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Ryhmädynamiikka tarkoittaa ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta. Tässä tut-
kielmassa selvitetään, mitä jäsenten välinen vuorovaikutus tarkoittaa ja miten se 
toimii erilaisissa ryhmissä. Ryhmän jäsenillä on myös tietynlaiset roolit, joiden syn-
tymistä ja vaikutusta toisiinsa tutkitaan myös. Tutkielmassa selvitetään lisäksi, mitä 
vaiheita ryhmän muodostumisessa on sekä mitä kussakin vaiheessa tapahtuu.  

Kaikissa tutkielman vaiheissa on pohjana ja vertauskohteena oma osallistumiseni 
yrityskumppanini huonekalutehdas Junet Oy:n muotoiluprojektiin; tästä syystä nä-
kökulma asiaan on osittain subjektiivinen. Olen kolmihenkisen muotoiluryhmän 
jäsen, ja projektin tarkoitus on luoda Junet Oy:n uusi säilytyskalustemallisto. 

Tutkielmassa esitellään ryhmädynamiikan tutkimisen lisäksi muotoiluprosessi ja 
sen tapahtumat vaihe vaiheelta. Pääpaino tutkimuksessa on kuitenkin ryhmän 
toiminnassa. 
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Group dynamics refers to the interaction between the members of a group.  This 
study examines interaction between the members and how it works in different 
groups. The members of a group have also different kinds of roles, whose emer-
gence and influence on each other is also examined. The thesis also studies what 
steps the formation of the group has, as well as what happens at each stage.  
 

In all the stages of the thesis, the base and the reference point is my participation 
in the furniture design project of my business partner Junet Oy. Therefore, the ob-
servation of the issue is partly subjective. I participate in a three-person design 
team, and the aim is to create a new storage furniture collection for Junet Oy.  
 

This study presents, in addition, the design process and its events step by step. 
The main focus of the study is, however, on the group's activities. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni tehtävänä on suunnitella huonekalu jurvalaisen huonekaluteh-

das Junet Oy:n syksyllä julkaistavaan uuteen säilytyshuonekalumallistoon. Kuulun 

nelihenkiseen muotoilijaryhmään, jonka tavoitteena on, että jokainen muotoilija 

suunnittelee oman huonekalunsa. Nämä neljä huonekalua muodostavat uuden 

malliston, jonka muotoiluperiaatteina on keveys, luonnollisuus ja tietynlainen 

maanläheisyys. Malliston huonekalut on tarkoitus toteuttaa massiivipuisena. Muo-

toiluryhmä toimii pääosin internetin välityksellä, sillä useiden tapaamisien kustan-

taminen on kallista eri puolilla Suomea asuville ihmisille, varsinkin jos täytyy ajatel-

la muotoiluprosessin kokonaiskustannuksia. Tärkeät suunnittelun välietapit tieten-

kin toteutetaan kasvokkain, kuten esimerkiksi prototyyppien arvioinnit ja kuluttaja-

ryhmien palaute.  

Tässä työssä tutkitaan muotoiluprosessia, eli sitä, miten huonekalu päätyy muotoi-

lijan suunnitelmista valmiiksi tuotteeksi. Työssä tutkimuksen pääkohteita ovat itse 

prosessi, muotoiluryhmän toiminta, kun jäsenet asuvat eri paikkakunnilla sekä uu-

den malliston julkaisemiseen liittyvät asiat huonekaluyrityksen johtoportaan kan-

nalta, esimerkiksi rahoitus ja oikea ajoittaminen. Muotoiluprosessin lisäksi tutkin 

muotoiluryhmämme toimintaa ja ryhmän sisäistä vuorovaikutusta. Perehdyn erilai-

siin ryhmiin ja selvitän niille ominaisia piirteitä, minkä lisäksi vertaan saamaani teo-

reettista tietoa muotoiluprojektissa toimivaan ryhmään jossa itsekin olen mukana.  

Aiheeni valinta oli helppoa, sillä valmistumiseni tapahtuu samaan aikaan kun Junet 

Oy:n mallistoprojekti ja minua pyydettiin siihen mukaan. Projekti, ja samalla opin-

näytetyöni, on alkanut jo joulukuussa 2013 ja se jatkuu vielä valmistumiseni jäl-

keen. Olen pohjustanut opinnäytetyötäni syventävillä kursseilla, joissa olen pereh-

tynyt Junet Oy:n nykyisen päämuotoilijan, Petra Lasseniuksen toimintatapoihin, 

Junet Oy:n huonekalujen elinkaareen ja muotoiluprosessiin sekä päämateriaalin 

eli massiivipuun ominaisuuksiin. Ilman pohjustamista materiaalia olisi ollut liian 

paljon ja työni olisi haarautunut liian moneen suuntaan. Lisäksi tietämys eri mas-

siivipuulajeista ja niiden ominaisuuksista on erityisen tärkeää alallani. Koska olen 

pohjustanut aihetta jo edellisillä kursseilla, on opinnäytetyöni pääpaino ryhmädy-

namiikan tutkimisessa. 
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Muotoiluprojektin suunnitteluongelmani on miten luoda tuottava, kaunis ja menes-

tyvä huonekalu. Tästä on helppo aloittaa suunnittelu, sillä suunnitteluprosessin 

alussa on hyvä kysyä yksinkertainen kysymys itseltään, johon löytyy helposti vas-

taus. Suunnittelemani huonekalun täytyy sopia Junet Oy:n nykyiseen mallistoon 

mutta tuoda siihen kuitenkin jotain uutta. Lisäksi myös muotoiluryhmän muiden 

jäsenien huonekalut tulee ottaa huomioon, ja mallistossamme täytyy olla yhteinen 

punainen lanka. Lisäksi koko tutkielman käsittävä tutkimuskysymys on: Miten 

muotoiluryhmän jäsenten vuorovaikutus toimii muotoiluprojektissa? 
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2 YHTEISTYÖKUMPPANI JUNET OY 

2.1 Historiaa 

Oy Jurva Network Limited eli lyhyemmin Junet Oy on Jurvalainen huonekalujen 

markkinointiyritys (Kivinen, M, 2013). Junet Oy:lla on kuitenkin pelkän markkinoin-

nin lisäksi myös omaa mallistoa. Junet Oy:n toimitusjohtaja Minja Kivisen (2013) 

mukaan Junet Oy:n pääasialliset kuluttajat ovat yli 30-vuotiaita, perheellisiä sekä 

kotimaisuutta ja muunneltavuutta arvostavia ihmisiä. Kivinen kertoo kovimmaksi 

kilpailijakseen tanskalaisen BoConceptin.  

Junet Oy:n kanssa samassa tilassa toimivan Hakola huonekalun toimitusjohtaja 

Jari Hakola (2013) tiivisti Junet Oy:n historian hyvin. Jurvassa toimi neljä erillistä 

huonekaluvalmistajaa, jotka päättivät yhdessä perustaa tuotteilleen markkinoin-

tiyrityksen ja lähestyä Saksan markkinoita. Hannu Karjalainen palkattiin suunnitte-

lemaan massiivisia huonekaluja varakkaille saksalaisille. Aluksi Junet Oy pääsikin 

hyvin sisälle markkinoille, mutta 90-luvun alun Saksojen yhdistymisen myötä tul-

leen talouden heikkenemisen myötä kansan varallisuus laski, eikä korkeassa hin-

taluokassa oleville Junet Oy:n huonekaluille enää löytynyt asiakkaita.  

Tämän jälkeen yrityksen toimintaa suunnattiin kotimaahan ja enemmän projekti-

myyntiin, esimerkiksi hotelleihin. Hotelleihin suunniteltu mallisto koostui lämpökäsi-

tellystä koivusta, joka ei kuitenkaan hienosta ulkonäöstään huolimatta ollut kestä-

vä materiaalivalinta ja sen menestys loppui nopeasti. Noin 90-luvun puolivälissä 

julkistettiin Nezz-niminen mallisto tammiviilutetusta MDF:stä, se menestyikin hyvin. 

Vuonna 2008 Junetin pääjakeluketju oli Hakolan mukaan Vepsäläinen Oy. Heidän 

taholtaan tuli ilmi, että Junet Oy:n brändi on vanhentunut, minkä seurauksena yri-

tyksen logo ja brändi päivitettiin nykyiseen kuosiinsa. Vepsäläisen kautta myös 

Junet Oy:n pääsuunnittelija Petra Lassenius otettiin mukaan yritykseen vuonna 

2008. 
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2.2 Yhteistyön alku  

Olen ollut Junet Oy:lla töissä aiemmin, tosin tekemässä kaikenlaisia muita töitä 

kuin suunnittelua, joten muotoiluprojektiin osallistuminen tuntui hyvältä tilaisuudel-

ta päästä oman alani töihin käsiksi, varsinkin kun tuloksena on tarkoitus olla oikea 

huonekalu.  

Tutustuin yhteistyökumppaniini työharjoittelussa syksyllä 2012 viettäessäni 13 

viikkoa pakaten lähteviä tuotteita. Tämän jälkeen olen suorittanut yrityksessä vielä 

toisen harjoittelun ja tehnyt töitä koulun ohella, joten sen toimintatavat ja tuotteiden 

elinkaari ovat suhteellisen tuttuja. Uskon että tämä tuntemus auttaa minua omassa 

muotoiluprosessissani. Lisäksi Junet Oy on Etelä-Pohjanmaan tunnetuimpia huo-

nekaluvalmistajia, sillä sen tuotteita on myynnissä suurissa ketjuissa, kuten Vep-

säläisellä ja Kruunukalusteella, mikä osaltaan lisäsi kiinnostusta tehdä yhteistyötä. 

  

2.3 Tyyli 

Junet Oy:n tyyli on suhteellisen moderni ja rauhallinen. Sen tuotteissa luotetaan 

yksinkertaisiin muotoihin ja liika kokeilullisuus jätetään vähemmälle, tärkeimpänä 

pidetään sitä, että tuote on kannattava yritykselle.  

Tuotteiden kohderyhmäksi on muotoutunut n. 30-50-vuotias yksineläjä tai paris-

kunta, joka muuttaa toiseen asuntoonsa ja on valmis tuomaan omaa minuuttaan 

esille huonekaluvalinnoillaan. Yleensä kuluttajaryhmän huonekaluvalinnoissa nä-

kyy kotimaisuus, laatu ja yksinkertainen design. Uusi mallisto pyrkii pysymään 

myöskin rauhallisena ettei jo olemassa oleva asiakaskunta vieroksu sitä, mutta 

tuomaan kuitenkin jotain uutta ja muistettavaa huonekalusuunnittelun kentälle. 
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3 MUOTOILURYHMÄ JA SUUNNITTELUONGELMA 

3.1 Muotoiluryhmän jäsen  

Ryhmät ovat yksi ihmisen elämän keskeisimpiä asioita. Kuulumme jokapäiväises-

sä elämässä esimerkiksi omaan perheeseen, opiskelijaryhmään, työryhmään, ny-

kypäivänä yhä useampiin Facebook-ryhmiin ja vaikkapa perjantaisin kokoontu-

vaan sählyryhmään kuten minä.  

Ryhmäytyminen on siis luonnollinen osa elämää ja se kasvattaa ihmistä toimi-

maan yhteistyössä muiden kanssa. Aku Kopakkala (2005, 30) kertoo, että myöskin 

monet arkiset asiat olisivat mahdottomia ilman ympäröivää yhteisöä, esimerkiksi 

lapsena ollessamme täysin avuttomia emme selviäisi yksin, vaan ympärillämme 

täytyy olla muita ihmisiä.  

Mielestäni tämä pitää hyvin paikkansa, on vaikea löytää elämästä yhtään tilannet-

ta, jossa ei kuulu minkäänlaiseen ryhmään. Eräskin toisella paikkakunnalla asuva 

ystäväni saattaa tuntemattomalle ulkoapäin tarkasteltuna vaikuttaa yksinäiseltä 

henkilöltä, joka ei aktiivisesti ota osaa yleisesti tunnettuihin ryhmiin, kuten työryh-

mään tai urheiluporukkaan. Hän kuitenkin kuuluu tiettyä konsolipeliä pelaavaan 

ryhmään, joka kilpailee muita ryhmiä vastaan, eikä näin ollen vietä ollenkaan niin 

yksinäistä elämää kuin nopealla tarkastelulla saattaisi vaikuttaa.  

Nykytekniikka sallii helpomman ryhmäytymisen, sillä jokainen on helposti tavoitet-

tavissa internetin välityksellä, eikä ryhmää kasatakseen tarvitse soittaa erikseen 

joka jäsenelle tai mennä hevosvaljakolla naapuripitäjään. Usein netin välityksellä 

toimivat edellä mainitut pelaajaryhmät ovat hyvinkin aktiivisia ja ryhmähenki on 

suuri, vaikka pelaajat näkisivät toisiaan hyvin harvoin, jos koskaan.  

Esimerkiksi Counter-Strike –nimistä fps-, eli silmistäpäin kuvattua taistelupeliä pe-

laavat muodostavat klaaneja, jossa otetaan toisista klaaneista mittaa suurissa tur-

nauksissa joiden voittajille on luvassa tuhansien eurojen arvoisia palkintoja (Co-

penhagen Games 2014, [Viitattu 8.4.2014]). Nykypäivän ryhmät saattavat olla 

melko vaikeasti havaittavia, sillä ryhmät eivät välttämättä noudata enää perinteisiä 

ryhmämalleja. 
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3.2 Ryhmäroolit 

Ryhmät ja niiden toiminta ovat erittäin laajalti tutkittuja aiheita sosiaalipsykologias-

sa. Ihmisen toiminnan monimuotoisuus korostuu ryhmissä ja sitä on mielenkiinois-

ta tutkia. Ryhmässä olemiseen liittyy paljon erilaisia asioita ja vaiheita, joissa tie-

tynlaiset ihmiset ja heidän tietoisesti tai tiedostamattomasti omaksumat roolinsa 

korostuvat.  

Ryhmissä on erilaiset roolit, joista tunnetuimman luetteloinnin tutkimuksiensa poh-

jalta on tehnyt amerikkalainen psykologi ja tohtori Ruth Meredith Belbin. Työryh-

miä ja niiden kehittämistä tutkinut Tapola (2013, 17) kertoo, että tämä luettelointi 

on tullut hyvin suosituksi erilaisissa työryhmien kehittämisohjelmissa. Belbinin tii-

miroolit ovat keksijä, tiedustelija, tekijä, takoja, viimeistelijä, arvioija, diplomaatti ja 

kokoaja. Olen koonnut roolien hyvät ja huonot ominaisuudet Kopakkalan (2005, 

110) kirjan pohdinnan Belbinin tiimiroolituksista mukaan seuraavaan kuvioon (Ku-

vio 1):  

 

Keksijä Mietiskelevä nero, älykäs mutta mahdollisesti epäkäytännöllinen

Tiedustelija Uuden etsijä ja kokeilija, neuvottelukykyinen ja utelias, mahdollisesti ailahteleva

Tekijä Organisoija ja käytännöllinen toteuttaja, ahkera mutta perinteisiin pitäytyvä

Takoja Vauhdittaja, esteiden raivaaja, voimakastahtoinen ja dynaaminen, mahdollisesti kärsimätön

Viimeistelijä Yksityiskohtien varmistaja, tunnollinen ja sitkeä, mahdollisesti turhankin tarkka

Arvioija Kriittinen ja puolueeton analysoija, mahdollisesti liian varovainen arvioinneissaan

Diplomaatti Sovittelija ja ilmapiirin parantaja, sosiaalinen, ei välttämättä tarpeeksi päättäväinen

Kokoaja Kokoaa resursseja, itsevarma ja rauhallinen muttei välttämättä erityisen luova

 

Kuvio 1. Ruth Meredith Belbinin tiimiroolitukset ja niiden ominaisuudet (Kopakkala 
2005). 
 

Ryhmän rooleihin liittyvät olennaisesti ryhmän statusasemat. Status tarkoittaa jä-

senen asemaa tai arvoasemaa ryhmässä ja se voi olla virallinen tai epävirallinen. 

Virallinen status on kokoelma asemaan liittyviä oikeuksia mutta myös velvollisuuk-

sia. Virallista statusta kuvaa usein myös jonkinlainen symboli (Pennington 2005, 

88). Esimerkiksi armeijassa tällainen status on selkeästi havaittavissa ylempiar-

voisten sotilaiden useammasta arvomerkistä ja vapaammasta varusteiden käytös-

tä. Ylemmällä statusasemalla olevilla henkilöillä, kantahenkilökunnalla, on vapaus 
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käyttää esimerkiksi omia kenkiään, kun taas tavallisen miehistön jäsenen täytyy 

noudattaa tarkasti yhteistä pukeutumiskoodia ja eri tilanteisiin annettua varustusta.  

Pienemmän statusarvon omaavilla jäsenillä on velvollisuus tervehtiä vastaantule-

vaa korkeamman statuksen jäsentä ja avata tälle ovi. Korkeamman statuksen jä-

senellä on kuitenkin velvollisuus toimia käyttämättä statustaan hyväksi ja häneltä 

odotetaan asiantuntemusta sekä luotettavaa johtajuutta. Usein armeijassa korke-

ammassa statusasemassa olevien virallista statusta tukee myös epävirallinen sta-

tus. Epävirallinen status johtuu esimerkiksi pitkästä virasta tai erityisistä taidoista 

tai kokemuksista.  

Omana armeija-aikanani eräästä johtajasta kerrottiin monenlaisia hurjia tornareita. 

Ne ovat kertomuksia henkilöiden, usein kantahenkilökunnan tekemisistä, jotka 

ovat saattaneet paisua ajan kuluessa. Tämä tietenkin lisää kunnioitusta ko. henki-

löä kohtaan. Eräskin tarina kertoi tämän henkilön tiedustelukoulutusta antaessaan 

syöttäneen johtamalleen ryhmälle kyykäärmeen, sillä selviytymiseksi täytyi syödä 

mitä luonnosta löytyy. 

Muotoiluryhmässämmekin oleva saksalainen nautti epävirallista statusta pelkäs-

tään olemalla ulkomaalainen, sillä siitä tuli vaikutelma maailmaa nähneestä ja suu-

resta muotoilumaasta tulevasta ammattilaisesta. Pennington (2005, 88-89)  kertoo, 

että tällaiset tietoiset epäviralliset statukset kohottavat ryhmän yleistä arvostusta 

sen ulkopuolella, mutta myös ryhmän sisällä. Tämä pitää paikkansa, sillä tästä tuli 

mielikuva että on kokenut ja maailmaa nähnyt jäsen mukana projektissa. 

Epävirallinen status voi kuitenkin olla myös kielteinen (Pennington 2005, 88), mi-

käli stereotypiat ja ennakkoluuloisuus vaikuttavat itse hankittuun viralliseen statuk-

seen. Armeijasta löytyy jälleen hyvä esimerkki tähän. Mikäli aliupseerikoulun sa-

massa tuvassa viettäneistä yksi henkilö pääsee reserviupseerikouluun ja on täältä 

palatessaan korkeampiarvoinen kuin muut entiset tupatoverinsa, saattavat entiset 

toverit kuvitella korkeampiarvoisen olevan ylimielinen tai turhan tärkeilevä. Mikäli 

reserviupseerikoulusta palannut kuitenkin osoittaa taitonsa ja johtajuutensa harjoi-

tuksissa ja joukkueen ryhmähengen lisäämisessä, alkaa epävirallinen status jäl-

leen tukea virallista hankittua statusta.  
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3.3 Erilaiset ryhmät 

Ryhmiä on myös hyvin erilaisia. Ryhmien erilaisuus riippuu usein ryhmän tarkoi-

tuksesta kuten esimerkiksi viikottain kokoontuva lenkkiryhmä tai muutaman kuu-

kauden kestoisen työprojektin osallistujat (Kopakkala, 2005, 32). Näiden lisäksi on 

myös satunnaisia  ryhmiä, joissa me kaikki olemme päivän mittaan, esimerkiksi 

bussipysäkillä, ravintolassa tai konsertissa. Kaupunkilaistumisen ja sosiaalisen 

liikkuvuuden myötä satunnaiset tapaamiset ovat lisääntyneet, kun lähin naapuri ei 

ole enää kilometrin päässä.  

Tällaisissa tilanteissa käyttäytymistämme ohjaa hyvin vahvasti ennalta hyväksytyt 

käyttäytymismallit ja roolit, esimerkiksi kohteliaisuus sekä oman henkilökohtaisen 

tilan kunnioittaminen. ”Satunnaisessa ryhmässä ei ole selkeitä sovittuja tapoja eikä 

normeja”, kertoo Kopakkala (2005, 33). Ihmiset toimivat etiketin mukaan ja pitäyty-

vät yleisesti hyväksytyssä ja turvallisessa käyttäytymistavoissa. Näin vältymme 

elävältä ja aidolta vuorovaikutukselta, mikä saattaa kuulostaa tunteettomalta mutta 

kuitenkin säästää meitä päivittäin, sillä meidän ei tarvitse tutustua jokaiseen vas-

taantulijaan.  

Kopakkalan (2005, 32) mukaan kaupungeissa onkin yleistynyt ajatus, että erään-

lainen välinpitämättömyys on kohteliaisuus toiselle, jokainen saa rauhassa toimia 

omien päivän tehtäviensä parissa. Mielestäni tällainen oman rauhan antaminen 

toimii kaupungissa, sillä olisi kohtuuttoman rankkaa tutustua jokaiseen vastaantuli-

jaan, eikä töihin tai tapaamisiin olisi mahdollista ehtiä. Tietenkin onnettomuuden 

sattuessa on hyvä, että ihmiset ymmärtävät olla välittämättä kohteliaasta oman 

tilan antamisesta.  

Maalla tilanne on hieman eri, siellä ihmiset saattavat viettää pitkänkin tovin jutel-

lessa naapurin kanssa, mikäli  kaupunkiin matkatessaan sattuvat törmäämään 

tähän tien laidalla. Ainakin omalla kohdalla olen huomannut tämän, sillä olen ko-

toisin pienestä kylästä ja usein mikäli lähdin autolla kohti kotikaupungin keskustaa 

ja satuin näkemään tuttavani kävelemässä tien varressa, jäin hetkeksi juttele-

maan. Maalla tuttavien ja muiden ihmisten tapaaminen on hieman harvinaisempaa 

ja elämä rauhallisempaa ja kiiretöntä, joten ihmisillä on aikaa jutella päivän kuulu-

misista.  
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Kopakkala (2005, 36) selittää ryhmän peruspiirteet: ”Ryhmän peruspiirteiksi maini-

taan kirjallisuudessa muun muassa sen koko, tarkoitus, rajat, säännöt, vuorovaiku-

tus, työnjako, roolit ja johtajuus. Ihmisjoukko muotoutuu ryhmäksi, kun sen jäsenil-

lä on jotakuinkin yhteinen tavoite, jonkin verran keskeistä vuorovaikutusta (tai ai-

nakin mahdollisuus siihen) ja käsitys siitä, ketkä ryhmään kuuluvat.” Nämä perus-

periaattet näkyvät muotoiluryhmässä selkeästi, sillä muotoiluryhmää johtaa yleen-

sä toimeksiantajayrityksen edustaja, siinä on yleensä osallisena muotoilijoita sekä 

kenties insinöörejä, yhteinen tavoite on valmis tuote ja jokaisen jäsenen täytyy tun-

tea toisensa, jotta he pystyvät työskentelemään yhdessä. 

3.4 Ryhmäytyminen 

Sosiaalipsykologien mukaan ryhmän tehokkaalle toiminnalle on välttämätöntä, että 

se käy läpi viisi erilaista kehitysvaihetta (Pennington, 2005, 72-74). Vaiheiden ni-

met ovat muodostuminen, kuohunta, normeista sopiminen, suoritusvaihe ja pää-

tösvaihe. Kaikki ryhmät eivät käy jokaista vaihetta läpi päästäkseen loppuun, osa 

ryhmistä ei pääse tietystä vaiheesta eteenpäin ja osa ryhmistä palaa takaisin ker-

taamaan jotain vaihetta. Muotoiluryhmässämme nämä ryhmän kehitysvaiheet tuli-

vat selkeästi esille. Vaiheet rytmittyivät etenemään melko tarkasti tapaamisiemme 

kanssa ja niistä kerrotaan lisää luvussa 4.4. 

3.5 Tavoitteellinen ryhmä 

Opinnäytetyössäni perehdyn tavoitteelliseen ryhmään, joita ovat esimerkiksi pro-

jekti -ja koulutusryhmät sekä työyhteisöryhmät (Vakuuttavaksi viestijäksi, [Viitattu 

24.3.2014]). Toimin itse siis jäsenenä ryhmässä, joten teksti on pääosin subjektii-

vista näkemystä. Ryhmän muut jäsenet ovat pääkaupunkiseudulta: muotoilija Isko 

Lappalainen joka pyörittää Lahdessa omaa iamdesign- muotoilutoimistoaan ja on 

suorittanut useita toimeksiantoja,  sisustussuunnittelija Marjut Nousiainen, jolla 

myös on oma yritys, sekä saksalainen muotoilija Martin Born, joka on toiminut alal-

la jo hyvän aikaa. Ryhmän jäsenet ovat kaikki alle 30-vuotiaita, sillä Junet Oy ha-

lusi ottaa projektiin mukaan uusia ideoita omaavia nuoria muotoilijoita, kertoo toi-
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mitusjohtaja Kivinen (2013). Myöskin kohderyhmään on helppo samaistua, sillä 

jokainen jäsen kuuluu suurinpiirtein Junet Oy:n kohderyhmään. 

Ryhmässä oli aluksi neljä jäsentä, mutta yhteistyö yhden jäsenen kanssa lopetet-

tiin 14.3.2014, sillä Kivisen (2013) mukaan hänen näkemyksensä kaupallisesta 

tuotteesta eivät kohdanneet Junet Oy:n näkemyksiin. Tällaiset asiat kuten ryhmäs-

tä erottamiset ovat tavoitteellisissa ryhmässä normaaleja, sillä tavoitteena on ryh-

män mahdollisimman tehokas työskentely sekä mahdollisimman hyvä lopputulos. 

Tilanteessa, jossa joku ryhmän jäsen jarruttaa kehitystä, täytyy hänestä päästä 

eroon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka se kuulostaakin melko kyl-

mältä tavalta toimia.  

Ryhmän jäsenet löytyivät projektiin eri teitä. Toimitusjohtaja Kivinen (2014) kertoo, 

että Nousiainen oli jo aikaisemmin ollut kiinnostunut yhteistyöstä Junet Oy:n kans-

sa ja ottanut yhteyttä. Hän oli kiinnostunut massiivipuusta ja sen terveysvaikutuk-

sista, joten hänet otettiin projektiin mukaan. Born oli tullut Junet Oy:n osastolle 

vuoden 2013 Habitare-messuilla ja hänet otettiin mukaan, sillä hänellä oli koke-

musta ulkomaisesta muotoilusta. Junet Oy:lla oli tarvetta projektissa erittäin am-

mattitaitoiselle  muotoilijalle ja Lappalainen löytyi tähän tarpeeseen Lahden muo-

toiluinstituutissa järjestettyjen haastattelujen jälkeen, hän oli paras vaihtoehto vii-

destä haastateltavasta.  

Itse päädyin projektiin mukaan, sillä olin ollut Junet Oy:lla töissä jo jonkin aikaa ja 

valmistumiseni osui sopivasti samaan aikaan projektin aikataulun kanssa, joten 

pystyin osallistumaan projektiin ja tekemään siitä opinnäytetyöni. Ryhmän jäsenis-

tä on ei puhuta myöhemmässä tekstissä heidän omilla nimillään yksityisyyden säi-

lyttämiseksi. 

Mielestäni tavoitteellinen ryhmä poikkeaa muista ryhmistä, sillä ryhmän jäseniin ei 

välttämättä synny suuria tunnesiteitä jokaisen tiedostaessa ryhmän olevan vain 

työprojektin ajan kestävä. Tämä tietenkin riippuu työprojektin pituudesta. Hyvä 

esimerkki vastakohdasta tulee kouluelämästä, esimerkiksi lukion A-luokalla kolme 

vuotta viettäneet ihmiset ovat hyvin ryhmähenkisiä ja kiintyneitä toisiinsa lukuisten 

ryhmäyttämistehtävien, esimerkiksi penkkareiden ja abigaalan ansiosta. Tästä 

seuraa se, että ryhmästä tulee myös tunneyhteisö ja ryhmän yhteiselon loppuvai-
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heessa vietetään jonkinlainen suruaika, jota helpotetaan siirtymäriitein ja jatkuvuu-

den vakuutuksin, esimerkiksi luokkakokouksista sovitaan ja luvataan pitää yhteyttä 

vielä jatkossakin (Sosiaalipsykologian verkkokurssi [Viitattu 20.3.2014]).   

Opinnäytetöni tutkimusosassa perehdyn ryhmämme toimintaan ja kanssakäymi-

seen sekä kommunikointiin jäsenien välillä. Ihmisten käyttäytyminen ryhmässä on 

mielenkiintoinen tutkimusaihe ja tulevaisuuden töissäni tulen toimimaan useimmi-

ten ryhmässä, joten tietous ihmisten toiminnoista tulee olemaan hyödyllistä.  

Projektimme ryhmä on työelämässä ja varsinkin muotoilualalla työskenneltäessä 

yleinen pienryhmä. Pienryhmän tunnusmerkit ovat seuraavat: 3-12 henkilöä, jäse-

net tunnistavat ryhmänsä muut jäsenet ja kokevat kuuluvansa ryhmään, jäsenillä 

on vuorovaikutusta keskenään ja ryhmällä on yhteinen tavoite (Sosiaalipsykologi-

an verkkokurssi [Viitattu 20.3.2014]), kuten esimerkiksi projektissamme tavoitteena 

on tuotteen saaminen markkinoille.  

Muotoilualalla ryhmässä toimiminen on välttämätöntä. Muotoilija tekee työtään 

hyvin harvoin yksin, sillä yleensä hän tekee yhteistyötä esimerkiksi toimeksianta-

jayrityksen johdon kanssa, joka kertoo minkälaista tuotetta hakee, tai sitten insi-

nöörien kanssa yhteistyössä pohtien erilaisia teknisiä ratkaisuja ja niiden toimi-

vuutta.  

Usein projektissa on mukana myös muita muotoilijoita, kuten Junet Oy:nkin projek-

tissa, joista jokaisella on omat näkemyksenä ja mielipiteensä suunniteltavaan tuot-

teeseen ja yleiseen ilmeeseen. Muotoilijan täytyy siis olla erittäin ryhmätyökykyi-

nen mutta kuitenkin tietyllä tavalla jääräpäinen, jotta ryhmän muiden jäsenten mie-

lipidetulvassa pystyy tukemaan heitä ja näkemään heidän ideoidensa hyvät puolet 

samalla ajaen omia mielipiteitään ja ideoitaan eteenpäin.  

Ryhmässä on aina tietyt roolit. Roolitus alkaa heti ryhmän muodostuessa ja jatkuu 

koko ryhmäprosessin ajan, vaikka jäsenet eivät sitä välttämättä tiedostaisikaan, 

sillä Ihminen ottaa tietyn roolin ryhmässä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Esimer-

kiksi ryhmän johtohahmo puhuu heti alusta alkaen tapaamisissa eniten ja pyrkii 

vahvistamaan dominoivaa asemaansa mm. keskeyttämällä toisten puhetta ja pu-

humalla päälle, kun taas hiljaisin tulee helposti puhutuksi päälle ja ottaa alistuvan 

aseman, tämän kaiken tapahtuessa tiedostamattomasti (Psykologian verkot, 97). 
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Tämä ilmeni ryhmässämme hyvin, sillä eräs jäsen oli puhetyyliltään aggressiivinen 

ja pyrki tuomaan mielipiteensä ilmi joka vaiheessa erittäin vahvasti.  

Ryhmässämme ei kuitenkaan varsinaisesti ollut alistuvaa jäsentä, vaan ainoa joh-

tohahmon tyylinen oli kyseinen henkilö. Toisaalta juurikin tämä johtohahmon ta-

painen henkilö oli se, joka myöhemmin erotettiin projektista, mikä puolestaan ker-

too siitä kuinka tavoitteellisen ryhmän toiminta on dynaamista, alati muuttuvaa ja 

tällaiset tapahtumat ovat yleisiä, mikäli tulokset eivät ole toivottuja.  

Ryhmässämme vallitsi selkeä tasa-arvoisuus ja demokratia, eikä kenenkään aja-

tuksia tyrmätty tai toisia kuunneltu paremmin kuin toisia, vaikka jokainen varmasti 

tiedosti erään henkilön tahattoman johtohahmoksi asettumisen. Mielestäni asema 

johon hän asettui sopi hänelle, sillä hänellä oli paljon kokemusta muotoilusta ja 

hän myös tuntui tietävän teknisistä sekä ulkonäöllisistä ratkaisuista erittäin paljon.  

Ryhmäprosessi kuvaa jatkuvaa toimintaa ja muutosta ryhmässä, sillä ryhmät ovat 

dynaamisia eli jatkuvasti muotoutuvia, täten myös roolit saattavat muuttua ryhmän 

yhteistyön jatkuessa pidemmälle (Vakuuttavaksi viestijäksi, [Viitattu 8.4.2014]). 

Ryhmädynamiikka kuvaa kommunikointia ryhmän jäsenten välillä, mikä on erittäin 

tärkeää ryhmän tavoitteen onnistumisen kannalta. Pienryhmissä roolit tulevat sel-

keästi esille, sillä osallistujamäärät ovat vähäisiä. Esimerkiksi muotoiluryhmäs-

sämme tietoinen tai tiedostamaton johtajan roolin tavoittelu oli selkeästi esillä ja se 

ilmeni kyseisen henkilön valtavana puhemääränä sekä taipumuksena puhua tois-

ten päälle. 
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4 MUOTOILUPROJEKTI 

4.1 Pohjatyö 

Olen pohjustanut opinnäytetyössä läpikäymääni muotoiluprosessia jo edeltävillä 

koulukursseilla. Tämän tein siksi, että aihe olisi muuten paisunut kohtuuttoman 

laajaksi. Eräällä syksyn 2013 kurssilla selvitin Junet Oy:n nykyisen muotoilijan, 

Petra Lasseniuksen toimintatapoja. Tein tämän siksi, että saisin itselleni selvityk-

sen pohjalta hyviä neuvoja tulevaa uraani ajatellen, mutta myös siksi että saan 

tietoa Junet Oy:n muotoiluprosessista sen nykyisen muotoilijan kannalta.  

Hankin tietoni haastattemalla Lasseniusta puhelimitse. Lisäksi syksyn 2013 koulu-

kurssilla keskityin selvittämään muotoiluprosessia Junet Oy:n näkökulmasta, jotta 

tietäisin miten huonekalut yleensä saavat alkunsa ja päätyvät myymälöihin yhteis-

työyrityksessäni. Tämän tuloksena sain selville, että muotoiluprosessi on nelivai-

heinen. Siihen kuuluu aloitus-, suunnittelu-, prototyyppi- ja julkaisuvaihe, tiivistin 

vaiheet muotoilupoluksi, joka kuvaa Junet Oy:n muotoiluproessia, mutta antaa 

myös yleispätevän kuvauksen muotoiluprosessista (Kuvio 2). 

Kevään 2014 koulukurssilla selvitin erilaisten puulajien ominaisuuksia, sillä emme 

olleet käyneet näitä asioita koulussa tarpeeksi lävitse. Tutkimuksessani selvitin 

tavallisten suomalaisten puiden, saarnin, tammen, koivun ja kuusen erilaisia omi-

naisuuksia, otin selvää esimerkiksi kovuuseroista ja käsiteltävyydestä. Tämä tieto 

on hyödyksi minulle, kun teen opinnäytetyössäni päätöksiä materiaalivalinnoissa. 

Lisäksi tämä tieto auttaa minua myös tulevaisuudessa alallani. Mikäli nämä kaikki 

asiat olisi täytynyt selvittää opinnäytetyöni aikana, olisi työtä ollut liian paljon ai-

kaan nähden.  
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Kuvio 2. Muotoilupolku 
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4.2 Coopetition 

Jupon (2011, 20) gradu-työssä selvitetään, että ryhmän sisäinen kilpailutilanne, 

jossa jokainen muotoilija tekee samanaikaisesti yhteistyötä mutta tavallaan edus-

taessaan omaa yritystään kuitenkin kilpailee toisen yrityksen kanssa, on nimeltään 

coopetition. Juppo selvittää asian siten, että yrityksellä on kolme vaihtoehtoa toi-

mia markkinoilla: tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa, kilpailla niiden kans-

sa, tai tehdä näitä molempia yhtä aikaa.  

Muotoiluryhmässämme tämä toteutuu selkeästi, kun jokainen muotoilija tahtoo 

saada omalle tuotteelleen mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja tämän myötä kas-

satuloja sekä kuuluisuutta, samalla tehden mahdollisimman tuottoisaa yhteistyötä 

muiden jäsenien kanssa. Kuten Juppokin (2011, 21) kertoo, tällainen tilanne ei 

välttämättä ole huono, vaan päinvastoin kilpailu saa ihmiset suoriutumaan parhai-

ten.  

Pyöräilyharrastaja N. Tripplett on testannut tätä käytännössä (Kopakkala, 2005, 

39-40). Hän oli tarkkailut pyöräilijöiden vauhtia ja huomannut, että heidän kilpail-

lessa keskenään tulokset olivat parempia. Hänen kokeessaan lapset kelasivat sii-

maa virvelin kelalla laboratoriossa, yksin ja pareittain. Hän huomasi, että pareittain 

kelaavat lapset suoriutuivat tehtävästä nopeammin. Kilpailutilanne siis lisää suori-

tuskykyä. 

4.3 Aloitus 

Muotoiluprosessi ja samalla opinnäytteeni alkoi lokakuun 2013 lopulla, kun sain 

sähköpostilla Kiviseltä tietoa, että hän on kerännyt tulevaan säilytyskalusteprojek-

tiin kolme jo työmaailmassa olevaa muotoilijaa, joiden lisäksi minä olisin yksi muo-

toilija. Tätä ennen asiasta oli keskusteltu jonkin verran ja olin ilmoittanut kiinnos-

tukseni osallistua projektiin. Tämän ensimmäisen tiedon jälkeen marraskuun alus-

sa selvisi projektin aloituksen, eli kick-off-workshopin ajankohta. Tässä vaiheessa 

aloin asennoitua siihen, että lähitulevaisuudessa alkaa muotoiluprojekti ja suunnit-

telu alkoi alustavasti mielessäni. Suunnittelu oli aluksi hyvinkin suurpiirteistä, ja 

lähinnä se perustui siihen, että aloin kiinnittää enemmän huomiota siihen, minkä-
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laisia säilytyshuonekaluja ihmisillä on kodeissaan ja minkälaisia asioita he yleensä 

säilyttävät. Prosessi täytyy tietenkin pohjustaa perusteellisesti, eikä vaiheissa saa 

hyppiä nopeasti eteenpäin, sillä näin huonekalun ominaisuuksia ei tule ajateltua 

tarpeeksi, eikä lopputulos tule olemaan sellainen, jossa olisi otettu kaikki asiat 

huomioon. Lisäksi alussa selvitetty ympäristö jää alitajuisesti mieleen ja näin ohjaa 

suunnittelutyötä oikeaan suuntaan. 

Tutkimalla ihmisiä sekä heidän tekemisiään ja tarpeitaan selviää ongelma, joka 

muotoilulla on tarkoitus ratkaista. Tämä ongelma on jokaisen muotoiluprosessin 

aloitus ja siihen löytynyt ratkaisu viimeistelee onnistuneen muotoiluprosessin.  

Esimerkiksi techitout-nettisivulta (Definition of Design Technology [Viitattu 

26.2.2014])  vapaasti suomennettuna kerrotaan, että ”valokuvaaminen omiin tar-

peisiin on taidetta, kun taas valokuvan ottaminen tiettyyn tarpeeseen, joka ratkai-

see ongelman, on teknologiaa. Puutarhan rakentaminen kehitysvammaiselle on 

teknologiaa, mutta sen rakentaminen itselle on taidetta. Ero saattaa olla väkisin-

väännetty, mutta design ja teknologia on toisten ihmisten ongelmien ratkaisua.” 

Mielestäni tämä määritelmä kuvaa muotoilua hyvin.  

Varsinainen muotoiluprosessi käynnistyi 26.11.2013 projektin aloitustapaamises-

sa, joka järjestettiin hotelli Arthurissa Helsingissä. Tapaamisessa oli tarkoitus sel-

vittää mitä projekti käsittelee, tutustua muihin muotoilijoihin ja kertoa Junet Oy:stä 

yrityksenä ja sen kilpailijoista. Ryhmä vaikutti heti alusta alkaen mukavalta ja ensi-

vaikutelma oli, että heidän kanssaan tässä projektissa onnistuminen tulisi olemaan 

varmaa. Jokainen jäsen oli alusta alkaen motivoituneena mukana, mikä on ehdot-

toman tärkeää, sillä yhden jäsenen huono panos projektiin saa muidenkin tuotok-

set kärsimään.  

Ryhmässä on todella tärkeää olla hyvä ilmapiiri, että jokaisen ajatusvirta pääse 

kulkemaan vapaasti ilman turhaa miettimistä siitä, onnistuuko koko projekti yhden 

jäsenen motivaatiopuutteen takia. Muutenkin ryhmän täytyy olla avoin toisilleen ja 

jakaa luonnoksia, sillä jonkun toisen hylkäämä ajatus saattaa tuoda toiselle jäse-

nelle sen kaivatun uuden idean omaan tuotteeseensa.  

Tietysti aina kun on kyseessä ihmisten toimeentulo, tulevat ryhmän raha-asiat ja 

mahdollisien palkkoiden jakaminen kysymykseen. Alussa mietinnän alla oli esi-
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merkiksi se, että saako jokainen ryhmän jäsen saman verran palkkaa riippumatta 

huonekalun menestymisestä. Esimerkiksi yksi jäsenistä oli sitä mieltä, että jokai-

sen tulisi saada saman verran palkkaa ja hän perusteli asiaa sillä, että menesty-

misperusteella jaettu palkkio saattaisi lisätä kilpailua ryhmän sisällä ja rajoittaa 

täten ajatuksien virtaa sekä aiheuttaa luonnosten pitämistä itsellään kopioimisen 

pelon takia ja täten ongelmia ryhmän jäsenien välille.  

Toinen jäsen taas kertoi olleensa tällaisissa projekteissa mukana ja että ne eivät 

ole menestyneet hyvin. Ryhmässä, jossa jokainen jäsen saa saman verran palk-

kaa, on vaarana etteivät kaikki panosta tarpeeksi, sillä he tietävät saavansa palk-

kansa ilman suurempia ponnistuksia. Tietysti tällainen tapa saattaa poistaa joiltain 

jäseniltä pelkoa siitä, että jää kokonaan ilman palkkiota ja näin poistaa turhan pa-

konomaisen tekemisen tunteen.  

Itse olin sitä mieltä, että palkkiot tulevat menestyksen mukaan, sillä tällainen me-

nettely rohkaisee kaikkia tekemään parhaansa, ja jokainen hyvä muotoilija tietää 

miten prosessi toimii eikä pimitä tietoa toisilta ryhmän jäseniltä vaan toimii avoi-

mesti ja järkevästi kaikkien kannalta. Tavoite oli, että jokainen ryhmän jäsen suun-

nittelee oman huonekalun ja näistä neljästä huonekalusta muodostuu uusi säily-

tyskalustemallisto 

Tapaamisessa selvitettiin myös Junet Oy:n nykyinen kuluttajaryhmä ja sitä kautta 

alustava kohderyhmä tulevalle säilytyskalustemallistolle, eli noin 30 -vuotiaat toi-

seen asuntoonsa muuttavat pariskunnat tai sinkut. Kohderyhmän määritelmässä 

ostajat ovat jo hetken työmaailmassa olleet varakkuutta keränneitä ihmisiä, jotka 

haluavat huonekaluvalinnoillaan korostaa omaa minuuttaan ja tuoda itselleen tär-

keitä asioita esille. Kohderyhmän henkilöille tärkeitä arvoja ovat mm. kotimaisuus, 

kestävyys, laatu ja tyylikäs design.  

Päällimmäisenä tapaamisessa ilmeni, että huonekalualalla vallitsee melko tiukat 

ajat, minkä takia Junet Oy:lläkin tarvitaan jonkinlainen uusi lähestymistapa ja tuo-

reita ideoita mallistoon. Tärkeimpänä malliston tehtävänä on yhdistää Junet Oy:n 

tuotteet sen tunnettuun brändiin.  

Myyntipäällikö Erkki Tsupukan (2013) mielestä Ongelmana on ollut, että tuotteet 

ovat kyllä hienoja ja laadukkaita, mutta niissä ei silti ole mitään niin erityistä että 
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ihmiset tunnistaisivat heti sen olevan juuri Junet Oy:n tuote. Tämä ongelma esiintyi 

tapaamisessa suurimpana ja siihen ratkaisuksi tulisi säilytyskalustemallisto, jonka 

tarkoituksena olisi nostaa Junet Oy:n taso ja imago uudelle tasolle, mutta kuitenkin 

säilyttää vanhat asiakkaat ja kerätä lisää. Tapaamisen hetkellä mallistossa ei ollut 

juurikaan panostettu säilytyskalusteisiin, joten tämä huonekalujen sara oli hyvä 

alue lähteä valloittamaan.  

Ensimmäisen tapaamisen päätteeksi sovittiin, että seuraavaan tapaamiseen jokai-

nen muotoilija perehtyy siihen maailmaan, mihin kuvittelisi tuotteensa asettuvan ja 

minkälainen kuluttaja sen kaupasta ostaisi. Tehtävä kiteytettiin osuvasti siten että 

me neljä muotoilijaa olemme juuret, josta projektin edetessä kasvaa puu ja nyt 

täytyisi vain selvittää, minkälaiseen puutarhaan tämä puu kasvaa.  

Tällainen tutkimus on tärkeää, sillä täytyy tietää minkälaisia tuotteita on markkinoil-

la ja minkälaisia ovat kilpailevat tuotteet. Näin pystyy ottamaan sopivasti vaikuttei-

ta muista menestyneistä tuotteista ja välttämään virheitä mitä niissä on tehty. Li-

säksi tutkimalla sen hetkisiä tuotteita ja trendejä pystyy helpommin päättelemään 

minkälaiset trendit ovat tulevaisuudessa ja minkälaiset tuotteet ihmisiä kiinnosta-

vat.  

Tein tämän tutkimuksen selaamalla alan lehtiä ja internetiä samalla asettuen koh-

deryhmän asemaan ja pohtien minkälaisessa ympäristössä haluaisin asua. Alussa 

tutkimukseni oli hyvin suurpiirteistä ja pyrin etsimään enemmänkin mielikuvia enkä 

varsinaisesti tiettyjä huonekaluja. Tavoitteenani oli löytää paljon erilaisia kuvia, 

joista kävisi ilmi tietynlainen ilmapiiri, joka sopii Junet Oy:n brändiin eli rauhalli-

suus, luonnollisuus ja kotimaisuus.  

Tutkiessani alan lehtiä huomasin, että uusiokäyttö ja ekologisuus ovat nousevia 

trendejä. Esimerkiksi tavallisten trukkilavojen käyttöä sohvapöytänä harrastetaan 

paljon ja käytännössä käsittelemättömän lankun käyttö erilaisissa paikoissa, esi-

merkiksi sohvan runkona, tuntui olevan suosittua. Muotoilijan täytyy etsiä tällaisia 

heikkoja signaaleja, joiden perusteella voi tuoda omaan tuotteeseensa ominai-

suuksia, jotka ovat pinnalla tulevaisuudessa. 



25 

 

4.4 Tapaamiset sekä ryhmän kehitysvaiheet 

Olen tavannut ryhmän kanssa kolme kertaa kasvotusten ja muutaman kerran 

olemme tavanneet internetin välityksellä skype-ohjelman kautta. Uusi teknologia 

tuo paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi juuri muotoiluryhmän toimintaan, sillä 

tavatakseen ryhmän ei tarvitse enää olla samassa paikassa vaan se onnistuu 

myös internetissä. Ei saa tietenkään unohtaa kasvokkain tapaamisen merkitystä, 

varsinkin aluksi on tärkeää että jäsenet pystyvät tutustumaan toisiinsa kunnolla 

nähden toisensa kokonaisena, eikä vain naamana tietokoneen ruudulla.  

Toisista jäsenistä on tärkeä saada hyvä ensivaikutelma ja kokonaiskäsitys ennen 

yhteisen projektin aloittamista. Toisaalta jollekin voi olla helpompaa olla oma it-

sensä kun välissä on webbikamera, esimerkiksi Dubrovskyn tutkimus (Pennington 

2005, 23) toi ilmi, että sähköpostin välityksellä toimivan ryhmän jäsenten sta-

tuserot ovat pienemmät kuin kasvokkain tapaavan.  

Toisaalta sähköisesti viestivät ryhmät pääsevät Kieslerin ja Sproullin tutkimuksen 

mukaan hitaammin yksimieliseen päätökseen. Mielestäni tämä on uskottavaa, sillä 

ryhmän jäsenen status on enemmän esillä kun tavataan kasvokkain. Internetin 

välityksellä tapaaminen luo turvallisuudentunnetta ja hiljaisempikin ryhmän jäse-

nen uskaltaa sanoa mielipiteensä. Projektimme on tässä mielessä ihanteellinen, 

sillä olemme tavanneet kasvokkain sekä internetin välityksellä.  

4.4.1 Muodostumisvaihe eli projektimme aloitus 

Projekti alkoi 26.11.2013 ensimmäisellä tapaamisella, jossa tapasin muut ryhmän 

jäsenet ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen vaikutelma heistä oli, että jokainen on 

todella ammattitaitoinen ja on selkeästi näkyvillä, että he ovat toimineet alalla jo 

jonkin aikaa.  

Itseäni mietitytti aluksi, miten selvitä pätevien ammattilaisten kanssa oman koke-

muksen rajoittuessa lähinnä koulun muotoiluprojekteihin, joissa ei kuitenkaan ole 

toimittu ammattilaismuotoilijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Heistä kuitenkin 

ammattitaidon lisäksi huokui myös vastaanottavaisuus, enkä huomannut heissä 
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minkäänlaista varautuneisuutta itseäni kohtaan, vaikka kokemustasoni oli huomat-

tavasti pienempi kuin heillä. Tunne oli ennemmin päinvastainen, sillä jokainen 

heistä oli myös todella sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Ryhmämme tuntui 

alusta alkaen sopivan hyvin yhteen, sillä kaikki kuuntelivat toistensa esitykset ja 

mielipiteet mielenkiinnolla, eikä kukaan esimerkiksi vain istunut hiljaa tai vaikutta-

nut mitenkään liian jännittyneeltä.  

Hyvään vastaanottoon vaikutti tietenkin se, että jokainen ryhmän jäsen oli entuu-

destaan tuntematon toiselle. On paljon helpompi lähteä projektiin, jossa jokainen 

on aluksi uudessa tilanteessa tuntemattomien ihmisten kanssa. 

Tapaamisemme etenivät melko tarkasti edellämainitun Tuckmanin ryhmän kehi-

tysvaiheiden mukaan. Ensimmäinen vaihe, eli muodostumisvaihe, käytiin läpi kick-

off -workshopissa hotelli Arthurissa Helsingissä. Tämä on nimensäkin mukaan 

vaihe, jossa ryhmä tutustuu toisiinsa ja jäsenet saavat tietoa toisistaan (Penning-

ton, 2005, 72). Tässä vaiheessa on kaksi koko ryhmän onnistumisen kannalta tär-

keää seikkaa, joihin tarvitaan johtaja. Johtaja voi olla ennalta määrätty, tai sitten se 

täytyy valita muodostumisvaiheessa. Tärkeät tehtävät ovat rakenteen luominen ja 

perussääntöjen laatiminen sekä ryhmän tavoitteista sopiminen ja yhteisen suun-

nan löytäminen kohti tavoitetta.  

Ensimmäisessä tapaamisessamme toimimme juuri näin, ryhmäämme johti Kivinen 

ja tutustuimme toisiin ryhmän jäseniin lyhyiden Powerpoint-esitysten kautta. Selvi-

timme myös alustavasti ryhmän tehtävän ja tavoitteet. Tehtäväksi selkiytyi uuden-

laisen ja modernin, mutta Junet Oy:n tyyliin sopivan, tuotteen kehittäminen ennes-

tään melko olemattomaan säilytyskalustemallistoon. Tavoitteeksi asetettiin seu-

raavaan tapaamiseen mennessä esitettävän materiaalin kerääminen siitä, millai-

sena ymmärtää Junet Oy:n nykyisen kuluttajaryhmän ja markkina-alan.  

4.4.2 Kuohuntavaihe eli ensimmäiset tapaamiset 

Muodostumisvaihetta seuraa kuohuntavaihe (Pennington 2005, 73). Tämän vai-

heen kuluessa ryhmässä saattaa syntyä ristiriitoja yksilöiden erilaisista pyrkimyk-

sistä ja niiden sovittamisesta ryhmän tavoitteeseen. Pääsimme kuohuntavaihee-
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seen ryhmässämme jo seuraavassa tapaamisessa, kun keskustelua ja mielipiteitä 

herätti kohderyhmä. Jokainen esitti mielipiteensä, jonka jälkeen  tapaamisessa 

(2013) yhdessä pääteltin, että kohderyhmä on laatua, suomalaisuutta ja muunnel-

tavuutta arvostava suomalainen n. 30-vuotias pariskunta tai yksineläjä.  

Toinen ryhmätapaaminen järjestettiin 9.12.2013 Lappalaisen yrityksen tiloissa 

Lahdessa. Siellä jokaisella jäsenellä tuli olla jonkinlainen käsitys ja esitys kohde-

ryhmästä sekä siitä maailmasta, jonne heidän suunnittelema huonekalu sijoittuisi.  

Lisäksi kerätystä materiaalista tulisi käydä ilmi muotoilijan käsitys senhetkisestä 

markkinatilanteesta, vallalla olevista trendeistä, tulevaisuuden trendeistä, ilmassa 

olevista heikoista signaaleista ja kohderyhmästä. Tämän tapaamisen tarkoitukse-

na oli myös löytää yhteinen punainen lanka eli jokaisen jäsenen suunnitteleman 

huonekalun yhdistävä tekijä, jotta jokainen pääsee varsinaiseen suunnittelutyöhön 

käsiksi. 

Born jäsen oli kerännyt tapaamiseen todella paljon erilaista tietoa muustakin kuin 

kohderyhmästä ja omasta käsityksestään siitä. Asiaa selittää se, että hän on ul-

komainen ja hänen täytyi perehtyä asiaan erilailla ymmärtääkseen suomalaisten 

huonekalutottumuksia. Suomalainen sisustusmaku periytyy hänen mielestään jo 

torppariajoilta, kun talonpoika peri isäntänsä talon. Tämän takia arvostettiin toimi-

via ja kestäviä huonekaluja jotka säilyvät sukupolvelta toiselle, sillä uusiin huone-

kaluihin ei ollut välttämättä varaa. Tämän takia suomalaiset arvostavat huoneka-

luissa kestävyyttä ja funktionaalisuutta. Ennen uskottiin myös puun parantavaan 

vaikutukseen (Metsälä 2000, 60), minkä takia huonekaluvalinnoissa suosittiin juuri 

puuta, joka oli myöskin parhaiten saatavilla.  

Mielestäni Bornin tutkimuksen tulos oli hyvin paikkansapitävä sekä uskottava. 

Muun ryhmän huomatessa hänen nähneen paljon vaivaa ja selvittäneen jopa 

Suomen historiaa perehtyessään projektiin, muuttui hänen epävirallinen statusar-

vonsa suuremmaksi muiden silmissä.  

Muita tapaamisessa heränneitä suunnittelun pohjana käytettäviä periaatteita olivat: 

keveys, luonnollisuus ja tietynlainen pelkistäminen. Tärkein lähtökohta seuraavaan 

tapaamiseen oli, ettei vielä tarvitse löytää itse punaista lankaa, vaan alue jolta pu-

nainen lanka löytyy. 
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4.4.3 Sopimisvaihe  

Tässä vaiheessa ryhmä tiivistyy ja sen jäsenet ovat tyytyväisiä ryhmäänsä (Pen-

nington 2005, 73). Kuohuntavaihe on ohitettu ja yhteiset säännöt on selvitetty ja 

hyväksytty. Ryhmä on lujittunut ja edellisen vaiheen ristiriidat on selvitetty. Tässä 

vaiheessa on vaarana, että ryhmä lujittuu liikaa, jolloin yksilöiden keskittyminen 

itse tehtävään saattaa häiriintyä.  

Ryhmämme yhteishenki on alusta asti ollut hyvä, mutta kuitenkin virallinen. Jokai-

nen on tietoinen tehtävästä ja siitä, että projekti on vain hetken kestävä ja varsi-

naisesti jokaiselle työtä, jossa jokainen tavoittelee mahdollisimman hyvää lopputu-

losta. Näin ollen jokainen tuntee toisensa ja uskaltaa tuoda mielipiteensä esille, 

mutta tietää kuitenkin, että tavoite on hyvä tuote eikä niinkään uudet kaverisuhteet.  

4.4.4 Suoritusvaihe eli itsenäinen työskentely 

Suoritusvaiheessa ryhmä keskittyy tehtävään ja on muodostunut hyvin toimivaksi, 

tehokkaaksi ja luovaksi (Pennington 2005, 73). Tässä vaiheessa toimitaan usein 

yksin ja jokainen paneutuu käyttämään energiavaransa tehokkaaseen ongelman-

ratkaisuun. Tämä vaihe ryhmässämme on kaikkein selvin, sillä jokainen suunnitte-

lee omaa huonekaluaan itsenäisesti, ja välillä annamme palautetta toistemme suo-

rituksista. Ryhmämme palautuu välillä kuohuntavaiheeseen, kun pohdimme rat-

kaisuja toistemme suunnitelmissa, välillä saattaa olla monta eri mielipidettä siitä, 

miten esimerkiksi jokin liitos täytyisi toteuttaa.  

Kuohuntavaihe näkyy päivinä, jolloin jokainen antaa palautetta luonnoksista tai 

prototyypeistä. Kun kuohunta on ohi, siirrytään jälleen suoritusvaiheeseen. Tästä 

on hyvä esimerkki: Junet Oy:n johdolta tuli käsky, että täytyisi ottaa mallia ryhmän 

toisen muotoilijan lipastoonsa suunnittelemista jaloista, sillä omani eivät olleet tar-

peeksi modernit. Käytin jaloissani samantyylistä kevyttä rakennetta kuin toinen 

muotoilija, mutta se ei kuitenkaan ulkonäöllisesti muistuttanut tätä lainkaan. Kolle-

gani ei kuitenkaan ollut kovin iloinen tästä ja oli pohtinut, ovatko jalat hänen suun-

nittelemansa vai minun. Tilanne kuitenkin raukesi, sillä jalat eivät muistuttaneet 

liikaa hänen suunnittelemiaan. 
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4.4.5 Päätösvaihe 

Viimeinen vaihe on päätösvaihe. Päätösvaihe kuuluu erityisesti työprojekteihin 

joihin on erityisesti valittu ryhmä ja projekti tulee valmiiksi, tai joku jäsenistä lähtee, 

eikä projektia ole mahdollista viedä loppuun (Pennington 2005, 72). Tähän vai-

heeseen kuuluu hyvästely ja projektin yhteenveto, mutta toisiinsa kiintynyt ryhmä 

saattaa sopia tapaamisesta jatkossakin. Viimeiseen vaiheeseen kuuluu usein hel-

potus projektin loppumisesta, mutta usein jäsenet saattavat olla haikeita yhteiselon 

loppumisen takia. Projektimme ryhmän päätösvaihe on vielä edessä, sillä tarkoitus 

on, että projekti jatkuu syksyn 2014 Habitare-messuille saakka. 

4.5 Käyttäjäryhmä ja kuluttajaraati 

Muotoiluprosessimme kohderyhmäksi valikoitui siis 30-vuotias suomalainen yk-

sineläjä tai pariskunta, joka arvostaa designia ja laatua. Teimme myös huomion, 

että usein kohderyhmään kuuluva jäsen on käynyt jonkin aikaa vakituisessa työs-

sä ja on muuttamassa toiseen asuntoonsa yhdessä puolisonsa kanssa. Tämä tar-

koittaa sitä, että he ovat yleensä myös sisustamassa sitä itse alusta alkaen ja pyr-

kivät tuomaan identiteettiään ilmi huonekaluvalinnoillaan. Heille huonekalut ovat 

väline oman statuksen nostamiseen, samalla tavalla kuin joillekin ihmisille autova-

linta kertoo tietynlaisen statuksen hakemisesta. He pyrkivät valitsemaan kotimaisia 

ja laadukkaita design-tuotteita ja näin kertomaan, että arvostavat suomalaista työ-

voimaa ja omistavansa sisustustaitoa. Jotkut saattavat käyttää design-huonekaluja 

tuomaan itsestään ilmi sellaisen kuvan, että he olisivat erityisen rikkaita.  

Käyttäjäryhmä oli projektissamme koko ajan läsnä, sillä mukana oli kuluttajaraati. 

Kuluttajaraati koostui kahdesta kohderyhmään kuuluvasta ihmisestä, jotka arvos-

telivat alkuvaiheen luonnoksiamme, sekä olivat mukana arvioimassa ensimmäisiä 

prototyyppejä. Mielestäni tämänkaltainen kuluttajaraati on erittäin hyödyllinen sillä 

suunnitelmistaan saa välittömän palautteen asiakaskunnan edustajalta. Esimer-

kiksi omasta prototyypistäni kuluttajaraadin jäsenet kommentoivat sen olevan liian 

etupainoinen, mutta kuitenkin kaupallisen ja kevyen näköinen, lisäksi he olivat sitä 

mieltä, että siinä oli jotain uudenlaista. 
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4.6 Suunnittelu 

Suunnittelu alkoi alun lyhyen tutkimuksen jälkeen. Pyrin aluksi suunnittelemaan 

paljon erilaisia tuotteita, ilman materiaali- tai kustannusrajoituksia. Suunnitteluvai-

heessa on tärkeää, että ideoita ei rajoiteta sillä alussa huonoltakin tuntunut idea 

saattaa jalostua projektin edetessä ja olla loppuvaiheessa hyvä lisä tuotteeseen. 

Varsinkin ryhmäprojekteissa on tärkeää, että omia ideoitaan ei aluksi rajoiteta, sillä 

toinen ryhmän jäsen saattaa saada omaan ideointiinsa lisänäkökulmia ja ajatuksia 

toisen hylkäämistä ideoista. Suunnitteluvaiheen ideointi on tärkeää myös siksi, että 

aikaansaamassamme mallistossa jokaisen tuotteen välillä täytyy näkyä yhteinen 

linkki, joka tekee niistä malliston. Tässä kohtaa on tärkeää, että jokaisen ideointi ja 

prosessi on selkeästi näkyvillä, jolloin yhteinen tekijä on helpompi selvittää.  

Käytin alkuvaiheen suunnitteluuni ainoastaan kynää ja paperia. Pyrin tuottamaan 

mahdollisimman paljon materiaalia, jossa näkyisi enemmänkin yleinen suunta eikä 

niinkään vielä varsinaiset huonekaluehdotukset. Seuraavasta kuvasta (Kuvio 3) 

näkyy ensimmäisiä luonnoksia, joissa tarkoituksena oli esitellä enemmänkin sitä, 

miten puuta käytettäisiin materiaalina. Aluksi projektimme yksi tavoite oli käyttää 

materiaalina massiivipuuta, mutta kustannussyiden takia oli järkevämpää käyttää 

materiaalina halvempaa mdf-levyä. 
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Kuvio 3. Ensimmäisen vaiheen luonnoksia. 

Suunnitteluvaiheen lopulla tapasimme 23.1.2014 Junet Oy:n johdon kanssa ja sain 

palautetta luonnoksistani. Kävimme ne läpi, jonka jälkeen valitsimme parhaat. Tä-

mä tapaaminen selkeytti ajatuksia huomattavasti, sillä tähän asti suunnittelu oli 

ollut hyvin suurpiirteistä.  

Tapaamisen jälkeen oli huomattavasti helpompaa lähteä luonnostelemaan, sillä 

aihepiiristä oli jonkilainen rajaus. Kävimme 24.1.2014 myös ryhmän kesken tois-

temme luonnoksia läpi ja kerroimme mielipiteitä. Suurimmat muutosehdotukset 

luonnoksiini Junet Oy:n johdon, sekä muiden ryhmän jäsenten mielestä oli keven-

täminen ja modernimmaksi kehittäminen. Eniten suosiota sai kuvassa (Kuvio 3) 

vasemmalla alhaalla nurkassa näkyvät luonnokset, niitä lähdettiin jatkokehittä-

mään tapaamisessa saaduilla ideoilla.  

Välipalaverien jälkeen palasimme jälleen työvaiheeseen ja jatkoimme tuotteidem-

me kehitystä. Alkuvaiheen luonnoksista kerättiin palautetta myös käyttäjäraadin ja 

Vepsäläisen myyntiosaston kautta (Kivinen 2014). Toisessa työvaiheessa keksin 

huomattavasti enemmän luonnoksia, sillä suunnittelulla oli nyt ensimmäisen ta-

paamisen jälkeen jonkinlainen pohja, jota lähteä jatkokehittämään. Tein suunnitte-

lutyön tietokoneella, sillä sain paljon tarkempia ja selkeämpiä kuvia käyttämällä 
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mallintamisohjelmaa. Suunnittelun jälkeen oli jälleen skype-tapaaminen, jossa ar-

voitiin toistemme uusia luonnoksia. Suunnittelemani kuusi tuotetta tapaamiseen 

olivat: Kaksiosainen tv-taso (Kuvio 4), lankuista koostuva taso (Kuvio 5), lipasto 

(Kuvio 6), tv-taso jossa uudenlainen mekanismi etupaneelissa (Kuvio 7), tv-taso 

laatikoilla ja avo-osalla (Kuvio 8) ja lankuista koostuva sohvapöytä (Kuvio 9). 

 

Kuvio 4. Kaksiosainen tv-taso. 
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Kuvio 5. Lankuista koostuva taso. 

 

Kuvio 6. Lipasto 
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Kuvio 7. Tv-taso, jossa uudenlainen mekanismi etupaneelissa. 

 

Kuvio 8. Tv-taso laatikoilla ja avo-osalla. 
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Kuvio 9. Lankuista koostuva sohvapöytä. 

4.7 1. Protovaihe 

Suunnitteluvaiheen viimeisten luonnosten kehittämisen jälkeen tapasimme jälleen 

ryhmän ja Junet Oy:n johdon kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli päättää tuot-

teet jotka otetaan mukaan jatkokehitykseen ja joista valmistetaan prototyyppi. 

Tuotteet, jotka tässä vaiheessa pääsivät prototyyppivaiheeseen asti, olivat suun-

nittelemani tv-taso uudenlaisella mekanismilla (Kuvio 7) sekä muiden suunnittele-

mat ruokapöytä ja tuolit sekä eteisen säilytyskoriteline.  

Viimeisessä luonnosten arviontitapaamisessa tuotteeseeni tuli jälleen muutamia 

muutosehdotuksia. Kuvassa (Kuvio 7) näkyvä mekanismi olisi liian vaikea toteut-

taa, joten pohdinnan jälkeen päädyimme Junet Oy:n johdon kanssa tulokseen, että 

tason sisälle laitetaan laatikko, jonka mukana etupaneeli aukeaa.  

Jo tässä vaiheessa alkoi epäilyttää, että rakenteesta tulee liian raskas, mutta pää-

timme kuitenkin lähteä tekemään prototyyppiä tällä rakenteella. Muista suunnitteli-

joista poiketen sain tehdä prototyypin itse, sillä Junet Oy:n puusepällä oli paljon 

tekemistä muiden suunnittelijoiden prototyyppien valmistuksen kanssa ja minulla 

oli kokemusta huonekalujen valmistuksesta koulun projektien ansiosta.  



36 

 

Valmistin prototyypin alusta alkaen itse, tosin jalat valmisti Junet Oy:n tiloissa toi-

miva sorvari. Tein komponentit mdf-levystä (Kuvio 10), sillä Junet Oy:lle se oli hel-

posti saatavilla oleva materiaali, lisäksi sitä on helppo työstää. Massiivipuu olisi 

myös ollut liian kallista ja se saattaa muuttaa muotoaan ajan kuluessa. En myös-

kään maalannut prototyyppiäni itse, sillä on todella vaativa työ saada pinnasta 

täydellinen, eikä minulla ole tarpeeksi kokemusta maalaamisesta. Virheisiin ei ollut 

varaa, joten Junet Oy:n maalari maalasi tuotteet.  

Kuvassa (Kuvio 11) tv-tasoni on valmiina maalaukseen. Ensimmäisen protovai-

heen lopulla tasoni näytti jo valmiilta tuotteelta (Kuvio 12). Tarkoituksena oli tuoda 

tuotteeseen kaivattua luonnollisuutta puunvärisellä laatikolla. Tuotteen ulkoväriksi 

valittiin neutraali ja luonnollinen valkoinen. Keveyttä haettiin laatikon etusarjan ja 

tason etureunan väliin jätettävällä raolla, lisäksi pyöreät alaspäin kapenevat jalat 

tuovat keveyttä. 

 

Kuvio 10. Tv-tason komponentit. 
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Kuvio 11. Valmiit tv-tason osat menossa maalaukseen. 

 

Kuvio 12. Tv-taso ensimmäisen prototyyppivaiheen lopulla. 

4.8 2. Protovaihe 

Prototyyppivaiheessa on usein monta eri astetta, sillä on harvinaista että proto-

tyyppi olisi kerralla hyvä. Ensimmäisen protovaiheen valmiita tuotoksia arvoitiin 

kuluttajaraadin ja muiden muotoilijoiden kanssa 26.3.2014.  
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Kuvassa (Kuvio 13) esittelen omaa tuotettani muille muotoilijoille. Päivän tarkoi-

tuksena oli esittää kehitysideoita ja hyviä puolia tuotteista. Tv-tasoni suurimmat 

ongelmat olivat jo etukäteen arvelluttanut laatikon etusarjan liika paino. Mikäli laa-

tikossa oli vähänkin tavaraa, avattessa koko taso kaatui eteenpäin. Koko etu-

paneelia päätettiin lyhentää, jotta rakenteesta saataisiin kevyempi ja täten toimi-

vampi. Myös liikkuvasta etusarjasta luovuttiin ja muutettiin toimintaperiaate sellai-

seksi, että vain laatikon etupaneeli liikkuu.  

Muotoiluprojektimme on opinnäytteen palautushetkellä toisessa protovaiheessa. 

Muiden muotoilijoiden tuotteista jatkoon pääsivät ruokapöytä sekä tuolit, tv-taso 

sekä eteisen säilytyskoriteline. 

 

Kuvio 13. Tv-tasoni esittely käynnissä. 
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4.9 Projektin lopullinen tavoite 

Toimitusjohtaja Kivisen (2014) mielestä lopullisena tavoitteena projektissamme on 

saada aikaan kaupallinen tuote. Tuotteet on määrä esitellä Habitare-

muotoilumessuilla syksyllä 2014. Koko projektin ajan tuotteita arvoidaan kriittisesti, 

eli mikäli jossain vaiheessa tuote näyttää siltä, että se ei sovellu tuotantoon eikä 

täytä kaupallista potentiaalia edes kehittämisen jälkeen, se jätetään projektista 

ulos. Projekti on siis erittäin tavoitteellinen, josta kertoo erään jäsenen kanssa teh-

tävän yhteistyön lopettaminen kesken projektin.  

Lopullinen päätös siitä, mikä tuote pääsee jatkoon ja mikä ei, tehdään toisen pro-

totyyppivaiheen jälkeen. Tämän välikarsinnan läpäisseet tuotteet päätyvät kuvauk-

siin ja niistä lähetetään kuvat sisustuslehtiin. Lisäksi ennen messuille päätymistä 

tuotteet esitellään ennakkotapaamisessa asiakkaille ja lehdistölle. Syyskuun Habi-

tare-messuille päätyessään tuotteista on tehty jo ensimmäisiä sarjatuotantokappa-

leita, jotta niitä voidaan myydä messuilla. Tavoite on siis saada Junet Oy:n säily-

tyskalustemallistoon kaupallinen ja uutta suomalaista muotoilua esittelevä menes-

tystuoteperhe. 
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5 PROSESSIN JÄLKIPUINTI  

5.1 Ryhmän toiminta eri vaiheissa 

Ryhmämme on toiminut hyvin yhteen koko projektin ajan. Olisin toivonut enem-

män tapaamisia, mutta projektin resurssit rajoittivat tapaamisten määrää. Pys-

tyimme kuitenkin käymään asiat hyvin läpi tapaamisissa, vaikka aikaa oli rajallises-

ti, sillä jäsenten välinen yhteisymmärrys oli erinomaista. Uskon, että muiden jäsen-

ten ammattitaito ja projektiin keskittyminen mahdollistivat projektin tehokkaan ete-

nemisen, sillä aikaa ei mennyt hukkaan mielipide-erojen selvittämiseen ja väitte-

lemiseen.  

Ainoat ongelmat joita koimme, oli alussa käyttäjäryhmän löytämisessä ja tehtävän 

tarkassa määrittelyssä joihin meni hieman liian paljon aikaa. Itse suunnittelutyöhön 

ja siitä saatavan palautteen käsittelemiseen ja hyödyntämiseen omissa uusissa 

luonnoksissa jäi siis vähemmän aikaa, mutta jokainen kuitenkin onnistui tuotta-

maan kehityskelpoisia ja toimivia ideoita. Työskentely ei kuitenkaan ollut missään 

vaiheessa liian kiireellistä tai stressaavaa, vaan jokainen pystyi keskittymään 

omaan tuotteeseensa, sekä muiden jäsenten tuotteiden arvointiin ja kehittämiseen 

hyvin.  

Jäsenten välinen palautteenantaminen on ollut avointa, eikä ole tarvinnut pelätä 

toisen esimerkiksi pahoittavan mielensä mikäli palaute on ollut negatiivista. Tämä 

on hyvä puoli, kun ryhmä ei kiinny liikaa toisiinsa vaan suhde säilyy ammattimai-

sena. Mikäli tavoitteellinen ryhmä tavoittelee onnistumista ja parasta mahdollista 

lopputulosta projektissaan, täytyy toisten tuotteiden arvioinnin ja kommentoinnin 

olla täysin rehellistä sekä avointa. Esimerkiksi oman tuotteeni kohdalla idea sivulla 

kulkevaan uraan upotettavasta värillisestä listasta tuli toiselta ryhmämme jäsenel-

tä.  

Suuressa osassa ryhmämme päätöksenteossa on ollut myös Junet Oy:n johto. 

Heillä on ammattimainen näkemys ja he tietävät kokemuksen kautta minkälainen 

tuote on kaupallisesti kannattava. Heidän mielipiteensä ovat ohjanneet paljon 

ryhmämme suunnittelutoimintaa, sillä projektissa on ollut tärkeää myös Junet Oy:n 
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menestyminen yrityksenä ja heidän imagonsa päivitys. Mielestäni ohjaus on ollut 

sopivan tiukkaa, eikä ohjeistaminen ole ollut liian määräilevää. Ryhmällämme on 

ollut melko vapaat kädet ideoida, mikä on tärkeä edellytys onnistuneelle muotoilu-

projektille.  

5.2 Onnistuminen  

Lähtökohtiin nähden onnistuin projektissamme mielestäni hyvin. En ole ennen ollut 

vastaavassa tilanteessa muuten kuin koulussa, mikä on kuitenkin erilaista kuin 

oikeassa yrityksen antamassa toimeksiannossa. Kouluprojekteissa aika on lyhy-

empi ja jäsenet ovat  usein samalta luokalta ja ystäviä keskenään, mikä osaltaan 

vaikuttaa ryhmän sisäiseen kommunikaatioon ja toimintaan.  

Projektissamme tavoitteet, ja täten myös panostaminen, ovat korkeammalla, sillä 

jäsenet saavat elantonsa huonekalujen suunnittelemisesta. Lisäksi oman tuotteen 

saaminen yhteen Euroopan suurimmista huonekalumessuista on tavoittelemisen 

arvoinen asia. Toisin kuin koulun projekteissa, joissa yhteinen työskentely on 

usein pelkkää hauskanpitämistä tavoitteiden jäädessä vähemmälle huomiolle, on 

oikeassa muotoiluryhmässä toimimisessa erilainen asenne ja tehtävään keskitty-

minen. Mielestäni tiedostin tämän asian hyvin ja lähdin projektiin sellaisista lähtö-

kohdista, että tavoite on saada markkinoille kaupallinen tuote, eikä viettää aikaa 

muiden jäsenten kanssa niitä näitä jutellen. 

5.3 Vaikutus tulevaisuuteen 

Toivon että muotoiluprojekti auttaisi muotoilijanuraani ja saisin hieman tunnetta-

vuutta itselleni. Olisi hyvä, mikäli tuotteeni pääsisi Habitareen Junet Oy:n osastol-

le, sillä yrityksellä on erittäin hyvä verkosto huonekaluvalmistajien ja jälleenmyyjien 

kanssa. Messuilla pystyisin luomaan kontakteja ja esittelemään tuotettani huone-

kalutehtaille, joihin voisi sen jälkeen hakea yhteistyötä. Uskon kuitenkin, että vaik-

ka tuotteeni ei pääsisi viimeiseen vaiheeseen muotoiluprojektissamme, on muotoi-

luryhmän jäsenenä oleminen ollut tähän asti jo hyvin opettava kokemus. Olen op-

pinut muilta jäseniltä paljon ja toivon myös, että he ovat oppineet jotain minulta. 
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Muille ryhmän jäsenille on tietenkin myös hyvin tärkeää, että he saavat julkisuutta 

huonekalumessuilla. Heille tämä on kuitenkin jo työtä, ja heidän toimeentulonsa on 

kiinni menestyvästä huonekalusta, toisin kuin minulla sillä elantoni ei ole vielä kiin-

ni onnistuneissa muotoiluprojekteissa.  

Toivon, että projekti vaikuttaa myös Junet Oy:n brändiin positiivisesti. Mielestäni 

yrityksellä on tällä hetkellä tarve uusiutua ja keksiä tähän astisesta suuntauksesta 

poikkeavia toimintatapoja. Muotoiluryhmämme on pyrkinyt uudistamaan Junet 

Oy:n ilmettä suunnittelemalla sopivalla tavalla uudenlaisia tuotteita, unohtamatta 

kuitenkaan Junet Oy:n perinteitä. Omasta tuotteestani toimitusjohtaja Kivinen 

(2013) sanoi, että olen löytänyt hyvin Junet Oy:n ilmeeseen sopivan tuotteen, joka 

kuitenkin tarjoaa jotain uutta.  

Tällä hetkellä kotimaisella huonekalualalla vallitsee taantuma, joten olisi tärkeää 

luoda jotain uutta joka jälleen herättäisi ihmisten mielenkiinnon (Huovinen 2013). 

Pienemmille kotimaisille huonekaluyritykselle tuo ahdinkoa myös suuret ulkomai-

set yritykset, joilla on varaa valmistaa tuotteita niin suurissa erissä, että se tulee 

heille todella halvaksi, jolloin myös tuotteiden hinta pystytään pitämään alhaisena.  

Huonekalutuonti Suomeen on kasvanut jyrkästi melkein koko 2000-luvun ajan. 

Tämä tietenkin houkuttelee ihmisiä kun taloustilanne on muutenkin heikko, eikä 

kukaan halua kuluttaa erityisen paljoa rahaa kalliisiin design-tuotteisiin. Junet Oy:n 

projekti tuli kuitenkin hyvään ajankohtaan, sillä huonekalualan taantuma näyttää 

pieniä helpottamisen merkkejä, ja ihmiset alkavat jälleen luottaa talouden säilymi-

seen sekä uskaltavat tehdä hieman isompia investointeja.  
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6 YHTEENVETO  

Kaikkiaan opinnäytetyöprojekti on ollut erittäin mielenkiintoinen ja haastava. Olen 

onnistunut asettamaan sopivat painotukset molemmille projektini aiheille, ryhmä-

dynamiikalle sekä muotoiluprojektille. Pyrin tutkimaan ryhmän toimintaa enemmän, 

sillä pelkän muotoiluprojektin tutkiminen ei vastaa ammattikorkeakoulutason tutki-

muksen vaatimuksia. Tarkoitukseni oli kuitenkin avata myös muotoiluprojektia, sillä 

pystyin esittelemään ryhmän toimintaa konkreettisesti  eri vaiheissa ja näin liittä-

mään teoria- ja tutkimusosuuden hyvin käytännön tekemiseen.  

Mielestäni painotus onnistui hyvin ja pystyin tutkimaan muotoiluryhmän toimintaa 

useasta eri näkökulmasta. Onnistuin löytämään paljon teoriaa ryhmän toiminnasta, 

jonka pystyin liittämään omiin kokemuksiin ja näin tuomaan konkreettisuutta esi-

merkkien avulla. Ehdin myös valmistamaan prototyypin itse, mikä oli minulle tär-

keä vaihe, sillä halusin kokemusta myös oikeaan projektiin tehtävän prototyypin 

valmistuksesta. Kaiken kaikkiaan sain uutta tietoa ryhmän toiminnasta, muotoilu-

prosessista ja eri näkökulmista siihen, esimerkiksi yrityksen johdon ja muotoilu-

ryhmän näkemystä prosessiin pääsin tarkastelemaan hyvin. Lisäksi yleinen teoria 

ryhmän toiminnasta toi hyvän pohjan lähestyä prosessia muotoiluryhmän näkö-

kulmasta.  

Oli hyvä, että muotoiluprojektissa oli tarkoitus luoda konkreettisia esineitä, eikä 

jättää tuotoksia vain konseptitasolle. Tämä toi erilaista kiinnostusta ja motivaatiota, 

kun on mahdollisuus päästä esille yhteen Euroopan suurimmista muotoilumessuis-

ta. Lisäksi toiminta oikeiden ammattilaisten kanssa oli suuri haaste sekä mahdolli-

suus. Olen oppinut projektin aikana paljon uutta ja tästä kaikesta on varmasti hyö-

tyä tulevaisuudessa. 
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