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Taiteilijan näkemys NASA:n Parker aurinkoluotaimesta ohittamassa Venusta. Kuva: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben



Lähde: Niemi, Satu (2020) Kohtaamisia ja tarinoita. Seitsämänkymppiset ja kauppakeskus Sello. Espoo: Aalto-yliopisto. Taiteen maisterin opinnäyte.
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•Aineisto järjestellään tuloksiksi 
•Tavoite: kokonaiskuva  
• + keskeiset tutkimustulokset 
•Useita tapoja, vähän sääntöjä

Aineiston keruun jälkeen

•Tematisointi 
•Nelikenttä 
•Aika- ja toimintajanat 
•Persoonat 
•“Platzgeist”

Jäsentämisen tapoja



Tematisointi
VAPAAMUOTOISUUS 

• Tematisointiin ei ole yleisiä sääntöjä, 
joten menetelmän tarkka kuvaaminen 
edellyttää huolellista tutkimusprosessin 
ja aineiston käsittelyn dokumentointia, 
jotta muistetaan mitä tehtiin. 

• Tematisointi voi keskittyä tosiasioihin, 
olla luonteeltaan käsitteellistä tai 
tulkitsevaa: melkein mitä tahansa 
suoraviivaisesta tilanteen kuvauksesta 
teoreettisiin pohdintoihin: 
ranskalaisista viivoista esseisiin. 

• Ytimeltään luova, syventyvä prosessi. 
Vrt uusi romaani tai tv-sarja.
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PROSESSI 
• Aineisto saatettava “luettavaan”, 

helposti hahmotettavaan muotoon. 
Tämä edellyttää aineiston läpilukua. 

• Luotaimissa aika tyypillistä on 
muodostaa persoonia. 

• Tavoitteena aineiston tiivistäminen 
havainnoiksi (insight), joiden pohjalta 
tulkinta voidaan kuvata osuvasti ja 
inspiroivasti.

ESIMERKKI 
• Esimerkkinä tavaralajien tunnistaminen 

aineistosta sen perusteella että 
haastateltavat puhuivat tavaroistaan 
erilaisissa narratiivisissa rekistereissä. 

• Esimerkissä ei muodosteta “persoonia” 
ihmisistä vaan tavaroista.

“Distant designs” 
These are the products that have “nothing to do 

with me” - hideous stu! left by the previous 
tenants, horrible gifts and heirlooms from 

relatives and unfortunate past decisions turned 
sour.  

Some are hidden in the cupboards but some are 
in heavy daily use because no-one cares enough 

to get rid of the thing.
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Etäisyyttä ottava rekisteri



“To-do designs” 
These products are in the home’s to-do list, 

sometimes years or decades.  

These products are about to be moved 
somewhere or waiting for fixing, restoration, right 

conditions or new owner.  

The products have no current value to the 
household but they have potential and are 
waiting for future in an optimistic manner.
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Selittelevä rekisteri

“Great designs” 
These are the products the people tell happy 

stories about.  

The great, the nice, the comfortable, the reliable 
and the fun - a robust bed, reliable cigaret 

lighter, comfortable chair and a television with 
lots of “vibes value” (fiilisarvo) -  

even though the television is broken and the 
lighter horrible to use.  

To these things people feel attachment and talk 
fondly about them.
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Ilon ja onnen rekisteri



4 domestication 
styles Little time is used Lots of time is 

used

Straightforward 
experience “Supervised ease” “Autonomous ease”

Complicated 
experience “Confused care” “Involved care”

How domestication is done
Paavilainen, Heidi. 2013. Dwelling with design. Helsinki: Aalto University. 
Paavilainen, Heidi, Petra Ahde-Deal, and Ilpo Koskinen. 2017. Dwelling with Design. The Design Journal 20, no. 1: 13-27.

Ajankäytön ja subjektiivisen kokemuksen teemat

Koodaus
LAADULLISEN!AINEISTON!KOODAUS 

• Koodilla tarkoitetaan tutkijan 
kehittämää, aineiston pientä palasta 
kuvaavaa sanaa tai fraasia.  

• Koodi kuvaa supertiiviissä muodossa 
mistä tutkijan mielestä aineiston 
kohdassa on kyse. 

• Soveltuu kaikkeen laadulliseen 
aineistoon: haastatteluihin, 
kenttämuistiinpanoihin, päiväkirjoihin, 
dokumentteihin, esineisiin, valokuviin, 
videoon, nettisivuihin jne.. Vrt. Hyvin 
nimetty kirja tai le"a.

KOODITYYPPEJÄ 
• Kuvaileva koodaus: aineisto koodataan 

kohtaa kuvaavilla sanoilla, joilla ei 
tarvitse olla keskenään yhdenmukaista 
linjaa. Varmasti yleisin 
muotoiluantropologian koodaus. 

• Arvojen koodaus: aineistosta 
koodataan arvot, asenteet ja 
uskomukset. Myös yleinen tapa. 

• Prosessikoodaus: aineisto koodataan 
toiminnan tai tuntemuksen mukaan 
(“toiveikas”, “epäilevä”, “kiitollinen”…) 

• “In vivo” koodaus: aineisto koodataan 
tutkittavan omilla käsitteillä ja sanoilla. 

• Dramaturginen koodaus: aineistosta 
koodataan tavoitteet, ristiriidat, 
menettelytavat, asenteet, tunteet ja 
taustalla olevat ajatukset.

Lähde: Saldaña, Johnny. 2011. Fundamentals of qualitative research. Oxford: Oxford University Press.



Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.

Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.



Aika nopeasti huomio kiinnittyi nimenomaan puhtaudenpitoon kokatessa.  
Erilaisia huomioita olivat esim.: 
Paistamisessa kääntelyn välineet 
Tarve puhdistaa veistä 
Tarve puhdistaa kauhaa 
Ainesten huuhtelun menetelmät 
Välisiivouksen ajoitus ja ongelmat

Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.

Koodi Ryhmittely

Koodien prosessointi & ryhmittely
LAADUNVARMISTUS,!DOKUMENTOINTI 

• Pienenkin aineiston koodauksesta 
kannattaa pitää kirjaa (“Koodikirja”), 
jotta voi seurata oman ajattelun/
tulkinnan kehittymistä, ja että muistaa, 
mitä mikäkin koodi tarkoittaa, jotta 
pystyy käyttämään koodeja 
johdonmukaisesti ja tarkasti ja esim 
tunnistaa tilanteet, jolloin tarvitaan uusi 
koodi.  

• Myös kannattaa pitää 
tutkimuspäiväkirjaa, jossa prosessoi 
tulkintaa ja mahdollisuuksia.

Lähde: Saldaña, Johnny. 2011. Fundamentals of qualitative research. Oxford: Oxford University Press.

KOODIEN!RYHMITTELY 
• Vaikka aineistoon kannattaa ja pitää 

palata useaan otteeseen, myös 
pelkkien koodien avulla edistetään 
tulkintaan. 

• Tärkeimpänä keinona aineiston 
jäsentämiseen ja tulkintaan toimii 
koodien kategorisointi tai ryhmittely. 

• Ohessa esimerkki edellisen opiskelija- 
työn ryhmittelyharjoituksesta. 

• Seuraavassa muutama lisäesimerkki.

Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.



Koko esine-aineisto:

Näyte esine-puheesta:



Esineet niiden kanssa asumisen näkökulmasta:
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https://uxdict.io/design-thinking-methods-a#nity-diagrams-357bd8671ad4

“AFFINITY DIAGRAM”

Piece of data Primary coding Secondary coding
Our dog Bella turns 2 years next 
month. Fact Fact
We will have sausages because 
they’re healthy. Info & Belief Food
Let’s hope it’s not going to rain. Threat Weather
Soysausages would be great Dreams Vegan food
But Bella’s BFF is allergic to them Problem Special food
There are many vegan dogs in our 
area Belief User group
We cannot have fish because it’ll be 
so warm then. Belief Weather

Coding applied to interview data about “Pet Birthdays”

Ensimmäinen kierros väljästi 
käyttäjän näkökulmasta

Toinen kierros väljästi tuote-
suunnittelun näkökulmasta



Tuloksena mahdollisuuksia
•Koirajuhlien säänkesto 
tuotesuunnittelun lähtökohtana: miten 
pitää koirat kuivina ja kalat kylminä? 

•Lemmikkien ruoka-allergiat avaavat 
yhden suunnan ja kentän 
tuotesuunnittelulle. 

•Kolmas löydös on havainto uudesta 
käyttäjäryhmästä: vegaanikoirat. 
Niihin keskittyminen vaatisi 
lisäaineistoa.

Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.



Opiskelijatyö 2021. Kurssin harjoitustehtävästä.

Nelikenttä

•Tunnetuin sovellus SWOT 

•Kaksi akselia, kaksi ääripäätä tai vastakkaisuutta 

•Erittäin aineistokohtaista, mitä akselit kuvaavat



Negative

Positive

Internal External

Tutkijan tinder…
Eli parien löytämisen vaikeus. 
Akseleiden ääripäiden 
miettimiseen kannattaa käyttää 
aikaa ja mielikuvitusta. Mikä 
kombinaatio tuottaa 
kiinnostavia tuloksia?



“A product becomes 
unique when you can add 

your own features.”

“A low-tech product or a 
ritual related to it, preparing 
coffee for instance, can be 
an exclusive experience.”

“Experiencing nature and 
outdoors, I don’t need 
technology for that.”

“Digitalization and 
automatization won’t 
compensate personal 
contact and service.”

Pro technology

Anti technology

Rational choice Emotional choice

2x2 table applied to ICT’s 

Aika- ja toimintajanat
•Ilmiön, aiheen ääripäiden ja niiden välisen mukavuusalueen 

kartoitus. 

•Soveltuu hyvin yksittäisiä ilmiöitä/tilanteita käsittelevän 
aineiston jäsentämiseen ja sitä parempi mitä enemmän 
aineistoa. 

•Threshold-menetelmästä enemmän: Chipchase, J. (2013). 
Hidden in plain sight. How to create extraordinary products for 
tomorrow’s customers. New York: Harper Business.



TIME 

LEVEL

Threshold analysis applied to eating and hunger

08:00 12:00 16:00 20:00 24:00

No time to breakfast

Dinner with friends

Lunch

Visiting momFeeling too full

Feeling too hungry

Comfort zone

“Comfort zone”
The area between the two thresholds is the 
comfort zone. We try to stay within that 
zone. 

Thresholds are not stable. Smell of good food 
makes comfort zone to shift from “not really 
hungry” to “I’m starving!”.  

Key questions: how do people get 
back to their comfort zone? How can 
design team help them to do it?



Google image search “User journey” 4.4.2022

Arkkityypit, persoonat
•Tutkimustulokset voidaan jäsentää arkkityypeiksi (tai 

persooniksi), joiden erilaisuuden ja ominaisuuksien kautta 
kerrotaan tuotteesta, sen käytöstä ja mahdollisuuksista. 

•(Persoonat kuvaavat demografioita, arkkityypit toimintaa.) 

•Kerrotaan vain oleellinen, ei elämäntarinaa tai cv:tä. 

•Joskus skenaariot kerrotaan henkilötarinoiden kautta. 
Menetelmiä käytetään ristiin.





boardofinnovation.com/tools

Overused?
Think carefully what’s the point of Persona 
and is she making the point you want her to 
make. 

So obligatory part of UCD presentations 
that sometimes is doing more harm than 
supporting findings and argument. 

Critical is to build the persona based on 
data. Persona is not an exercise in creative 
writing.



© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto

© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto



© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto

© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto



© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto

© Marieke van Dĳk 2018 / Design Driven Foresight Course Aalto



Platzgeist
Like Zeitgeist, spirit of the time, but about place. 

It’s a “mood database.” Record sensory 
experiences: sounds, flavours, smells and tactile 
samples. 

Not so much an independent method but a great 
way to be reminded about the origin of data 
during analysis.

Photo by Paolo Bendandi on Unsplash
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