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Kotitehtävät

INFORMAATIOVERKOSTO!(3!op) 
• Pohdiskelevan referaatin aiheena 

JOKO!Hakim Hasan: Afterword 
(Sidewalk) TAI!>>>!Chimps, Designers, 
Consultans TAI!molemmat. 

• Pituus 2-4 sivua 
• Tarkemmin MyCoursesissa viimeistään 

huomenna aamusta.

MUUT!(7!op) 
• Tutkimusraportin osatehtävä 3: 
• Kirjoita tulosten tematisoinnista ja 

johtopäätöksistäsi teksti. Kirjoita lyhyt 
pohdinta tai keskustelu luotaimen 
käytöstä tutkimuksen työkaluna. Viittaa 
ainakin laadullisen aineiston jäsentelyä 
ja tulkintaa käsitteleviin lähteisiin. Voit 
liittää mukaan kuvia. 

• Tarkemmin MyCoursesissa viimeistään 
huomenna aamusta.



Luotaintutkimuksen 
suunnittelu: Keitä tutkit? Missä? 
Miksi?

Luotaimen toteutus ja 
lähettäminen / Luotaimen 
luonnostelu

Aineiston jäsentely ja  
tulkinta

Osatehtävä-tekstien ja 
muiden materiaalien 
viimeistely ja kokoaminen 
raportiksi

Osatehtävä-tekstien ja 
muiden materiaalien 
viimeistely ja kokoaminen 
raportiksi

Muotoiluajattelu 13-15

Ihmistä käsittelevät teoriat 13-15

IHMINEN

Photo by Papaioannou Kostas on Unsplash

MAANANTAI!28.3.



MUOTOILU

Photo by Papaioannou Kostas on Unsplash



TUOTEMIELLYTTÄYYDEN!TASOT 
• Toiminnallisuus 
• Käytettävyys 
• Miellyttävyys

4 TUOTEMIELLYTTÄVYYDEN!LAJIA 
• “Physio-pleasure” 
• “Psycho-pleasure” 
• “Socio-pleasure” 
• “Ideo-pleasure”
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TUOTESUHTEEN!3!ULOTTUVUUTTA 
• “Visceral”. Automaattinen, biologinen, 

yleisinhimillinen, nopea. Perustuu 
sensoriseen dataan. Reaktiot ovat 
hillittävissä ja koulittavissa. 

• “Behavioural”. Perustuu kokemuksiin, 
opittuun ja koulutukseen. Asenteet 
ovat hillittävissä ja koulittavissa. 

• “Reflective”. Kulttuurinen ja 
symbolinen. Perustuu kokemuksiin, 
opittuun ja koulutukseen. Maku 
muuttuu herkästi.

Background products.  
These products exist in the scene of events. The majority of objects have this role.

Mediators of interactions.  
They are reasons for interaction to occur.

Enhancers of experience.  
Essential for or to facilitate performance.

Expressions of identity.  
Objects of style and status, and things made by the 

person.

Objects of emotions.  
Some objects substitute (human) 

relationships, and provide sensory and 
aesthetic satisfaction.

Koskinen, I., Battarbee, K., & Mattelmäki, T. (Eds.). (2003). Empathic design. User experience in product design. Helsinki: IT Press, Edita.

Tuotekokemusten luokittelu. Luokittelu perustuu tunnekokemuksen yleisyyteen (tapahtuu usein — 
harvoin), sekä kokemuksen (= tuotesuhteen) voimakkuuteen ja intensiteettiin.



Battarbee, Katja. 2004. Co-Experience. Understanding user experiences in social interaction. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

Battarbee, Katja. 2004. Co-Experience. Understanding user experiences in social interaction. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.



Battarbee, Katja. 2004. Co-Experience. Understanding user experiences in social interaction. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.
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SYMBOLINEN!INTERAKTIONISMI 
• Julkaisuja ja tutkimusta 1960-80 -luvuilla. 
• Chicago ja Iowa koulukunnat: George Herbert Mead, 

Herbert Blumer, Howard S Becker 
• Dramaturginen tulkinta: Erving Go"man 
• Etnometodologia: Harold Garfinkel 
• Katveessa mutta ei marginaalissa 
• Perusidea: ihmisten käsitys itsestään, sosiaalisesta 

todellisuudesta ja yhteisöistä rakentuu 
vuorovaikutuksessa. 

• Hyvin lähellä antropologiaa. Keskeisiä menetelmiä 
haastattelut ja osallistuva havainnointi.

Sosiaalinen ihminen
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SOSIAALIPSYKOLOGIA: 3 NÄKÖKULMAA 
• Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ja 

persoonallisuuden dynamiikan tutkimus. Esim. 
ylisukupolvinen yhteiskunnallinen epätasa-arvo. 

• Ryhmäprosessien tutkimus. Esim. vallan ja statuksen 
tuotanto. 

• Symbolisen vuorovaikutuksen tutkimus.



SYMBOLISEN!INTERAKTIONISMIN!TEORIA!IHMISESTÄ 
• Ihmiset toimivat asioiden kanssa sen perusteella, mitä 

asia merkitsee heille. 
• Asian merkitys perustuu sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen läheisten kanssa. 
• Merkityksiä käsitellään tulkinnallisten prosessien 

avulla.

ASIAT 
• Fyysiset asiat 
• Sosiaaliset asiat 
• Abstraktit asiat 
• Eli kaikki mihin voidaan viitata tavalla tai toisella. 
• Asian merkitys syntyy siitä miten muut “kohtelevat” 

sitä + yksilön tulkinasta.



C O N S U M E R S

• Blumer points out that the fashion 
business works the way it does 
precisely because consumers do 
not adopt everything that is 
introduced as the next fashion. 
Consumers are highly selective 
in what they adopt. For Blumer, 
the phenomenon of fashion refers 
to the “strange and mysterious 
fact” that, at any given time, 
consumers’ tastes run towards the 
same direction. He calls it 
collective taste.

Blumer, Herbert. 1969. Fashion. From class di"erentiation to collective selection.  
The Sociological Quarterly 10, no. 3: 275-291.
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Vasen: Battarbee, Katja. 2004. Co-Experience. Understanding user experiences in social interaction. Helsinki: University of Art and Design Helsinki. 
Oikea: Luku “Emotions in mobile visual messaging (Esko Kurvinen). Teoksesta Koskinen, Ilpo, Katja Battarbee, and Tuuli Mattelmäki, eds. 2003. Empathic design. 
User experience in product design. Helsinki: IT Press & Edita.

DESIGNED PRODUCTS
Although people have lots of designs, they appear to relate to designs 
In only three di"erent ways:
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Theory Domestication of an object

Conversion

Commodification

Objectification Manufacturing

Product designIncorporation
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1 Consumer feedback/user data 
8 Talking, publishing, representation

2 Design process 
3 Manufacturing

4 Commercialization 
5 Singularisation

7 Placement in time 
6 and in space

“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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“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.

Photo: Heidi Paavilainen

“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.

Photo: Heidi Paavilainen



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.

FOKUS!SOSIAALISESSA!IHMISESSÄ 
• …eikä epärealistisesti eristetyssä 

yksilössä. 
• Kerättävä tietoa subjektiivisista 

tulkintaprosesseista? Luotain on tähän 
hyvä työkalu (sillä muotoilijalla on 
yleensä kiire). 

• Samalla käsitys ihmisyydestä syvenee 
ja rikastuu. 

• Strategiselle tulkitsijalle suunnittelu.

Ihminen on sosiaalinen. 
Muotoilu on sosiaalista.
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