jälkeen aletaan rakentaa ratkaisua laajentaen uudelleen suunnittelun näkökulmaa. 

Muotoiluprosessin ohjaus vaatii osaamista. Mattelmäen (2006) mukaan luovassa 
prosessissa yhdistyvät suunnittelijan kokemus, rajoitteet, tieto ja ymmärrys sekä 
prosessissa syntyneet ajatusketjut. Näiden kokoamiseen vaaditaan sitä, että saatavilla 
olevaan tietoon osataan tarttua, sitä osataan tulkita ja se osataan käsitellä. Apuna 
tässä työssä ovat käytännön työkalut ja visuaaliset apuvälineet, sekä ideoimisen 
materiaalit. (Mattelmäki, 2006) Muotoiluajattelun ja luovan toiminnan avulla voi 
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kehittää luovaa itsevarmuutta. Stanfordin yliopistossa toimiva d.school on kuvan-
nut muotoiluajattelun kehittymistä siirtymänä menetelmien kautta prosessin ym-
märtämiseen, mikä mahdollistaa näkökulman luomisen ja luovan itsevarmuuden 
kehittymisen. Tämä prosessi on esitelty kuvassa 5. Luova itsevarmuus on kuitenkin 
muotoilua laajempi käsite, joten sen kehittyminen voi tapahtua myös muunlai-
sen luovan tiedonrakentamisen avulla. (Rauth, Jobst, Köppen, & Meinel, 2010) 
Muotoilu on ennen kaikkea luova prosessi. 

Menetelmät ovat artefaktien ja toimijoiden tutkimuksen ohella yksi muotoilun 
tutkimuksen kolmesta pääsuunnasta. Niitä on tutkittu muun muassa sen kannalta 
mitkä tekijät vaikuttavat menetelmien käyttöön, miten menetelmiä voi parantaa 
ja muokata sekä mitä niiden soveltamisesta seuraa (Mattelmäki & Matthews, 
2009).  1960-luvulla vallalla oli systemaattinen ja rationaalinen kausi muotoilussa. 
Muotoilusta yritettiin tehdä tiedettä. 1970-luvulla pyrittiin pois optimoimisesta 
ja muotoilijan kaikkivoipaisuudesta, jolloin osallistuvat prosessit alkoivat kehittyä. 
(Cross, 1984) Tämän seurauksena 70-luvulta 2000-luvun alkuun olikin ristiriitais-
ta keskustelua siitä pitäisikö muotoilijoiden yrittääkään systemaattisesti kehittää 
menetelmiä. 

Muotoilumenetelmien kehittäminen ja niiden käyttäminen osoittaa henkilön 
asennoitumisen muotoiluun ja hänen muotoilufilosofiansa. Keinonen konseptuali-
soi muotoilumenetelmät kolmeen kategoriaan: instrumentti, osaaminen ja agenda. 
Menetelmä instrumenttina vertautuu työkaluun, jonka käyttämiseen ei tarvita 
erityisiä taitoja. Kompetenssina menetelmään liittyy erityisosaamista eikä sitä voida 
täysin irrottaa tekijästään. Keinonen yhdistää menetelmän kompetenssina laajem-
paan yhteisölliseen näkökulmaan, missä sen hyödyntämiseen tarvittavaa ymmärryk-
sen kartoittamista ei tule katsoa vain yksittäisen tapauksen kannalta vaan laajem-
man kehittämisen ja näkökulman kartuttamisen kannalta. Menetelmä agendana 
vertautuu ideologian noudattamiseen. Tällöin lopputulos ei ole niin olennainen 
kuin menetelmän käytön sosiaaliset ulottuvuudet kuten toimijoiden osallistumi-
nen. (Keinonen 2009, 285-286).  

Kuten menetelmiin, voidaan yhteissuunnitteluunkin suhtautua suppeammin tai 
laajemmin. Kokonaisvaltaisesti nähtynä yhteissuunnittelun arvo on paremman 
elinympäristön luomisessa ja muotoiluprosessiin kannattaa ottaa ihmisiä mukaan 
jo mahdollisimman alkuvaiheessa. Yhteissuunnittelu nähdään myös taloudellisena 
etuna, mutta tällöin suunnitteluun otetaan käyttäjiä mukaan tyypillisesti vasta 

loppuvaiheessa prosessia. Tällöin suhtautuminen yhteissuunnitteluun on ”työka-
lumaista”. (Sanders & Stappers, 2012). Asennoitumista yhteissuunnitteluun ja 
muotoilun menetelmiin voidaan hahmottaa nelikentässä4, jossa toinen akseli kuvaa 
prosessikeskeisyyttä ja lopputuloskeskeisyyttä, toinen akseli taas taloudellisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden suhdetta. Keinosen (2009), Sandersin ja Stappersin (2012) 
menetelmäkuvaukset on tulkittu ja suhteutettu nelikenttään kuvassa 6.

4  Nelikenttä on alun perin esitelty muotoilun mahdollisuuksia kolmannella sektorilla ku-
vaavassa artikkelissa ”Developing Design Capability in Nonprofit Organizations” (Nusem, 
Wrigley, & Matthews, 2017)
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Menetelmän kehittämisen prosessissa keskeistä on käyttäjiä kohtaan tunnettu 
empatia (Lee, 2014). Menetelmien määrittely on auttanut ymmärtämään miten 
muotoilijat toimivat, automatisoimaan muotoiluprosesseja sekä kouluttamaan uusia 
muotoilijoita (Matthews, 2009). Menetelmien käytännön toteutuksen doku-
mentointi on noussut 2000-luvulla aiempaa tärkeämmäksi tutkimusaiheeksi, sillä 
osallistavien suunnittelumenetelmien yleistymisen myötä on koettu tarvetta oppia 
aiemmin tehdyistä suunnitteluprojekteista. “Pyörää ei kannata keksiä aina uudel-
leen”, vaan menetelmien käytäntöjen tutkimus on koettu muotoilun saralla tarpeel-
liseksi. (Visser, Stappers, Lugt, & Sanders, 2005) Menetelmien vertailtavuuteen 
liittyvistä ongelmista huolimatta voidaan yritykset yhteismitallistaa ja määritellä 
menetelmiä kuitenkin nähdä tarpeelliseksi. Niiden kautta voidaan kehittää syvem-
pää ymmärrystä kuin muotoilun tutkimuksessa yleisemmin käytettyjen case-esi-
merkkien kautta. (Keinonen, 2009)

Ihmisten osallistuminen lisää heidän kykyään kehittää ratkaisuja ja muotoiluajat-
telu onkin siirtynyt ”kentälle”. Muotoilullinen toiminta ei ole enää pelkästään 
muotoilijoiden asia: kuka tahansa voi hyödyntää muotoilun traditiosta levinneitä 
toimintatapoja (Laininen, 2019; Meinel & Leifer, 2015). Design as Freedom- kä-
sitteessä muotoilulla tarkoitetaan ”kompleksista, kestävää, empaattista ja yhteistoimin-
nallista käytäntöä”, jota tarkastellaan sekä osallistuvan prosessin että lopputuloksen 
näkökulmasta (Garduño García, 2017. Käsite on sikäli mielenkiintoinen, että siinä 
on mainittu sekä prosessin että lopputuloksen näkökulma. Vahvasti osallistumiseen 
painottuva muotoilun suuntaus on myös Design for Sustainability, joka pohjautuu 
systeemiseen muotoiluun, mutta painottaa erityisesti ekologista ja sosiaalista kestä-
vyyttä (Ceschin & Gaziulusoy, 2016).

2.2. Lapset yhteiskunnan rakentajina 
Pienten lasten maailmassa merkittäviä ovat koti ja sen läheiset leikkipaikat, lapsen 
kasvaessa hänen elinympäristönsä laajenee ja isommat koululaiset voivatkin jo 
matkustaa toiselle puolelle kaupunkia harrastuksiin tai vierailla museossa osana 
koululaisryhmää. Lapset ovat usein kiinnostuneita ”epäpaikoista” – keskeneräisistä, 
rakentamattomista tonteista ja alueista, takapihoista ja muista mielikuvitusta ruok-
kivista paikoista, joita kukaan ei ole varta vasten suunnitellut.  (Grönholm ym., 
2001; Holloway & Valentine, 2000). Kun ympäristöä ei ole rakennettu valmiiksi 

se herättelee luovuutta ja houkuttelee miettimään mitä paikassa voisi olla. Leikin 
kannalta kiinnostavat paikat ja niiden väliset reitit muodostavat lapsen elinpiirin 
(Horelli, 1992). 

Me kaikki olemme olleet lapsia, ja nyt lapsuuttaan elävistä tulee pian aikuisia. 
Lapsuus on siis sekä yksilöllinen että yhteiskunnallinen ilmiö (Bardy, 2009). 
Käsitykset lapsuudesta ja sen arvosta vaihtelevat kulttuurista ja aikakaudesta 
riippuen; niihin vaikuttavat myös käsitykset siitä, millaista aikuista kulloinkin 
yhteiskunnassa tarvitaan tai pidetään arvossa (Bardy, 1996).  Modernissa lapsuuskä-
sityksessä lapsi on siis muutakin kuin keskeneräinen aikuinen. Ellen Keyn vuonna 
1900 kirjoittama ”Lasten vuosisata” on radikaali tutkielma ja visio, jossa uskotaan 
vakaasti uuteen tieteeseen ja sen kehitystä eteenpäin vievään voimaan. Key uskoi, 
että aikuiset tuolloin vihdoin ymmärtäisivät lapsenmielen, ja osaisivat säilyttää 
lapsenmielensä. Hän loi teoksellaan lapsilähtöisen (hyvinvointi)yhteiskunnan vision 
ja pohjan käsitykselle lasten oikeuksista. (Bardy, 2009)

YK:n lasten oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsilla on oltava mahdollisuus vai-
kuttaa arkeensa ja heillä on oikeus hyvään elämään (FINLEX ® - Valtiosopimukset, 
1991). Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua pai-
kallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn, 
lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa (Nuorisolaki 1285/2016, 
2016).5 On kuitenkin kysyttävä, miten aidosti näiden sopimusten henkeä nouda-
tetaan. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski toteaa, että lasten ja nuorten osallisuus on 
Suomessa varsin ohutta ja peräänkuuluttaa nuorten omien kokemusten ja kulttuu-
rin arvostamista yhteiskunnassa (Kiilakoski, 2016a, 2016b). 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on ylin sopimuksen noudattamista ohjaava ja 
valvova toimielin, jolle valtioiden tulee raportoida lapsen oikeuksien ja lasten 
hyvinvoinnin tilasta. Suomen raportoinnissa on kuitenkin vakavia puutteita ja 
lapsiasiavaltuutettu onkin yhdessä Suomen Unicefin ja Lastensuojelun keskusliiton 
kanssa esittänyt huolensa Suomen muuttuneesta suhtautumisesta kansainvälisiin 
ihmisoikeusvelvoitteisiinsa (Kurttila, Hetemäki, & Heinonen, 2019).

Lapsilla on oikeus osallistua tulevaisuuden suunnitteluun, mutta heidän mukaan 
ottamiselleen on monenlaisia esteitä. Hallinnossa puuttuu toimintamalleja lasten 

5  Suomessa lapseksi katsotaan alle 18-vuotias henkilö, nuoreksi katsotaan alle 29-vuotias.
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osallistamiseen ja heidät otetaan usein mukaan suunnitteluun vasta siinä vaihees-
sa, kun ollaan jo päätetty isommat suuntaviivat. Ideoiden kerääminen ja niiden 
laittaminen pöytälaatikkoon tai esitteleminen näyttelyssä ilman että niitä otetaan 
mukaan suunnitteluun aiheuttaa negatiivisen osallisuuden kokemuksen ja on pa-
hempi kuin että oltaisiin kysytty lapsilta ollenkaan. Tällöin lapsi saattaa kokea, että 
hänen mielipidettään ei ole haluttu kuulla eikä halua enää osallistua kehittämiseen. 
(Gretschel, 2002) 

Osallisuus on keskeinen käsite yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallistava prosessi 
on demokraattisen yhteiskunnan keskeisiä toimintatapoja, mutta sitä käytetään 
myös oikeuttamaan ylhäältä tulevia päätöksiä. Osallisuutta kuvataan usein portain 
tai tikapuin, jotka pohjautuvat Sherry R. Arnsteinin artikkeliin A ladder of Citizen 
Participation. Arnsteinin (1969) mukaan aidossa osallisuudessa ja tyhjässä osallis-
tamisen rituaalissa on selvä ero, ja sen voi mitata sillä mitkä todelliset edellytykset 
osallistumisella on vaikuttaa prosessin lopputulemaan (Arnstein, 1969).6 Jotkut 
Arnsteinin tasoista eivät onneksi enää mitenkään vastaa Suomessa tapahtuvaa julki-
sen sektorin toimintaa, mutta silti osallisuus liikkuu pitkälti kuulemisen ja mukaan 
ottamisen välillä. Joissain tapauksissa valtaa delegoidaan esimerkiksi yhdistyksille 
tai säätiöille. Hämeenlinnan kaupungin palvelupäällikkö Päivi Raukko toteaa, että 
vallansiirto virkamieheltä asukkaalle ei kuulu perinteisen kunnan toimintaan. Jopa 
termi ”otetaan asukkaat mukaan” on hänen mielestään latautunut lähtökohta, 
koska silloin kunnan rooli on olla vetäjänä ja asukkaiden rooli seurata valmista 
mallia tai kaavaa. Jos toimitaan aidosti asukaslähtöisesti ei voida olettaa, että tiedet-
täisiin mitä mallia ollaan kehittämässä tai mihin tarpeisiin vastaamassa. Tämä on 
haaste kuntien toiminnalle, ja Raukko uskoo, että siihen voidaan vastata kokeilujen 
kautta. (Raukko, 2016)

6  Arnsteinin tasoja on kahdeksan, ne ovat alimmasta ylimpään: manipulaatio, terapia, tie-
dottaminen, kuuleminen, mukaan ottaminen, kumppanuus, delegoitu valta ja kansalaisvalta. 
Näistä terapia ja manipulointi ovat osallistumattomuuden muotoja, tiedottaminen, kuulemi-
nen ja mukaan ottaminen ”kalastelua” ja kumppanuus, delegoitu valta ja kansalaisvalta kuvaa-
vat kansalaisten valtaa. 

Lasten osallisuudessa valta ja manipulaatio ovat merkittävämmässä roolissa kun 
aikuisten osallisuudessa, sillä lasten mukanaoloa käytetään myös oikeuttamaan 
toimintaa, joka ei todellisuudessa ole osallistavaa. Esimerkiksi lapset saatetaan ottaa 
mukaan suunnitteluun piirustustyöpajan muodossa, mutta käyttää lasten piirtämiä 
kuvia vain projektin viestinnässä tulkitsematta niiden sisältöä lainkaan. (Hart, 1992)
Lasten osallisuuden tikapuissa on kahdeksan tasoa, joista kolme alimmaista, manipulaa-
tio, liittäminen ja kysyminen, eivät ole oikeaa osallistumista. Neljännestä tasosta liiku-
taaan osallisuuden laajuudessa kysymisestä kuulemiseen, konsultointiin ja yhteistyöhön. 
Kuudes taso kuvaa yhteistyötä, joka on aikuisista lähtöisin ja seitsemäs ja kahdeksas taso 
ovat lasten näkökulmasta lähtöisin olevaa toimintaa. Tasot on kuvattu taulukossa 3.
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Sen lisäksi että lapsilla on oikeus osallistua, siitä on myös hyötyä, että he ovat 
mukana. Lapset nimittäin eivät ole unohtaneet miten ollaan luovia, eikä heillä ole 
ennakko-odotuksia siitä, miten asiat yleensä hoidetaan. He voivat siis vapaammin 
keksiä uudenlaisia ratkaisuja. Voidaankin ajatella, että lapsuutta arvostava, avoin ja 
leikkisä ilmapiiri yhteiskunnassa edistää luovuutta ja ideoiden syntymistä. Rinaldi 
näkee lasten näkökulman mukaan ottamisen tärkeänä työkaluna hahmottaa kau-
punki kokonaisvaltaisesti, sillä lapset näkevät kaupungin “vuorovaikutteisena tilana, 
monien paikkojen paikkana, mahdollisten kohtaamisten verkostona, missä tieto ja 
kommunikaatio muotoutuvat” (Hedman, 2005, ss. 146–149 viitattu Rinaldi 2010, 
10). Bardyn (1996) tutkimusprojektissa pyrittiin työstämään sellaisia käsitteellisiä 
välineitä, joilla lapsiväestön läsnäolo yhteiskunnassa voitaisiin tehdä näkyväksi. Hän 
tuo esiin, että lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta lapsista lähtevää tietoa vähän. 
Lapset sijoitettu ikään kuin ”odotussaleihin” yhteiskunnan ulkopuolelle, vaikka 
samalla yhteiskunta on rakennettu niihin sisään lapsuuteen erikoistuneen ammatti-
laisten koneiston kautta. (Bardy, 1996)

Nämä ajatukset ovat parikymmentä vuotta vanhoja, ja selkeästi lapsuuden erilli-
syyttä halutaan 2010-luvulla purkaa. Tämän voi huomata muun muassa siitä, että 
Helsingissä halutaan avata kouluja entistä enemmän kaupunkilaisten käyttöön ja 
että kouluista lähdetään ulos kaupunkiin oppimaan (Helsingin kaupunki, 2017b). 
Ajatusmallin muutos lasten erillisistä paikoista vaatii kuitenkin aikaa, ja erityisesti 
vanhempien ja lapsista vastuussa olevien viranomaisten huoli lasten turvallisuudesta 
täytyy ottaa huomioon uutta kulttuuria luodessa. 

3. Peruskoulu suunnittelun 
ympäristönä

Peruskoulu voidaan hahmottaa monella tapaa: paikkana, johon mennään ja josta 
tullaan ja joka koetaan tilallisesti; tai palveluna, esimerkiksi kaupungin tuottamana. 
Peruskoulu voidaan hahmottaa myös verkostona, jossa oppilaat, opettajat, huol-
tohenkilökunta ja vanhemmat toimivat yhdessä; tai toisaalta kansalaisten sivis-
tyslaitoksena, jossa lapsille annetaan tärkeät tiedot (lapsi tiedon vastaanottajana). 
Toisaalta koulu voidaan nähdä laajemminkin kansalaiseksi kasvamisen ympäristönä, 
jossa opitaan yhteiskunnassa toimimisen kannalta hyödyllisiä taitoja. Teollisen ajan 
yhteiskunnassa aikoinaan tarvittiin järjestystä ja suoraviivaista ajattelua, kun taas 
nykyään tarvitaan monimutkaisten asioiden hahmottamiskykyä ja luovaa ajattelua. 
Peruskoulujen uusi opetussuunnitelma painottaa ylhäältä tulevan tiedon oppimisen 
sijaan itse keksimistä ja löytämistä. 
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3.1. Peruskoulu kasvatuksen ja muutoksen 
paikkana
Jokaisessa koulussa on omanlaisensa kulttuuri, joka on muodostunut koulun 
kaikkien toimijoiden yhteisvaikutuksesta. Opettajien ja oppilaiden lisäksi koulussa 
työskentele myös muuta henkilökuntaa, ja myös oppilaiden vanhemmat ja usein 
myös varhaiskasvatuspuolen toimijat vaikuttavat koulun arjessa jopa päivittäin. 
Samoin kaupungin hallinnossa työskentelevät kasvatuksen toimialan viranhaltijat 
ja joltain osin myös muiden toimialojen kuten vaikkapa kaupunkisuunnittelun tai 
-rakennuksen toimialojen edustajat vaikuttavat koulun toimintaan. 

Peruskoulutus on historiallisesti rakentunut kahdelle akselille: valtio on kouluttanut 
peruskoulussa kansalaisia ja toisaalta peruskoulu on toiminut siirtymäpaikkana 
kotielämästä työelämään (Rinne, Kivinen, & Kivirauma, 1984). Ajatus kansalais-
ten kasvattamisesta juontaa juurensa valistusajan ihmiskäsitykseen, johon kuuluu 
myös olennaisesti ihmisen asema osana yhteiskuntaa. Kaikissa yhteiskunnissa on 
valmennettu ihmisiä yhteiskunnan jäsenen asemaan ja tehtäviin, aina vallitsevaa 
yhteiskuntafilosofiaa noudattaen. Julkisen sektorin koulutusinstituutiot ovat yli 
sadan vuoden aikana rakentuneet pitkälti kristillisten oppisisältöjen, preussilaisen 
valtiokeskeisen ohjauksen ja teollisen yhteiskunnan rakenteiden pohjalle (Salminen, 
2019). Kun Suomessa sata vuotta sitten säädettiin oppivelvollisuus7, tulevaisuuden 
yhteiskunta näyttäytyi tehokkaana, suoraviivaisena, koneiden ohjaamana maailma-
na. Kansalaiset työllistyivät usein loppuiäkseen johonkin tiettyyn ammattiin. Kuva 
7 tarkastelee julkisen ohjauksen suhdetta ihmisiin ja vanhojen tavoitteiden suhdetta 
uusiin.

Kokemuksena peruskoulussa olemista voi verrata matkaansa tekevään junaan. 
Oppitunnit ovat tarkoin määriteltyjä ja ne alkavat ja loppuvat täsmällisesti. Tuntien 
välissä ei aina ole paljonkaan aikaa siirtymiin luokasta toiseen. Suunnitelmista 
poikkeaminen on hankalaa. Tällainen usein myöhään iltapäivään jatkuva rytmi 
on uuvuttavaa, ja niin opettajat kuin oppilaatkin ovat päivän jälkeen väsyneitä. 
Erillisyys ympäröivästä yhteiskunnasta, teorian ja käytännön kahtiajakoon pohjau-
tuvat eriytetyt oppiaineet ja yhteismitalliset arviointikäytännöt ovat peruskoulua 

7 Kaikki Suomessa asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisen on osallistuttava tämän 
lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppi-
määrää vastaavat tiedot. (Perusopetuslaki, 1998)(Perusopetuslaki, 1998)

leimaavia, eivätkä ne enää vastaa nykyajan tarpeita (Riordan & Caillier, 2019). 
Koulut ovat kuitenkin systeemisesti tarkasteltuna monimutkaisia ja niiden muut-
taminen on hidasta, sillä ne ovat olleet pitkälti samanlaisia jo 150 vuoden ajan. 
Koulujärjestelmään muodostuneet tilalliset ja kulttuuriset rakenteet heijastavat 
kunkin ajan käsityksiä. Esimerkiksi neliskulmaiset luokkahuoneet pitivät yllä kuria. 
(Salminen, 2019)

Uusi opetussuunnitelma
Uudet yhteiskunnalliset tarpeet

Palvelulähtöinen näkökulma

Kurinpitoon ja aikatauluihin 
perustuva toimintalulttuuri

Kaupunkirakenteesta irrallinen 
kasvatuslaitos

kouluympäristö

perhe
kansalais-
yhteiskunta

valtio

työmarkkinat

Kuva 7: Kouluympäristö 
hallinnon ja ihmisten sekä 
vanhan ja uuden välissä
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Koulun pakollisuus ja täsmällinen oppimisen järjestys lu-
kujärjestyksineen ja vuosittaisine oppimistavoitteineen on 
luotu vahvistamaan yhteiskunnan ohjausta ja vastaamaan 
teollistuvan yhteiskunnan tarpeisiin (Salminen, 2019). 
Tulevaisuudessa tarvitaan kokonaisvaltaisia taitoja, kuten 
systeemiajattelu, kriittinen ajattelu, tulevaisuusajattelu ja 
ongelmanratkaisukyky (Laininen, 2019). Kouluissa pyritään 
siirtymään pois perinteisistä opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi 
Helsingin kouluissa siirrytään perinteisten oppiaineen mu-
kaan jaoteltujen oppituntien sijaan ilmiöpohjaiseen opetuk-
seen. Helsingin paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan 
ilmiöoppimista seuraavasti:

”Ilmiöpohjainen oppinen on yhteisöllinen prosessi, jossa ra-
kennetaan yhdessä ymmärrystä tarkastelun kohteena olevasta 
ilmiöstä, opiskeltavista käsitteistä sekä tavoiteltavista taidoista. 
Oppimisprosessi sisältää suunnittelua, erilaisia oppimistehtäviä, 
arviointia ja ohjausta.” (Helsingin kaupunki, 2016)

Peruskoulun rakennetta ja toimintaa voidaan hahmottaa 
tilallisten ja kulttuuristen jaottelujen kautta. Jako viralliseen, 
informaaliin eli epäviralliseen ja fyysiseen kouluun auttaa 
hahmottamaan koulujärjestelmän osia ja niiden vaikutusta 
oppilaiden ja opettajien suhtautumiseen (Gordon ym., 
2004). Kuvassa 8 on hahmotettu peruskoulun kulttuuri-
sia rakenteita ja tulevaisuuden näkymiä käyttäen jaottelua 
fyysiseen, informaaliin ja viralliseen kouluun. Koulukirjat ja 
luokassa olevat pulpetit saavat oppilaan mielen kääntymään 
koulun viralliseen ohjelmaan, välitunnin aikana käytävillä 
sitä vastoin käyttäydytään rennommin. Koulua voidaan myös 
hahmottaa tilojen mukaan kehämäisesti, jolloin sisimmässä 
kehässä on koulun johtokeskus eli opettajanhuone, ja tätä 
seuraavat toiminnallisesti eriytetyt, oppimisen aikatauluun 
sidotut tilat, kuten luokat, ruokala ja erityistilat. Seuraavilla 
kehillä ovat koulurakennuksen muut tilat: käytävät ja aulat 
sekä välituntipiha. Koulun kehärakenteessa on kaksi rajaavaa 
aitaa: välituntipihaa ympäröi aita, joka erottaa koulun muus-

Kuva 8: peruskoulu 
historiallisesta 
ja tulevaisuuden 
näkökulmasta
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ta yhteiskunnasta. Koulurakennuksen sisällä taas on aita, joka erottaa luokkatilat ja 
käytävät toisistaan. (Kivinen, Rinne, & Kivirauma, 1985)
Vaihtoehtoista tilallista rakennetta edustaa Reggio Emilian kokonaisen kyläyhteisön 
kattava, mittakaavaltaan ainutlaatuinen koulujärjestelmä, joka sisältää sekä tilallisen 
rakenteen että pedagogisen toimintamallin. Usein kasvatukseen liittyvät kokeilut 
ovat pistemäisiä ja lyhytaikaisia, mutta Pohjois-Italiassa sijaitsevassa Reggio Emilian 
kaupungissa toisen maailmansodan jälkeen aloitettu pedagoginen malli on ollut 
käytössä koko kunnan laajuudessa jo yli 50 vuoden ajan. (Hedman, 2005)

Reggio Emilia -näkökulmassa keskeistä on erilaisten näkökulmien tuominen 
yhteen, eri toimijoiden välisen kommunikaation tukeminen, esteettisten ja taiteel-
listen näkökulmien huomioiminen sekä ympäristön vaikutuksen tunnistaminen so-
siokulttuurisen vuorovaikutuksen paikkana. Hedman jäsentää Reggio Emilia –kou-
lutiloja kahden keskeisen käsitteen, läpinäkyvyyden ja piazzan kautta. Läpinäkyvyys 
tilallisella, mentaalisella ja tunteen tasolla tarkoittaa sekä koulutilojen visuaalista 
kokemusta että opetuksen ulkopuolisen toiminnan läsnäolon ja lasten töiden 
esittelyn myötä saavutettua yhteyttä ympäröivään kaupunkiin. Koulurakennuksissa 
on runsaasti luonnonvaloa ja näkymiä tilojen välillä. Piazza, eli sisätiloissa sijaitseva 
aukio toimii siirtymätilana ja luo liikettä, toimii kohtaamisen paikkana ja sosiaali-
sen kohtaamisen mahdollistajana lasten, opettajien, henkilökunnan ja vierailijoiden 
välillä.8 Se mahdollistaa opetuksen luokkatilaa suuremmassa ympäristössä, jossa 
voidaan toteuttaa esimerkiksi suuria maalauksia tai roolileikkejä. (Hedman, 2005)

Näiden lisäksi olennainen Reggio Emilia-pedagogiikan käsite on nido, lapsen, van-
hemman ja opettajan välinen suhde. Nido on sosiaalisen ja hallinnollisen rakenteen 
lisäksi myös osa koulun tilallista rakennetta. Perheiden ja koulun välisessä vuoro-
vaikutuksessa syntyy toimintaa ja toimintamalleja, jotka tukevat syvää osallisuutta. 
(Rinaldi, 2004) Ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäksi peruskouluja voidaan 
tarkastella myös tilojen vuorovaikutuksen kautta. Perinteisessä koulussa oppilai-
den liikkuminen vyöhykkeiltä toisiin perustuu koulun ajalliseen rakenteeseen ja 
luvanvaraisuuteen (Kivinen ym., 1985). Koulujen pihat ja aulatilat eivät myöskään 
ole kutsuvia paikkoja oleskeluun. Reggio Emilia -kouluissa koulurakennuksen ja 

8  Hedmanin mukaan tilallisia käsitteitä ei voi suoraan siirtää kulttuurista toiseen. Reggio 
Emilia -koulujen sisätiloissa sijaitsevat aukiot toimivat sen takia, että niitä käyttävät ihmiset 
ovat tottuneet aukioiden käyttöön kaupunkitilassa ja osaavat soveltaa toimintaa myös sisätiloi-
hin. (Hedman, 2005)

kaupungin väliset tilat, piha-alueet ja verannat, ovat sitä vastoin tärkeitä siirtymä-
alueita. Ne ilmentävät ympäröivän ajan, sään ja rytmin muutoksia. Oppimisen tilat 
ulottuvat koulurakennuksen ulkopuolelle pihalta museoihin ja muihin sosiokult-
tuurisesti sopiviin tiloihin. (Hedman, 2005) 

Peruskoulu sisältää fyysisen kouluympäristön lisäksi kunkin ajan tarpeiden mu-
kaan muodostuneita sosiaalisia rakenteita. Viralliseen kouluun liittyvät rakenteita 
ovat esimerkiksi eriytetyt oppiaineet ja erillisyys muusta yhteiskunnasta infor-
maaliin kouluun liittyvät esimerkiksi kurinpidon ja pakollisuuden käytännöt. 
(Riordan & Caillier, 2019; Salminen, 2019) Tulevaisuudessa tarvitaan toisenlaisia 
taitoja, joita myös uusi opetussuunnitelma painottaa (Opetushallitus, 2015). 
Opetussuunnitelmassa tämä tarkoittaa esimerkiksi systeemiajattelun oppimista, 
tämän lisäksi koulun käytännöissä tarvitaan tilaa muun muassa uteliaisuudelle ja 
luovuudelle (Laininen, 2019). Koulua voidaan ajatella myös palvelunäkökulmasta 
ja koulurakennus voi olla kiinteämmin osa ympäröivää kaupunkia ja yhteiskuntaa 
(Berner & Laaksolahti, 2015; Hedman, 2005; Heppell, Chapman, Millwood, 
Constable, & Furness, 2004; Suominen, 2018)

3.2. Koulu osana kaupunkia
Peruskoulurakennusta ympäröivä piha erottaa koulun ympäröivästä yhteiskunnasta 
ja toisaalta koulutietään aloittava lapsi astuu koulun pihan kautta osaksi yhteis-
kuntaa alkaessaan suorittaa oppivelvollisuuttaan. Koulujen erillisyyttä on haluttu 
2000-luvulla purkaa, ja koulujen yhteyttä muuhun kaupunkiin onkin hahmoteltu 
useissa koulutusta uudistavissa hankkeissa. Iso-Britanniassa on tutkittu erilaisia 
skenaarioita koulurakentamisen tulevaisuudesta. Näiden skenaarioiden pohjana 
on ajatus kaupungissa joustavasti tapahtuvasta oppimisesta, joka voidaan järjestää 
radikaaleimmillaan jopa kokonaan ilman koulurakennusta. (Heppell ym., 2004) 
Vastaava näkökulma on myös parhaaksi kouluinnovaatioksi valitussa School as 
Service -toimintamallissa, jossa espoolaisen lukion oppimispalvelut on sijoitettu 
osaksi Aalto-yliopiston kampusta (Group X, 2016). School as Service on esimerkki 
nykyaikaan soveltuvasta, uudesta tilakonseptista, joka ohjaa tehokkaampien ja kes-
tävämpien, verkottuneiden ja innovaatiota ruokkivien paikkojen ja yhteisöjen luo-
miseen (Suominen, 2018). Samansuuntaista visiota edustaa myös Sitran julkaisussa 
”Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista” kuvailtu Oppimiskylä: ”Oppimiskylän 
ajatuksen voi tuoda myös olemassa oleviin rakennuksiin. Niistä on lähdettävä entistä 
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useammin ulos ja rajoja niiden sisällä on kaadettava. Kouluista pitää tulla naapurus-
ton keskuksia. Oppiminen ei ole sidottu ikään, ryhmään eikä paikkaan. Arkkitehtuuri 
voi auttaa luomaan ajattelun muutosta”. (Berner & Laaksolahti, 2015)

Arkkitehtuurin yhteys ajattelun muutokseen näkyy myös uteliaisuuteen, avoi-
muuteen ja rajojen ylittämiseen kannustavissa Reggio Emilia -kouluissa. Reggio 
Emiliassa koulu nähdään paikkana toiminnalle, joka tukee kohtaamisia ja dialogia 
eri ikäisten asukkaiden välillä. (Rinaldi, 2004) Mitra Hedmanin mukaan Reggio 
Emilia -koulujen arkkitehtuuri heijastaa ympäröivää tilallista ja kulttuurista kau-
punkia ja hän näkee koulurakennuksen osana kaupunkia. Hedman painottaa 
vuorovaikutusta koulurakennuksen ja muun ympäristön välillä, koulu on kaupun-
kiympäristön keskus, tapaamisten ja tapahtumien paikka. (Hedman, 2005)

Kouluja kehitetään Suomessa kovaa vauhtia vastaamaan nykyajan tarpeita, mutta 
koululaisia ei välttämättä nähdä osallisina koulujen hallinnollisessa kehittämisessä. 
Lasten osallistuminen kehittämiseen on usein ohutta ja pistemäistä (Kiilakoski, 
2016b). Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila suosittelee, ettei missään koulussa 
osallisuus jäisi pelkän edustuksellisuuden varaan. Hänen mukaansa osallisuudessa 
on tärkeää, että kaikkien oppilaiden ääni tulee koulussa kuulluksi ja hän painottaa, 
että aikuisten vastuulla on huolehtia siitä, että myös ne lapset, jotka eivät yhteisössä 
ole aktiivisimpia, saavat mielipiteensä ilmaistuiksi ja heillä on mahdollisuudet osal-
lisuuteen opetukseen liittyvissä asioissa, päätöksenteossa ja sosiaalisissa suhteissa. 
(Lapsiasiavaltuutetun toimisto, 2016)

3.3. Luova, leikkisä koulu – luova prosessi 
kouluympäristössä
Kouluympäristöstä puhuttaessa on mielenkiintoista tarkastella leikin ja suunnit-
teluprosessin välistä suhdetta, sillä vapaa leikki itsessään ruokkii luovuutta. Voisi 
kuvitella, että leikin mahdollistaminen kouluympäristössä täten tukisi suunnittelua. 
Toisaalta leikki ja kouluympäristö ovat paradoksaalinen yhdistelmä, sillä kansa-
laisten kasvattamisen tarpeisiin rakennettu perinteinen kouluympäristö soveltuu 
lähtökohtaisesti paremmin suurten oppilasmäärien hallintaan kuin luovaksi kokei-
lualustaksi. Taulukko 4 hahmottelee leikin ja perinteisen kouluympäristön yhdistä-
misen vaikeutta.

Kärjistetysti ilmaistuna koulussa opitaan odottamaan omaa vuoroa, istumaan 
paikallaan ja kuuntelemaan mitä opettaja sanoo.9 Leikissä lapsi sitä vastoin käsit-
telee maailmaa vapaasti hajottamalla ja uudelleenjärjestelemällä sen rakenteita, 
hyödyntäen niin samaistavaa (convergent) kuin eriyttävääkin (divergent) ajattelua. 
Leikin avulla tapahtuu oppimista, joka perustuu aidosti itsenäiseen ajatteluun eikä 
sisällä oikein/väärin -asetelmaa. (Rinaldi, 2004) Eberle määrittelee leikin kuuden 
osa-alueen kautta, jotka kuvaavat siirtymistä odotuksesta yllätyksen kautta nautin-
toon, ymmärrykseen, vahvuuteen ja luontevuuteen. Leikki tapahtuu ajassa sisältäen 

9  Tämänkaltaista oppimista kuvataan käsitteellä piilo-opetussuunnitelma. (Broady, 1986) 

Taulukko 4: Leikin 
ja kouluympäristön 
eroavaisuuksia 
(Mardell ym., 2016)
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syklisesti leikin eri osa-alueita. (Eberle, 2014)  Kouluympäristössä tapahtuvaa leikil-
listä oppimista on määritelty leikin kolmen alueen kautta: valitseminen, ihmettely 
ja nautinto. Valitseminen tarkoittaa sitä, että leikkijä saa päättää mitä tapahtuu 
– joko yksin tai muiden kanssa. Hän saa ideoita, asettaa tavoitteita ja määrittää 
leikin keston. Ihmettely on sitä, että ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu - silloin 
voi inspiroitua ja innostua. Leikkijä kokee nautintoa, kun hän tuntee kuuluvansa 
joukkoon ja voi iloita olostaan. (Mardell ym., 2016) Leikin osa-alueet on esitelty 
yhdessä muotoiluprosessin kanssa kuvassa 9.

Muotoiluprosessilla ja leikillä on paljon yhteistä. Onnistuneeseen muotoilupro-
sessiin liittyy näkökulman luominen, jossa tärkeitä tekijöitä ovat luova ajattelu, 
leikillisyys ja kokeilevaa tekemistä tukeva ympäristö. Tutkivaa, löytämisen riemusta 

Kuva 9: Muotoiluprosessi ja 
leikin prosessi

Systeemisessä muotoilupro-
sessissa aiheeseen tutustu-
taan, siihen muodostetaan 
näkökulma ja kehitetään 
ratkaisu tai ratkaisuja (Jones, 
1992; Design Council 2005). 
Leikin osa-alueet tapahtuvat 
syklisesti ajassa (Eberle, 2014; 
Mardell ym, 2016)).
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kumpuavaa muotoilutoimintaa onkin kouluissa harjoitettu jo useamman vuoden 
ajan muotoilukasvatuksen keinoin (Kenttälä ym., 2009). Yhteissuunnittelua 
kouluympäristössä on tutkittu esimerkiksi Järvenpään peruskouluissa toteutetus-
sa Meidän koulu muotoilee -hankkeessa10, jossa kehitettiin oppimisympäristöjä 
yhdessä oppilaiden kanssa. Hankkeessa todettiin peruskoulun soveltuvan hyvin 
yhteissuunnittelun ympäristöksi. (Lumme ym., 2018). Vuoden 2019 aikana toteu-
tettavassa Muotoilija koulussa -hankkeessa tuodaan muotoilua osaksi monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia (Ornamo ry, 2019). 

10  Yksi tämän opinnäytteen kolmesta Case-esimerkistä kuvailee hankkeen puitteissa 
toteutettua yhteissuunnittelutyöpajaa.
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Materiaalien merkitys lasten innostamisen näkökulmasta on tärkeää. 
Termi “loose parts” on Reggio Emilia -pedagogiikassa käytetty, 
mielikuvitusta ruokkiva väline, jonka opettaja räätälöi lapsen mieli-
kuvitusta ruokkivaksi. Sen jälkeen opettaja seuraa miten lapsi leikkii. 
Tämä mahdollistaa luomisen, keksimisen, leikkimisen ja oppimisen 
avoimen, ennalta suunnittelemattoman leikin avulla. (Dillon 2018, 
63-65) Vapaasti käytettävien materiaalien suuntaaminen sunnittelua 
tukevaan käyttöön on tehtävä harkiten, sillä keksimisen ja löytämisen 
mahdollistaa ennalta määrätyn, oikean lopputuloksen puuttuminen. 
Tämä haastaakin suunnitteluun osallistuvat aikuiset ohjaamaan 
prosessia niin, että leikin rooli koko prosessissa säilyy aidosti proses-
siin vaikuttavana, mutta suunnittelussa päästään myös kohti yhdessä 
valittua, perusteltua ratkaisua. Kokeellisia taikakoneita 4-8 vuotiaiden 
lasten kanssa rakentanut Kristina Andersen kuvaa samaa rakentamisen 
kautta tapahtuvaa ajatusprosessia seuraavasti: “Kun rakennamme edes-
sämme olevaa esinettä, saamme tietää mitä mielessämme tapahtuu.” 
(Andersen, 2012)

Käsin tekeminen auttaa siis ajatuksia kehittymään eteenpäin, luo mer-
kityksiä ja tukee ideoiden luovaa kehittelyä. Toinen esimerkki materi-
aalilähtöisestä ideoinnista on OWL Circles- työprosessi, missä etsitään 
teknologian uusia mahdollisuuksia materiaalilähtöisesti. Prosessi 
toteutetaan tarkasti määritellyssä ympäristössä pyrkien mahdollista-
maan vaistonvaraista toimintaa kolmen kontekstuaalisen siirtymän 
kautta: lähtötilanteesta halujen/toiveiden/tarpeiden maailmaan, kehol-
lisuuteen ja materiaalisuuteen. Siirtymät valjastavat järkeilevän mielen 
mukaan spontaaniin ja luovaan, esteettisin lähtökohdin tapahtuvaan 
toimintaan. (Andersen & Wilde, 2012)

3) Dokumentointi ja prosessin esittely
Dokumentointi (videointi, muistiinpanot jne.) tekee näkyväksi lasten 
yksilölliset oppimistavat ja mahdollistaa niiden uudelleentulkinnan. 
Systemaattisen dokumentoinnin avulla oppimista voidaan tutkia 
laajasti. (Peppler, Halverson, & Kafai, 2016; Rinaldi, 2004) Esineet 
voivat edustaa esineen lisäksi palvelua tai toimia ”sosiokulttuurisina 
muodostelmina”, jotka kertovat niiden katselijoille ja kokeilijoille 
jotakin suunniteltavasta asiasta. (Björgvinsson ym., 2010)

Prosessiorientoitunutta työskentelyä voidaan tukea 
kouluissa muun muassa seuraavilla tavoilla:

1) Ateljee
Reggio Emilia -kouluissa tunnistetaan luovien prosessien esiintymi-
nen niin koulussa, kotona kuin yhteiskunnassakin ja niitä tuetaan 
“ateljeen” avulla. Keskeistä on se, että toimintaympäristö tukee luovia 
prosesseja ja että aikuisten luovuus tukee lasten luovuutta. Ateljee on 
metaforinen paikka koulussa, joka auttaa kehittämään kommunikaa-
tiota ja auttaa jäsentämään tietoa ja oppimisen strategioita. (Rinaldi, 
2004) Myös projektimuotoinen studiotyöskentely auttaa oppilaita 
tekemään valintoja ja oppimaan sitä kautta syy-seuraussuhteita. Myös 
kyky ilmaista aikomuksia tekemisen kautta kehittyy studiotyöskente-
lyssä ja sen on myös todettu toimivan hyvin innovaatiota ruokkivana 
ympäristönä (Boyer et al. 2011).  

Käsityötieteen piirissä muotoilukyvykkyyttä tutkineen Tarja-Kaarina 
Laamasen mukaan ideointivaihe on muotoiluun perehtymättömille 
erityisen vaikea, eikä hänen tutkimallaan tekstiilityön opetuksen alalla 
tarjota riittäviä työvälineitä inspiraation ja ideoinnin tueksi. Tämän 
vuoksi olisikin tärkeää, että käsityöopettajaopiskelijat oppisivat muo-
toiluajattelun prosessin ja osallistuisivat oikeaan muotoilutyöhön. 
Muotoilukyvykkyys lisääntyy vähitellen ympäristöissä, jotka tukevat 
luovaa tekemistä ja ajattelua. (Laamanen 2016, 4)

2) Avoin, prosessikeskeinen työskentely
Carolina Rinaldin mukaan kuunteleminen on herkkyyttä ja avoi-
muutta, kaikilla aisteilla tapahtuvaa tulkintaa. Kuunteleminen on 
aina tunnelähtöistä, taustalla voi olla uteliaisuutta, kiinnostusta tai 
epäilyksiä. Rinaldi kuvaa lapsia luontaisiksi kuuntelijoiksi ja kertojik-
si. Hän näkee koulun monipuolisen kuuntelemisen paikkana, missä 
oppiminen tapahtuu yhdessä lasten ja aikuisten kesken. (Rinaldi, 
2004) Tämän kaltaista yhdessä oppimista kuvataan mm. Peter Sengen 
kehittämässä tiimioppimisen mallissa, jossa liikutaan aktiivisen te-
kemisen/reflektion ja abstraktin/konkreettisen tekemisen akseleilla. 
(Senge, 1994)
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4. Muotoilijana peruskoulussa 

Tutkimuksessa on esitelty kolme case-esimerkkiä, joiden kuvaukset ja analyysi on 
esitelty tässä luvussa. Case-esimerkkien tavoitteet ja tulokset on kuvattu taulukossa 5. 

Kaupunkimuotoilun kokeilupisteen (Case 1) tavoitteena oli ensisijaisesti tutustua 
peruskouluympäristöön muotoilun näkökulmasta. Projekti ei kuulunut mihinkään 
laajempaan kokonaisuuteen, vaan toimi taustana tutkimukselle.

Ornamo ry:n ja Designmuseon koordinoimasta Muotoilun Skidiakatemia -hank-
keesta työssä on esitelty toteuttamani palvelumuotoilukerho ja sen pohjalta laaditun 
Matka palvelumuotoiluun -julkaisun prosessi (Case 2). Muotoilun Skidiakatemia-
hankkeen tavoitteena on kehittää muotoilukasvatusta Valtioneuvoston kan-
sallisen Muotoile Suomi -strategian mukaisesti. Helsingin kulttuurikeskuksen 
tuella Muotoilun Skidiakatemia -hankkeeseen toteuttamani iltapäiväkerho oli 
osa Muotoilukasvatus kouluihin -hankekokonaisuutta. (Ornamo ry, 2015) 
Muotoilukerhoon tuottamani sisällön pohjalta toteutettiin Matka palvelumuotoi-
luun -opas. Opettajille suunnatun oppaan toimitti Marjo Kenttälä ja sen julkaisi 
Opinkirjo ry.
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Aalto-yliopiston ja Järvenpään kaupungin toteuttamasta Meidän koulu muotoi-
lee -hankkeesta työssä on esitelty Mankalan koulussa Järvenpäässä toteuttamani 
oppimisympäristön suunnittelutyöpaja (Case 3). Mankalan koulu oli yksi viidestä 
mukana olleesta koulusta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää joustavia ja toiminnal-
lisia oppimisympäristöjä yhdessä lasten ja nuorten lähtökohdista.

Projektin 
nimi

Tavoitteet
Projektin sijoittumi-
nen kouluympäristöön ja 
opetukseen

Tulokset

Case 1: 
Kaupunki-
muotoilun 
kokeilupiste

Tutustua 
kouluympäristöön 
muotoilijana

Projekti toteutettiin koulun 
aulatiloissa, sisälsi sekä 
oppituntien aikana 
että niiden ulkopuolella 
järjestettyä toimintaa.

Havainnot 
kouluympäristöstä ja 
sen mahdollisuuksista 
muotoilun näkökulmista

Case 2: 
Skidi-
akatemia 

Pilotoida 
palvelumuotoilun 
iltapäiväkerho ja 
toteuttaa opettajan 
opas palvelu-
muotoiluun

Projekti toteutettiin sekä 
luokka- että aulatiloissa, se 
ei sisältänyt oppitunneilla 
järjestettyä toimintaa.

Kerhokokonaisuus 
sisältäen uusia 
menetelmiä ja havaintoja 
niiden toimivuudesta. 
Opettajille suunnattu 
muotoiluopas sisältäen 
tietoa muotoilusta ja 
muotoilumenetelmiä 
sovellettuna 
kouluympäristöön

Case 3: 
Meidän 
koulu 
muotoilee

Toteuttaa 
oppimisympäristön 
kehittämisprojekti 
oppilaita osallistaen

Projekti toteutettiin pääosin 
luokkatiloissa osana 
oppitunneilla järjestettyä 
toimintaa.

Muotoilumenetelmien 
kehittämiseen liittyvät 
havainnot

Taulukko 5: Case-
esimerkkien tavoitteet, 
suhde kouluympäristöön ja 
tulokset

4.1. Case 1: Kaupunkimuotoilun kokeilupiste
Työskennellessäni Toimiva kaupunki- hankkeessa opetusvirastossa kävi ilmi, että 
erityisesti koululaisten osallistaminen opetusviraston tulevaisuuden suunnitteluun 
oli virastolle haastavaa. Päätin kokeilla kevyesti mahdollisia muotoilun menetelmiä 
viraston työn tueksi. Kokeilun ei ollut tarkoitus sopia suoraan mihinkään proses-
siin, vaan enemmänkin auttaa minua ymmärtämään minkälaisia keinoja koulun 
arjessa voidaan käyttää koululaisten osallistamiseksi suunnitteluun.

Vietin joulukuussa 2015 muutaman päivän Arabian peruskoulussa havainnoi-
massa koulun toimintaa. Minulle oli tärkeää ymmärtää paremmin sitä, miten 
koulun arki rytmittyy ja minkälaisia tunnelmia ja tilanteita koulupäiviin liittyy. 
Havainnoiminen oli kokeilun suunnittelun kannalta olennaista. Huomasin esi-
merkiksi, että päivien tiiviin tahdin takia ei olisi järkevää yrittää järjestää koulussa 
erillisiä työpajoja, vaan osallistumisen olisi parempi tapahtua olemassa olevien 
raamien ja aikataulujen puitteissa. Jos opetusvirasto haluaisi systemaattisesti ke-
hittää menetelmiä eteenpäin, osallistuminen olisi järkevää integroida opetukseen 
osaksi opittavia kokonaisuuksia. Tämä kuitenkin vaatisi pidempiaikaista yhteistyötä 
opettajien kanssa, jotta heille jäisi tarpeeksi aikaa sisällyttää opetukseen tarvittava 
määrä vuorovaikutusta.

Kokeilin muotoilullista tekemistä kouluympäristössä tietoisesti lukujärjestyksen ja 
luokkatilojen ulkopuolella. Perustin koulun yläkerran aulaan tutkimuspisteen, jossa 
kokeilin erilaisia muotoilun menetelmiä yhdessä oppilaiden kanssa. Syy sille miksi 
tein työni opetuksen ulkopuolella oli työn aikataulu – usein opetus suunnitellaan 
jopa puoli vuotta etukäteen, ja minulla ei opinnäytteeni aikataulun puitteissa ollut 
mahdollista integroida kokeilua osaksi opetusta. Olen tutkinut sitä lähestymistapaa 
vain teoreettisesti ja haastattelujen kautta.

Arabian peruskoulu on ainutlaatuinen kokeiluympäristö muotoilutekemiselle, 
sillä koulu on ottanut vuoden 2015 alusta muotoilun viralliseksi painotukseksi. 
Se tarkoittaa sitä, että muotoiluajattelua ja muotoilutekemistä halutaan integroida 
osaksi koko koulun toimintaa. Usein muotoilu nähdään osana kuvaamataidon tai 
teknisen työn opetusta, mutta Arabian peruskoulussa tutkitaan miten aineopetus ja 
luokanopetus voisivat myös hyötyä muotoilun mahdollisuuksista.
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Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen oli jo havainnointijaksoni 
aikana hyvin myötämielinen kokeilun järjestämiselle Arabiassa. Arabian peruskoulu 
on muotoilupainotteinen koulu, ja koulussa mietitään parhaillaan, miten muotoilu 
voisi sisältyä kokonaisvaltaisesti koulun toimintaan. Tekemäni työ kaupunki-
muotoilun parissa istuikin koulun kehittämissuunnitelmaan hyvin. Mari Suokas-
Laaksonen antoikin minulle mielellään tilat ja mahdollisuuden kertoa projektistani, 
mikä mahdollisti kokeilun järjestämisen hyvin tiiviillä aikataululla. Työni aika-
taulusta johtuen ehdin viettää koulussa vain viikon. Tämä kuitenkin riitti niihin 
tietoihin mitä kokeilusta halusin saada irti ja antoi minulle arvokasta näkökulmaa 
koulussa tapahtuvan toiminnan suhteen.

Suunnittelin etukäteen vain kolme ensimmäistä kokeilun päivää, koska seuraavien 
päivien ohjelma nojautui ensimmäisten päivien löydöksille. Ensimmäisen viikon 
ohjelman suunnittelin ajatuksenani tutustua koululaisiin ja kuulla mikä heille on 
koulussa tärkeää, ja rakensin seuraavien päivien tekemistä havaintojeni pohjalta. 
Tein myös erillisen projektin missä koululaiset voivat osallistua koko prosessin 
ideoimiseen. Tämä olikin koko kokeilun tärkein osio, mutta en uskonut, että se 
voisi yksistään toimia ilman ”näennäistä prosessia”, joka teki suunnittelutyön konk-
reettiseksi oppilaille. Loin siis prosessille ikään kuin fasadin tai prototyypin, minkä 
kautta siihen voisi mennä sisään ja herättää ajatuksia prosessiin liittyen. Tämän 
takia oli erityisen hyvä, että toteutin kokeiluni koulussa, jossa ei tällä hetkellä eikä 
lähitulevaisuudessa ollut meneillään kouluverkon tarkastelua, sillä silloin minun 
olisi ollut huomattavasti tärkeämpää painottaa kokeilun prototyypinomaisuutta 
ja irrallisuutta todellisiin prosesseihin nähden. Opetusvirastolla ei nimittäin ollut 
mahdollisuutta sisällyttää oppilaiden mielipidettä sellaisenaan prosessiin.

Tutkimuspiste otettiin koulussa vastaan hyvin. Esittäydyin opettajille ensimmäisenä 
tutkimuspäivänäni, ja kerroin että perustan kaupunkimuotoilun tutkimuspisteen 
koulun aulaan. Opettajat olivat selvästi tottuneet siihen, että koulussa tapahtuu 
kaikenlaista, ja myös koululaiset suhtautuivat oleskeluuni koulun aulassa hyvin 
mutkattomasti. Ensimmäiset kolme päivää keräsin oppilailta sanoja kuvaamaan sitä 
mikä koulussa on tärkeää. Olin järjestänyt käytettävät materiaalit niin, että oppilail-
la oli mahdollisuus työskennellä joko nopeasti tai enemmän paneutuen. Kuitenkin 
keskeinen sijainti aiheutti sen, että työpisteellä oli ajoittain rauhaton tunnelma, 
eivätkä koululaiset viipyneet kauaa. Joillekin oppilaille tutkimuspiste oli selkeästi 
tärkeämpi kuin toisille, eräs oppilas tuli erityisesti kertomaan, että oli hienoa, kun 
minulla oli aikaa kerätä heidän ideoitaan.

Olin suunnitellut, että järjestäisimme oppilaiden kanssa heille tärkeitä asioita ryh-
miksi, mutta koululaisten mielestä se ei ollut tarpeen. ”Ei niitä tarvii järjestää, ne 
on just hyvin.” Kysyin tekemisen lomassa oppilailta heidän osallisuuteen liittyvistä 
kokemuksistaan. Eräs oppilas kertoi, että he olivat suunnitelleet tunnilla kaupun-
kia. Kun kysyin että mitä hän ajattelisi siitä, jos lapset saisivat olla mukana suunnit-
telemassa kaupunkia, hän vastasi: ”Kaupungista voisi tulla vähän villi, jos lapset sais 
suunnitella sen.”

Tutkimusviikon aikana koulun oppilaskuntaa ohjaava opettaja tuli kertomaan, että 
heidän täytyi kerätä ideoita oppilailta hankerahan hakemista varten. Hän kysyi, 
ehtisinkö kerätä ideoita tutkimuspisteelläni, ja lupasin auttaa. Mielestäni oli hyvä, 
että sain kokeiltua myös todellisessa kontekstissa kysymistä. Teippasin aulan pöytiin 
koulun pohjakuvia ja fasilitoin ohi kulkeville oppilaille työpajaa siitä mitä paran-
nuksia he toivoisivat koulutiloihin. Käänsin opetusvirastosta tulleen hanketekstin 
selkokielelle, ja selitin oppilaille, että heidän tulisi yhdessä päättää hankinnoista 
viihtyisämpää koulua varten. Oppilaat suhtautuivat tekemiseen eri tavoin. Moni 
tuli tekemään useammankin ehdotuksen, ja toiset taas lähinnä pelleilivät ideoiden 
keräyspisteellä. Oppilaskuntaa ohjaava opettaja jatkoi ideoiden jatkokäsittelyn 
ohjaamista tutkimusviikkoni päätyttyä.

4.2. Case 2: Muotoilun Skidiakatemia 
– kerhokokonaisuus ja muotoiluoppaan laatiminen

Sain keväällä 2016 tilaisuuden kehittää ja pilotoida Ornamon ja Designmuseon 
kanssa palvelumuotoilun kerhokokonaisuuden osana Skidiakatemia -hanketta. 
Vedin suunnitelman pohjalta Arabian peruskoulussa 3.-6.-luokkalaisille iltapäi-
väkerhon, jonka kokemusten pohjalta muokkasin alun perin suunnittelemaani 
kerhosisältöä. 

Työskenneltyäni Helsingin Opetusvirastossa Muuttuvat koulut -projektissa olin 
kiinnostunut koulujen kanssa toimimisesta ja koin, etten virastosta käsin pääs-
syt tutkimaan asiaa lähempää. Tämä järjestyi Skidiakatemian iltapäiväkerhon 
kautta: suunnittelin ja toteutin kurssisisällön palvelumuotoilusta sen pohjalta 
mitä olin miettinyt opetusvirastossa ollessani. Minua kiinnostivat lasten tavat 
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hahmottaa kouluympäristöä ja sen mahdollisuudet koulussa tehtäville kokeiluille. 
Skidiakatemia-hankkeen tavoitteena oli kehittää muotoilukasvatusta muun muassa 
järjestämällä Helsingin kouluissa iltapäiväkerhoja. Kerhoissa pilotoitiin muotoilu-
kasvatuksen opetuskokonaisuuksia, opettajina toimivat muotoilun ammattilaiset 
yhdessä designmuseon pedagogien kanssa (Ornamo ry, 2015).

Suunnittelin hankkeen tavoitteiden pohjalta kerhosisällön, jossa hyödynsin 
Opetusvirastossa ja Arabian peruskoulussa tekemiäni havaintoja. Yritin etsiä ker-
hoa varten lapsille suunnattuja palvelumuotoilun menetelmiä, mutta niitä löytyi 
huonosti. Keskityin siis kehittämään aikuisille suunnatuista menetelmistä lapsille 
sopivia.  Kerhon lähtökohtana oli palvelumuotoilun oppimisen lisäksi se, että 
kerhossa käsiteltävät aiheet olisivat kerholaisten tuomia, mikä toi kerhoon osalli-
suuden ulottuvuuden. Ornamon puolella kerhosisältöäni pidettiin hyvänä ja sain 
suhteellisen vapaat kädet kokonaisuuden toteuttamiseksi. Suunnitellessani kerho-
kertojen sisältöä pyrin ajattelemaan koululaisten näkökulmasta hauskoja ja samalla 
suunnittelua hyödyttäviä harjoituksia.  Tarkensin suunnitelmieni yksityiskohtia 
myöhemmin myös kerhon toteutuksen aikana. Minulla oli vaikeuksia hahmottaa, 
mitä lapset ehtisivät lyhyen kerhokertamme aikana tehdä ja minkä ikäiset lapset 
osaisivat mitäkin.

Kerhossa oli tarkoitus käydä kahdeksan kerran aikana läpi muotoiluprosessin 
vaiheet ideoinnista prototyypin rakentamisen kautta palvelun kokeiluun. Kerho 
onnistui monilta osin hyvin, mutta huomasin myös monia asioita, joita en puut-
teellisten taustatietojeni takia ollut osannut ottaa huomioon kerhoa suunnitelles-
sani. Muokkasin opetussuunnitelmaa uudenlaiseksi, mutta aiemmin suunnitellun 
kerhosisällön sijaan suunnitelmaa hyödynnettiinkin Opinkirjo ry:n julkaiseman 
opettajan oppaan muodossa.

Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle

Skidiakatemia-hankkeen puitteissa tuotettua sisältöä päätettiin syksyllä 2016 
hyödyntää Opinkirjo ry:n tuottaman, opettajille suunnatun oppimateriaalin 
valmistelussa. Kerhoa varten suunnittelemiani menetelmiä kehitettiin edelleen 
monialaisessa tiimissä ja laajennettiin käsittelemään laajemmin palvelumuotoilun 
mahdollisuuksia koulussa. Opettajan opas muotoilukasvatukseen päätettiin toteut-
taa, koska sekä Ornamon, Designmuseon että Opinkirjo ry:n mielestä vastaavalle 

oppaalle oli tarvetta: materiaalia haluttiin levittää opettajien luettavaksi. Opinkirjon 
näkökulmasta muotoilukasvatus sopi erinomaisesti työtavaksi uusien, monialaisten 
opetuskokonaisuuksien toteuttamiseen ja suunnittelemani palvelumuotoilun sisäl-
löt haluttiin esittää opettajille työvälineenä uudenlaisen opetuksen suunnitteluun.

Olin muotoilukerhoa suunnitellessani pohtinut kerhon sisällön välittämistä opet-
tajalle, joka ei valmiiksi ymmärrä muotoilun menetelmiä. Pyrimme opettajan 
opasta laatiessa ottamaan tämän huomioon. Laadin tekstit siitä, mitä muotoilu ja 
palvelumuotoilu ovat, minkälainen koulu on palvelumuotoilun ympäristönä, mitä 
muotoiluajattelulla tarkoitetaan ja mikä on muotoiluprosessi. 

Muotoiluprosessina opettajan oppaassa käytettiin Aino Kivirannan teollisen muo-
toilun kerhoa varten suunnittelemaa muotoiluprosessia, jossa prosessin vaiheet ovat 
ongelma, empatia, ideointi, luonnostelu, prototyyppi, testaus, jatkokehittely ja 
lanseeraus. Mielestäni muotoiluprosessi piti myös selittää tarkemmin, joten muo-
toiluprosessia taustoittamaan kuvasin myös British Councilin kehittämän muotoi-
lun kaksoistimantin ja avasin sen eri vaiheet (löydä – määrittele – kehitä – kiteytä). 
Tämän lisäksi jokaisen vaiheen alkuun laitettiin kuvaus siitä mitä asioita juuri 
kyseisessä vaiheessa kannattaa ottaa huomioon. Pyrimme tekstien avulla auttamaan 
muotoilua ymmärtämätöntä lukijaa ymmärtämään jokaisen vaiheen merkitys ja 
näin parantamaan prosessin toimivuutta.

Suunnittelimme yhdessä Marjo Kenttälän ja Hanna Kapasen kanssa, miten muo-
toiluprosessin toteutumista voitaisiin tukea helposti omaksuttavien tehtävien avulla 
ja mietimme missä vaiheessa prosessia minkäkin laiset tehtävät olisivat mahdolli-
simman hyödyllisiä. Osa menetelmistä oli palvelumuotoilukerhoon kehittelemiäni. 
Tehtäviä täydennettiin tarpeellisilta osin, jotta saatiin jokaiseen prosessin vaiheeseen 
riittävä määrä sisältöä.

Opas julkaistiin Educa-messuilla tammikuun lopussa 2017. Olin messuilla mukana 
kertomassa oppaan sisällöstä. Opas herätti paljon kiinnostusta ja moni opettaja oli 
utelias sen suhteen. Oli kuitenkin myös paljon opettajia, jotka eivät nähneet, että 
palvelumuotoilun hyödyntäminen olisi heille mielekästä. Opas herätti kiinnostusta 
myös varhaiskasvatuksen puolella. Opettajan oppaan teossa keskeisiä havaintoja 
olivat erityisesti muotoilunäkökulman kehittyminen ja konseptin merkitys, joita 
kuvailen tässä lyhyesti:
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”Muotoilijan silmä” eli opettajan muotoilunäkökulman kehittyminen

Skidiakatemian iltapäiväkerhon tavoitteena oli suunnitella kerhokokonaisuus, 
jonka tuntisuunnitelmaa koulujen opettajat tai iltapäivätoiminnan vetäjä voisivat 
hyödyntää sellaisenaan. Suunnittelemaani kerhokokonaisuutta toteuttaessani 
minua epäilytti, miten oppilaista lähtöisin olevien kehittämisideoiden fasilitointi 
ja prosessin vetäminen onnistuisi pelkän kerhosuunnitelman avulla, jos vetäjällä ei 
olisi ymmärrystä muotoilusta. Jatkoimme kysymyksen parissa palvelumuotoiluop-
paan sisällön muokkaamisen aikana ja päädyimme selittämään muotoiluprosessin 
vaiheita oppaan alussa ja kuvailemaan koulua suunnittelun ympäristönä. Jatkoin 
aiheen tutkimista hahmottelemalla sitä minkälaiset menetelmät voisivat soveltua 
koulussa käytettäviksi ja miten muotoiluymmärryksen karttumista voisi hahmottaa. 
Muotoiluprosessin syvällinen ymmärtäminen vie aikaa, mutta ymmärrys kerrostuu 
kouluissa tehtyjen projektien kautta. Koulun toimijoiden kyky hallita prosesseja siis 
paranee ajan myötä.

Konseptin merkitys

Muokatessani muotoiluprosessia kerhosuunnitelmasta opettajan oppaaksi kävin läpi 
erilaisia tapoja hahmottaa prosessia. Sovittelin eri prosessia kuvaavia malleja pääl-
lekkäin pyrkiessäni ratkaisemaan miten niistä voisi kertoa mahdollisimman katta-
vasti mutta ymmärrettävästi. Tässä suurena apuna olivat oppaan muut tekijät, joilta 
sain palautetta siitä, mikä on muotoilijoille ymmärrettävää kieltä mutta opettajille 
ei. Tämän ajatusprosessin seurauksena huomasin, että eräs keskeinen tekijä on 
konseptin merkityksen ymmärtäminen suunnittelussa. Olen muotoilijana ja erityi-
sesti tila- ja kalustesuunnittelutaustallani tottunut konseptoimaan nousseita ideoita. 
Totesin että myös muotoiluprosessin selittämisessä konseptin käsitteen ymmärtämi-
nen on keskeisessä roolissa.  Kuvasin konseptin merkityksen oppaaseen seuraavasti:

”Konseptilla tarkoitetaan muotoilussa yhtenäistä ratkaisua, jolla on kantava perusi-
dea. Konseptia lähdetään rakentamaan työstämällä ideoinnissa syntynyttä materi-
aalia eteenpäin ryhmittelemällä sitä, ja jatkamalla syntyneiden ideoiden kehittelyä 
eteenpäin. Jotkut ideat toimivat yleensä konseptin ”selkärankana”, jonka ympärille 
palvelua aletaan rakentaa, ja toisista ideoista taas voi tulla konseptin sivujuonteita. 
Konseptien avulla voidaan luonnostella useita vaihtoehtoisia toimintamalleja kou-
luun ja yhdistää niitä tarvittaessa toisiinsa. Hyvänä perusajatuksena toimii kuiten-
kin se, että yksinkertainen konsepti on monimutkaista toimivampi ja parempi.”

4.3. Case 3: Meidän koulu muotoilee -työpaja 

Keväällä 2017 toteutin Mankalan kouluun Järvenpäähän suunnittelutyöpajan, mis-
sä luonnosteltiin uudenlaisia oppimistiloja yhdessä eri ikäisten oppilaiden kanssa. 
Sama prosessi toteutettiin kolmessa luokassa (kaksi vitosluokkaa ja yksi kakkos-
luokka). Ennen projektin aloitusta tapasin opettajia ja suunnittelimme prosessia 
yhdessä.

Jatkoin Skidiakatemia-projektissa Arabian koululla toteuttamaani kolmiulotteisen 
luonnostelun käyttöä myös tässä projektissa. Käytimme muoviputken ja kankaiden 
sijaan puisia rimoja, oranssia teippiä ja ruskeaa voimapaperia. Sovimme opettajien 
kanssa, että lasten kanssa rakennetut luonnokset voidaan jättää koekäyttöön koulul-
le vähäksi aikaa, jotta he saavat kokemusta niiden käytännön toimivuudesta.

Luokissa oli parikymmentä lasta ja lisäkseni paikalla oli oman luokanopettajan 
lisäksi taitoaineiden opettaja, joka auttoi käytännön järjestelyissä ja otti valoku-
vasi rakentelua. Opettajat myös toimivat oppilaiden apuna teipin leikkaamisessa, 
keskeneräisten rakennelmien kannattelussa ja auttoivat miettimään rakenteellisia 
ratkaisuja. 

Työskentely aloitettiin esittäytymisillä ja ohjeistuksella päivän tehtävään. Tämän 
jälkeen oppilaat hakivat pareittain noin neliömetrin suuruisiksi paloiksi leikattua 
voimapaperia - jokaiselle lapselle oli varattu yksi paperi. Papereiden avulla harjoitel-
tiin keskittymispaikan luomista pelkän paperin avulla parityönä: toinen oppilaista 
piteli paperia irti maasta ja toinen keskittyi sen synnyttämän tilan kokemiseen. 
Lämmittelytehtävä sujui rauhallisesti ja oppilaat onnistuivat hyvin ymmärtämään 
harjoituksen avulla tilakokemuksen käsitteen.

Seuraavaksi pareista muodostettiin neljän ryhmiä ja aloitettiin keskittymispaikkojen 
luonnostelu. Oppilaat hakivat paperin lisäksi rimoja ja teippiä ja saivat lisäohjeita: 
rakennelmia tuli luonnostella kokemusta kuunnellen, tarkoituksena oli miettiä 
mikä olisi hyvä paikka keskittyä oppimaan yksin tai yhdessä. Keskittymispaikkojen 
rakentelua seurasivat vierailut muitten paikkoihin ja niistä keskustelu.
Materiaalien koko ja muoto ohjasivat luonnostelua. Paperi ja teippi olivat selkeästi 
sopivia materiaaleja alakouluikäisille, koska vaativat jonkin verran miettimistä 
millaisia rakenteita rimojen avulla tarvittiin, mutta olivat tarpeeksi helposti työstet-
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täviä ja saatiin aikaan pystyssä pysyviä rakennelmia. Osa ryhmistä ohjautui selkeästi 
käyttämään luokassa olevia kalusteita osana rakennelmia, osa halusi tehdä lattiaan 
tai seinään tukeutuvia rakennelmia. Paperia käytettiin myös lattialle asetettuna tilan 
rajaamiseksi. Monissa rakennelmissa oli selvä raja - “sisällä” ja “ulkona”, mikä erosi 
siitä, miten luonnostelu eteni muoviputkien ja kankaan kanssa. Rakennelmia myös 
nimettiin ja koristeltiin piirtämällä, teipeillä ja yli jääneillä rimoilla.

Lapset selvästi keskittyivät tilakokemuksiin. He menivät mielellään yhdessä raken-
nelmien sisään ja kokivat tilaa yhdessä. Suunnittelu eteni vaiheittain, ensin raken-
nettiin jotain, kokeiltiin ja rakennettiin lisää. Rakentelun aikana käytiin katsomassa 
toisten rakennelmia ja otettiin vaikutteita. Myös rakennelman esittely aikuisille oli 
selvästi mieleistä puuhaa. He olivat miettineet tarkasti sisääntuloreitit, sisätilojen 
käyttömahdollisuudet ja näkymät sisältä ulos. Opettajat eivät tarjonneet valmiita 
ratkaisuja oppilaille, vaan antoivat heidän miettiä, kokeilla ja kokea rakentelua.

Projekti jatkui syksyllä Lilli Mäkelän ohjaamana. Rakentelussa syntyneitä ideoita 
hyödynnettiin “lukujurttien” suunnittelussa. Lukujurtat ovat edelleen käytössä 
Mankalan koululla. 

4.4. Case-esimerkkien teoreettinen analyysi 
yhteissuunnittelun kannalta
Ensimmäisen kouluympäristössä tekemäni projektin (Case 1) tavoitteena oli ym-
märtää paremmin, miten koulun arki rytmittyy ja minkälaisia tunnelmia ja tilan-
teita koulupäiviin liittyy. Olin tutustunut koulujen toimintaan vain virastosta käsin 
ja minulta puuttui olennaiseksi näkemäni kokemuksellinen tieto koulun arjesta. 
Käsitykseni koulun arjen rytmistä ja muotoilusta eri tilanteissa syventyi seuraavan 
kahden projektin (Case 2 ja Case 3) myötä. 

Toimin projektien aikana erilaisissa rooleissa. Kaupunkimuotoilun kokeilupisteellä 
toimin ulkopuolisena fasilitoijana, Palvelumuotoilukerhon toteutin muotoilupe-
dagogin roolissa ja Meidän koulu muotoilee -hankkeessa toimin muotoilun asian-
tuntijana yhteistyössä opettajien kanssa. Tämän lisäksi Matka palvelumuotoiluun 
-oppaan teossa työskentelimme Marjo Kenttälän ja Hanna Kapasen kanssa tiiminä 
yhdistäen pedagogista osaamista ja muotoiluosaamista. Kolmen case-esimerkin 

aikana toteuttamani projektit toivat esiin, että muotoilutoimintaan vaikuttavat 
vahvasti työskentelyn ajankohta, työskentelypaikka sekä työskentelyn liittyminen 
opetukseen. Toteuttamani projektit erosivat toisistaan niin ajankohdan, paikan 
kuin opetukseen liittymisenkin suhteen ja muodostivat monipuolisen kuvan muo-
toilutoiminnan sijoittumisesta koulun arkeen.  

Työskennellessäni case-esimerkkien parissa dokumentoin työtäni valokuvaten ja kir-
joittaen muistiinpanoja. Varsinaisten oppilaiden kanssa tehtyjen projektien lisäksi 
havainnoin myös koulun muuta toimintaa ja keskustelin opettajien kanssa mieleeni 
nousseista kysymyksistä. Analyysi on toteutettu ryhmittelemällä havaintojani te-
maattisiksi kokonaisuuksiksi, joita syntyi yhteensä kolme: peruskouluympäristöön 
liittyvät havainnot, muotoiluprosessiin liittyvät havainnot ja menetelmien kehit-
tämiseen liittyvät havainnot. Tämän lisäksi esiin nousi osallisuuden, toimijoiden 
yhteistyön ja aikataulun teemat, jotka olen sisällyttänyt osaksi kolmea pääteemaa. 
Ryhmiteltyä aineistoa on tarkasteltu suhteessa teoreettiseen viitekehykseen.
4.4.1. Havaintoja kouluympäristöstä

Varjostaminen Arabian peruskoulussa (Case 1) osoitti, että koulupäivien tiivis tahti 
ja opetushenkilökunnan yhdessä sopimat sisällöt on otettava huomioon niin muo-
toiluprojektien suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Palvelumuotoilukerhon (Case 
2) opetuskokonaisuus tapahtui koulupäivien ulkopuolella ja hyvin etukäteen suun-
nitellun aikataulun puitteissa; Järvenpäässä toteuttamani yhteissuunnittelutyöpajat 
(Case 3) sijoittuivat koulupäivien aikana osaksi oppituntien ohjelmaa. Kokemukset 
työskentelystäni koulun eri tasoilla tukevat Pajun (2011) kuvaamaa jakoa viralliseen 
ja epäviralliseen kouluun siten, että Case 3 lähimpänä edustaa virallista koulua ja 
Case 1 epävirallista koulua niiden koulun arkeen liittymisen suhteen perusteella. 

Toinen esiin noussut ilmiö oli koulun ”kehärakenteen” (Kivinen ym., 1985) 
näkyminen oppilaiden käytöksessä. Virallisen opetuksen ulkopuolella käytävä-
tiloissa toteuttamiini projekteihin osallistuneet oppilaat suhtautuivat tehtäviin 
rennommin ja omakohtaisemmin kuin osana opetusta toteutettuihin tehtäviin.11 
Palvelumuotoilukerhossa (Case 3) työskentelimme sekä luokka- että aulatiloissa 
ja huomasin oppilaiden työskentelevän vapaammin luokan ulkopuolella. Tähän 
vaikutti myös tehtävän luonne – paperin ja kynän parissa työskentely muistutti 

11 Havaintoni aulatilojen soveltuvuudesta vapaampaan työskentelyyn vertautuu 3. luvussa 
käsittelemääni Reggio Emilia -koulujen piazzaan. (Hedman, 2005)  
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enemmän virallisia koulutehtäviä kuin hahmomallien rakentelu kapalevystä. 
Oppilaat olivat sen sijaan iltapäiväkerhossa (Case 2) selvästi väsyneempiä kuin 
koulupäivän aikana – koulupäivän arki näyttäytyi kaikissa tapauksissa tiiviinä ja 
tiukasti aikataulutettuna. Päivän aikana tapahtuvaan toimintaan keskityttiin selvästi 
iltapäivätoimintaa paremmin, riippumatta siitä tapahtuiko se osana opetusta vai 
välitunneilla.

Projektien aikana tulivat myös esiin kouluihin muodostuneet omanlaisensa toimin-
takulttuurit. Olin jo Helsingin Opetusvirastossa työskennellessäni tavannut useiden 
koulujen rehtoreita ja henkilökuntaa ja huomannut, että opettajakunnan toimin-
taan vaikuttivat aiemmin koulussa tapahtuneet rakenteelliset muutokset (esimerkik-
si koulujen yhdistämiset tai painotusten muutokset). Arabian peruskoulu (Case 1 
ja Case 2) ja Mankalan koulu (Case 3) olivat lähtökohtaisesti muotoilumyönteisiä 
kouluja – Arabiassa (Case 2 ja Case 3) tämä näkyi myös virallisena muotoilupaino-
tuksena. Opettajat asennoituivat avoimesti projektimuotoiseen tekemiseen ja olivat 
valmiita kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja. 

Kouluympäristö12 oli vastaanottavainen erityisesti informaalin koulun alueella 
– opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus tuki hyvin muotoiluprojekteihin osallis-
tumista. Opetussuunnitelmaan liittyi vain Meidän koulu muotoilee -hankkeessa 
toteuttamani projekti (Case 3). Siinä muotoilu asettui hyvin opetuksen sisältöihin, 
varmasti myös sen takia että opettajat olivat aiemminkin työskennelleet muo-
toilullisten opetussisältöjen parissa. Kun rakensimme luokkiin ja käytävätiloihin 
keskittymispaikkoja paperin ja rimojen avulla opettajat sopivat oppilaiden kanssa, 
että majoja voitaisiin kokeilla oppimiskäytössä seuraavan viikon ajan. Koulujen 
avoin toimintakulttuuri näkyi myös fyysisen kouluympäristön joustavuutena. 
Käytävätiloja sai käyttää uuden kokeilemiseen ja oppilaat kokivat luontevana 
kehittää uusia toimintatapoja fyysisiin tiloihin. Avoimuus näkyi myös siinä, että 
kouluissa suhtauduttiin mutkattomasti uusien toimintamallien kokeilemiselle. 
Koulujen arki on kuitenkin kiireistä, joten tekemieni yksittäisten kokeilujen perus-
teella on vaikea tehdä laajempaa kokeilutoimintaa koskevia päätelmiä. Tutkituissa 
kouluympäristöissä oli joitakin valmiita käytäntöjä, jotka tukivat kokeilujen istu-
mista koulun arkeen. Esimerkiksi viikoittaiset aamunavaukset toimivat tilaisuutena 
tiedottaa ja kerätä palautetta kokeiluista.

12 Viittaan tässä 3. luvussa esittelemiini koulun toimintakulttuurin osa-alueisiin (Gordon 
ym., 2004). 

Osallisuuden näkökulmasta muotoiluprojektit nostivat esiin oppilaiden suhtautu-
miseen, viestintään ja oppilaiden töiden näkymiseen liittyviä teemoja. Jokaisen pro-
jektin osallistujista osa oli selkeästi kiinnostuneempia tuomaan äänensä kuuluviin 
ja osallistumaan koulun kehittämiseen ja ideointiin. Arabian peruskoulussa (Case 1 
ja Case 2) tämä näkyi selvimmin, osittain varmasti myös sen takia että vietin aikaa 
koulussa pidempään (lähes koko lukukauden) kuin muissa kouluissa (muutaman 
päivän). Kohtaaminen aikuisen kanssa merkitsi joillekin oppilaille paljon, kuulluksi 
tulemiselle ei aina kiireisessä arjessa ole kovinkaan paljon aikaa. Jotkut oppilaat 
olivat kriittisiä lasten yhteiskunnan suunnitteluun osallistumisen suhteen.  Tämä 
yllättäväkin asenne kävi ilmi erityisesti 10-12 vuotiaiden lasten kohdalla. Asenteet 
kouluympäristön suunnitteluun osallistumiseen olivat lähtökohtaisesti positiivisia, 
mutta koulun ulkopuolella lapset epäilivät, että lasten ideoiden pohjalta suunnitel-
lut ratkaisut saattavat olla sopimattomia oikeasti toteutettavaksi. 

Huomasin muotoiluprosessiin liittyvän viestinnän olevan erityisen tärkeää. Tämä 
havaintoni pohjautuu erityisesti Arabian koulussa tekemääni kokeilupisteeseen 
(Case 1). Suunnittelin toimintaani koulussa kerroksittain tekemieni harjoitusten 
pohjalta. Tämä osoittautui ongelmalliseksi, sillä opettajat eivät valmiiksikaan 
tienneet mistä on kyse. Heille ei tullut tilaisuutta perehtyä työhöni kiireisen kou-
luviikon aikana ja osallistua työnsä ohella prosessiin. Toinen viestintään liittyvä 
havaintoni liittyi opintohallinnon ja koulujen väliseen kieleen. Opetushallituksen 
julkaiseman tiedotteen kääntäminen selkokielelle mahdollisti oppilaiden ideoiden 
keräämisen koulun aulassa ja herätti kysymyksen oppilaiden osallisuuden tukemi-
sesta myös viestinnällisin keinoin.  

Omien ajatusten jakaminen ja työn tulosten näkyminen muille nousi tärkeänä 
teemana esiin. Mankalan koulussa (Case 3) töiden rakentelun lomassa niitä esi-
teltiin muille ja koristeltiin käsillä olevilla materiaaleilla – teipeillä ja rimoilla. 
Rakennelmia nimettiin ja niistä kerrottiin muille oppilaille. Arabian peruskoulussa 
(Case 1) aulatila toimi paikkana töiden esittelylle ja oppilaat kävivät toistuvasti 
katselemassa muiden töitä ja tarkistamassa, onko oma työ vielä tallella. Näiden 
kokemusten pohjalta uskon, että Reggio Emilia -pedagogiikassa tärkeänä pidetty 
läpinäkyvyyden ja jakamisen teema13 tukee myös muotoilutoiminnan avulla tavoi-
teltua osallisuutta.

13 Viittaan tässä Rinaldin (2004)(2004) ja Hedmanin (2005) kuvaamaan läpinäkyvyyden 
käsitteeseen.
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4.4.2. Havaintoja muotoiluprosessista ja luovasta työskentelystä

Kolmannessa luvussa kuvailemani kouluympäristön ja leikin paradoksi (Mardell 
ym., 2016) näkyi työskentelyni aikana esimerkiksi kokeilevan työskentelyn ja 
aikataulutetun arjen yhteensovittamisen haasteena (Case 1). Useampi opettaja oli 
kiinnostunut sisällyttämään muotoilua osaksi opetustaan, mutta erityisesti useita 
oppiaineita sisältävät projektit oli suunniteltava hyvin etukäteen (Case 1). 

Helsingissä joissain kouluissa toteutettiin ilmiöpohjaisia opetuskokonaisuuksia, 
jotka selvästi lisäsivät kiinnostusta muotoilun hyödyntämiseen, tämä näkyi esi-
merkiksi Educa-messuilla tammikuussa 2016 Matka palvelumuotoiluun -oppaasta 
keskustellessani (Case 2). Useassa koulussa oli myös kiinnostusta sisällyttää muotoi-
lua laajemmin koulun toimintaan – aiemmin opettajat ovat mieltäneet muotoilun 
enemmänkin osaksi kädentaitoaineiden opetusta. Opettajien muotoiluymmär-
ryksen lisääntyminen ja tämän kehityksen tukeminen nousi esiin sekä opettajien 
kanssa käymissäni keskusteluissa että työskennellessäni kouluissa projektien parissa.

Haastavia vaiheita luovan prosessin ohjauksessa opettajille ja oppilaille olivat 
erityisesti ideoiminen ja ideoiden lajittelu konsepteiksi. Opettajien kanssa työsken-
nellessä huomasin, että muotoilualalla olin ehtinyt tottua useiden vaihtoehtoisten 
ratkaisujen hahmotteluun. Ideoimiseen tarvittiin tukea erityisesti ideointivaiheen 
alussa – opettajat ja oppilaat jäivät helposti kiinni ensimmäisiin ideoihin näkemättä 
tarvetta miettiä useampia vaihtoehtoja. Huomasin myös, että pääidean löytämistä 
pitää harjoitella ja tunnistaa miten toisista ideoista voi tulla sivujuonteita. 

Tuottaessamme sisältöä Matka palvelumuotoiluun -oppaaseen (Euro, Kapanen, 
Kiviranta, & Ilonen, 2017) huomasin, että suunnitteluprosessin vaiheiden selittä-
minen opettajille auttoi hahmottamaan prosessia. (Case 2) Ajatuksena oli auttaa 
muotoiluun ensi kertaa tutustuvaa opettajaa hahmottamaan paremmin eri vaihei-
den tarkoitusta. Tekstin laatiminen oli kiinnostava oppimisprosessi, sillä huomasin 
katselevani muotoilun käsitteitä hieman eri kannalta keskustellessani niistä opetta-
jien kanssa peruskoulun kontekstissa.

Lasten osallisuuden kannalta tärkeinä teemoina nousivat luovan prosessin ohjaus 
lapsilähtöisesti ja valmiiksi saamisen kokemus. Lapsilähtöinen prosessin ohjaus 
nousi ensi kerran esiin Arabian peruskoulussa (Case 1), kun ehdotin oppilaille ide-
oiden lajittelua teemoittain. Oppilaat eivät nähneet olennaisena teemoittain jaotte-

lua, joten päätimme antaa ideoiden olla alkuperäisessä järjestyksessä. Huomasin että 
oppilaat sitoutuivat projektiin paremmin, kun he saivat vaikuttaa prosessin kul-
kuun. Palvelumuotoilukerhon aikana tuli myös vastaan tilanteita, joissa keskustelin 
oppilaiden kanssa prosessin uudelleen suuntaamisesta. Etukäteen suunnitellut sisäl-
löt muokattiin yhdessä tukemaan yhteistä projektin suuntaa, tämä auttoi oppilaita 
myös motivoitumaan paremmin mukaan kerhon toimintaan. Valmiiksi saamisen 
kokemus nousi esiin keskusteluissa opettajien kanssa, erityisesti Arabian peruskou-
lussa (Case 1) aihe oli ongelmallinen, koska projekti oli niin lyhytkestoinen. 

Löydä Määrittele Kehitä Kiteytä

Lähtökohtana ole-
vaa ongelmaa tai 
parannuskohtaa 
aletaan tutkia, jolloin 
näkemys aiheesta 
laajenee. Usein käy 
niin, että huomataan 
kysymyksen olevan 
huomattavasti en-
simmäistä oletusta 
monimutkaisempi, tai 
että todellinen on-
gelma onkin jossain 
muualla. Empatian ja 
ideoinnin menetelmät 
auttavat kysymyksen 
laajentamisessa. 

Kun tutkittavasta 
aiheesta tiedetään 
enemmän ja on syn-
tynyt ideoita ja ehkä 
luonnoksia, on aika 
määritellä tarkemmin 
se, mitä oikeastaan 
ollaan ratkaisemassa. 
Tässä vaiheessa on 
hyvä unohtaa alku-
peräinen lähtökohta 
ja palata uudelleen 
miettimään, mistä 
on kyse. Tiedon ja 
ymmärryksen myötä 
voidaan rakentaa 
kokonaisvaltaisempi 
suunnittelun perusta. 
Tämä kuvataan kak-
soistimantissa ”supis-
tamisena” eli tärkeän 
tiedon valikoimisena 
kaikesta kerätystä. 

Kun ongelma on 
rajattu uudelleen, 
voidaan siirtyä uudel-
leen laajentamaan. 
Tällä kertaa ei enää 
laajennetakaan 
olemassa olevan 
ymmärtämistä, vaan 
keskitytään ideoi-
maan kaikkia mah-
dollisia tapoja vastata 
uudelleen määritel-
tyyn kysymykseen. 
Ideoita jalostetaan 
eteenpäin eri suuntiin, 
luodaan konsepteja 
ja testataan erilaisia 
mahdollisuuksia. 

Kun mahdollisis-
ta ratkaisuista on 
opittu lisää, on aika 
siirtyä uudelleen 
supistamaan, jolloin 
ratkaisu ongelmaan 
kiteytyy. Tähän hyvä 
apuväline on eri-
laisten konseptien 
suunnittelu ja ana-
lysointi ratkaistavan 
kysymyksen näkökul-
masta. Konsepteista 
jatketaan prototyypin 
suunnitteluun ja 
testaukseen, mikä 
entisestään supistaa 
mahdollisten vaih-
toehtojen määrää. 
Lopulta työ kiteytyy 
valmiiksi ratkaisuksi, 
joka voi olla uusi tapa 
toimia, uusi apuväline 
tai toisenlaiseksi muo-
kattu ympäristö. 

Taulukko 6: Kaksoistimantti 
opettajille selitettynä teoksessa 
”Matka palvelumuotoiluun” 
(Euro ym., 2017)
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Muun muassa Keinonen (2009) ja Lee (2014) ovat tuoneet esiin menetelmien 
väärin tulkinnan ja soveltamisen ongelmia. Matka palvelumuotoiluun -julkaisussa 
(Case 2) kuvatut muotoilumenetelmät voidaan nähdä työkalumaisina keinoina 
tarttua muotoiluun, menetelmäkuvausten sisältö riittää toteuttamaan menetelmien 
pohjalta muotoiluprosessi alusta loppuun. Muotoiluprojekteihin harjaantunut 
opettaja voi käyttää samoja menetelmiä myös Keinosen jaottelun mukaan osaami-
sena tai agendana, hänen näkökulmansa ja intentionsa suhteessa valittuun muotoi-
lutoimintaan määrittelee sen mikä menetelmän kulloinenkin rooli tai tarkoitus on 
osana muotoiluprosessia.

4.4.3. Havaintoja muotoilumenetelmien kehittämisestä

Pyrin työssäni selvittämään, miten muotoilumenetelmiä kehitetään peruskouluun. 
Muotoilumenetelmäksi voidaan tulkita hyvinkin yksinkertainen toimintamalli tai 
teko. En kokenut tarpeelliseksi määritellä tarkemmin mitä muotoilumenetelmä 
työssäni tarkoittaa vaan jaottelin kehittämiäni menetelmiä niiden soveltamis-
mahdollisuuksien mukaan kategorioihin (Taulukko X). Menetelmiä kokeillessani 
huomasin, että materiaalivalinnoilla ja työskentelyn ohjaamisella voidaan suunnata 
menetelmiä halutun oppimisen saavuttamiseksi. 

Ennen työskentelyni aloittamista arvelin, että peruskouluympäristöön tarvi-
taan erityisesti kouluympäristöön suunniteltuja menetelmiä. Työskenneltyäni 
Helsingin opetusvirastossa Muuttuvat koulut -projektissa olin huomannut kou-
luympäristön olevan monitahoinen suunnitteluympäristö ja pyrin suunnittelu-
projekteissani tarkastelemaan sitä muotoilumenetelmien soveltuvuuden kannalta. 
Muotoilumenetelmät ovat kuitenkin aina osana muotoiluprosessia, niiden tutkimi-
nen prosessista erillään ei mielestäni ollut järkevää. Pyrinkin yksittäisten menetel-
mien sijaan erittelemään onnistuneen yhteissuunnittelun piirteitä kouluympäristös-
sä. Kokeilujeni pohjalta sain määritettyä suuntaviivoja menetelmien kehittämiseen. 

Työskentelyni oppilaiden kanssa sisälsi sekä olemassa olevien muotoilumenetelmi-
en testausta kouluympäristössä että uusien menetelmien kehittämistä. Käytettyjä 
menetelmiä oli yhteensä 13, joista useimmat olivat muotoilussa yleisesti käytettyjä 
menetelmiä. Lisäksi sovelsin muotoilullisia työtapoja neljäksi uudeksi menetelmäksi 

työskennellessäni Arabian peruskoulussa (Case 1 ja Case 2).14 Kehittämistäni me-
netelmistä kaksi (3D-luonnostelu ja pohjapiirros-ideointi) on esitelty tässä luvussa, 
satunnaiset parit -menetelmä ja ristiinkehittely on kuvailtu teoksessa Matka palve-
lumuotoiluun (Euro ym., 2017).

Jaottelin menetelmät käyttökohteen ja soveltuvuuden mukaan kaavioon n. 
Kaaviossa on myös eritelty menetelmien käyttö projekteittain. Suurin osa käyttä-
mistäni menetelmistä soveltui sekä fyysisen ympäristön suunnitteluun että palvelu-
muotoiluun, osaa menetelmistä voitiin käyttää vain paikan päällä suunnittelukoh-
teessa. Jaottelin menetelmät myös sen mukaan, soveltuvatko ne käytettäviksi sekä 
nykytilan kartoittamisessa että ideoimisessa ja sovelsinko niitä materiaalilähtöiseen 
työskentelyyn. 

14 Menetelmissä käyttämäni periaatteet ovat muotoilun alalla yleisesti käytettyjä. 
Sovelsin niitä koululaisten kanssa käytettäviksi kokonaisuuksiksi ja ”paketoin” ne soveltumaan 
tiettyyn tarkoitukseen.

Taulukko 7: Menetelmien jaottelu 
soveltuvuuden mukaan

A) Muotoilun käytännöistä 
soveltamani menetelmä

B) Palvelumuotoiluun soveltuva 
menetelmä

C) Tilasuunnitteluun / 
elinympäristön kehittämiseen 
soveltuva menetelmä

D) Soveltuu kohteen ulkopuolella 
tapahtuvaan suunnitteluun

E) Soveltuu sekä nykytilan että 
ideoiden kanssa työskentelyyn

F) Sovellettu materiaalilähtöiseen 
työskentelyyn.

Menetelmän nimi Case A B C D E F
1. Viisi kertaa miksi 2 x x x
2. Haastattelu 1,2 x x x x
3. Bodystorming 3 x x x
4. Koulu kaikilla aisteilla 2,3 x x
5. SWOT 2 x x x x
6. Systeemikartta 2 x x x x
7. Roolileikki 2 x x x
8. Tapahtumapolku 2 x x x x
9. Prototyyppi palvelusta 2 x x
10. Satunnaiset parit 2 x x x x x
11. 3D-luonnostelu 2, 3 x x x x x
12. Ristiin kehittely 2 x x x x
13. Pohjapiirros-ideointi 1 x x x x x x



64 65

Olen kuvannut case-esimerkeissä Skidiakatemian palvelumuotoilukerhossa (Case 
2) ja Meidän koulu muotoilee -projektissa (case 3) kehittämäni kolmiulotteisen 
luonnostelun menetelmää (3D-luonnostelu). Käyttämäni materiaalit olivat ensim-
mäisellä kerralla muoviputket, ilmastointiteippi ja kangas, toisella kerralla vaihdoin 
putket puisiin rimoihin ja kankaan voimapaperiin. Tämä vaikutti olennaisesti 
suunnittelun etenemiseen lasten kanssa. Menetelmien räätälöinti sisältääkin niiden 
valinnan ja ajankohdan lisäksi myös menetelmiin käytettyjen materiaalien ja työvä-
lineiden määrittelyn. Työskennellessäni Arabian koululaisten kanssa Skidiakatemia-
palvelumuotoilukerhossa (Case 2) luonnostelimme aulatilaan sähköputkien, teipin 
ja kankaan avulla suunnitteilla olevan kasvihuoneen hahmon. Olin yllättynyt siitä, 
miten hyvin oppilaat osasivat tehdä yhteistyötä. He tekivät myös omatoimisesti 
suunnitteluvalintoja (mistä mennään sisään, minkä kokoinen tila olisi sopiva jne.). 
Kokeilin samaa menetelmää Mankalan koulussa (Case 3) suunnitellessamme keskitty-
misen paikkoja kouluympäristöön, tällöin valitsimme opettajien kanssa käytettäviksi 
materiaaleiksi puuriman, voimapaperin ja teipin. Mankalassa rakentelu aloitettiin 
eläytymällä ensin itsenäisesti voimapaperin muodostamaan tilakokemukseen, sen 
jälkeen siirryttiin rakentamaan yhdessä keskittymispaikkoja. Voimapaperi on materi-
aalina kangasta rajaavampi, tämä vaikutti suunnitteluun ohjaten oppilaita miettimään 
näkymiä. Useat ryhmät leikkasivat aukkoja paperiin, osa myös koristeli rakennelmia 
teipein ja piirroksin. 

Paperi, kangas ja teippi olivat selkeästi sopivia materiaaleja alakouluikäisille, sillä ne 
ovat tarpeeksi helppoja työstää ja mahdollistavat kuitenkin monipuolisen luonnos-
telun. Oppilaat hahmottivat Mankalan koulun (Case 3) työpajassa helposti keskit-
tymispaikkojen luomiseen tarvittavat rakenteet, ohjaavia aikuisia tarvittiin lähinnä 
leikkaamaan teippiä. Rakentamiseen varatussa ajassa saatiin aikaan pystyssä pysyviä 
rakennelmia. Osa keskittymispaikkoja rakentaneista ryhmistä ohjautui selkeästi 
käyttämään luokassa olevia kalusteita osana rakennelmia, osa halusi tehdä lattiaan tai 
seinään tukeutuvia rakennelmia. Paperia käytettiin myös lattialle asetettuna tilan ra-
jaamiseksi. Monissa rakennelmissa oli selvä raja - “sisällä” ja “ulkona”, tämä erosi siitä, 
miten luonnostelu eteni muoviputkien ja kankaan kanssa. Toinen käyttämäni tilaan 
liittyvä, inspiroivia materiaaleja hyödyntävä menetelmä oli Arabian peruskoulussa 
Kaupunkimuotoilun kokeilupisteellä kokeilemani ideointimenetelmä (Pohjapiirros-
ideointi). Oppilaat saivat piirtää kuultopaperille ideoitaan hyödyntäen pöytään teipat-
tua koulun pohjapiirustusta. Kuultopaperin leikkaaminen ja sille piirtäminen inspiroi 
oppilaita työskentelyyn ja osa oppilaista myös kävi keskustelua pohjapiirustuksen 
äärellä. Kuultopaperiin kiinnitettiin tehtävää varten tulostamani nimiö, jonka avulla 
saattoi hahmottaa mihin tilaan idea liittyi. 

Kun muokkaamme ajatuksia konkreettiseen muotoon, “käsitämme” ne uudella 
tavalla. Pahvista ja kapalevystä rakentelu osoittautui Arabian peruskoululla pitä-
mässäni palvelumuotoilukerhossa (Case 2) kiinnostavaksi ajatusten kehittämisen 
keinoksi. Lasten käsitys alun perin saadusta ajatuksesta muuttui sillä aikaa, kun he 
ensin selittivät ajatuksensa ääneen ja sen jälkeen alkoivat hahmotella idean fyysistä 
muotoa kapalevylle. Tähän viitataan myös kolmannessa luvussa esitellyissä työme-
netelmissä OWL Circles ja Magic Machines (Andersen, 2012; Andersen & Wilde, 
2012). Myös osallistavan suunnittelun menetelmä ”thinging” mahdollistaa kerto-
misen ja esittelyn osana työskentelyä (Björgvinsson ym., 2010). Materiaalit myös 
luovat tunnelmia. Kolmiulotteisessa luonnostelussa oppilaiden kokemat tilalliset 
elämykset tekivät työskentelystä antoisaa ja loi mahdollisuuksia myös koetulle 
kokemusten jakamiselle. Vilkkaassa käytävätilassa työskentely Arabiassa ja Anttilan 
koulussa oli selvästi rauhallisempaa silloin kun oppilailla oli käytettävissään aisteja 
herätteleviä, värikkäitä tai kiinnostavia materiaaleja.

Oppilaiden ohjaus ja pedagogiset kysymykset olivat minulle ennestään vieraita 
alueita aloittaessani työskentelyn peruskouluympäristössä. Minun oli vaikea hah-
mottaa varattava aikaa tehtäville ja ennakoida mitä oppilaat osaisivat itsenäisesti 
tehdä. Tämän takia koin hedelmällisenä työskentelyn yhdessä opettajan kanssa. 
Oppilaiden työskentely ryhmässä ja oikean tunnelman luominen tulivat kuitenkin 
tutummaksi projektien edetessä ja uskonkin että oppilaiden kanssa työskentelyyn 
kehittyy kokemuksen kautta hyvä tuntuma – miten tekeminen sujuu parhaiten ja 
miten ruokkia oppilaiden intoa ideoimiseen ja kokeilemiseen. Erityisen kiinnosta-
vaa oli mielestäni useita ryhmiä sisältäneissä työskentelytilanteissa esiintynyt toisten 
matkimisen ilmiö. Uskon että sitä voitaisiin hyödyntää muotoiluprojekteissa. 
Toisten ideoista saadut uudet ideat ovat muotoilukirjallisuudessakin noteerattu 
aihe, joka liittyy myös avoimen suunnittelukulttuurin kehittymiseen.

Mietimme opettajille suunnatun palvelumuotoiluoppaan suunnittelun yhteydessä 
(Case 2) valmiiksi saamisen kokemusta muotoiluprojekteissa. Prosessimuotoisessa 
työskentelyssä ajatusten kehittymisen dokumentointi ja työn jakaminen muille on 
erityisen tärkeää. Reggio Emilia -pedagogiikassa käsitellään myös dokumentoin-
tia ja ajatusten jakamista, siihen liittyvät käytännöt voisivat soveltua hyvin myös 
peruskouluissa hyödynnettäviksi. Matka palvelumuotoiluun -oppaassa vaihtoehtoja 
töiden esittelemiseksi kuvattiin seuraavasti:
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”Palvelumuotoilumatkaa on syytä juhlistaa yhteisöllisesti ja antaa kaikille tekijöille 
ansaittua palautetta. Lanseerauksessa tehty työ voidaan tuoda esille näyttelynä, lehtenä, 
videona tai verkkojulkaisuna. Lanseeraus voi olla myös projektin esittely koulun yh-
teisessä tilaisuudessa tai vaikka esityksessä huoltajille. Toteutus voi olla näyttely, jolloin 
näyttelytilaa etsiessä sopivia paikkoja voivat koulun lisäksi tarjota esimerkiksi paikalliset 
kirjastot, kulttuurikohteet tai yhteisötilat. Näyttelyn yhteydessä on mahdollista kerätä 
edelleen palautetta.

Valmiiksi saatu työ on palkitsevaa ja sen lanseeraus myös palauttaa mieliin muotoilu-
prosessin vaiheet. Lanseeraustilaisuudessa voidaan keskustella opitusta ja jakaa koke-
muksia ja tuntemuksia matkan varrelta. Yhdessä voidaan pohtia, mitä ollaan opittu ja 
mikä on ollut hauskinta.”

Kouluympäristössä tapahtuvan työskentelyprosessin dokumentoinnin ja jakamisen 
menetelmiä voitaisiin kehittää muotoilun kentältä poimittujen työtapojen pohjalta. 
Tämä edistäisi myös muotoiluosaamisen leviämistä kentällä ja kouluympäristön 
ulkopuolelle jaettuna lisäisi myös oppilaiden osallisuuden kokemusta kaupungissa.

5. Tulokset ja pohdinta

Tutkimuksen tulokset jakautuvat kahteen osaan: peruskouluympäristöön liittyvät 
tulokset ja kaupungin kehittämiseen liittyvät tulokset. Tulokset pohjautuvat ana-
lyysissa löydettyihin painopisteisiin ja havaintoihin, niiden koostamiseen käytettiin 
myös apuna tutkimuksen aikana opettajilta saatua palautetta. Tulokset tarjoavat 
konkreettisia ehdotuksia ja toimivat myös suuntaviivoina, jotka helpottavat yhteis-
suunnittelun ja sen menetelmien hyödyntämistä peruskouluympäristössä. 

Yhteissuunnittelua peruskoulussa koskevat tulokset sisältävät sekä kaksi muotoi-
lun hyödyntämistä tukevaa prosessia että koulun fyysiseen ympäristöön liittyvän 
ajallisen ja tilallisen analyysin. Kaupungin kehittämiseen liittyvät tulokset sisältävät 
ehdotuksia hallinnolliseen yhteistyöhön ja askeleita strategiseen yhteissuunnitteluun 
kaupungin tasolla. Tulosten sijoittuminen peruskoulukontekstiin ja kaupunkiin 
esitellään kuvassa 10. 
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Kuva 10: 
Yhteissuunnittelun 
mahdollisuudet 
peruskoulussa ja 
lasten osallistuminen 
kaupungin 
kehittämiseen

3. Tilalliset mahdollisuudet

Ideoiden kehittely
- Luokkatilat
- Kädentaitotilat
- Koulun lähiympäristö

Palautteen kerääminen ja 
ideoiden jatkokehittely yhdessä
- Käytävät
- Ruokala
- Koulun lähiympäristö

Testaus
- Yksittäiset luokkatilat
- Koko koulu tiettynä ajankohtana
- Koulun lähiympäristö

2. Ajalliset mahdollisuudet

- Vuodenaikojen mahdollisuudet 
suunnittelussa

- Projektien ajoittaminen syklisesti 
osaksi muuta koulutyötä

- Projektien skaalaus: kokeilut ja 
niiden skaalaus

Ehdotuksia hallinnolliseen 
yhteistyöhön

 
Toimivat yhteistyön käytännöt ja 

ajankohtaisten aiheiden 
jakaminen

Lähiympäristön havainnointi ja
 lapsilähtöinen tiedonkeruu

Pilottiprojekti ajankohtaisesta 
kehitysprojektista koulun ja 

kaupungin yhteistyönä

1. Muotoilua tukevat prosessit

- Leikkisä muotoiluprosessi 
kouluympäristössä

- Opettajien muotoilukyvykkyyden 
kehittyminen

Askeleita strategiseen 
yhteissuunnitteluun

Projektien skaalaaminen ylöspäin: 
ensin pienesti ja sen jälkeen 

isommin

Oppimisen tavoitteiden 
yhdistäminen

 jatkuvaan tiedonkeruuseen

Kehitysideoiden työstäminen 
kouluyhteisössä

Jatkuvan osallistavan toiminnan 
ajoittaminen osaksi vuosikelloa

fyysinen koulu

muotoilukulttuuri
koulussa

Yhteissuunnittelun 
mahdollisuudet peruskoulussa

Keinoja koululaisten 
osallistumseen kaupungin 

kehittämisessä

käytävät

aulatilat

välituntipiha

opettajan-

huone

luokkatilat

ruokala

piazza

nido

läpinäkyvyys

-leikkiä tukeva ilmapiiri
-epävarmuuden hyväksyminen
-prosessikeskeinen työskentely

-kokeileminen ja iterointi
-innostavien menetelmien 

kehittäminen



70 71

5.1. Yhteissuunnittelun mahdollisuudet 
peruskoulussa
Peruskoulussa on kahdenlaisia yhteissuunnittelua tukevia mahdollisuuksia: fyy-
siseen ympäristöön liittyviä ja koulun toimintakulttuuriin liittyviä. Muotoilua 
tukevaa toimintakulttuuria voidaan kutsua koulun muotoilukulttuuriksi. Se 
koostuu leikkiä tukevasta ilmapiiristä, epävarmuuden hyväksymisestä, prosessikes-
keisestä työskentelystä, kokeilemisesta ja iteroinnista sekä innostavien menetelmien 
kehittämisestä.

Leikkiä tukeva ilmapiiri on nykyaikaista koulukulttuuria. Kolmannessa luvussa esi-
telty kuvaus kouluympäristössä tapahtuvasta leikillisestä oppimisesta (Mardell ym., 
2016) toimii lähtökohtana myös muotoilukulttuurille koulussa. Käytännön arjessa 
tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilailla on mahdollisuus valita tekemisiään 
mielentilan perusteella, improvisoida ja ideoida ohi käsiteltävien aiheiden ja oleilla 
myös rennosti ilman tarkasti määriteltyjä tavoitteita.

Luovassa prosessissa on tarkoitus olla välillä eksyksissä, joten epävarmuuden hyväk-
syminen on olennaista koulun muotoilukulttuurille. Se mahdollistaa prosessikes-
keiseen työskentelyyn syventymisen, kun voidaan tunnetun lopputuloksen sijaan 
luottaa prosessin johtavan väistämättä eteenpäin. Muotoilukulttuuriin kuuluvat 
myös kokeileminen ja iterointi – ne mahdollistavat mielessä ja paperilla sijaitsevien, 
abstraktien ideoiden tuomisen osaksi arjen käytäntöjä.

Koulun muotoilukulttuuriin kuuluu parhaimmillaan myös tarvittavien työkalujen 
rakentaminen, eli innostavien menetelmien kehittäminen. Koulussa voidaan hyö-
dyntää laajasti tiedettyjä ja tunnettuja menetelmiä, mutta muotoiluun harjaantunut 
kokeilija voi hyötyä myös niiden soveltamisesta ja yhdistelystä. Tällöin syntyy uusia 
menetelmiä käytettäväksi osana muotoilutyötä ja mahdollisesti myös jaettavaksi 
muille.

Yhteissuunnittelun avulla
peruskoulussa voidaan:

-Oppia opetussuunnitelmaan 
sisältyviä tietoja ja taitoja

-Kehittää kouluympäristöä 
paremmaksi

-Keksiä uusia palveluita, 
toimintamalleja ja käyttöesineitä

-Ratkaista maailman ongelmia

5.1.1. Leikkisä muotoiluprosessi kouluympäristössä

Kuvassa 11 esitelty leikkisän muotoiluprosessin malli yhdistää systeemisen muo-
toiluprosessin vaiheet ja leikin osa-alueet kokonaisuudeksi, jossa määritellään ensin 
suunnittelun kenttä yhdessä kokeillen ja kokien, jonka tuloksena syntyy oppilaiden 
ja opettajien yhdessä rakentamia konsepteja. Tämän jälkeen kehitetään konseptien 
pohjalta kokeiltavissa olevia ratkaisuja, joita testataan kouluyhteisössä ja joiden 
pohjalta päätetään yhdessä projektille lopputulos.

Kuva 11: Leikkisä 
muotoiluprosessi 
kouluympäristössä

löydä kiteytäkehitämäärittele

laajentaminen näkökulman muutos kokoaminenJones 
1992

Design Council 
2005

Eberle
2014

Mardell ym.
2016

VALINTA
IHMETTELY
NAUTINTO

kiinnostus
löytäminen
ilo
voima
täyttymys
tasapaino

-leikki
-luova 
toiminta
-havainnointi
-kokeminen

-nopea ideointi
-yhteistyö
-konseptointi

-prototyypit
-palautteen 
kerääminen
-kokeileminen

-uusien ratkaisujen 
määrittely
-prosessin esittely
-oppimisen arviointi
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Löydä: Prosessin alussa keskitytään kokemukselliseen havainnointiin ja herätellään 
uteliaisuutta erilaisten harjoitusten avulla. Nämä voivat olla esimerkiksi lähiympä-
ristön kokemiseen keskittyviä aistikävelyjä, roolileikkejä tai inspiroivista materiaa-
leista rakentelua. Löytämistä voidaan harjoitella myös ajatuksia herättävään kohtee-
seen, esimerkiksi taidenäyttelyyn tai toiseen kaupunginosaan tehdyn retken avulla 
– kouluympäristön ja jokapäiväisen arjen ulkopuolella oppilaat saavat tilaisuuden 
katsoa suunnittelun aihepiiriä toisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on laajentaa 
näkökulmaa, synnyttää alustavia ideoita ja luoda pohjaa vaihtoehtoisten ratkaisujen 
löytämiselle. 

Määrittele: Kun muotoiluprosessi on saatu hyvin käyntiin, on seuraavaksi tar-
koituksena kerätä yhteen löydettyjä havaintoja ja kokemuksia sekä tuottaa paljon 
ideoita. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kanssa: 
haastatella suunnittelun aiheeseen liittyviä tahoja, koota yhdessä ajatuksia koko-
naisuuksiksi ja tehdä ideointiharjoituksia. Ideoimista voidaan tehdä esimerkiksi 
kuvitteellisia esineitä rakentamalla tai kirjoittamalla tulevaisuuteen sijoittuvia 
tarinoita ja näyttelemällä ideoihin kohtauksia. Työskentelyn pohjalta voidaan sen 
jälkeen rakentaa konsepteja ratkaisuille. Muotoiluprosessia ohjaavalla opettajalla 
on tässä tärkeä rooli, sillä konseptin rakentaminen edellyttää taitoa jäsentää ideoita 
konkreettisempaan muotoon. 

Kehitä: Vaihtoehtoisia ratkaisuja on hyvä tässä vaiheessa olla useita, sillä niiden 
rinnakkainen kehittely tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vertailla erilaisia tapoja 
ratkaista löydettyjä kysymyksiä tai ongelmia. Konsepteista kannattaa rakentaa pro-
totyyppejä palautteen keräämistä ja testausta varten. Prototyyppien ei tarvitse olla 
viimeisteltyjä, vaan riittää että niiden avulla voidaan saada lisää tietoa mahdollisesta 
ratkaisusta. Myös palveluita voidaan testata prototyypin avulla, jolloin prototyyppi 
voi olla paperille piirrettyjen kuvien avulla esitetty palvelunäytelmä tai uudella 
tapaa järjestetty koulupäivä.

Kiteytä: Leikkisän muotoiluprosessin dokumentointi on tärkeää, sillä projektin 
lopuksi tarkastellaan yhdessä kuljettua matkaa. Lopputulos saattaa prosessin myötä 
olla selkeä ja valmis, mutta on myös mahdollista, että toimivien ratkaisujen sijaan 
ollaankin löydetty uusia kysymyksiä. Leikkisän muotoiluprosessin tarkoituksena on 
enemmän matka kuin päämäärä, joten lopuksi voidaan esitellä myös koostettuja 
tarinoita, kokemuksia ja havaintoja matkan varrelta.

Leikin merkitys on suurempi alkuvaiheessa prosessia, mutta sen myötä syntynyt 
tunnelma vaikuttaa koko suunnitteluprosessiin. Opettajalla on sen onnistumisessa 
tärkeä rooli, sillä hän voi omalla toiminnallaan varmistaa sen, että oppilaat voivat 
halutessaan uppoutua tutkimaan ja kokemaan, vaihtaa tekemisestä toiseen oman 
kiinnostuksen mukaan ja hassutella. Koko ajan ei tulisi tehdä mitään, vaan leikilli-
seen suunnitteluun kuuluvat olennaisesti myös harhailevat hetket. Tämänkaltaisen 
prosessin ohjaaminen onkin muotoilunäkökulmaltaan harjaantuneelle helpompaa 
kuin vasta muotoilun menetelmiin perehtyvälle.

5.1.2. Muotoilun strategiset tasot ja muotoilukyvykkyys

Muotoilun avulla voidaan saavuttaa tavoitteita ja muuttaa peruskoulun toimin-
taa monella tapaa. Muotoilua hyödyntämällä voidaan myös saavuttaa sosiaalista 
muutosta ja muodostaa strategisia tavoitteita. Muotoilua on tutkittu vasta vähän 
julkisen sektorin ja järjestöjen näkökulmasta, mutta osa liike-elämän parissa teh-
dystä muotoilun tutkimuksesta pätee myös julkisen sektorin parissa tapahtuvaan 
muotoiluun. Karkeasti muotoilulla saavutettavat tavoitteet voidaan jakaa tarkaste-
lunäkökulman mukaan kahdelle akselille sen mukaan onko näkökulma lopputulos- 
vai prosessikeskeinen ja keskitytäänkö toiminnallisiin vai sosiaalisiin vaikutuksiin 
(Nusem, Wrigley, & Matthews, 2017).15 Muotoilun hyödyntämistä peruskouluissa 
voidaan tarkastella tämän periaatteen pohjalta muodostetun nelikentän avulla, 
jolloin vasemmalla ylhäällä on ratkaisukeskeinen suunnittelunäkökulma ja oikealla 
alhaalla strateginen muotoilunäkökulma. Keinosen tulkintaa muotoilumenetelmis-
tä (2009) voidaan hyödyntää tässä yhteydessä tulkiten sitä muotoilumenetelmiin 
suhtautumisen kannalta, muotoilukyvykkyyden näkökulmasta. Koulussa muotoilu-
prosessia ohjaavan henkilön (esimerkiksi opettajan) muotoilukyvykkyys kasvaa ajan 
kuluessa, kun hän saa kokemusta muotoilumenetelmien käyttämisestä erilaisissa 
tilanteissa. Muotoiluprosessin syvällinen ymmärtäminen vie aikaa, mutta ymmärrys 
kerrostuu kouluissa tehtyjen projektien kautta ja koulun toimijoiden kyky hallita 
prosesseja paranee ajan myötä. Sama muotoiluprosessi voi näyttäytyä eri ihmisille 
täysin eri tavalla, riippuen siitä näkökulmasta mikä heillä on muotoiluun. Tällöin 
Keinosen kuvailema ”työkalumainen” suhtautuminen menetelmiin mahdollistaa 

15  Alkuperäisessä kaaviossa lopputuloskeskeinen / prosessikeskeinen akseli on Design 
for Product and Service Development / Design for Business Development
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muotoilullisen tekemisen laajemman muotoilunäkökulman puuttuessa. Muotoilun 
strategiset tasot peruskoulussa ja opettajien muotoilukyvykkyyden kehittyminen on 
esitelty kuvassa 12. 

Lopputuloskeskeisestä näkökulmasta tarkasteltuna organisaation (tässä tapauksessa 
koulun ja opetushallinnon) muotoilukyvykkyys ei ole keskeisessä roolissa lopputu-
loksen kannalta. Muotoilua voidaan toteuttaa koulussa projektiluontoisesti orga-
nisaation ulkopuolista muotoiluosaamista hyödyntäen. Käyttäjät voivat osallistua 
prosessiin joko pintapuolisemmin tai läpileikkaavasti. Prosessikeskeinen näkökulma 
sisältää ajatuksen siitä, että muotoiluajattelu on läsnä pidemmällä ajanjaksolla osana 
organisaation toimintaa. Tällöin muotoilutoiminta tapahtuu kiinteämmin organi-
saation sisällä. Prosessikeskeisestä näkökulmasta tarkasteltuna muotoilun hyödyn-
täminen vaikuttaa toimintaan jo prosessin aikana muokaten prosessiin osallistuvien 
ajatuksia ja toimintaa, tällöin muotoilun avulla tuotettu muutos sisältää sekä 
prosessin aikana tapahtuneet muutokset että lopputuloksena syntyvät muutokset 
toimintaan. Toiminnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna keskiössä ovat konkreetti-
set muutokset tiloihin ja toimintaan, sosiaalisessa näkökulmassa painottuu käyttäji-
en kokemus muutoksesta. 

1. Ratkaisukeskeinen suunnittelu
Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi oppilaiden kanssa toteutettavat projektit, 
missä kehitetään koulun toimivuutta joko koulun väen voimin tai yhdessä vieraile-
van muotoilijan tai muotoilutiimin kanssa. Myös koulujen remonttiin ja tilojen ke-
hittämiseen liittyvät projektit sisältyvät usein tähän kategoriaan. Tälle näkökulmalle 
keskeisiä kysymyksiä ovat olemassa olevien toimintojen parantaminen ja miten eri 
käyttäjäryhmien kokemusta arjesta, kuten esimerkiksi kouluruokailua, viestintää 
vanhemmille ja tuntikäytäntöjä, voitaisiin parantaa. 

2. Muotoilu paremman toimintaympäristön mahdollistajana
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna pyritään sosiaaliseen ja toiminnalliseen muutok-
seen muuttamalla koulun fyysisiä tiloja / esineitä / toimintaa. Tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi oppilaiden kokeman yksinäisyyden vähentämistä uuden mobiilipalve-
lun avulla tai opettajien työviihtyvyyden parantamista opettajanhuoneen tilaratkai-
sujen avulla. Keskiössä on muotoilun myötä muuttunut arki. Tästä näkökulmasta 
tarkasteltuna käyttäjien sitouttaminen muutokseen ottamalla heidät mukaan 
prosessiin auttaa saavuttamaan pysyviä vaikutuksia.

3. Muotoilu valmiin strategian toteuttajana
Muotoilun käyttö strategian toteuttajana sisältää ennalta annetut tavoitteet, joiden 
toimeenpanossa käytetään apuna yhdessä henkilökunnan ja mahdollisesti oppilai-
den kanssa toteutettua muotoiluprosessia. Esimerkiksi muotoiluprosessin käyttö 
keinona toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia kuuluu tähän kategoriaan. 
Yksittäiset opettajat voivat kehittää käytäntöjä tällä tasolla ja sitä kautta edistää 
muotoiluosaamisen kehittymistä koulussaan. 

4. Muotoilu strategian välineenä
Tätä kategoriaa voidaan tarkastella kahdella tavalla. Muotoiluprosessin toteuttami-
nen osana opetusta voidaan nähdä prosessikeskeisesti, jolloin sosiaalinen muutos 
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tapahtuu ensisijaisesti oppilaiden (ja mahdollisesti opettajan) ajattelun kehittymisen 
kautta. Tällöin vaikutukset eivät välttämättä liity koulun toimintaan vaan laajem-
paan kontekstiin muokaten oppilaiden käsitystä elinympäristöstään ja yhteiskun-
nasta. Muotoilua voidaan myös hyödyntää osana opetuksen ja sen rakenteiden 
muutosta, jolloin kehittämiseen tarvitaan hallinnollista tukea. Esimerkiksi yksit-
täisen koulun toimintakulttuurin kehittäminen voidaan tehdä hyödyntäen muo-
toilua läpileikkaavasti, tulkiten henkilökunnan ja oppilaiden käsityksiä halutuista 
tavoitteista ja löytäen ratkaisuja niiden saavuttamiseksi yhdessä. Myös laajempia, 
esimerkiksi kaupunkitason strategisia prosesseja voitaisiin mahdollisesti toteuttaa 
kouluissa. 

5.1.3. Ajalliset mahdollisuudet

Ajallisesti tarkasteltuna koulujen muotoilutoiminta edellyttää usein etukäteis-
suunnittelua, varsinkin jos muotoilutoiminta ei ole vielä vakiintunut osaksi arjen 
käytäntöjä. Muotoiluprojekteissa voidaan hyödyntää myös vuodenaikoihin liittyviä 
teemoja, esimerkiksi koulutilojen käyttöä kesäaikaan, lumen ja jään käyttöä luon-
nostelumateriaalina sekä juhlien yhteydessä pidettäviä muotoilutöiden näyttelyitä. 
Muotoiluprojekteja voidaan suunnitella muun opetussuunnittelun yhteydessä 
- myös oppilaat voidaan ottaa mukaan suunnitteluun. Muotoiluprojektit voidaan 
suunnitella skaalautuviksi niin, että ensin toteutetaan projekti esimerkiksi yhden 
luokan kanssa ja sen jälkeen skaalaten ottaen mukaan koko koulun oppilaita. Tai 
vaihtoehtoisesti toteuttaen pieniä projekteja ison oppilasjoukon kanssa jatkaen 
työstämistä pienemmän ryhmän kanssa. Oppilaiden perheet voidaan mukaan joko 
oppilaiden avulla tai kutsuen heitä mukaan koululle esimerkiksi osana oppilashaas-
tatteluja tai koulun juhlia.

Koulun muotoilua rajoittavat tekijät ovat pitkälti linkittyneitä opetussuunni-
telman tulkitsemiseen sekä koulun aikarajoituksiin ja sosiaaliseen rakenteeseen. 
Muotoiluprojektit eivät projektimuotoisina suoraan istu viikkotunteina merkittyi-
hin viikkoihin. Alemmilla luokilla on tosin paljon luokanopettajan pitämiä tunteja, 
tämä helpottaa projektimuotoisten töiden tekemistä. Myös kädentaitoaineiden 
yhdistäminen opetukseen sujuu kätevästi, kun taitoaineiden opettaja tulee mukaan 
projektin tekemiseen.

Mikäli koulussa suunnitellaan jotakin, mikä liittyy muuhunkin kuin kouluun 
ja sen käyttäjiin, voi ongelmaksi muodostua se, että oppilaiden kanssa koulusta 
poistuminen on aina etukäteen suunniteltava raskas ja tarkasti ajoitettava prosessi. 
Oppilaiden mahdollisuutta liikkua tutustumaan suunnitteluun liittyviin kohteisiin 
tai tapaamaan muita toimijoita edistää muun muassa Helsingissä hiljattain tehty 
päätös vapauttaa koululuokat päiväsaikaan joukkoliikennemaksuista. 

Suuri haaste tekemisessä on se, että koulussa kaikilla on koko ajan niin kova kiire. 
Projektien ajankohta on tärkeä olla tiedossa jo kuukausia etukäteen, jotta voidaan 
varata oikeat tarvikkeet, tilat ja mahdolliset muut järjestelyt.

5.1.4. Tilalliset mahdollisuudet

Koulujen välillä on tilojen suhteen valtavia eroja, minkä vuoksi olenkin keskittynyt 
tunnistamaan yleisesti peruskouluille ominaisia seikkoja. Jokainen muotoiluprojekti 
tietysti tapahtuu aina yksittäisessä koulussa, mutta uskon että kouluympäristön 
kartoittaminen yleisemmästä näkökulmasta auttaa hahmottamaan laajemmin 
skaalattavia muotoilun mahdollisuuksia. 
Koulujen tilat mahdollistavat monenlaisia muotoilullisia toimia, kuten ideoimista, 
prototyyppien rakentelua ja suunnittelua. Jako virallisen ja epävirallisen koulun 
välillä on olennaista ottaa huomioon myös suunniteltaessa koulussa tapahtuvaa 
kaupunkimuotoilua, sillä työ vaatii koululaisten osallistumista myös virallisen 
roolinsa reunoilla ja ulkopuolella. Koululaisten rooli kaupunkimuotoilussa on olla 
nuoria kaupunkilaisia, ei oppivelvollisuuttaan suorittavia oppilaita. 

Kouluissa on teknisen työn ja tekstiilityön tilat, joissa voidaan tehdä prototyyppejä. 
Luokkatiloja voidaan käyttää studiotyöskentelyyn, tarpeen vaatiessa järjestämällä ti-
laa rakentelulle. Muotoilun hyödyntämistä tukevat myös Hedmanin Reggio Emilia 
-pedagogiikassa tunnistamat keskeiset teemat: läpinäkyvyys ja piazza (Hedman, 
2005), sekä nido (Rinaldi, 2004). Läpinäkyvyyttä voidaan tukea kouluissa esimer-
kiksi hyödyntämällä käytäviä, aulatiloja ja ruokalaa tiloina, joissa voidaan esitellä 
ideoita ja tuotoksia sekä kerätä palautetta. Myös koulun ulkotiloja ja ympäröivää 
kaupunkia voidaan hyödyntää, tämä edellyttää yhteistyötä koulun ja muiden 
toimijoiden välillä. Aulatiloja voidaan hyödyntää ympäristön asukkaita osallista-
vaan toimintaan kuten keskusteluihin, esityksiin ja tapahtumiin. Nido voisi näkyä 
koulutiloissa esimerkiksi perheille varatun alueen muodossa.
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5.2. Koululaisten osallistuminen kaupungin 
kehittämiseen
Lapset toisaalta halutaan ottaa mukaan päätöksentekoon, mutta sen toteuttami-
nen käytännössä koetaan hankalaksi. Kehittämällä lasten osallisuutta osallistavan 
muotoilun avulla edistämme todennäköisesti myös aikuisten osallisuutta, koska 
prosesseista tulee ymmärrettävämpiä kaikille ihmisille. Lapset luontaisesti katsovat 
maailmaa innovatiivisella tavalla, tätä kannattaa hyödyntää kaupungin kehittämi-
sessä. Lapset tarkastelevat olemassa olevia rakenteita ja prosesseja omasta näkökul-
mastaan, mikä mahdollistaa niiden uudelleentulkinnan ja päivittämisen vastaamaan 
tämän päivän tarpeita. Yhteissuunnittelu koululaisten kanssa mahdollistaa sen, että 
kaupungin toimintaa voidaan tarkastella aidosti käyttäjäkeskeisestä näkökulmasta. 
Tämän prosessin tuloksena voidaan vahvistaa myös aikuisten kaupunkilaisten 
osallistumismahdollisuuksia, kun tarkasteltavat kysymykset tuodaan hallinnollisten 
prosessien tasolta käyttäjäkeskeisen tarkastelun tasolle. 

Osallisuuteen kasvamista tukevat menetelmät ovat koulun sisäistä kehittämistä 
tukevia menetelmiä, missä oppilaiden vaikuttamistaitoja vahvistetaan esimerkiksi 
antamalla heille vastuuta kuulla laajempaa kouluyhteisöä tai jäsentää omia ajatuksi-
aan ehdotuksiksi.

5.2.1. Ehdotuksia hallinnolliseen yhteistyöhön

Yhteistyön käytäntöjen rakentaminen ja ajankohtaisten aiheiden jakaminen 
ovat hyvä lähtökohta koulujen ja hallinnon välisen yhteistyön synnyttämiseksi. 
Tämä voi tarkoittaa vaihtoehtoisesti sitä, että koulun toimijat tutustuvat kaupungin 
toimialojen toimintaan ja ovat yhteydessä heitä kiinnostavan toimialan suunnitteli-
joihin, tai että hallinnon puolelta tullaan kouluun tutustumaan. Hallinnon tasolla 
voidaan myös mahdollistaa parempaa osallistumista oppilaille ja opettajille ymmär-
rettävän viestinnän avulla.

Lähiympäristön havainnointi ja lapsilähtöinen tiedonkeruu mahdollistavat 
sekä koululaisten harjaantumisen lähiympäristönsä havainnointiin että oppilaita 
koskevan tiedon hyödyntämisen kaikilla kaupungin toimialoilla. Paikkatiedon 
kerääminen alueittain ja oppimisen yhdistäminen tiedonkeruuseen tarjoaa lukuisia 
mahdollisuuksia jatkokehittelylle.

Yhteistyön kehittäminen pilottiprojektin avulla voisi auttaa rakentamaan 
toimivaa hallinnollista yhteistyötä koulujen lisäksi myös paikallisiin toimijoihin, 
kuten kaupunginosayhdistyksiin ja järjestöihin. Pilottiprojektin aikana tutkittaisiin 
kaupunkitasoisen suunnittelun mahdollisuuksia käytännössä. Projektissa mukana 
olevat oppilaat, opettajat ja suunnittelijat keräisivät tietoa projektin aikana löyde-
tyistä muotoilumahdollisuuksista ja tekemisen haasteista. Pilottiprojektin pohjalta 
voitaisiin suunnitella kaupunkitasoista, laajempaa osallisuustyötä.  

Tutkimuksen aikana nousseita, osallisuutta tukevia havaintoja:

1. Projektin täytyy olla innostava - kokemukseni pohjalta fyysisten prototyyp-
pien rakentelu ja muu konkreettinen tekeminen auttaa innostumaan.

2. Lapsille tulee selventää mikä heidän roolinsa osallistumisessa on ja mi-
ten tehtävä projekti tullaan toteuttamaan käytännössä. Koulun johdon 
sitoutuminen on tärkeää, kun pyritään muuttamaan koulun toimintaa. Jos 
oppilaiden kanssa tehdään yhdessä jotakin, on heille aluksi selvennettävä, 
aiotaanko projektissa muuttaa jotakin, vai onko kysymys vain koulutyönä 
tehtävästä ideoinnista.

3. Projektin tulee olla sopivan kokoinen kouluyhteisön muotoiluosaamiseen 
nähden. Tämän takia onkin hyvä tehdä koulussa ensin pienempiä projekte-
ja, joiden aikana koko kouluyhteisö tottuu yhdessä tehtävään muutokseen.

4. Projektia tekevien oppilaiden tehtävä on ottaa myös muu kouluyhteisö mu-
kaan suunnitteluun. Tämä tuo oppilaille lisää vastuuta ja auttaa luomaan 
laajempaa näkökulmaa tekemisen tueksi. Myös mahdollisten muutosten 
tekeminen onnistuu paremmin, kun kouluyhteisö on saanut olla mukana 
suunnittelussa.

5. Kouluyhteisön ulkopuolisten henkilöiden tuominen mukaan projektiin nos-
taa projektin painoarvoa - tämän opettajat kyllä hyvin tietävätkin. Jos vain 
mahdollista, on hyvä kutsua koululle vierailemaan asiantuntijoita tai mennä 
yhdessä käymään projektia koskevan tahon luona. Tämä myös edistää op-
pilaiden työelämätaitoja ja auttaa hahmottamaan yhteiskunnan toimintaa.

6. Projektin jakaminen laajemmalle yleisölle esimerkiksi blogin tai näyttelyn 
muodossa tuo sille painoarvoa ja auttaa saamaan palautetta myös koulun 
ulkopuolelta. Tässä on kuitenkin tärkeä muistaa, että oppilaille ei saa tulla 
liian suurta kynnystä tekemiseen, vaan sen tulee olla turvallista ja hauskaa.
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3. Kehitysideoiden työstäminen kouluyhteisössä tarjoaisi mahdollisuuk-
sia sekä oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehittymiselle että laajem-
man kaupunkilaisten osallisuutta lisäävän toiminnan syntymiselle. 
Kouluyhteisössä voitaisiin työstää koulun tiloja hyödyntäen yhteisiä 
suunnitelmia laajasti oppilaita ja henkilökuntaa osallistaen. Tämän 
lisäksi oppilaiden perheet voitaisiin ottaa mukaan suunnitteluun, kou-
lun tiloja voitaisiin myös avata kaupunkilaisten suuntaan avoimiksi 
kehitysympäristöiksi.

4. Jatkuvan osallistavan toiminnan ajoittaminen osaksi koulun vuosikelloa 
on edellytys kestävälle yhteistyölle koulujen ja kaupungin toimielimien 
välillä. Meneillään oleviin kehitys- ja päätösprosesseihin voitaisiin suh-
teellisen yksinkertaisin toimenpitein ottaa koululaisia mukaan, esimer-
kiksi järjestämällä mahdollisuus yhdessä suunnitella uusia oppimistiloja 
tai tekemällä tulevaisuusskenaarioita koulun toimijoiden kesken niin että 
oppilaatkin voisivat osallistua. Pitkän aikavälin yhteistyö toisi kouluille 
mahdollisuuksia saada helposti tietoa kaupunkitason projekteista ja 
päästä osallistumaan alueelliseen kehittämiseen. 

5. Hallinnollinen yhteistyö, osallistumiseen liittyvä pedagoginen työ (ope-
tussuunnitelma) sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa vaatisi 
vähintäänkin yhteisten tavoitteiden määrittelyä esimerkiksi seminaarissa 
tai vastaavassa yhteistilaisuudessa. Todennäköisesti tärkeimpiä yhteistyön 
mahdollistajia olisivat koulujen vuosirytmiin istutettu aikataulutus sekä 
toiminnan koordinoinnin suunnittelu eri tahojen välillä. Prosessien arvi-
ointiin, viestinnän tukemiseen, jatkoaskelien suunnitteluun ja projektin 
skaalaukseen tarvittaisiin muotoilun tavoitteita tukevia työkaluja.

5.2.2. Askeleita strategiseen yhteissuunnitteluun 
peruskoulussa

1. Prosessikeskeisiä, sosiaalisia vaikutuksia painottavia projekteja voitaisiin 
kouluympäristössä toteuttaa vaiheittain: ensin toteutettaisiin pienempiä 
muotoiluprojekteja sekä lapsilähtöisen tiedonkeruun projekteja. Tämä 
lisäisi koulun toimijoiden muotoilukyvykkyyttä ja auttaisi löytämään 
kaupunkimuotoilullisia projekti-ideoita. Tämän jälkeen muotoiluajatte-
lua voitaisiin käyttää eri osallistumisen tasoilla kokonaisvaltaisen osallis-
tumisen mahdollistamiseksi. 

2. Oppimisen tavoitteiden yhdistäminen jatkuvaan tiedonkeruuseen 
mahdollistaisi muotoilun avulla oppimisen ja kaupungin suunnitteluun 
osallistumisen saman prosessin aikana. Tälle edellytyksenä olisi, että 
suunnitteluprosessista vastaavat tahot ymmärtävät muotoilun mahdolli-
set roolit prosessissa ja osaavat ajoittaa ne oikeaan kohtaan. Menetelmät 
tulisi suunnitella tapauskohtaisesti koulun kontekstiin – tämä vaatii 
koulujen ja kaupungin toimialojen yhteistyötä. Riittävä taustatieto ja eri 
tahojen ymmärrys toistensa näkökulmista mahdollistaisivat onnistuneen 
suunnitteluprosessin.
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7. Johtopäätökset

Lasten osallistuminen heitä koskeviin päätöksiin on lasten oikeus. Kaupunkien 
tulee kehittää osallistumisen menetelmiä, sillä tällä hetkellä koululaisten osallis-
tuminen oman ympäristönsä suunnitteluun on pistemäistä ja ohutta (Kiilakoski, 
2016b). Uusi opetussuunnitelma antaakin tähän hyvät mahdollisuudet. Yksi tapa 
vahvistaa lasten ääntä kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa olisi kehittää 
oppilaiden muotoiluosaamista. Se antaisi heille uudenlaisia valmiuksia keksiä mie-
lekkäitä ja oman näköisiään ratkaisuja omaan ympäristöönsä liittyviin kysymyksiin.  
Koululaisista kasvaa aikuisia, jotka tarvitsevat luovaa itsevarmuutta myös tulevai-
suudessa tehdessään päätöksiä ja kehittäessään yhteiskuntaa. Muotoilun kautta 
voidaan vahvistaa sekä koululaisten, opettajien että viranhaltijoiden kykyä määri-
tellä ongelmia ja löytää niihin kestäviä ratkaisuja. Luovaan prosessiin tottuminen ja 
siihen luottaminen kuitenkin vie aikaa. 

Kaupungit tarvitsevat muutosta ja Helsingissä sitä halutaan rakentaa yhdessä 
asukkaiden kanssa (Helsingin kaupunki, 2017b). Peruskouluissa voitaisiinkin 
käsitellä samoja kysymyksiä, joita kaupungin suunnitteluyksikössäkin mietitään. 
Tämä olisi keino sisällyttää kaupunkilaisten näkökulma suunnitteluprosessiin. 
Kouluympäristössä tapahtuva suunnittelu voisi myös tuoda kaupungeille niiden 
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tarvitsemia innovaatioita (Mäenpää, 2011), sillä koululaisten lähtökohdista ta-
pahtuva kehittäminen todennäköisesti myös haastaisi totuttuja toimintamalleja ja 
auttaisi kaupunkeja muuttamaan kehittämisen näkökulmaa. Lasten näkeminen 
käyttäjinä ja kehittäjinä koko kaupungin mittakaavassa on Suomessa vielä uusi aja-
tus, eikä kaupungeilla ei ole olemassa tähän kattavia prosesseja tai malleja. Tämän 
vuoksi tällä hetkellä tuntemaamme kaupunkia on perusteltua pitää ns. ”aikuisten 
kaupunkina”, emmekä voi tietää minkälainen se voisi olla, jos lapset olisivat olleet 
kokonaisvaltaisemmin ja pidemmän aikaa mukana sen suunnittelussa. 

Lasten näkökulma ja tulkinta kaupungista mahdollistaa kaupungin muutoksen. 
Työssä todettiin, että lapsia osallistavien prosessien kehittäminen mahdollistaisi 
lasten syvemmän osallisuuden. Suunnittelussa voitaisiin hyödyntää lapsilähtöistä 
tietoa, kuten lasten palvelukokemuksia. Tämän lisäksi lapset voisivat luoda toimin-
taa, palveluja ja tiloja, joita ei vielä ole olemassa, mutta jotka voisivat olla lasten 
kannalta tärkeitä.

Peruskoulussa kasvatetaan kaupunkilaisia, joten sen piirissä luodut käytännöt vai-
kuttavat laajasti myös tulevaan. Peruskoulun aikana lapset oppivat, miten kaupunki 
toimii ja miten kaupungissa toimitaan. Tällä on suuri vaikutus heidän käsitykseensä 
kansalaisuudesta ja omasta roolistaan yhteiskunnassa ja maailmassa. Peruskoulujen 
oppilaiden perheet mukaan luettuna peruskoulu koskettaa suurinta osaa Suomen 
asukkaista. Suurin osa suomalaisista lapsista suorittaa oppivelvollisuutensa perus-
koulussa. Osallisuuteen kasvaminen koulussa on yksi peruskoulun kasvatustehtä-
vistä, mutta etenkin Helsingin kokoisessa kaupungissa osallisuuden mittakaava on 
helposti liian suuri koulun arjen yhteydessä opittavaksi. Sekä kouluissa että kau-
punkitilassa voidaan kuitenkin helpottaa osallisuuden kynnystä, jotta oppilaiden 
kokemus osallisuudesta vahvistuisi ja heidän taitonsa jäsentää ajatuksiaan ja vaikut-
taa ympäristöönsä kehittyisivät. Sosiaalisten innovaatioiden mekanismin ymmärtä-
minen ja niiden tukeminen julkisen sektorin tasolla edistää tätä kehitystä (Murray 
ym., 2010). Helsingissä tämä näkyykin esimerkiksi vuorovaikutussuunnittelun 
parantumisena uuden osallisuusmallin käyttöönoton myötä (Helsingin kaupunki, 
2018).

Tutkimuksessa paneuduttiin peruskoulun rakenteisiin ja käytäntöihin määritellen 
niiden soveltuvuutta muotoilutekemiseen. Peruskoulua suunnitteluympäristönä 
pyrittiin lähestymään ennen kaikkea sitä kautta, miten oppilaat kokevat oman 
kouluympäristönsä. Muotoiluprosessi on oppimista, joka tähtää muutokseen ja 

kuten aiemmin on todettu, se soveltuu erinomaisesti uuden opetussuunnitelman 
toteuttamiseen. Kouluissa todettiin olevan muotoiluun soveltuvia tiloja ja välineitä 
ja opettajan olemassa olevan ammattitaidon todettiin soveltuvan hyvin muotoi-
luymmärryksen syventämiseen. Muotoilukulttuurin kehittymisen peruskoulussa 
todettiin mahdollistavan leikkiä tukevan ilmapiirin syntymisen ja uuden luomiseen 
liittyvän epävarmuuden hyväksymisen. Tämän lisäksi sen myötä todettiin tapahtu-
van prosessikeskeiseen, kokeilemisen kautta tapahtuvaan työskentelyyn tottumista. 
Samaan lopputulokseen tultiin myös työssä esitellyn Meidän koulu muotoilee 
-hankkeen loppuraportissa:

”Muotoilun ja koulun tiet risteävät luontevasti siinä kohdassa karttaa, jossa lukee 
yhteissuunnittelu. Yhteissuunnittelu on luovaa, demokraattista, sitouttavaa, sosi-
aalista, tavoitteellista ja hauskaa. Yhteissuunnittelu on tutkimisen, kokeilun, uu-
delleenarvioinnin ja uusien ratkaisujen suunnittelun prosessi. Yhteissuunnittelu on 
oppimista.” (Lumme ym. 2018)

Muotoiluprojektien toteuttamisen peruskouluympäristössä havaittiin kannus-
tavan luovaan, kokeilevaan toimintakulttuuriin ja auttavan purkamaan koulun 
irrallisuutta ympäröivästä kaupungista. Muotoiluprosessi on rakenteellisesti sel-
keämpi kuin vapaa leikki, joten se osoittautui toimivaksi sillaksi koulun luovem-
paan toimintakulttuuriin. Muotoilijoiden kanssa tehtävän yhteistyön osoitettiin 
mahdollistavan laajemman muotoilunäkökulman tuomisen prosessiin silloin, 
kun koulussa ei ollut omasta takaa laajaa näkemystä muotoilun mahdollisuuk-
sista. Peruskouluympäristöön soveltuvien muotoilumenetelmien kehittämisessä 
todettiin olevan erityisen tärkeää niiden innostavuus ja tekemisen sujuminen. 
Materiaalilähtöisen, kokeilevan työskentelyn huomattiin edistävän innostunutta 
työskentelyä ja yhteistyön sujumista.

Peruskoulukontekstin ymmärtämisen osoitettiin olevan tärkeää muotoilijoille, sillä 
peruskoulu on toimintaympäristönä systeemisesti monimutkainen. Tästä syystä 
muutoksen rakentaminen peruskouluympäristössä on tehtävä vaiheittain. Koska 
muotoilu on peruskouluissa vielä jokseenkin tuntematon osaamisala, todettiin 
tutkimuksessa eri toimijoiden yhteistyön olevan tärkeää menetelmien ja käytäntö-
jen kehittymiseksi. Opettajat hyötyivät muotoilijoiden tuomasta erityisosaamisesta 
etenkin luovan prosessin ohjaamisessa ja laajemman strategisen näkökulman tuomi-
sessa. Muotoilijan työskentely peruskouluympäristössä herkisti näkemään muotoi-
lun mahdollisuuksia ja auttoi hahmottamaan peruskoulun systeemisiä rajoitteita 
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(kuten lukuvuoden eri vaiheiden merkitystä, eri opettajaryhmien intressejä sekä 
ajan ja käytössä olevien resurssien niukkuutta). 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kaupungin kehittämisen mahdollisuuksien ymmär-
täminen lasten osallisuuden näkökulmasta. Tutkimus hahmottaa tämän kokonais-
kuvan ja jäsentää kouluympäristön mahdollisuuksia. Tutkimuksen henkeen olisi 
sopinut myös kokemuksellisempien menetelmien käyttäminen tutkimusaineis-
tona, mutta kerätty aineisto soveltui paremmin kouluympäristön ja kaupungin 
soveltuvuuden ja hyödyntämismahdollisuuksien analysointiin. Tämän johdosta 
elämyksellinen näkökulma tutkimuksessa jäi ohueksi. Kouluympäristön analysointi 
kokemuksellisena paikkana muotoilumenetelmien avulla olisi voinut tuoda tutki-
mukseen uuden näkökulman. Tämä työ kuitenkin tarjoaa hyvän pohjan syventäväl-
le tutkimukselle aiheen parissa.

Tulokset jäsentävät kouluympäristöä muotoilun näkökulmasta ja tukevat aiheen 
piirissä tehtyä aiempaa tutkimusta. Tutkimuksen kontekstiksi oli valittu kaupun-
kikehittäminen ja näkökulmaksi laajempi yhteiskunnan muutos. Tämän johdosta 
tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui varsin laajaksi, eikä tutkimuksen 
puitteissa ollut mahdollista syventyä kovin tarkasti kaikkiin yksittäisiin osa-aluei-
siin. Tutkimus on kuitenkin luonteeltaan kartoittava, mikä voi mahdollisesti tarjota 
näkökulman jatkotutkimukselle aiheen parissa. 

Tutkimuksen aikana nousi esiin kysymys, pyritäänkö muotoilun tuomisella kou-
luympäristöön myös opettajien ja henkilökunnan omatoimisuuteen muotoilupro-
sessin ohjauksessa. Muotoilumenetelmien ”työkalumainen” hyödyntäminen johtaa 
omien havaintojeni mukaan muotoilunäkökulman kehittymiseen. Työskentelyni 
opettajien kanssa ja heidän tukemisensa muotoilutyössä on osoittanut, että opetta-
jan pohjakoulutus ja tyypillisesti ahkera ja paneutunut ote työhönsä tekevät muo-
toiluajattelun omaksumisesta heille yllättävänkin nopeaa. En tämän työni osalta 
kykene määrittelemään kenen muotoilua koulussa tulisi opettaa, mutta sen kysy-
minen itsessään on tärkeää. Oheinen lainaus vastaa omaa kokemustani opettajien 
systeemisen ajattelun kehittymisestä: 

”Systeeminen ajattelu voi siitä tietämättömälle ja kiireiselle henkilölle tuntua 
vaikealta tarttua, mutta sen osoittaminen missä määrin tämä jo itse toimii osana 
systeemejä tekee systeemisestä ajattelusta ja systeemien suunnittelusta hänelle saavu-
tettavaa. Jos muotoilulla tarkoitetaan kykyä toteuttaa haluttuja muutoksia, opettajat 

ovat siihen varmasti päteviä. Nämä tulevat muotoilija-opettajat tulee seuraavaksi 
opettaa määrittelemään suunnittelukysymyksiä ja muotoilun päätöksentekoa. Tässä 
voidaan käyttää apuna Eliel Saarisen neuvoa:

Suhteuta aina suunniteltava kokonaisuus sitä suurempaan kontekstiin
— tuoli huoneessa,
huone talossa, 
talo ympäristössä, 
ympäristö kaupungin kaavassa. 

Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien luomisen saavutettavaksi tekeminen mahdollistaa 
sen, että saavutamme tarvittavan massan laajempaan systeemiseen muutokseen. 
Systeemisen suunnittelun taidot mahdollistavat opettajille paremman tulevaisuuden 
rakentamisen.”(Cook, 2019)

Koska viheliäiset ongelmat yhteiskunnassa eivät ratkea perinteisin hallinnol-
lisin prosessein, tarvitsemme luovan ajattelun tehokkaampaa hyödyntämistä. 
Koululaisten osallistuminen kaupungin kehittämiseen auttaisi kyseenalaistamaan 
totuttuja rakenteita, kun niitä avattaisiin ja käsiteltäisiin uusin silmin koululaisten 
kanssa. Kouluympäristö soveltuisi hyvin sosiaalisen innovaatiotoiminnan alustaksi, 
sillä monet innovaatiotoiminnan edellytykset ovat jo kouluissa valmiina. Kouluista 
voidaan kehittää uudenlaista ajattelu- ja kokeilutoimintaa tukevia tiedonvaihdon 
paikkoja. 

Tutkimuksen pohjalta voidaan siis päätellä, että kouluympäristössä toteutettava yh-
teissuunnittelu mahdollistaisi kaupungeille sekä asukkaiden parempaa osallistumis-
ta että mahdollisuuden uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi. Muotoiluprosessien 
toteuttamisen peruskouluissa todettiin myös kehittävän lasten ja opettajien ym-
märrystä fyysisistä ympäristöistä ja kaupungin prosesseista. Tällöin koulun toimijat 
olivat valmiimpia osallistumaan myös kaupunkitasoiseen kehittämiseen nykyistä 
kokonaisvaltaisemmin. Helsingissä tämä voisi tarkoittaa sitä, että kaupunki sisällyt-
täisi lapsilähtöisen näkökulman kaupungin kehittämiseen osana muuta toimialojen 
sisällä tapahtuvaa valmistelutyötä. Tämän työn tulokset hahmottavat joitakin tähän 
liittyviä toimenpiteitä, mutta aiheen syvällisempi tarkastelu mahdollistaisi tulosten 
pohjalta laaditun toimenpideohjelman laatimisen. Tämänkaltaisen mallin kehit-
täminen kaupunkitasolla voitaisiin aloittaa esimerkiksi muotoilullisesti edistyneen 
koulun ja jonkin toimialan yhteisenä pilottiprojektina, josta saatua tietoa hyödyn-
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nettäisiin toimintamallin jatkokehityksessä.

Muotoilun mahdollisuuksien tarkasteleminen pedagogisen sisällön toteuttamisen 
kannalta sisältää valtavasti mahdollisuuksia. Tässä työssä ei käsitelty muotoiluop-
pimista eri oppiaineiden kautta, mutta työn puitteissa tehdyt muotoiluprojektit 
ovat osoittaneet, että sovellusmahdollisuuksia eri aineiden opetukseen on valtavasti. 
Oppiaineita pyritään opettamaan käytännön sovellutusten kautta ja oppiaineita 
yhdistäen; näitä tavoitteita olisi luontevaa toteuttaa muotoiluprojektien muodos-
sa. Oppiaineita yhdistäviä muotoiluprojekteja on toteutettukin jo, mutta niiden 
systemaattinen ja laadukas kehittäminen vaatisi opettajien ja muotoilijoiden yhteis-
työtä myös tulevaisuudessa. Tutkimukseni aikana heräsi myös kysymys muotoilun 
suhteesta koulun toimintakulttuuriin: oppilaat suhtautuivat tekemiseen rennom-
min aulatiloissa ja opetussuunnitelman ulkopuolella. Tämä voisi olla mahdollisuus 
vähentää kouluympäristön hierarkkisuutta ja lisätä läpinäkyvyyttä16. 

Tärkeää olisi myös tehdyistä projekteista saatujen tulosten ja tietojen jakaminen 
ja levittäminen. Tähän tarkoitukseen ollaankin julkaisemassa Opinkirjo ry:n ja 
Designmuseon hankeyhteistyönä toteuttama muotoilusivusto, joka tarjoaa me-
netelmiä opettajien hyödynnettäväksi sekä joukon case-esimerkkejä inspiraation 
tueksi. Monessa koulussa on kuitenkin vielä puutteellisesti osaamista, jotta muo-
toilua voitaisiin optimaalisesti hyödyntää opetuksessa ja tarvittaisiinkin edelleen 
erilaisia julkisen sektorin toimia ja hankkeita, jotta muotoiluosaaminen kouluissa 
lisääntyisi. Viestintäkanavien kehittymisen lisäksi peruskoulukontekstiin liittyvän 
muotoilun ja lapsille suunnatun muotoilun kentän toimijoiden yhteistyö opetusta 
kehittävien tahojen kanssa edistää varmasti jatkossakin sekä opetuksen että muotoi-
lun kehittymistä.

Ajatukseni osallisuuden, käsin tekemisen ja yhdessä toimimisen teemoista ovat 
tutkimukseni aikana kehittyneet eteenpäin. Muotoilija pohjaa oman työnsä väistä-
mättä omiin havaintoihinsa ja käsitykseensä todellisuudesta (Woodhouse & Patton, 
2004). Työskentely opettajien ja oppilaiden kanssa on herättänyt kiinnostukseni 
erityisesti kokemusperäisen, eletyn tilan, käsin tekemisen ja ymmärtämisen teemo-
jen parissa.

16  Tarkoitan läpinäkyvyydellä Reggio Emilia -pedagogiikan käsitettä. (Hedman, 
2005; Rinaldi, 2004) 
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Liitteet

Liite 1: Raportti - Muuttuvat koulut -projekti
Ajankohta

Syksy 2015 työskentely virastossa
Maaliskuu 2016 havainnointijakso Arabian peruskoululla

Toimijat
Toimiva kaupunki -hanke
Helsingin opetusvirasto

Tavoitteet
Strategisen muotoilun hyödyntäminen viraston toiminnassa
Osallistavamman palveluverkkoprosessin suunnittelu ja pilotointi
Tutustuminen kouluympäristöön osallisuuden näkökulmasta

Rooli
Taustatutkimus virastossa ja Arabian peruskoulussa
Palveluverkkoprosessin suunnittelu ja pilotointi Vuosaaressa
Tiedon jäsentäminen ja osallistuminen kohtaamisoppaan suunnitte-
luun

Helsingin opetusvirasto (nykyisin osa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa) 
oli kaupungin toiseksi suurin virasto, jonka päätarkoitus on tuottaa oppimispal-
veluita kaupunkilaisille. Viraston alla toimivat kaikki kaupungin peruskoulut, 
toisen asteen oppilaitokset sekä aikuiskoulutus ja ruotsinkieliset päiväkodit. 
Opetusvirasto on perinteisesti ollut hyvin hallinnollinen virasto, ja syksyllä 
2015 virastossa kehitettiin toimintakulttuuria – tähän liittyen haluttiin kartoittaa 
muotoiluajattelun mahdollisuuksia virastossa. Projekti keskittyi palveluverk-
koprosessin17 uudistamiseen, tämän lisäksi kartoitettiin myös muita prosesseja 
strategisen muotoilun näkökulmasta. 

17Työhöni Helsingin opetusvirastossa perustuen määrittelen palveluverkkoprosessilla tarkoi-
tettavan virastossa tehtävää työtä, joka sisältää väestöennusteisiin ja muuhun saatavilla olevaan 
tietoon perustuvan alueiden analysoinnin, virkamiestyönä tehtävän valmistelun siitä tulisiko 
alueen kouluja yhdistää tai jakaa, sekä lisärakentamisen tai tiloista luopumisen tarpeen selvi-
tyksen. Tämän jälkeen seurasi koulujen henkilökunnan ja asukkaiden kuuleminen ja lopulta 
kaupunginvaltuuston päätös.

Palveluverkkoprosessi oli valikoitunut työn alle kahdesta syystä: ensinnäkin se 
oli syntynyt pitkän ajan kuluessa eri tarpeita vastaamaan, eikä oikeastaan enää 
vastannut nykyisiin kysymyksiin. Prosessilla ei myöskään ollut selkeää omista-
jaa. Prosessi oli opetusvirastolle kivulias, sillä koulujen lakkauttamiseen liittyy 
paljon tunteita. Virasto olikin ollut mediassa esillä lähinnä näihin ikäviin uuti-
siin liittyen ja mielenosoituksiin vastaten.

Päätimme Marcon kanssa lähestyä prosessia havainnoimalla erilaisia sen var-
rella tapahtuvia tilanteita ja hankkimalla näin ymmärrystä siitä, mitkä asiat eri 
tahoille ovat tärkeitä, ja mistä kaikista asioista prosessista puhuttaessa itse asias-
sa puhutaan. Prosessiin liittyi valtava määrä erilaisia toimijoita, sekä aiemmin 
tapahtuneiden koulujen lakkauttamisten aiheuttamaa närää ja pelkoa. Hyvin 
aikaisessa vaiheessa huomasimme, että erityisen tärkeää prosessin uudistamisen 
kannalta olisi auttaa virastoa kohtaamisten kehittämisessä, ja päätimme tehdä 
viraston kanssa “hyvän kohtaamisen oppaan”, joka voisi toimia työkaluna eri 
tahojen yhteistyötä rakennettaessa. Tämän lisäksi kartoitettiin viraston osaamis-
tarvetta, jotta palveluverkkoon liittyvät uudistukset voitaisiin toteuttaa.

Projekti alkoi havainnointijaksolla. Osallistuin palveluverkkoon liittyviin tilai-
suuksiin, kuten ideariihiin, kokouksiin ja asukastilaisuuksiin pyrkien ymmärtä-
mään palveluverkkoon liittyviä käsitteitä ja toimijoita. Tutustuin myös aiemmin 
tapahtuneisiin palveluverkkotarkasteluihin muun muassa keskustelemalla men-
neistä prosesseista niissä mukana olleiden vanhempainaktiivien ja rehtoreiden 
kanssa.

Hyvin alkuvaiheessa kävi ilmi, että palveluverkko oli käsitteenä laaja. Meillä 
meni jonkin aikaa ymmärtää syvemmin palveluverkkoon liittyviä käsitteitä, 
esimerkiksi linjauksissa esiintyvät termit yhtenäinen peruskoulu, oppilaaksiotto-
alue, erityisopetus, opintopolku, painotettu opetus, lapsivaikutukset, yhtenäinen 
toimintakulttuuri ja osallisuus palveluverkon kehittämisessä olivat termeinä 
sellaisia, että niiden avaaminen vaati useamman viraston tahon osaamista. 

Opettajien ja koulutilojen järjestelyn lisäksi prosessiin kuului kasapäin muita 
toimijoita ja palveluverkon suunnittelua ohjaavia linjauksia.
Linjausten lisäksi toinen monimutkainen osa-alue oli prosessiin liittyvien toi-
mijoiden verkosto. Kouluverkon suunnitteluun liittyy viraston eri yksiköiden 
lisäksi useita muita virastoja, joita alueen suunnittelu koskee, yksittäisten koulu-
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jen verkostoja (johtokunnat, vanhempainyhdistykset, kaupunginosayhdistykset) 
sekä poliittisia tahoja. Iso osa syksyn aikana tekemästämme työstä olikin ym-
märtää paremmin eri tahoja, jotta voisimme määritellä uudelleen palveluverkon 
kehitykseen liittyvät kysymykset sekä suunnitella kohtaamisoppaasta mahdol-
lisimman hyvin viraston kehitystä tukevan. Uudenlaista prosessia pilotoitiin 
Vuosaaren kouluverkkotarkastelun yhteydessä. 

Tutkiessamme palveluverkkoprosessia opetusvirastossa kävi ilmi, että opetus-
palvelun loppukäyttäjiä eli koululaisia ei oltu systemaattisesti otettu mukaan 
prosessiin. Koulujen sisällä tapahtuvaa muutoksen käsittelyä oli kyllä tehty, 
mutta virastolla ei ollut olemassa minkäänlaista mallia koululaisten proses-
siin osallistamiseen. Totesimme että kysymys oli liian monimutkainen ja laaja 
syksyn projektissa ratkaistavaksi, joten päätin keskittyä siihen opinnäytteeni 
muodossa.

Näkökulmaksi koululaisten mukaan ottamiseen otin osittain systeemisen muo-
toilunäkökulman, jonka kanssa olin tehnyt töitä aiemmissa mukana olemissani 
projekteissa muun muassa Design for Government- kurssilla ja yksittäisissä 
Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa tekemissäni projekteissa. Olin näiden 
parissa työskennellessäni huomannut miten julkisen sektorin kysymyksissä voi-
daan käyttää muotoilunäkökulmaa monella tasolla. Uskon että muotoilijoiden 
on tärkeää olla mukana julkisen sektorin muutoksessa, sillä muotoilun menetel-
millä on paljon annettavaa uusien osallisuuden tapojen kehitykseen.

Keskeiset havainnot:

Yhteistyö
Päätimme lähestyä prosessia havainnoimalla erilaisia sen varrella tapahtuvia 
tilanteita ja hankkimalla näin ymmärrystä siitä, mitkä asiat eri tahoille ovat 
tärkeitä, ja mistä kaikista asioista prosessista puhuttaessa itse asiassa puhutaan. 
Prosessiin liittyi valtava määrä erilaisia toimijoita, sekä aiemmin tapahtuneiden 
koulujen lakkauttamisten aiheuttamaa närää ja pelkoa. Hyvin aikaisessa vai-
heessa huomasimme, että erityisen tärkeää prosessin uudistamisen kannalta olisi 
auttaa virastoa kohtaamisten kehittämisessä, ja päätimme tehdä viraston kanssa 
“hyvän kohtaamisen oppaan”, joka voisi toimia työkaluna eri tahojen yhteistyö-
tä rakennettaessa.

Termit
Hyvin alkuvaiheessa kävi ilmi, että palveluverkko oli käsitteenä laaja. Meillä 
meni jonkin aikaa ymmärtää syvemmin palveluverkkoon liittyviä käsitteitä, 
esimerkiksi linjauksissa esiintyvät termit yhtenäinen peruskoulu, oppilaaksiotto-
alue, erityisopetus, opintopolku, painotettu opetus, lapsivaikutukset, yhtenäinen 
toimintakulttuuri ja osallisuus palveluverkon kehittämisessä olivat termeinä 
sellaisia, että niiden avaaminen vaati useamman viraston tahon osaamista.

Historian merkitys
Palveluverkkoprosessi oli valikoitunut työn alle kahdesta syystä: ensinnäkin se 
oli syntynyt pitkän ajan kuluessa eri tarpeita vastaamaan, eikä oikeastaan enää 
vastannut nykyisiin kysymyksiin. Prosessilla ei myöskään ollut selkeää omista-
jaa. Prosessi oli opetusvirastolle kivulias, sillä koulujen lakkauttamiseen liittyy 
paljon tunteita. Virasto olikin ollut mediassa esillä lähinnä näihin ikäviin uuti-
siin liittyen ja mielenosoituksiin vastaten.

Yhteys kaupunkisuunnitteluun
Kouluverkon suunnitteluun liittyy viraston eri yksiköiden lisäksi useita mui-
ta virastoja, joita alueen suunnittelu koskee, yksittäisten koulujen verkostoja 
(johtokunnat, vanhempainyhdistykset, kaupunginosayhdistykset) sekä poliittisia 
tahoja. Iso osa syksyn aikana tekemästämme työstä olikin ymmärtää parem-
min eri tahoja, jotta voisimme määritellä uudelleen palveluverkon kehitykseen 
liittyvät kysymykset sekä suunnitella kohtaamisoppaasta mahdollisimman hyvin 
viraston kehitystä tukevan. Uudenlaista prosessia pilotoitiin Vuosaaren koulu-
verkkotarkastelun yhteydessä.

Sopiva ajankohta uusien ideoiden testaukseen
Kokeiluja kannattaa toteuttaa koulussa, jossa ei tällä hetkellä eikä lähitulevai-
suudessa ole meneillään kouluverkon tarkastelua, jolloin paine kokeilun onnis-
tumiselle ei ole suuri.
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Koostettu taulukko havainnoista prosessin aikana

Oma koulu Yksi Helsinki Kylä-käsite Ymmärrettävä 
prosessi

Alueen koulujen 
yhteistyö

Alueellinen yhteisö ja 
sen suhde kouluun

Prosessin taustan 
avaaminen osallistu-
jille

Ylpeys omasta 
koulusta

Kouluverkon suhde kau-
punkisuunnitteluun

Taustatiedon ymmär-
rettävyys ja relevans-
si

hyvien käytäntei-
den jakaminen

Eri toimijoi-
den yhteistyö

Paikallisten erityispiir-
teiden huomioiminen 
prosessin suunnittelussa

Kouluverkon suun-
nittelun aikajana

Kodin ja koulun 
yhteistyö

Kirjaston rooli Alueen asukkaat ovat 
laajasti kiinnostuneita 
alueen asioista

Toimijoiden kartoi-
tus ja havainnollista-
minen

hyvä oppiminen Tilojen monipuolinen 
iltakäyttö

Koulun toiminta-
kulttuuri
Prosessi koulupo-
lun näkökulmasta
Nivelvaihe lapsen 
näkökulmasta

Liite 2: Kerhosuunnitelma – Skidiakatemia 
palvelumuotoilukerho (Case 2)
Palvelumuotoilukerhon oppimistavoitteet:

1. Lapset hahmottavat muotoiluajattelun työvälineenä, jota voi soveltaa 
erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin. 

2. Lapset ovat kokeilleet erilaisia muotoilun työkaluja – visualisointi, yh-
teissuunnittelu, systeemiajattelu jne.- ja osaavat ohjaajan avulla erottaa 
mitä hyötyä mistäkin työtavasta voi olla.

3. Lapset ymmärtävät oivaltamisen merkityksen muotoiluprosessissa.
4. Lapset ovat tehneet yhdessä konkreettisia projekteja omassa arkiympä-

ristössään muotoilun työkaluja käyttäen.
5. Lapset näkevät oman roolinsa aktiivisena toimijana ympäristössään.

Tarkempi kuvaus eri oppimiskertojen tavoitteista ja tekemisestä:

8 x 1,5 h (Yksi kerta Designmuseolla)

1) Orientaatio 
Ensimmäisellä kerralla lähdetään yhdessä tutustumaan muotoilun maail-
maan. Kerta aloitetaan havainnoimalla yhdessä kouluympäristöä ja kes-
kustelemalla siitä mitä kaikkea muotoilu voi tarkoittaa. Tämän jälkeen 
hahmotellaan yhdessä kuvien pohjalta ”muotoilukartta” missä erilaista 
muotoilua sijoitellaan kartalle ja mietitään miten eri asiat liittyvät toisiin-
sa. Jokainen voi keskittyä siihen osa-alueeseen mikä kiinnostaa eniten. 

2) Omien projektien aloituskerta – sukellus palvelumuotoiluun
Kerran aluksi mietitään yhdessä mitä palvelumuotoilu tarkoittaa. Ohjaa-
ja avaa oppilaille lähellä olevien esimerkkien kautta muotoilutekemistä. 
(Esim. Kouluissa toteutettuja palvelumuotoiluprojekteja, Espoon ympä-
ristömuotoiluhankkeita tms.) Oppilaat etsivät mahdollisia muotoilukoh-
tia ja miettivät mitkä niistä voisivat liittyä yhteen. Tämä tehdään yh-
dessä muotoilutyöpajan avulla, missä unelmoidaan täydellisestä. Apuna 
voidaan käyttää esimerkiksi palvelumuotoilun ideointikortteja.
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3) Havainnointi
Kolmannella kerralla jatketaan edellisen kerran löydöksistä ja muo-
dostetaan neljän hengen ryhmät loppukerhon ajaksi, sen mukaan mistä 
kukakin on eniten kiinnostunut. Kerholaiset perehtyvät havainnoimiseen 
ja ympäristön tarkkailuun tarkoitukseen suunnitellun ”havaintovihkon” 
avulla. Vihkoon kirjataan tarkasti havaittuja asioita omaan tutkinnan 
kohteeseen liittyen ja yhdessä ryhmän kanssa mietitään myös mitä jäi 
havaisematta. Havainnoista tehdään ryhmän kanssa lyhyt koonti, ja esi-
tellään se muille ryhmille.

4) Kysymisen taito
Neljännellä kerralla paneudutaan kysymisen saloihin: mietitään mitä 
kysymällä tulee minkälaisia vastauksia. Perehdytään kysymistekniik-
kaan nimeltä ”viisi kertaa miksi” – sen avulla opitaan näkemään toisen 
ihmisen maailmankuvaa. Jos olosuhteet sallivat, mennään kysymään 
myös kerhon ulkopuolisilta toimijoilta suuremman vaihtelun saamiseksi. 
Mietitään ryhmissä mitä kysymyksiä omaan projektiin liittyy ja keneltä 
niitä pitäisi kysyä.

5) Tapahtumien piirtäminen
Viidennellä kerralla piirretään utopistisia ja realistisempia tapahtuma-
ketjuja, käyttäen apuna tulostettua kuvamateriaalia. Kerholaiset saavat 
myös keksiä lisäkuvia tulostettujen lisäksi, ja tätä kautta hahmottaa sitä 
miten piirtäessä yksinkertaistetaan. Ryhmät arvaavat ristiin mitä toisten 
tapahtumaketjut tarkoittavat, tätä kautta kerholaiset huomaavat miten 
kuvien käsittäminen toimii.

6) Ensimmäinen kokeilu
Kuudenteen kertaan mennessä ryhmien omat projektit ovat edenneet sii-
hen vaiheeseen että voidaan alkaa kokeilemaan. Kerholaiset rakentavat 
omiin konsepteihinsa istuvia prototyyppejä pahvista, ja leikkivät suun-
nittelemiaan palveluita sen aikaa kun kerran puitteissa ehtii. Kerholaiset 
oppivat myös dokumentointia, rakentelusta otetaan valokuvia ja mieti-
tään miten niistä voisi kertoa jälkeenpäin.

7) Konseptin parantelu ja soveltamismahdollisuuksien mietintä

Seitsemännellä kerralla mietitään miten tähän mennessä suunnitellut 
jutut voisi oikeasti toteuttaa ja kenen lupa siihen tarvittaisiin. Mietitään 
myös miten muuten löydettyjä asioita voisi soveltaa – ehkä onkin tullut 
keksittyä jotain mikä toimisi koulun ulkopuolellakin? Apuna käytetään 
systeemianalyysin menetelmiä, jotta voidaan löytää omien juttujen liitty-
minen laajempiin kysymyksiin.

8) Viimeisellä kerralla rakennetaan näyttely konsepteista, ja esitellään ne 
toisille ja mahdollisuuksien mukaan muullekin yleisölle. 


