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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on koota käytännönlähei-

nen tietopaketti freelancer-toiminnasta ja syventyä tarkemmin freelancer-

kuosisuunnittelijan ammattiin. En perehdy freelancer-suunnittelijan ammattiin 

kokonaisuudessa vaan poimin sieltä asioita, joita itse pidän tärkeänä ja hyö-

dyllisinä. Tässä työssä selvitetään mitä freelancer-kuosisuunnittelijana työs-

kenteleminen tarkoittaa ja mitä työltä vaaditaan. Tietopaketin kokoamisessa 

tärkeänä lähteenä käytetään freelancer-kuosisuunnittelijoiden teemahaastatte-

luja ja suunnittelijoiden kuosien esittelytilaisuuksia Kangastus Oy:llä 

 

Toisena tärkeänä tavoitteena on suunnitella painokuosimallisto kangasalalai-

selle tekstiilialan yritykselle Kangastus Oy:lle. Kangastus Oy:lle suunnitelta-

van painokuosi malliston ideana on suunnitella ajattomia painokuoseja, joita 

saadaan eri mallistoihin sopiviksi värejä muokkaamalla. Suuressa osassa kuo-

simalliston suunnittelua ovat värisarjat, jotka kuoseista suunnittelen. 

 

Opinnäytetyön alussa kerrotaan aiheen valinnasta ja tavoitteista. Luvuissa 

kaksi ja kolme perehdyn freelancer-toimintaan ja freelancer-

kuosisuunnittelijan ammattiin. Käytännönläheinen tieto freelancer-

kuosisuunnittelijan ammatista on tässä opinnäytetyössä ensiarvoisen tärkeää. 

Luvuissa neljä ja viisi käsitellään Kangastus Oy:lle suunniteltavaa paino-

kuosimallistoa ja esitellään valmiit painokuosit ja värisarjat. 

 

Tämän opinnäytetyön aihe on ajankohtainen meille valmistuville ja muille 

alalla toimiville. Nykypäivänä tavallisin väylä toimia kuosisuunnittelijan am-

matissa on freelancer-suunnittelija. Tämän opinnäytetyön avulla ja suunnitel-

tavan kuosimalliston myötä haluan myös selvittää, olisiko minusta freelancer- 

kuosisuunnittelijan työhön tulevaisuudessa. 

1.1 Aiheen valinta ja rajaus 

Yksi päätavoitteista tässä opinnäytetyössä on saada aikaan tietopaketti free-

lancer-suunnittelijan ammatista. Perehdyn freelancer-suunnittelijan ammattiin 

kirjallisuuden ja Internetin kautta. Tärkeinä lähteinä tietopaketissa ovat myös 

kahden Kangastus Oy:n freelancer-kuosisuunnittelijan haastattelut sekä kuo-

sien esittelytilaisuudet, joihin pääsin osallistumaan Kangastus Oy:llä. Pääpai-

nona tässä opinnäytetyössä on syventyä freelancer-kuosisuunnittelijan ammat-

tiin, mutta kerron myös freelancerina toimimisesta yleisesti. Tarkoitukseni on 

saada aikaan tietopaketti, joka antaa vastauksia freelancer-suunnittelijan am-

mattiin haluaville tai jo ammatissa aloitteleville. Pidän teemahaastatteluja ja 

kuosien esittelytilaisuuksia tärkeinä lähteinä tässä opinnäytetyössä, koska ne 

antavat konkreettista tietoa, jota ei kirjoista löydy. En perehdy freelancer- 

suunnittelijan ammattiin kokonaisuudessaan vaan poimin asioita, joita katson 
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tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Tavoitteena on saada aikaan käytännönläheinen 

tietopaketti freelancer-suunnittelijan ammatista.  

 

Tässä opinnäytetyössä suunnittelen myös painokuosimalliston Kangastus 

Oy:lle. Tavoitteena on suunnitella ajattomia painokuoseja värisarjoilla. Tässä 

opinnäytetyössä teen yhteistyötä Kangastus Oy:n kanssa ja koen, että saan 

tämän opinnäytetyön myötä paljon tietoa tulevaisuuteen kuosisuunnittelijan 

ammatissa toimimisesta. Pääsen näkemään, miten suomalainen kodintekstii-

liyritys toimii ja mitä kuosisuunnittelu on todellisessa työelämässä.  

 

Tämä opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen, koska olen ollut kiinnostunut 

painokuoseista ja kuosisuunnittelijan ammatista jo vuosia. Opinnäytetyön 

myötä pääsen näkemään, millaista freelancer-kuosisuunnittelijan työ on ja 

pohtimaan, olisiko se tulevaisuuteni ammatti. Pääsen myös kokeilemaan, mil-

laista on toimia freelancer-kuosisuunnittelijana, kun suunnittelen kuosimallis-

ton ja esittelen sen Kangastus Oy:lle. Tämän opinnäytetyön myötä saan paljon 

tietoa ja oppia kuosisuunnittelijan ammatista.  

1.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on suunnitella ajattomia paino-

kuoseja Kangastus Oy:lle, joita saadaan eri kausiin sopiviksi värejä muok-

kaamalla. Kausilla tarkoitan tässä tapauksessa kevättä, kesää, syksyä talvea ja 

joulua. Kangastus Oy:n toiveena on suunnitella jotain suomalaista ja värikäs-

tä. Omana tavoitteena on suunnitella Kangastus Oy:lle painokuosit, jotka so-

pivat yrityksen imagoon ja tyylin. Tätä opinnäytetyötä tehdessä haluan myös 

syventää osaamistani painokuosisuunnitteluun ja hakea kokemusta ammatista 

tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen. 

 

Toisena tärkeänä tavoitteena on saada aikaan freelancer-kuosisuunnittelijan 

ammatista käytännönläheinen ja hyödyllinen tietopaketti itselleni, opiskeluto-

vereille sekä muille alalla toimiville. Haluan selvittää, miten omia kuoseja 

myydään ja mitä freelancer-kuosisuunnittelijana työskenteleminen tarkoittaa. 

Toivon, että tietopakettini auttaisi alan opiskelijoita saamaan tietoa, kuinka 

omia kuoseja tarjotaan eteenpäin ja miten toimitaan freelancer-

kuosisuunnittelijan ammatissa. 

1.3 Kysymysten asettelu 

 

Tässä opinnäytetyössä pyritään saamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 

- Millaista on freelancer-kuosisuunnittelijan työ ja mitä työltä vaaditaan? 

- Mistä freelancer-kuosisuunnittelija hankkii asiakkaita? 

- Miten omia painokuoseja myydään? 

- Millaiset painokuosit sopivat Kangastus Oy:n imagoon? 
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1.4 Viitekehys 

Opinnäytetyön viitekehys (Kuvio 1) kuvaa koko opinnäytetyöprojektia. Siinä 

ilmenevät koko opinnäytetyön kannalta tärkeimmät ja keskeiset asiat. Viite-

kehyksessä on kuvattuna niin Kangastus Oy:lle tehtävä painokuosimallisto 

kuin freelancerina toimiminen sekä freelancer kuosisuunnittelu. Keskeisenä 

asiana on tietopaketti, joka syntyy freelancerin työstä, jossa syvennytään free-

lancer-kuosisuunnittelijan ammattiin. Tietopakettiin saatu tieto antaa myös 

ohjeita ja vinkkejä painokuosi malliston suunnitteluun Kangastus Oy:lle. 

Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat ideointiin ja suunnitteluun tässä opin-

näytetyössä.  

 

 
Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys. 

 

1.5 Tiedonhankintamenetelmät 

Teemahaastatteluissa haastatellaan kahta Kangastus Oy:n freelancer-

kuosisuunnittelijaa Liina Blomia ja Merja Palinia. Suunnittelijoita haastatel-

laan keskustelunomaisesti puhelimitse ja kasvotusten ja esitän heille valitse-

miani kysymyksiä freelancer-kuosisuunnittelijan ammatista. Pyrkimys on 

saada heiltä käytännön tietoa freelancer-kuosisuunnittelijan työstä. Tähän 

opinnäytetyöhön heiltä ei tarvita tietoa freelancer suunnittelijan velvoitteista 

ja oikeuksista. Selvitään, minkälaista työ on, mitä siltä vaaditaan ja miten 

omia painokuoseja myydään. Selvitän myös mistä asiakkaita saadaan ja miten 
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niitä hankitaan. Kiinnostavaa on myös, minkälainen on Suomen kuosisuunnit-

telupalvelun asiakaskunta. Liina Blomilta saan myös tietoa siitä, miten kuosi-

suunnittelija voi laajentaa osaamistaan muille alueille, esimerkiksi tapetteihin, 

koska hänellä on kokemusta muiltakin aloilta. Tärkeintä tässä opinnäytetyössä 

on kuitenkin saada käytännön tietoa ja kokemusta, jota ei kirjoista löydy. 

  

Kuosien esittelytilaisuuksista saadaan myös käytännön tietoa siitä, miten omia 

kuoseja myydään ja miten tilaisuuksissa toimitaan. Esittelytilaisuudet antavat 

myös tärkeää tietoa omien kuosien markkinoinnista ja myynnistä. Tässä opin-

näytetyössä päästään myös näkemään, millaista freelancer kuosisuunnittelijan 

työ on asiakkaiden kanssa toimiessa. 

1.6 Kangastus Oy 

Kangastus Oy on vuonna 1986 perustettu tekstiilialan yritys. Yksi Kangastus 

Oy:n perustajista on tekstiilitaitelija Anneli Airikka-Lammi. Tänä päivänä 

Kangastuksella Kangasalla työskentelee neljä työntekijää. Kangastus Oy:lla ei 

ole omia suunnittelijoita vaan yritys ostaa kuoseja freelance-suunnittelijoita. 

Kangastuksella on pitkä ja arvokas historia suomalaisena kodintekstiilien ja 

painokankaiden valmistajana. Kangastus Oy:n henkilökunta kiertää aktiivises-

ti kansainvälisiä messuja ja markkinoi itseään maailmalle.  Suomalaisten koti-

en kaunistaminen ja tamperelaisen osaamisen tukeminen ovat osana Kangas-

tus Oy:n tavoitteita.  

 

 Kangastus Oy on suomalainen nuorekas tekstiilialan yritys, joka arvostaa 

Suomalaista designia. Kangastus Oy:n arvoja ovat kotimaisuus, rohkeus ja 

rakkaus arkeen. Mallistoja vuodessa on kolme ja yhdessä mallistossa on noin 

10 - 30 kuosia. Yrityksen omat painokuosit ovat pääosin kotimaisten suunnit-

telijoiden kynänjälkeä ja valmistuotteet ovat pirkanmaalaisten käsityönteki-

jöiden tekemiä.  Paikallisen ja kotimaisen osaamisen avulla yritys voi varmis-

tua tuotteidensa korkeasta laadusta. Kangastus Oy:n freelancer-

suunnittelijoita ovat muun muassa Hannele Kiviniemi, Liina Blom ja Lotta 

Nieminen.  Kangastus Oy:n kodintekstiilituotteita ja painokankaita voi ostaa 

muun muassa S-ryhmän liikkeistä.  Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus usean 

eri tuotteen yhteydessä kertoo Kangastus Oy:n tuotteiden laadusta ja arvosta. 

(Kangastus, 2012.) 

1.6.1 Imago ja tyyli 

Kangastus Oy:n imagoa ja tyyliä miettiessä ensimmäisenä tulee mieleen suo-

malaisuus, perinteet ja ajattomuus. Kuosit ovat klassisia, perinteisellä otteella 

tehtyjä ja suomalaisuutta kunnioittaen luotuja. Mitä enemmän tutustuin Kan-

gastus Oy:n kuoseihin ja mallistoihin huomasin, että Kangastus Oy:lle on 

muodostunut pitkän historian myötä omaleimainen ja selkeä muotokieli. Mie-

lestäni Kangastus Oy ei kilpaile uusimmilla trendeillä vaan se luo uutta kun-

nioittaen vanhaa. 
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Kangastus Oy:n aikaisemmista mallistoista huomaa, että kuoseissa on paljon 

aiheita luonnosta. Kukka- ja lehti-aiheisia kuoseja löytyy melko paljon. Mal-

listojen ja kuosien nimet kertovat myös luonnosta. Moni kuosi on väritetty 

maanläheisillä väreillä tai kirkkailla väriyhdistelmillä. Monissa kuoseissa on 

paljon yksityiskohtia. Kuosit ovat klassisia, mutta pienet yksityiskohdat ja 

kauniit pinnankuviot tekevät niistä mielenkiintoisia ja nykypäivään sopivia. 

Tavallisemmissakin kukka- ja lehti-aiheisissa kuoseissa riittää katsomista, 

koska ne ovat niin taitavasti piirrettyjä ja tehtyjä.  Kuoseista välittyy laaduk-

kuus ja omanlaisensa arvokkuus. Kuosit ovat tarkkaan ja loppuun asti tehtyjä, 

mikä näkyy kauniina ja yhdenmukaisina mallistoina. 

 

Laadukkuus tulee myös esiin kankaiden ja kodintekstiilituotteiden materiaa-

leista ja ulkonäöstä. Kankaat ovat pääosin luonnonmateriaaleja ja kodinteks-

tiilituotteet ovat laadukkaasti valmistettuja. Kangastus Oy:n tyyliä tutkiessa 

huomaa myös perinteiden kunnioituksen, mikä varmasti johtuu perustajien 

pitkästä historiasta tekstiilien parissa. Perinteikkään tyylinsä ansiosta on Kan-

gastus Oy:lle varmasti muodostunut omanlainen asiakaskunta, joka luottaa 

yrityksen tyyliin. Kangastus Oy:llä on myös paljon nimekkäitä suunnittelijoi-

ta, mikä kertoo varmasti myös Kangastus Oy:n kilpailukyvystä suomalaisena 

tekstiilialan yrityksenä. 

 

Suurin huomio, jonka tein Kangastus Oy:n tyyliä ja imagoa analysoidessa oli, 

että luonto on aina ollut lähellä jokaisessa mallistossa. Mallistoissa on paljon 

kuoseja, joita pystyy pienillä muutoksilla muokkaamaan nykypäivään. Kan-

gastuksen pitkän historian salaisuus on varmasti perinteikkäät kuosit, joita on 

helppo käyttää joka kodissa niin arkena kuin juhlanakin. 

 

 
 

Kuva 1. Kangastus Oy:n kevään 2013 malliston kuoseja. (Nieminen L., 2013) 
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Kuva 2. Kangastus Oy:n sisustustekstiilituotteita 2013. (Nieminen L., 2013) 
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2 FREELANCERINA TOIMIMINEN 

Freelancer-työn perusta on vapaus. Freelancer on vapaa tekemään itsenäisiä 

päätöksiä työnsä suhteen. Hän on vapaa valitsemaan, milloin hän työnsä tekee 

ja missä hän sen tekee.  Hän voi suuntautua haluamalleen alalle ja voi jaksot-

taa työnsä arjen vaatimusten mukaan. Freelancer on myös kuitenkin täysin 

vapaa useista työhön kytkeytyvistä turvaverkoista. Sairausajan turva on huono 

ja ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta voi moni freelancer vain haaveilla. 

Freelancer-työn organisoimiseen ei ole olemassa tiettyjä oikeita ratkaisuja. On 

vain olemassa ratkaisuja, jotka sopivat toisille, mutta ei välttämättä kaikille. 

Tärkeintä on, että ratkaisut tehdään omien tarpeiden mukaan, sillä näin paras 

ja kestävin työtulos syntyy helpoiten. (Jokinen 2007, 8.) 

 

Akavan erityisalojen mukaan freelancer-käsitettä käytetään sekalaisia pätkä-

töitä tekevistä työnsuorittajista. Heillä on yleensä samanaikaisesti yksi tai 

useampi työntarjoaja. Mahdollisuuksina freelancerilla on olla joko yrittäjä tai 

työntekijä. Työkorvauksia voi myös saada, vaikka ei olisi yrittäjä tai työsuh-

teessa. Tilapäisyys ja melko vapaasti tehtävät työt eri toimeksiantajille ovat 

yhteistä freelancer-työn muodoille. (Akavan Erityisalat, n.d.) 

 

Työsuhteisen työntekijän ja freelancerin välillä rajanveto on joskus vaikeaa. 

Työsuhteen tunnusmerkeiksi katsotaan työnantajan laitteiden käyttö, työnan-

tajan tiloissa työskentely sekä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena työs-

kenteleminen. Silloin kun työntekijä on toimeksiantajiinsa nähden aidossa 

freelancer-suhteessa, hän vastaa itse omasta eläke- ja sosiaaliturvastaan sekä 

myös lomistaan ja työvälineistään. (Jokinen 2003, 10.) 

 

Suomen freelancer-journalistit ry:n mukaan paras lähtökohta freelanceriksi 

ryhtymiselle on, jos tämä työ- ja usein myös elämäntavan valinta tukeutuu 

omaan vapaaehtoiseen ratkaisuun, riittävään harkintaan ja motivaatioon. Free-

lanceriuteen kannattaa siis valmistautua yhtä huolellisesti kuin isoihin elämän 

muutoksiin yleensäkin. (Freet, Suomen freelance-journalistit ry, 2002.) 

2.1 Verotus 

Jokisen mukaan veroasioiden opettelu voi olla monelle freelancerille työn 

ikävimpiä puolia, mutta niihin perehtyminen kuitenkin kannattaa, sillä pienel-

lä vaivannäöllä saattaa päästä hyvillekin tuntipalkoille. Tärkeintä on, että osaa 

eritellä työhön kuuluvat kulunsa ja tarvittaessa perustella ne verottajalle. Mi-

käli veroasiat eivät luonnistu, voi avuksi palkata ammattitaitoisen kirjanpitä-

jän, mitä yhä useampi freelancer käyttää ja pitää parhaimpana investointina. 

Yksi asia verotuksessa kannattaa muistaa: omat syntyneet kulut on tarpeen 

kirjata ammatin harjoittamisesta, sillä ne vähentävät veroa, jonka freelancer 

itse maksaa. Freelancerina toimivan on myös hyvä osata kunnolla perustella 

vähennysehdotuksensa ja löytää niiden loogiset yhteydet tulonhankintaan. 

(Jokinen 2003, 18, 69, 70.) 
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Verohallinnon mukaan ennakkoperintärekisteriin kirjataan se, joka harjoittaa 

tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa tai tulonhankki-

mistoimintaa muutoin kuin työsuhteessa. Ennakkoperintärekisteriä ylläpitää 

verotoimisto. Verohallinto rekisteröi toimijat ennakkoperintärekisteriin heidän 

oman hakemuksensa perusteella. Selvästi harrastusluontoinen toiminta ei täy-

tä rekisteröintiedellytyksiä. Tekijänoikeuskorvauksen saajat voivat myös ha-

lutessaan rekisteröityä. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen ei kuitenkaan 

ole pakollista. Työn suorittaja voi pitää tarkoituksenmukaisena, että toimek-

siantaja toimittaa ennakkopidätyksen hänen saamastaan palkkiosta. (Verohal-

linto, 2010.) Jokisen mukaan ennakkoperintärekisterissä oleva freelancer voi 

myös laskuttaa työstään bruttoperiaatteella eli palkkion kuluineen. Näin työn-

antaja ei laita palkkaan minkäänlaisia ennakkopidätyksiä. Freelancer hoitaa 

veron maksun etukäteen laskettuina kuukausittain maksettavina ennakkoina. 

Ennakkoperintärekisteriin pääseminen on nykyään melko vaivatonta. Rekiste-

riin voi ilmoittautua missä tahansa yritysmuodossa, freelancer-verokortilla 

toimivana tai vaikka omana itsenään. (Jokinen 2003, 18, 20.) 

2.1.1 Verokortti 

Suomen freelancer-journalistit ry:n mukaan Freelancer-verokortin käyttämi-

nen on käytännöllisin ja yksinkertaisin tapa hoitaa toimintamuotoon kuuluvat 

ongelmat. Se turvaa verojenmaksun silloinkin, kun toiminnasta ei muuten jää 

mitään käteen. Se sopii monille aloittelijoille sekä kaikille yrittäjä-

freelancereille, joiden toiminta ja kulurakenne ovat yksinkertaisia ja laskutus-

kin pienehköä. (Freet, Suomen freelance-journalistit ry, 2002.) 

 

Verohallinnon mukaan tulonsaajat, joilla on oman ilmoituksensa mukaan 

useita palkan- tai palkkionmaksajia samanaikaisesti saavat Verohallinnosta 

freelancer-verokortin. Freelancer-verokortilla pidätysprosentti on vähintään 

15. ja se lähetetään kerran vuodessa. Muutosverokortin voi kuitenkin saada tä-

tä pienemmälläkin pidätysprosentilla ilmoittamalla verotoimistolle tulojen ja 

kulujen määrän. Freelancer-verokortissa on yksi ainoa kaikkiin henkilön an-

saittuihin palkkatuloihin sovellettava pidätysprosentti, jossa ei ole tulorajoja. 

Koska tulorajaa ja lisäprosenttia ei ole, on tärkeää, että tulonsaaja seuraa itse 

tulojen kertymistä ja tarpeen vaatiessa käyttää suurempaa veroprosenttia. Oi-

kean prosentin voi arvioida veroprosenttilaskurilla. Kortti on laskettu tulon-

saajan ilmoittamien kokonaistulojen mukaan. Kokonaistulot tulevat ilmi ve-

rokortin mukana lähetetyssä selvitysosassa. Verokorttia ei tarvitse antaa suori-

tuksen maksajalle, vaan sen tai valokopion esittäminen on riittävää.  

 

Freelancer-verokortti eroaa palkansaajan verokortista sillä, että siinä on vain 

yksi ennakkopidätysprosentti, jonka mukaan tulovero pidätetään kaikista an-

siotuloista. Verotettavan tulon perusteella määräytyy pidätysprosentti. Tulojen 

tai ammatin kulujen muututtua voi ennakkopidätysprosenttia helposti muuttaa 

suuntaan tai toiseen. Sama verokortti kelpaa kaikkiin tuloihin, ovat ne sitten 

palkkaa tai työ- ja käyttökorvauksia. Kortti on myös hyödyllinen sellaisille 
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freelancereille, jotka tekevät työsuhteista freelancer-työtä sähköisiin viesti-

miin. (Verohallinto, 2011.) 

 

Kaikki ammattiin liittyvät menot on tarkistettava, laskettava ja kerrottava ve-

rotoimistolle. Tähän on verotoimistossa olemassa liitelomake 15, Taiteilijan ja 

freelancerin tulot. Liitelomake 15 löytyy liitteissä numerolla yksi. Siihen 

ryhmitellään vähennyksiksi kuuluvat tulonhankkimiskulut. Asianmukaiset 

menot hyväksytään, kunhan ne vain ovat järkeenkäyvästi kerrottuja ja doku-

mentoituja. Freelancer-verokortilla toimivat joutuvat toimittamaan kaikki to-

sitteensa verotoimistoon. (Jokinen 2007, 64.) 

2.1.2 Arvonlisävero 

Verohallinnon mukaan arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää pal-

velun tai tavaran myyntihintaan. Myyjä perii veron myynnin yhteydessä ja ti-

littää sen valtiolle. Arvonlisäverollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoi-

minnanmuodossa palveluiden tai tavaroiden myyntiä, vuokrausta tai muuta 

niihin rinnastettavaa toimintaa. Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä 

myös sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa tai muuta niihin verratta-

vaa energiahyödykettä. Palvelulla taas tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voi-

daan myydä liiketoiminnan muodossa. Arvonlisäveroa maksetaan joka kerta, 

kun palvelu tai tavara myydään. Vero on kuitenkin tarkoitettu kuluttajan mak-

settavaksi. Tämän takia myyjällä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisäl-

tyy sellaisen palvelun tai tavaran hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimin-

taansa varten joltakin toiselta arvonlisäverolliselta. Näin lopullisiin kuluttaja-

hintoihin kuuluu vain yhdenkertainen vero. Tuotteen hintaan lisättävän arvon-

lisäveron määrän myyjä saa selville, kun hän kertoo veron perusteen tuotteen 

hinnalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta. Kuva 3 

kertoo arvonlisäveron määrän Suomessa. 

 

 
 

Kuva 3. Arvonlisäveron määrä. 

 

Arvonlisäverollista toimintaa suorittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvon-

lisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan alin raja on 

8 500 euroa tilikaudella (12 kk). Jos alv:n alainen työ ei vuodessa mene sen 

yli, ei veroa peritä. Pienyrittäjien maksama arvonlisäveron raja on säädetty 

liukuvaksi aina 22 500 euron liikevaihtoon asti, sen alittavalta summalta voi 

saada jälkikäteen hakemuksesta etua. Tämä etuus on verotettavaa tuloa. Teki-

jän pitää siis vuoden alussa arvioida, nouseeko hänen arvonlisäverollinen tu-

lonsa yli rajasumman ja periä vero heti ensimmäisestä laskustaan lähtien. 

Vuoden lopussa sitä ei enää voi periä aikaisempien laskujen päälle. Arvon-

lisäverolliseksi voi hakea ja päästä, vaikka liikevaihto jäisi alle 8 500 euron 
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vuosittaisen rajan, jos toiminta vain tapahtuu liiketoiminnan muodossa. (Ve-

rohallinto, 2013.) 

 

Arvonlisäverollisuus tarkoittaa myös sitä, että itse voi vähentää kaikista omis-

ta hankinnoistaan arvonlisäveron osuuden, kuten esimerkiksi työvälineistä ja 

matkalipuista. Tämän vuoksi arvonlisäverosta saattaa olla taloudellista hyö-

tyä. (Freet, Suomen freelance-journalistit ry, 2002.) 

 

Arvonlisäverolliseksi pitää hakeutua verotoimistosta saatavalla lomakkeella. 

Vero maksetaan veroviraston tilille jälkikäteen joka kuukausi. Mikäli ei tiedä, 

mitä tehdä arvonlisäveron suhteen voi verotoimistoon tehdä opastuspyynnön. 

Se antaa opastusta juuri kyseiseen tilanteeseen työn luonteen huomioiden. 

(Jokinen 2007, 74,75.) 

2.2 Yrittäjäeläkevakuutus 

Suomen freelancer-journalisti ry:n mukaan oma eläketurva on tärkeimpiä asi-

oita, josta freelancerin tulee olla selvillä. Monesti tällöin edellytetään oma-

toimisuutta. Nämä asiat kannattaa ottaa vakavasti, vaikka eläkevuodet tuntui-

sivat olevan kaukana tulevaisuudessa. Eläkkeelle voi joutua jäämään mones-

takin syytä jo paljon aikaisemmin kuin vasta varsinaisen työeläkeiän tullessa. 

Lyhytnäköisyydellä ja välinpitämättömyydellä voi olla katalia seurauksia 

esimerkiksi työkyvyn loppuessa tai viimeistään silloin, kun ikääntyneenä al-

kaa nauttia eläkettä. (Freet, Suomen freelance-journalistit ry, 2002.) 

  

Jokisen mukaan YEL-vakuutus eli yrittäjäeläkevakuutus on lakisääteinen ja 

sen ottamisesta sekä maksamisesta huolehtii freelancer itse. YEL-vakuutus 

takaa käytännössä saman vakuutusturvan kuin työeläkekin: vanhuuseläke, 

varhennettu vanhuuseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työkyvyttömyyseläke, 

osatyökyvyttömyyseläke, osa-aika eläke ja työttömyyseläke. Se tarkoittaa siis 

muutakin kun eläkeiän saavuttamisen jälkeen tulevia euroja, se on oman itsen 

ja perheen perusturva ikävissä tapauksissa.  

 

YEL-vakuutus on otettava kun työtä yrittäjänä on jatkunut yhtäjaksoisesti vä-

hintään neljä kuukautta. Vakuutukseen lisätään laiminlyöntikorotus, jos va-

kuutusta ei ole otettu kuuden kuukauden kuluttua yrittäjätoiminnan alkamises-

ta. Hyvä puoli YEL-vakuutuksessa on se, että maksu on kokonaisuudessaan 

veroissa ammatin kuluiksi kirjattavaa menoa. Sen voi vähentää joko yrityksen 

tulosta tai omasta tulosta. Lopullinen maksu on reilusti vähemmän kuin va-

kuutusyhtiöön maksetut eurot (Jokinen 2007, 24, 79-80.) 

 

Rissasen mukaan freelancer-verokortilla toimivan ei ole pakko ottaa YEL-

vakuutusta, mikäli kaikki tai suurin osa tuloista tulee työnantajilla, jotka mak-

savat työntekijästä vaadittavat verot. Jos yrittäjänä ansiotulot ovat vuosittain 

alle 7 000 euroa (vuonna 2007) ei vakuutusta myöskään tarvitse ottaa. Free-

lancer-verokortillinen on kuitenkin velvollinen ottamaan tuloistaan riippumat-
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ta YEL-vakuutuksen, jos hän on liittynyt ennakkoperintärekisteriin. (Rissanen 

2010, 12.) 

2.3 Tekijänoikeudet 

Jokisen mukaan yksikään kuvitus, reportaasi tai taideteos ei synny ilman, että 

joku tai jotkut ihmiset tekevät sen. Luovan työn tekijän oikeus oman työnsä 

tuloksiin on yhtä tavallinen asia kuin muidenkin työtään tekevien ihmisten. 

Tämä oikeus on nimeltään tekijänoikeus. Se antaa teoksen tekijälle oikeuden 

määrätä teoksensa käytöstä, levittämisestä, muuntelusta ja osittaisesta kopi-

oinnista. (Jokinen 2007, 14.) Se suojaa monta vuotta teosta kuvaavia piirrok-

sia, tekstejä tai valokuvia luvattomalta kopioinnilta tai käytöltä (Patentti- ja 

rekisterihallitus, n.d). Tärkeä osa tätä käytäntöä on oman työnsä tulosten 

myyminen, esimerkiksi tekstiilisuunnittelija antaa yritykselle oikeuden painaa 

työnsä kankaaksi ja antaa luvan myydä sitä kuluttajille. Tästä oikeudesta yri-

tys maksaa suunnittelijalle sovitun korvauksen. (Jokinen 2007, 14.) 

 

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan tekijänoikeus alkaa, kun teos tehdään 

ja se on maksuton. Tämä suoja on voimassa heti, kun teos on saatu valmiiksi, 

eikä sitä tarvitse rekisteröidä mihinkään. Teoksen ei tarvitse olla julkistettu 

tekijänoikeuden saamiseksi. Tekijänoikeussuoja on tärkeä, koska sen avulla 

voidaan helposti varmentaa idean alkuperäinen päivämäärä tai ideaan tehdyt 

muutokset. Se ei kuitenkaan anna suojaa sellaiseen, jos joku itsenäisesti keksii 

saman tai samanlaisen idean. Kilpailija voi sanoa, että heidän ideansa on sat-

tumoisin samanlainen tai, että idea on kopio heidän ideastaan.  

 

Teoksen omaperäisyyttä tulkitaan siten, että kukaan toinen ei todennäköisesti 

olisi tehnyt vastaavaa teosta täysin samalla tapaa. Tekijänoikeussuojan saa 

vain teos, ja suoja myönnetään vain teoksen luoneelle henkilölle. Tekijänoi-

keussuoja ei koskaan synny yritykselle, mutta se voi kyllä siirtyä yritykselle 

teoksen tekijältä. Työn taiteellinen laatu ei määrää tekijänoikeutta, se kuuluu 

niin hyville kuin huonoillekin töille. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ulko-

muotoa. Teoksen sisältämät tiedot tai sen aihe eivät saa sellaisenaan tekijän-

oikeussuojaa. (Jokinen 2003, 44.) Tekijänoikeus ei myöskään suojaa itse ide-

aa, mutta joissakin tapauksissa se saattaa olla ainut tehokas tapa suojata oma 

osaaminen (Patentti- ja rekisterihallitus, n.d.). 

 

Jokisen mukaan työtään myydessä pitää olla tarkkana, mitä myy, koska kerta-

julkaisuoikeudella tulee oletetusti olla eri hinta kuin oikeudella kaupata teosta 

edelleen muille. Kaikki oikeudet tarkoittavat kirjaimellisesti kaikkia oikeuk-

sia. Jos tekijä ne luovuttaa, sanoo hän itsensä irti työstään ja siitä kertyville 

hyödyille. Vain teoksen edelleenluovutus ja muuttaminen on vielä silloin so-

vittava erikseen. (Jokinen 2007, 17-18.) 
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2.4 Hinnoittelu 

Keskeisin kysymys freelancerina menestymiseen on oman työnsä hinnoittelu. 

Sen tulee elättää niin tekijä kuin hänen perheensäkin, mutta sen pitää myös ol-

la ostajalle sopiva. (Jokinen 2003, 34.) Liian halvalla myyminen voi houkut-

taa uusien asiakkaiden saamiseksi, mutta se kostautuu, mikäli siitä syntyy jat-

kuva asiakassuhde. Hinnan nostaminen myöhemmin ylemmäs voi olla vaike-

aa. (Jokinen 2007, 44.) Koko freelancereiden ammattikunta kärsii myös ali-

hinnoittelusta, sillä työpaikat ovat vaarassa, mikäli työn ostajat tottuvat saa-

maan työn pohjahintaan. Hinnan määrittely ei ole helppoa, sillä freelancereille 

ei kovin usein ole olemassa mallitaulukkoa, jonka mukaan oman työnsä voisi 

hinnoitella. Journalisteille on olemassa tällainen taulukko, mutta ei tekstiili-

suunnittelijoille. Jokainen kauppa on siis periaatteessa oma tapauksensa. 

Palkkioiden oikean suuruuden oppii vain käytännössä tekemällä kauppaa. 

(Rissanen 2010, 13.) 

 

Pitävin tapa menestyä hinnoittelumarkkinoilla on laskea omalle työlleen jon-

kinlainen oikea hinta, se mitä ostajan pitäisi suhteessa työmäärään siitä mak-

saa. Toinen aina muistissa pidettävä muuttuja on myytävien oikeuksien laa-

juus ja aineiston käyttötarkoitus. (Jokinen 2003, 34.) Hintaa määriteltäessä on 

tekstiilisuunnittelijankin otettava huomioon, kuinka suurta levikkiä kankaalle 

haetaan. Suunnitellaanko sitä myytävän vain Suomessa, Euroopassa vai jopa 

ympäri maailmaa. Riittääkö kertapalkkio vai halutaanko tekijänpalkkiot myy-

dyistä metreistäkin. Hintaan luonnollisesti vaikuttaa myös se, kuinka kauan 

kangasta aiotaan valmistaa vai onko kangas tarkoitettu vain yhteen tiettyyn 

sesonkiin. (Rissanen 2010, 14.) 

 

Hinnoista keskusteltaessa ostajan kanssa on usein muistuteltava, että freelan-

cerin palkkio eli tekijänoikeuskorvaus ei ole sama kuin työsuhteessa saatu 

palkka. Ansaittu palkkio ei muunnu suoraan palkaksi, vaan siihen sisältyvät 

kaikki kulut. Erityisen hyödyllistä palkkioista neuvottelevalle freelancerille on 

tietää vakituisen työsuhteisen työn sekä freelancer-työn todellinen hinta kaik-

kine kuluineen. Monet työn ostajat olettavat palkkion olevan freelancerin 

palkka. Tärkein asia on se, että palkkiosta on sovittu etukäteen tai ainakin sen 

suuruusluokasta. Tämä ehkäisee monilta myöhemmiltä pulmatilanteilta. Suo-

sitellaan, että isommista tai toistuvista töistä kannattaa tehdä kirjallinen sopi-

mus. (Jokinen 2007, 46, 47.) 

 

Tuotteen hintaa miettiessä olisi myös hyvä muistaa laskea kaikki työhön kuu-

luneet työvaiheet ja niiden kustannukset. Jokainen työvaihe on aikaa, jota 

käytät työn tekemiseen ja ne kuuluvat tuotteen hinnoitteluun, oli se sitten itse 

suunnittelutyötä, työn lähettämistä tai laskutusta. Tuotteen hinnoitteluun pitää 

muistaa myös suhteuttaa kiinteät kulut, joita suunnittelija joutuu maksamaan 

esimerkiksi työhuoneen vuokra. Kalliit tietokoneohjelmat tai piirtopöydät, 

mitkä suunnittelija on joutunut hankkimaan suunnittelutyötä varten pitää 

myös ottaa huomioon tuotteiden hintoja miettiessä. Tuotteen tai työn hinta 

koostuu siis hyvin monesta tekijästä, jotka eivät aina liity suoraan itse suun-

nittelutyöhön. 
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Palkka.fi sivustolla on nettopalkkalaskuri (Kuva 4), jonka avulla voi arvioida 

työn bruttopalkan määrän. Tämän laskurin avulla voi laskea kuinka paljon 

työn hinnan pitäisi olla jos haluaa, että työstä jäisi puhdasta palkkiota itselle 

esimerkiksi 1 000 euroa.  

 

 
Kuva 4. Arviolaskelma nettopalkasta Palkka.fi sivustolta  

2.5 Sopimukset 

Freelancer-työtä säätelevät sopimukset ovat vaikutuksiltaan hyvin erilaisia. 

Sopimukseen vaikuttaa onko kyseessä yrittäjä vai työsuhteessa toimiva ja ke-

nelle työtä tehdään. Yksi vaikeampia, mutta samalla tärkeimpiä freelancer-

työn osaamiseen kuuluvista aiheista on sopimusten ja sopimisen hallitsemi-

nen. Omista työehdoista huolehtiminen on jokaisen freelancerin oma velvolli-

suus, joten näihin asioihin kannattaa paneutua. (Freet: Suomen freelance-

journalistit ry, 2002.) 

 

Freelancer-suunnittelija voi myydä taloudellisia oikeuksiaan eli luovuttaa so-

vittavalla tavalla oikeudet valmistaa kappaleita teoksestaan. Kuosisuunnitteli-

ja voi siis myydä kuosinsa muokkaamisen ja painamisen oikeudet yritykselle.  

Myyntisopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai jopa sanaton, kaikki nämä 

ovat yhtä päteviä. Mikäli ei ole sovittu mitään erityistä, silloin riitatapauksia 

selvitellään alan vakiintunut tapa ja olosuhteet. Varmin sopimusvaihtoehto rii-

tatilanteiden välttämiseksi on kirjallinen sopimus. Suullisen ja hiljaisen sopi-

misen kohdalla mahdolliset erimielisyydet ovat hankalia. Näissä tapauksissa 

järkevin tapa välttää kiistoja on lähettää heti työstä sopimisen jälkeen esimer-

kiksi sähköpostiviesti tilaajalle varmistaakseen ja kirjatakseen asiat, joita so-

vittiin. (Jokinen 2007, 17.) 

 

Freelancer-alaa hallitsee sopimusvapaus eli laki ei määrittele mitään mallia tai 

määrämuotoa, miten ja millaisia korvausta vastaan oikeudet luovutetaan. 

Kuosisuunnittelija voi esimerkiksi luopua kaikista oikeuksistaan omaan kuo-

siinsa. Silloin kaikki taloudelliset oikeudet kuosiin siirtyy ostajalle. Jos tilaaja 

haluaa muokata kuosia, niin asiasta on sovittava aina erikseen. Kaikkien oike-

uksien luovuttaminen kuosiin ei tarkoita oikeutta muokata kuosia. (Rissanen 

2010, 17.) 

 

Sopimuksissa kerrotaan suunnittelijoiden palkkioiden ja tuntipalkkojen sum-

mat kuin myös rojaltien kertymiset. Palkkioiden suuruudet vaihtelevat jokai-
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sessa yrityksessä suunnittelija- ja työkohtaisesti. Monesti suurempien yritys-

ten vakiosuunnittelijat ovat talon palkkalistoilla ja saavat kuukausipalkkaa. 

Tekstiiliteollisuudessa maailmalla vallitsee kertakorvausperiaate ja sitä kohti 

ollaan siirtymässä yhä enemmän. (Rissanen 2010, 18.) Liitteistä numerolla 

kaksi löytyy Teollisuustaiteenliitto Ornamo ry:n sopimuspohja esimerkkinä 

paljon käytetystä sopimuksesta. Tärkeimpiä sopimuksissa sovittavia asioita 

ovat oikeudet, luovutus ja salassapito, mallin muuttaminen, palkkiot ja mak-

suaikataulu, mallin käyttämättä jättäminen ja sopimuksen raukeaminen, sopi-

muksen voimassaolo ja erimielisyydet. 
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3 FREELANCERINA KUOSISUUNNITTELIJA 

3.1 Tietolähteet 

Tämän opinnäytetyön myötä pääsin osallistumaan Kangastus Oy:llä järjestet-

täviin kuosien esittelytilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa suunnittelija esitteli 

Kangastus Oy:lle mallistossa olevia myytäviä kuosejaan, joista Kangastus Oy 

valitsi mielenkiintoisimmat mahdollista ostoa silmällä pitäen. Kuosien esitte-

lytilaisuuksissa näin, miten kuoseja tarjotaan konkreettisesti ja miten ne esitel-

lään. Pääsin näkemään niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten suunnittelijoi-

den kuoseja ja niiden myymistä. Näistä tilaisuuksista sain paljon käytännön 

tietoa kuosien myymisestä ja tarjoamisesta. Esittelytilaisuuksista sain myös 

tärkeää tietoa omien kuosien markkinoinnista ja myynnistä. Tässä osassa 

opinnäytetyötä käytän tiedonlähteenä kuosien esittelytilaisuuksia ja käytännön 

havainnointia, mitä tein, kun tilaisuuksia seurasin.  

 

Teemahaastattelin myös kahta Kangastus Oy:n freelancer-kuosisuunnittelijaa 

Liina Blomia ja Merja Palinia. Näistä teemahaastatteluista sain opinnäytetyö-

höni paljon käytännönläheistä tietoa alasta, jota ei kirjoista löydy. Tietoläh-

teenä tässä opinnäytetyön osassa käytän teemahaastatteluilla saamiani vasta-

uksia. 

 

Avotakan helmikuun 2013 numerossa oli myös mielenkiintoinen artikkeli, 

jossa Osuuskunta Studio Kelkan kaksi suunnittelijaa olivat päässeet suunnitte-

lemaan kuoseja Ikealle. Osuuskunta Studio Kelkkaa koostuu kymmenestä 

suunnittelijasta osin eri aloilta, mutta kaikkia yhdistää halu tehdä kuoseja 

(Avotakka 2/2013, 16). Artikkelissa oli mielestäni hyvää tietoa isosta yrityk-

sestä, kuten Ikea ja heidän tavastaan toimia. Osuuskunta Studio Kelkka on 

myös mielenkiintoinen ja uudenlainen toimija tällä alalla. Viittaan tähän ar-

tikkeliin tässä opinnäytetyön osassa. 

 

Tässä opinnäytetyön osassa en käytä tietolähteenä kirjallisia painettuja teok-

sia. Internet-lähteenä käytän Suomen Freelancer Journalistit ry nettisivuja. 

Käytännön konkreettinen tieto on tärkeässä osassa tätä opinnäytetyötä. Pää-

osin yritin saada kasaan tietoa, joka ei selviä kuin kysymällä ja näkemällä, 

mutta joihin kohtiin faktatieto oli tarpeen. 

3.1.1 Teemahaastattelut 

Tähän opinnäytetyöhöni liittyi kahden Kangastus Oy:n freelancerina toimivan 

kuosisuunnittelijan teemahaastattelut. Teemahaastattelin muotoilija Liina 

Blomia ja suunnittelija Merja Palinia. Haastattelut löytyvät kokonaisuudes-

saan liitteistä 3 ja 4. Freelancer-kuosisuunnittelijan ammatissa toimiessa oike-

asti koetut ja nähdyt asiat ovat tärkeässä osassa tätä opinnäytetyötä. Tähän ai-

healueeseen sopii myös mielestäni käytännön tieto paremmin kuin kirjoihin 

painettu faktatieto. Nämä haastattelut antoivat myös paljon tietoa minulle it-
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selleni, kuinka kuosisuunnittelijana toimitaan ja uskonkin, että saamistani vas-

tauksista on myös hyötyä opiskelutovereilleni ja muille alalla toimiville. 

Teemahaastattelut antoivat minulle uudenlaista tietoa alasta, jota en muualta 

löytänyt. 

 

Haastattelu sisälsi kysymyksiä freelancerina toimimisesta kuosisuunnittelija-

na. Haastattelussa oli kysymyksiä freelancerin tavanomaisesta työpäivästä, 

tärkeimmistä työvälineistä kuin kuosisuunnittelutyöstäkin. Kysymykset olivat 

käytännönläheisiä, koska on olemassa paljon liikesalaisuuksia, joita suunnitte-

lijat eivät halua paljastaa. Monessa kohtaa oli haastateltavan vaikeaa sanoa 

yhtä oikeaa vastausta, koska jokainen suunnittelija toimii itselleen hyväksi 

havaitulla tavalla, eikä kaikkeen toimintaan ole kirjoitettuja ohjeita. Sain kui-

tenkin mielestäni kootuksi tarvitsemaani tietoa freelancer-suunnittelijan am-

matista. 

 

Liina Blom on kansainvälinen muotoilija, joka taitaa niin tekstiilisuunnittelun, 

ja graafisen suunnittelun kuin taidekäsityöt, taidetekstiilit ja kuvataiteenkin. 

Hänellä on ollut oma tuotemerkki nimeltä INTO vuodesta 2005 saakka. Hän 

on toiminut aktiivisesti suunnittelijana alalla ammattikorkeakoulu ajoiltaan 

saakka yli kymmenen vuoden ajan. Hän on suunnitellut kuoseja Kangastus 

OY:n lisäksi muun muassa Finlaysonille. 

 

Merja Palin on toiminut suunnittelijana alalla jo 20 vuoden ajan ja hänellä on 

Palin Design-niminen suunnittelutoimisto. Hän hallitsee, niin graafisen suun-

nittelun kuin tekstiilisuunnittelunkin. Hän on suunnitellut kuoseja Kangastus 

Oy:n lisäksi muun muassa Lapuan Kankureille, Tiimarille ja Eurokankaalle. 

3.2 Työn vaatimukset ja sisältö 

Freelancer-kuosisuunnittelijan työ on käytännössä kausimallistojen tekemistä, 

joita markkinoidaan eri asiakkaille, sanoo suunnittelija Merja Palin. Kaupalli-

sen tiedon omaksuminen ja osaaminen on myös erittäin tärkeää. Oma ammat-

tialansa täytyy tuntea hyvin, mutta tämän lisäksi tarvitaan myös kaupallista 

tietoa muun muassa markkinoinnin ja rahaliikenteen osalta. Työskentely vaa-

tii istumista, miettimistä ja ideoille avointa mieltä. Kuosien tekeminen on raa-

kaa työtä ihan kuin kenen tahansa yrittäjän työ. Työhön kuuluu paljon tapaa-

misia ja palavereita ja joka päivä ollaan vuorovaikutuksissa erilaisten ihmis-

ten kanssa. Onkin hyvin tärkeää, että freelancer-suunnittelija on ulospäin 

suuntautunut ja kykenevä tekemään töitä erilaisten asiakkaiden kassa. Asiak-

kaiden kanssa työskennellessä vaaditaan myös joustavuutta ja kykyä sopeutua 

muuttuviin aikatauluihin. Freelancer-suunnittelijan pitää itse hankkia asiak-

kaat ja ylläpitää asiakassuhteet tai vaihtoehtona on myös hankkia agentti. Hy-

vää ja laadukasta työtä tekemällä vaikuttaa asiakassuhteen pysyvyyteen. 

(Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Jokainen suunnittelija on yksilö ja hoitaa asiansa omalla hyväksi havaitulla 

tavalla. Oikeita työtapoja on niin monta kuin on suunnittelijoitakin. Onkin 
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tärkeää löytää oma tapa toimia eikä plagioida jonkun toisen toimintatapoja. 

Oma tyyli ja muotokieli on myös tärkeää löytää, mutta pitää kuitenkin olla 

kykenevä tekemään monenlaisia töitä erilaisille toimeksiantajille. Freelancer- 

suunnittelijoilla on harvemmin vain yhdenlainen tyyli tehdä esimerkiksi pai-

nokuoseja. Olisi myös hyvä hankkia osaamista muilta lähekkäisiltä aloilta ja 

laajentaa osaamistaan muille aloille, koska kuosisuunnittelussa asiakaskunta 

on melko pieni. Esimerkiksi jos laajentaa kuosisuunnittelua tapetteihin ja laat-

toihin, olisi hyvä osata myös alojen teknisiäkin asioita, koska näin osaamista 

on helpompi laajentaa. On tärkeätä osata keskustella näiden yritysten kanssa, 

mitä ne tarvitsevat ja mitä on saatavilla. Se lisää luotettavuutta ja uskottavuut-

ta asiakkaan silmissä. Teknistä osaamista arvostetaan yleensä myös paljon 

muilla aloilla. On helpompi tehdä ja suunnitella muille aloille kun ymmärtää 

työn rajoitteet. Suunnitteluosaamisen tuotteistaminen on myös yksi tärkeä 

asia, mikä kuosisuunnittelijan olisi hyvä hallita. Ammatillista osaamista olisi 

myös hyvä hakea muiltakin aloilta, jota voisi hyödyntää myös kuosisuunnitte-

lussa. Yleensä samantapaiset toimintatavat, esimerkiksi kuosisuunnittelu ja 

graafinen suunnittelu tuovat ideoita toisilleen ja laajentavat mahdollisuuksia 

entisestään. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Paineensietokyky pitää olla kohdallaan taloudelliseltakin näkökannalta, koska 

freelancer-suunnittelijan työ on todella kausiluontoista. Toimeksiantoja voi 

toisinaan olla enemmän ja toisinaan vähemmän. Oma aktiivisuus ja into työ-

hön vaikuttavat paljon hyvien tuloksien syntymiseen. Omia käsityksiä pitää 

osata muuntaa kaupallisesta näkökulmasta katsottuna. Moni suunnittelija voi 

kokea kaupallisuuden ahdistavana asiana, mutta täytyy olla avoin ja pystyä 

muuttamaan omaa suunnitteluaan kaupallisesta näkökulmasta. Omaan teke-

miseen pitää uskoa ja luottaa, koska jos ei siihen itsekään usko, on vaikeata 

vakuuttaa asiakkaitaan. Muiden toimintatapoja ei kannata plagioida vaan pitää 

olla rohkea ja luottaa omaan näkemykseen. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Suunnitteluun ja tekemiseen tarvitaan rakkautta ja intohimoa, jotta ideoita ja 

töitä syntyy. Pitää olla rohkea ja seistä oman työnsä takana. Tärkeää on muis-

taa, että kuosisuunnittelija myy kuosejaan eikä itseään. (Blom & Palin, 

19.4.2013.) 

3.3 Verkostoituminen 

Suomen freelance-journalisti ry:n mukaan freelancer työ on erittäin kilpailtu 

ala. Hyville tekijöille löytyy yleensä paremmin markkinoita ja asiakkaita, jos 

he ovat itse aktiivisia ja löytävät oikeat tahot. Verkostoituminen on yleensä 

freelancerille loistava tapa kasvattaa yhteistyötä. Liikkuminen lähellä niitä ta-

hoja, jotka sivuavat omaa ammattialaasi auttaa verkostoitumisessa. Osallistu-

malla freelancer organisaatioiden ja muiden alan toimijoiden toimintaan aut-

taa myös löytämään muita alalla toimivia. Koulutuksissa ja tapahtumissa voi 

kollegoilta kysyä neuvoja ja vinkkejä ja samalla saat arvokasta tietoa alasta ja 

sillä toimimisesta.  
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Erilaiset yhteistyöt sekä väljemmätkin tiimityöskentelytilanteet voivat olla tie 

nopeampaan nousuun freelancer markkinoilla. Yhdessä yrittäminen vaatii pit-

källe johtavia valmiuksia ja järjestelyjä. Yksinkertaisimmillaan verkostoitu-

neen tiimin ajatusta toteuttaa suositusrenkaan malli: toisiinsa luottavat kolle-

gat sopivat vastavuoroisuuden hengessä, että jos yksi ei ehdi tai muuten vain 

pääse, hän suosittelee tilalle jotain toista henkilöä. Tällöin toimeksiantaja tie-

tää, että tätä kautta saa varmemmin ammattilaisen silloin kun sitä tarvitaan.  

 

Olemalla ajan tasalla suunnittelijana auttaa paljon löytämään oikeita ja tar-

peellisia yhteistyö tahoja. Kannatta myös pyrkiä hahmottamaan, minkälaiset 

arvot, kehityssuunnat, trendit ja ilmiöt ovat yleisesti esillä tai tulossa pinnalle. 

Näin on asioista jo tietoinen ja mahdollisesti tuonut niitä jo töissä esille, kun 

ne vasta tulevat mediaan ja kuluttajien tietoisuuteen. (Freet, Suomen freelan-

ce-journalistit ry, 2002.) 

3.4 Kuosisuunnittelutyö 

Kuosisuunnittelijan työ on vaihtelevaa, eikä mikään päivä ole samanlainen ei-

kä tavanomainen. Jokapäiväisiin työrutiineihin kuuluu tavallisiakin asioita ku-

ten puhelimessa puhumista, sähköpostien lukemista ja niihin vastaamista. 

Piirtämistä kannattaa harjoittaa joka päivä, koska se kehittää omaa kädenjäl-

keä ja tuo uusia ideoita. Piirtämisen taito on suunnittelijalla elintärkeä, koska 

jatkuva tietokoneella suunnitteleminen ja piirtäminen voi helposti viedä töiltä 

sielun, kertoo suunnittelija Merja Palin. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Työläimpiä vaiheita kuosisuunnittelussa on usein ideoiden synnyttäminen. 

Ideat eivät tule tyhjästä, joten kuosisuunnittelija tarvitsee paljon asioita, joista 

ideoida. Matkusteleminen, erilaiset näyttelyt ja oikeastaan kaikki asiat, mitä 

ympärillä havainnoi ja näkee tuottavat eniten ideoita. Usein idean ja ajatuksen 

jälkeen kuosi syntyy melko helposti, se vaatii vain rankkaa istumatyötä ja ko-

vaa puurtamista. Ideoinnin jälkeen työ on yleensä hahmottunut päässä val-

miiksi ja se tarvitsee vain enää toteuttaa käytännössä. Hyvän pohjatyön teke-

minen kuosisuunnittelussa vie myös aikaa, mutta kauden edetessä huomaa, 

kuinka paljon siitä on hyötyä, että sen on tehnyt ennakkoon. Ennakointi on 

muutenkin tärkeää kuosisuunnittelijan työssä, koska se auttaa usein pääse-

mään nopeammin työssä eteenpäin. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

3.4.1 Ajankäyttö 

Jokainen kuosi on omansa, joten on vaikeaa arvioida suunnitteluun kuluvaa 

aikaa yhdelle kuosille. Aikaa ja tunteja kuluu myös paljon enemmän, jos työ 

sisältää paljon muita ei kuosin piirtämiseen ja suunnitteluun liittyviä asioita, 

kuten työohjeita. Kuosisuunnittelussa onkin paljon työvaiheita kuosin suun-

nittelun ulkopuolella, jotka vievät paljon aikaa, esimerkiksi tapaamiset ja asi-

oiden dokumentointi. Yleensä saadessaan kuosisuunnittelutehtävän suunnitte-

lijan täytyy itse osata aikatauluttaa työ siihen sovittuun aikaan. Pitää myös 

osata arvioida, kuinka kauan työn tekeminen kestää niin, että työn laatu ei saa 
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kärsiä.  Pienemmän kuosin suunnittelussa saattaa mennä paljon enemmän ai-

kaa kuin ison ja näyttävän kuosin suunnittelussa.  Kuvioraportin koko ei ole 

suoraan verrannollinen siihen, kuinka kauan aikaa kuosin työstämiseen kuluu. 

Markkinoinnin asioita, kuinka esimerkiksi edistää työn myyntiä on hyvä miet-

tiä jo kuosia suunniteltaessa, kun laskee työhön kuluvaa aikaa. (Blom & Palin, 

19.4.2013.) 

 

Kuosien määrän valmistuminen riippuu paljon siitä, kuinka paljon tekee tila-

ustöitä ja kuinka paljon vapaampaa työtä. Muotoilija Liina Blom kertoi, että 

hän saattaa printata 60 kuosia kuukaudessa, mutta osa kuoseista on jo aiem-

min ideoitujen ja tehtyjen kuosien muokkaamista uusiin käyttötarkoituksiin. 

Toiset suunnittelijat ovat tuotteliaampia ja meitä on monenlaisia tekijöitä, jo-

ten itseään ei kannata verrata muihin, sanoo Liina Blom. Tärkeää on, että löy-

tää omat mielekkäät työtavat ja on aidosti innostunut tekemäänsä työtä koh-

taan. Toiset suunnittelijat suunnittelevat mallisto kerrallaan kuoseja ja monel-

le voi olla mielekästä suunnitella oikeassa vuodenajassa samanhenkisiä kuo-

seja. Kuoseja voi myös työstää ajanjaksoina, jolloin kalenterista varataan esi-

merkiksi yksi viikko pelkälle kuosisuunnittelulle. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

3.4.2 Työtilat ja –välineet 

Suomen freelance-journalisti ry:n mukaan yleensä ensimmäisenä freelancer- 

työhön ryhdyttäessä on etsittävä tarvittavat työvälineet ja usein myös työtila. 

Ammattiryhmästä ja suunnittelemasta asiakaspiiristä riippuu, millaisella ko-

koonpanolla työsi aloitat. Hyvä neuvo aloitteleville freelancer suunnittelijoille 

on, että hankkii aluksi vain sellaista, mitä varmasti tarvitsee ja minkä kykenee 

turvallisin mielin maksamaan. Esimerkiksi tietotekniikassa kaikkea ei heti 

tarvitse ostaa kertasatsauksella omaksi. Vuokraaminen on myös usein mah-

dollista.  

 

Moni itsekseen ja yksinkertaisella tavalla työskentelevä järjestää työpisteensä 

kotiinsa. Työtilan voi myös vuokrata kodin ulkopuolelta. Yhteinen tila on 

myös hyvä ratkaisu, jos löytyy muita työtilan tarpeessa olevia suunnittelijoita. 

Silloin kulut jaetaan ja samalla voi mahdollisesti hyötyä yhteisesti käytettävis-

tä välineistäkin. Parhaimmassa tapauksessa suunnittelijoiden yhteiset tilat 

tuottavat lisää yhteistyömahdollisuuksia ja uusia työtilaisuuksia. (Freet, Suo-

men freelance-journalistit ry, 2002.) 

 

Liina Blomin ja Merja Palinin mielestä hyvä ja toimiva tietokone on tärkeim-

piä kuosisuunnittelijan välineitä. Laadukas printteri ja hyvät suunnitteluoh-

jelmat ovat myös asioita, joita ilman on hankalaa tehdä tasokasta työtä. (Blom 

& Palin, 19.4.2013.) Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator ovat hyviä suun-

nitteluohjelmia, joilla kuosisuunnittelija pystyy tekemään laadukasta työtä. 

Iso piirustuspöytä ja kangaspuut ovat myös hyviä ja tärkeitä, kun tekee mate-

rialistista työtä tai luonnostelee kuoseja. Kaikkien työvälineiden pitäisi olla 

sellaisia, että työskentely olisi mahdollisimman sujuvaa ja jälki laadukasta. 
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3.5 Asiakkaiden hankkiminen 

Asiakkaiden hankkimisessa markkinointiosaaminen on suuressa osassa eikä 

se varmasti ole suunnittelijalle työn helpoimpia asioita. Jokainen freelancer 

suunnittelija hankkii asiakkaita omalla tavallaan markkinoinnin eri keinoin. 

Oman asiakaskunnan kerääminen vaatii vuosia työtä, samoin kuin myös tuot-

tajien kerääminen. Henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeässä osassa asiakkaita 

hankkiessa. On myös olemassa vaihtoehto, että joku muu hoitaisi kuosien 

myynnin ja markkinoinnin ja itse voisi keskittyä vain niiden tekemiseen. 

Osuuskunta Studio Kelkan jäsenet suunnittelevat omilla nimillään eri asiak-

kaille, mutta markkinoinnin he tekevät yhteistyönä (Avotakka 02/2013, 16). 

Yhteistyöstä markkinoinnissa on varmasti hyötyä, koska tiimissä voi olla 

enemmän voimaa ja ajatuksia. (Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Suomessa asiakaskunta kuosisuunnittelussa on kohtuullisen rajallinen ja pieni 

verrattuna suureen maailmaan. Tällä hetkellä Suomen asiakaskunta on myös 

suuria muutoksia kokenutta. Ulkomailla mahdollisia asiakkaita ja kuluttajia 

on paljon enemmän kuin Suomessa, joten asiakaskuntaa kannattaakin laajen-

taa Suomen rajojen ulkopuolelle. Omia kuoseja täytyy myydä ulkomaille, jot-

ta kuosisuunnittelulla voi elää, sanoo Liina Blom. Omalla mielikuvituksella ja 

aktiivisuudella asiakaskuntaa pystyy kuitenkin laajentamaan, esimerkiksi 

oman osaamisen kehittäminen auttaa asiakaskunnan kasvattamisessa. (Blom 

& Palin, 19.4.2013.) 

 

Liina Blomin mielestä kuitenkin tärkeämpää kuin asiakkaiden hankkiminen 

on, kuinka ylläpidetään asiakassuhteet. Asiakassuhteen pysyvyyteen vaikutta-

vat hyvän ja laadukkaan työn tekeminen sekä myös se, että suunnittelijaan 

luotetaan, kertoo Liina Blom. Onnistumiset esimerkiksi jos kuosi myy hyvin 

kertovat myös, että olet ajan tasalla suunnittelijana ja se varmasti osaltaan lu-

jittaa asiakassuhteita. (Blom & Palin, 19.4.2013.) Osuuskunta Studio Kelkan 

suunnittelijat Niina Aalto ja Emma Hagman ovat myös sitä mieltä, että yhteis-

työ suuren yrityksen kanssa on hyvä taidonnäyte jalansijaa hakeville suunnit-

telijoille (Avotakka 02/2013, 16). 

 

Olisi hyvä, jos freelancer-suunnittelijalla olisi muutama keskeinen toimek-

siantaja ja niiden oheen sopii harvemmin työllistävät ja töitä tarjoavat tahot ja 

myös mahdollisesti isommat projektit. Pitkäaikaisissa asiakkaissa voi olla ris-

kinä se, että yrityksen uudistuessa uudet päälliköt haluavat kääntää ja uudistaa 

yrityksensä kuvaa ja näin suunnittelijoitakin katsotaan uusiksi. Nykypäivänä 

tämä on karua arkea, eikä niinkään henkilökohtaista. Pitkät ja lämpimät asia-

kassuhteet ovat freelancer-työn loistavia puolia, mutta vaihtelukin voi olla 

virkistävää. (Freet, Suomen freelance-journalistit ry, 2002.) 

3.6 Kuosien myyminen ja tarjoaminen 

Omien kuosien myymiseen ja tarjoamiseen löytyy yhtä monta tapaa kuin on 

suunnittelijaakin. Mukautuminen aina uuteen tilanteeseen asiakkaan malliston 
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näkökulmasta on tärkeää. Jokaisen asiakkaan kanssa kuosien myyntitilaisuus 

voi olla hyvin erilainen. Yksi tapa myydä kuoseja ja ehkä yleisin on henkilö-

kohtaiset käynnit. Nykyään on myös paljon nettipalveluja, joiden kautta voi 

harkita omien kuosien myymistä. Sopimukset ja oikeudet kannattaa lukea 

tarkkaan, jos haluaa myydä kuosejaan nettipalveluiden kautta. Asiakkaiden, 

joiden kanssa on pitkäaikainen asiakassuhde, voi hyvin riittää pelkkä sähkö-

postilla kommunikointi kuosien myymisessä. Liina Blom kertoo myös, että 

messut ovat tärkeitä tilaisuuksia omien kuosien myymiseen ja tarjoamiseen. 

Frankfurtissa kerran vuodessa järjestettävät Heimtextil-messut ovat yhdet 

alamme suurimmat messut, joihin Liina Blom osallistuu lähes joka vuosi. 

(Blom & Palin, 19.4.2013.) 

 

Kuosien esittelytilaisuuksissa esitellään kuoseja aihealueittain ja kerrotaan ta-

rinaa, miten kuosit ovat syntyneet, jos aika sen sallii. Hyvä tapa esitellä omia 

kuoseja asiakkaalle on tulostaa ne paperille oikeaan raporttiin. Kangastus 

Oy:llä suunnittelijat käyttävät raportti kokoa 65 cm x 65 cm, mikä vastaa 

myös todellisen kankaan raportin kokoa. Näin asiakkaan on helppo hahmottaa 

miltä kuosi näyttää kankaana todellisuudessa. Esittelytilaisuuksissa kuosista 

esitetään tavallisesti vain yksi väritys, ja mikäli asiakas kiinnostuu kuosista, 

tekee suunnittelija lisää värityksiä. Kuosien esittelytilaisuudet voivat olla ajal-

lisesti hyvin rajallisia, joten aikaa ei välttämättä ole jokaisen kuosin esittelyyn 

perinpohjaisesti. Kannattaakin miettiä etukäteen, mitä kuosista haluaa kertoa 

ja sanoa. Hyvä markkinoija osaa myydä kuosejaan taitavasti ja keksii tarinan 

tai idean kuosille, mikä vetoaa asiakkaaseen. Ulospäinsuuntautuneisuus ja 

avoimuus ovat hyödyksi esittelytilaisuuksissa. Tärkeintä on kuitenkin, että 

omiin töihin uskoo ja luottaa ja sen pitää myös näkyä. 
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4 PAINOKUOSI MALLISTON SUUNNITTELU 

4.1 Ideointi ja lähtökohdat 

Suunnittelun lähtökohtana oli Kangastus Oy:n toiveet, mutta halusin myös 

tuoda kuoseihin omanlaista kädenjälkeä. Tutustuin myös Kangastus Oy:n ai-

kaisempiin mallistoihin ja kuoseihin ja hain käsitystä yrityksen tyylistä niiden 

kautta. Kangastus Oy:n mallistoissa on paljon kasviaiheisia kuoseja, joten otin 

itse myös luonnon osaksi suunnitelmiani. Koko kuosisuunnittelu lähti käyn-

tiin omalla painollaan ja hyvin intuitiivisesti. Aluksi suunnittelussa ajattelin 

paljon kasviaiheisia kuoseja, mutta suunnitelmien edetessä kasviaiheiset ku-

viot olivat muokkautuneet uudenlaisiksi elementeiksi. 

 

Ideoita kuoseihin syntyi paljon ja aluksi oli melko vaikeaa koota ideoista 

käyttökelpoisimmat. Aloitin kuosisuunnittelun melko varhaisessa vaiheessa 

tätä opinnäytetyötä. Ideointivaihe on minulle mielekäs vaihe kuosisuunnitte-

lussa, koska silloin tavallaan kaikki on sallittua. Ideoidessa jo mietin, että ha-

luan suunnitella erilaisia kuoseja moneen käyttötarkoitukseen, koska kuosieni 

ei pidä olla yhden sarjan mukaisia. Monikäyttöisyys olikin yksi kriteeri kuo-

seilleni. Kangastus Oy:n aikaisemmissa mallistoissa oli myös paljon vaaleita 

värityksiä kuoseissa, joten halusin tuoda värikkyyttä omiin kuoseihini. Ideoin-

tivaihe sujui melko nopeasti, mutta aikaa kului eniten siihen, että osasin poi-

mia ideoista Kangastus Oy:lle sopivimmat.  

 

 
Kuva 5. Varpu-kuosin ideoita. 

 

 

Kuva 6. Solem-kuosin ideoita. 
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Kuva 7. Lume-kuosin ideoita. 

4.2 Asiakkaan toiveet 

Kangastus Oy on perinteinen suomalainen tekstiilialan yritys ja luonnollisesti 

toivelistalla on jotain suomalaista. Kuosien ajattomuus on myös yksi asia mitä 

yritys haluaa kuosieni olevan. Kangastus Oy:n toiveena on, että suunnittelen 

kuoseja, jotka sopisivat jokaiseen vuodenaikaan väritystä muokkaamalla. Vä-

ritys ja värisarjat ovat siis melko suuressa osassa tätä opinnäytetyötä. Värik-

käitä värisarjoja, mutta kuitenkin perusvärityksiäkin on hyvä olla. Kangastus 

Oy ei halua kovin graafisia ja kuvallisia kuoseja. Käsillä piirtäminen on myös 

taito, jota yrityksessä arvostetaan. 

4.3 Painokuosien suunnittelu 

Kuosien suunnittelussa käytin kuvankäsittelyohjelma Adobe Photoshopia. 

Suunnittelun aloitin käsin piirtämällä. Hahmottelin ensin käsin kuosin muo-

don ja pinnan. Seuraavaksi aloitin kuosin sommittelun ja värittämisen Adobe 

Photoshopilla. Värityksiä en suunnitellut käsin piirtämällä vaan tein ne kaikki 

tietokoneella. Kuosien sommittelussa ja hahmottelussa kului eniten aikaa. 

Kääntelin ja pyörittelin kuoseja monia kertoja, ennen kuin oikea suunta löytyi. 

Adobe Photoshop on mielestäni kätevä kuvankäsittelyohjelma kuosien suun-

nittelussa, koska sillä saa kätevästi ja nopeasti kuosia sommiteltua tai värejä 

muutettua. Mietin myös kuoseja suunniteltaessa, että ne olisivat mahdolli-

simman monikäyttöisiä muun muassa kodintekstiilituotteissa. Raporttikokoa 

pienentämällä kuoseista saa vielä monikäyttöisempiä esimerkiksi patalappui-

hin ja patakintaisiin.  

 

Suunnittelin kuoseja hyvin vapaasti ja oman intuitioni pohjalta, kuitenkin 

Kangastus Oy:n toiveita miettien. En asettanut kuoseille rajoitteita kuvion 

koon osalta vaan katsoin jokaisen kuosin kohdalla, mikä olisi sille sopiva ku-

vion koko. Vapaampi suunnittelu synnyttää enemmän ideoita ja tuo enemmän 

luomisen iloa. Yleisien sommittelutapojen noudattaminen mielestäni kangis-

taa suunnittelua ja vie suunnittelulta omanlaisen kädenjäljen. Kuosien suun-

nittelussa pidin tärkeänä rytmiä, kuvion jatkuvuutta ja värejä. Väritys on mie-
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lestäni suuressa osassa kuosin suunnittelussa, koska se saattaa jopa parantaa 

huonommankin kuosin. Kuosin väritykseen kiinnittää yleensä kuluttajakin en-

simmäisenä huomion, ja ostopäätös syntyy paljon värin perustella.  

 

Kuosien värisarjoja tehtäessä en käyttänyt apuani juurikaan trendivärikarttoja. 

En pitänyt sitä tärkeänä, koska kuosini eivät kuulu johonkin tiettyyn mallis-

toon vaan niiden tarkoitus on olla monikäyttöisiä jokaiseen vuodenaikaan. 

Tämän vuoksi pyrinkin tekemään kuoseille kolme erilaista väritystä: vaalean, 

värikkään ja klassisen. Värisarjat olivat suuressa osassa tätä opinnäytetyötä, 

joten keskityin niihin ja kulutin aikaa paljon niiden tekemiseen. Pyrin ole-

maan ennakkoluuloton värityksiä tehtäessä ja kokeilin erilaisia kontrasteja ja 

vieraitakin väriyhdistelmiä. Mielenkiintoisia ja hyviä värityksiä syntyi mieles-

täni monia, mutta sain mielestäni valittua sopivimmat väritykset kuoseilleni. 

 

Kuvassa 8 pohdin Kangastus Oy:n värimaailmaa ja sitä kautta kuoseihini tu-

levia värejä.  Tekemäni värikartta pohjautuu omiin käsityksiini Kangastus 

Oy:n värimaailmasta yrityksen aikaisempien mallistojen tutkimisen jälkeen. 

Samalla värikartta lähdin rakentamaan myös omille kuoseilleni värityksiä. 

 

 

 

Kuva 8. Värikartta Kangastus Oy:n värimaailmasta ja kuosi mallistossa käytettyjä  

 viitteellisiä värejä. 

 

Koko kuosisuunnittelu ajan olin yhteydessä Kangastus Oy:seen. Näytin yri-

tyksen edustajille kuosejani niin alkuvaiheessa kuin loppuvaiheessakin. Kes-

kustelimme Kangastus Oy:n edustajien kanssa kuosien värityksistä ja sainkin 

heiltä ammattitaitoisia vinkkejä ja neuvoja kuosien suunnitteluun ja värityksi-

en tekoon.  

 

 

 

 

 

 

 



Painokuosisuunnittelua Kangastus Oy:lle freelancer suunnittelijan näkökulmasta 

 

 

 25 

4.3.1 Varpu 

Varpu kuvaa perinteistä ja hyvin Kangastuksen tyylille ominaista kuosia. Se 

on luonnollisesti saanut ideansa luonnosta. Halusin myös suunnitella yhden 

kuosin, joka selkeästi olisi Kangastus Oy:n tyylin ja imagon mukainen. Var-

pu-kuosin suunnittelin sellaiseksi, että se sopisi moneen kodintekstiilituottee-

seen pienemmän raporttinsa ansiosta. Halusin kuvata perinteistä lehtikuviota 

voimakkaammissa ja tummemmissa väreissä ja minusta nämä värit toimivat 

tässä kuosissa parhaiten. Pyörittelin kuosia eri suuntiin ja tulin siihen tulok-

seen, että johdonmukaiset rivistöt toimivat parhaiten. Kuosi on myös moni-

käyttöinen, koska se ei ole yhdensuuntainen. Kuosi on melko perinteinen, 

mutta mielestäni juuri siksi Kangastus Oy:n tyyliin sopiva. Tämä kuosi on 

suomalainen nimeään myöden. Alla olevassa kuvassa kuosi ei ole mittakaa-

vassa ja se on esitetty harmaasävyisenä. Värisarjojen yhteydessä kuosista esi-

tetään mittakaava- kuva. 
 

 

 

 

Kuva 9. Varpu-kuosi. Ei mittakaavassa. 
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4.3.2 Solem 

Solem on kuoseista tyylillisesti erilaisin ja uudenlaisin, mutta kuitenkin ajaton 

riippuen värityksestä. Halusin suunnitella jotain voimakkaampaa, joka eroaa 

Kangastus Oy:n useimmista muista kuoseista. Kuosi ei ole saanut ideaansa 

luonnosta, vaan se vain syntyi palasia pyöriteltäessä. Kuosissa on perinteisiä 

pyöreitä muotoja, jotka toimivat mielestäni aina, ja joita huomaan itse usein 

käyttäväni suunnittelussa. Tästä kuosista pyörittelin monia eri vaihtoehtoja, 

mutta tulin siihen tulokseen, että puoliympyrän muoto toimii kuosissa pa-

remmin kuin koko ympyrä. Tämän kuosin suunnitteluun käytin ylivoimaisesti 

eniten aikaa. En halunnut hylätä ideaa, koska ympyrän kuvioinnissa oli jotain 

kiehtovaa. Parhaimmillaan Solem-kuosi on mielestäni värikkäänä ja raportin 

pitää mielestäni olla tavallista suurempi. Mielestäni Solem-kuosi toimisi par-

haiten verho- tai pöytäliinakankaana suuren raporttinsa johdosta. Tämän kuo-

sin osalta halusin hieman revitellä ja olla rohkea. Alla olevassa kuvassa kuosi 

ei ole mittakaavassa, ja se on esitetty harmaasävyisenä. Värisarjojen yhtey-

dessä kuosista esitetään mittakaavakuva. 

 

 

 
Kuva 10. Solem-kuosi. Ei mittakaavassa. 
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4.3.3 Lume 

Lume-kuosi on mielenkiintoinen ja herkkä. Eri värityksillä sen saa eri tilain-

teisiin sopivaksi. Kuosista voi hahmottua metsä ja aurinko, mutta tämän kuo-

sin saa jokainen katsoja tulkita omalla tavallaan. Idea kuosiin tuli luonnosta, 

mutta halusin sommitella kuosin niin, että siitä ei heti arvaa, mistä siinä on 

kysymys. Kuosia on helppo värittää, koska siihen käyvät monet erilaiset värit. 

Tässä kuosissa on myös jotakin graafisuutta ja se sopii mielestäni hyvin ny-

kyajan trendeihin. Lume-kuosi on myös monikäyttöinen ja moneen eri tilan-

teeseen sopiva. Raportin kokoa muutamalla sen saa sopivaksi niin patalappui-

hin kuin verhoihinkin. Lume-kuosi toimii mielestäni niin pienellä raportilla 

kuin suuremmallakin. Tässä kuosissa on herkkää aistikkuutta, mutta myös 

hyvin voimakkaita vivahteita. Alla olevassa kuvassa kuosi ei ole mittakaavas-

sa ja se on esitetty harmaasävyisenä. Värisarjojen yhteydessä kuosista esite-

tään mittakaavakuva. 

 

 

 

Kuva 11. Lume-kuosi. Ei mittakaavassa. 
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5 TULOKSET 

Jokaisesta kuosista on kolme eri väritystä. Väritykset eivät ole yhtenäisiä jo-

kaisessa kolmessa kuosissa, koska kuoseja ei käytetä rinnakkain, eivätkä ne 

välttämättä ole samassa mallistossa. Väritykset kuoseille suunnittelin niin, että 

ne noudattelisivat Kangastus Oy:n värimaailmaa (Kuva 8). Jokaiselle kuosille 

keksin myös nimen ja oman pienen tarinan.  

 

Jokainen väritys kuosista on esitelty kahdella tapaa: raportissa ja 150 cm le-

veässä kankaassa 1:10. Raportilla tarkoitetaan toistuvaa kuosin osaa. Valitsin 

myös jokaiselle värille värinumeron Pantone Fashion + Home / color specifier 

värikartasta. 

5.1 Kuosien nimeäminen 

Kuosin nimeäminen on yksi tärkeämpiä ja mielekkäämpiä työvaihteita kuosin 

suunnittelussa. Mielestäni kuosin nimen pitää liittyä itse kuosiin ja sen pitää 

olla ymmärrettävä. Nimi ja kuosi olisi hyvä olla yhdistettävissä toisiinsa. 

Kuosin nimi voi myös olla ensimmäinen asia, johon kuluttaja kiinnittää huo-

mion kangasta ostaessa, joten sen miettimiseen kannattaa käyttää hieman ai-

kaa. Nimi ei myöskään mielestäni saa olla liian vaikea tai monimutkainen 

esimerkiksi kirjoittaa tai lausua. Itse suosin kuosin nimenä lyhyttä ja helposti 

muistettavaa nimeä, joka yhdistyy kuosiin. Paras nimi kuosille on mielestäni 

hauska, hyvällä tavalla huomiota herättävä, erilainen ja ytimekäs. 

 

Kuosieni nimillä ei ole yhtenäistä linjaa, koska kaikki kuosit ovat erillisiä ei-

vätkä liity toisiinsa. Nimet kuoseille olen hakenut luonnosta tai sen ilmiöistä. 

Mielestäni se oli luonnollinen tapa nimetä kuosit, koska inspiraatio kuoseihin 

on tullut suurimmaksi osaksi luonnosta. Halusin antaa kuoseille kuvaavat ja 

lyhyet nimet. Pyrin myös keksimään sellaiset nimet, joita en ole aikaisemmin 

kuullut kuosien niminä. 

 

Varpu – Nimi on mielestäni kaikista kuvaavin kaikista kolmesta nimestä. 

Kuosissa on mustikanvarpuja muistuttavia oksia rinnakkain ihan niin kuin 

metsässäkin. Keksin tämän työnimen kuosille jo varhaisessa suunnitteluvai-

heessa ja lopulta se päätyi myös kuosin nimeksi. Varpu on suomalainen nimi 

ja kuosikin näyttää hyvin suomalaiselta, siksi tämä nimi sopii tälle kuosille 

mielestäni hyvin. 

 

Solem – Solem nimi tulee auringosta, jota kuosi muistuttaa. Se on latinaa ja 

tarkoittaa aurinkoa. Halusin antaa kuosille nimen, jostakin auringosta kerto-

vasta, mutta en suomenkielestä löytänyt sopivaa, joten päädyin tähän latinan-

kieliseen nimeen. Kuosin nimi on mielestäni silti ymmärrettävä ja yhdistettä-

vä, vaikka se on vieraskielinen. Tässä nousevassa auringossa on pääosassa 

kauniit säteet. 
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Lume – Tätä nimeä pohdin kauan ja punnitsin eri vaihtoehtoja. Kuosissa on 

kaksi puuta ja auringonlasku, joita ei välttämättä huomaa ja näe heti ensim-

mäisillä katselukerroilla. Tämän vuoksi kuosi sai nimen lume, koska kuosissa 

on eräänlainen silmänlume. Nimi on mielestäni erikoinen, mutta hauska var-

sinkin jos tietää kuosin idean. Nimiä pohtiessa halusin antaa tällä kuosille vä-

hän erikoisemman nimen, koska suoraan luonnosta haetut nimet kuulostivat 

tämän kuosin kohdalla liian kankeilta. Tämä nimi sopii mielestäni hyvin tälle 

kuosille omalla hauskalla tavallaan. 

5.2 Kuosien tarinat 

Halusin keksiä jokaiselle kuosille oman pienen tarinan. Jos kuosilla on jokin 

tarina, vetoaa se mielestäni asiakkaaseen paremmin. Itse ainakin kiinnostun 

kuoseista, joilla on tarinat. Kuosien maailma avautuu aivan eri tavalla, kun 

kuulee kuosin tarinan. Tarinat voivat tavallaan tuoda asiakkaalle henkilökoh-

taisempaa sidettä kuosiin ja se herättää enemmän tunteita. Tarina voi myös ol-

la ostohetkellä asiakkaaseen vetoava asia. Tarina tuo myös persoonallisuutta 

kuosiin enemmän ja tekee kuosista enemmän suunnittelijan itsensä näköisen. 

Tarinatkin luovat asiakkaille mielihyvän tunteita, jotka sitä kautta edistävät 

kankaan tai tuotteen myyntiä. Mielestäni tarinat kuoseille ovat tärkeitä ja siksi 

halusin sisällyttää ne näiden kuosien suunnitteluun.  

 

Varpu 

 

”Mättäät ovat täynnä värejä. Pieniä palloja siellä ja täällä. Sinistä ja vihre-

ää. Puhdasta ja vehreää.” 

 

Solem 

 

”Aurinko on aikainen. Sen säteet kisailevat keskenään kuka kurottaa kauem-

maksi. Sen sisus on lämmin kuin syli.” 

 

Lume 

 

”Kuin oikein katsoo ja silmiä siristää voi nähdä auringon tai tuntea tuuleen 

joka oksia heiluttaa ja tekee taikojaan.” 

5.3 Valmiit kuosit ja värisarjat 

Ajatuksenani oli tehdä kuosit sellaisiksi, että niihin olisi yksinkertaista tehdä 

lisää värityksiä. Halusin myös, että kuoseissa ei olisi liikaa värejä. Päätin teh-

dä yhteen kuosiin enintään neljä väriä. Tämä kuosimallisto oli tässä laajuu-

dessaan ensimmäiseni, niin en halunnut tehdä mitään kovin monimutkaista 

vaan pyrin tekemään yksinkertaiset kuosit yksinkertaisilla värityksillä. Yhtenä 

kriteerinä pidin myös, että kuosien pitää olla suomalaisen näköisiä myös väri-

tykseltään. En myöskään kokenut, että taitoni riittäisivät vielä vaativampien 

kuosien tekemiseen. Halusin ottaa tämän kuosisuunnittelun harjoituksena ja 
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keskittyä asioiden oikein tekemiseen ja siihen, että ymmärtäisin, mitä kuosin 

suunnittelu sisältää ja mitä se vaatii.  

 

Värejä pohtiessa halusin noudattaa Kangastus Oy:n värimaailmaa (kuva 7). 

Halusin tehdä erilaisia värityksiä, koska siihen oli mahdollisuus, kun kuosit 

eivät ole yhtenäistä sarjaa. En antanut häiritä ajatuksen, että kuosien pitäisi ol-

la yhtenäisiä vaan suunnittelin värityksiä melko vapaalla kädellä. Pyrin kui-

tenkin tekemään kaikkiin kuoseihin värityksiä osittain samalla periaatteella, 

vaalea, värikäs ja klassinen. Värisarjojen tekeminen oli aikaa vievää puuhaa. 

Kokeilin monia erilaisia väriyhdistelmiä, ennen kuin löytyi sopivimmat. Kuo-

sin väritys on mielestäni todella tärkeää ja siksi halusin keskittyä siihen ja 

tehdä asian kunnolla. Melko nopeasti kuitenkin huomasi, mikä väritys toimii 

minkäkin kuosin kohdalla. Värisarjoja oli mielenkiintoista tehdä ja kokeilla 

erikoisempiakin väriyhdistelmiä.  
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5.3.1 Varpu 

Varpu-kuosin raportin koko on 7,5 cm x 15 cm. Tässä kuosissa on pienin ra-

portti kaikista kolmesta kuosista. Pienen raporttinsa ansiosta tämä kuosi on 

monikäyttöinen. Tämä kuosi mielestäni vaati tummemman pohjavärin, että 

lehdet tulevat kauniisti esille. Halusin, että lehdet olisivat valkoiset ja erottui-

sivat. Siksi tummempi pohjaväri näyttää siinä kaikista parhaimmalta. Kokeilin 

myös valkoista pohjaväriä, mutta mielestäni silloin kuosi näytti liian yksinker-

taiselta. Kuosi on jo itsessään melko yksinkertainen, joten halusin värityksellä 

tuoda pientä erilaisuutta tähän kuosiin. Kangastus Oy käyttää usein kuoseis-

saan perinteistä optical white-sävyä valkoisena ja näin päädyin myös itse 

käyttämään samaa. 

 

Värityksessä 1 (Kuvat 12 ja 13) käytin pohjavärinä tummanharmaata (Panto-

ne 17-1500 TPX) ja lehden varren väreinä vaaleanharmaata (Pantone 15-4502 

TPX) ja vaaleanvihreää (Pantone 13-0221 TPX) sekä lehtien värinä valkoista 

(Optical white). Tämä väritys on kaikista neutraalein ja vaalein. Tumman-

harmaa pohja tuo kuosiin kuitenkin lisää syvyyttä ja se tuo kuosin kuvion 

esiin hyvin. 

 

 
Kuva 12. Nimi: Varpu, raporttin koko: 7,5 cm  x 15 cm 
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Kuva 13. Nimi: Varpu, väritys: 1, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä 2 (Kuvat 14 ja 15) käytin pohjavärinä beigeä (Pantone 15-1215 

TPX) ja lehden varren väreinä oranssia (Pantone 16-1255 TPX) ja pinkkiä 

(Pantone 18-2436 TPX) sekä lehtien värinä valkoista (Optical white). Tämä 

väritys on kaikista värikkäin ja leikkisin. Mielestäni beige pohjavärinä neutra-

lisoi sopivasti kirkasta oranssia ja pinkkiä. 

 

 

 

 
               Kuva 14. Nimi: Varpu, väritys: 2, raporttin koko: 7,5 cm  x 15 cm 
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Kuva 15. Nimi: Varpu, väritys: 2, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä 3 (Kuvat 16 ja 17) käytin pohjanvärinä sinistä (Pantone 19-3938 

TPX) ja lehden varren väreinä ruskeaa (Pantone 18-1326 TPX) ja vaaleanrus-

keaa (Pantone 16-1432 TPX) sekä lehtien värinä valkoista (Optical white). 

Tämä väritys on kaikista klassisin ja suomalaisin. Tummansininen pohja toi-

mii mielestäni hyvin ruskeiden sävyjen kanssa.  

 

 

 
                              Kuva 16. Nimi: Varpu, väritys: 3, raporttin koko: 7,5 cm  x 15 cm 
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Kuva 17. Nimi: Varpu, väritys: 3, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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5.3.2 Solem 

 

Solem-kuosin raportti on 50 cm x 33 cm. Tässä kuosissa on suurin raportti 

näistä kolmesta kuosista. Tämä kuosi on parhaimmillaan isona pintana. Tästä 

kuosista sai mielestäni kahdella värillä mielenkiintoisen ja erilaisen. Kokeilin 

värittää kuosia monella eri tavalla ja monilla eri väreillä, mutta nämä kaksi 

väriä toimivat tässä kuosissa mielestäni kaikista parhaiten. Puoliympyrän si-

sus oli mielestäni mielenkiintoinen ja siksi halusin saada sen esiin aina jolla-

kin tummemmalla värillä. Tässä kuosissa valkoinen pohja toimi mielestäni 

kaikista parhaiten, ja se tuo kuosin yksityiskohdat kauniisti esiin. Tässä kuo-

sissa käytin myös pohjavärinä Kangastus Oy:n käyttämää valkoista (optical 

white). 

 

Värityksessä 1 (Kuvat 18 ja 19) käytin pohjavärinä valkoista (Optical white) 

ja kuvion väreinä keskivihreää (Pantone 16-6324 TPX) ja vaaleanvihreää (14-

0121 TPX). Tämä väritys on kaikista vaalein ja hennoin.  

 

 

 

 
Kuva 18. Nimi: Solem, väritys: 1, raportin koko: 50 cm x 33 cm 
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Kuva 19. Nimi: Solem, väritys: 1, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä 2 (Kuvat 20 ja 21) käytin pohjavärinä valkoista (Optical white) 

ja kuvion väreinä oranssia (Pantone 14-1050 TPX) ja keltaista (Pantone 13-

0648 TPX). Tämä väritys on kaikista värikkäin ja kirkkain. Tästä värityksestä 

tulee myös kesäinen ja aurinkoinen tunnelma. 

 

 

 

 
Kuva 20. Nimi: Solem, väritys: 2, raportin koko: 50 cm x 33 cm 
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Kuva 21. Nimi: Solem, väritys: 2, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä 3 (Kuvat 22 ja 23) käytin pohjavärinä valkoista (Optical White) 

ja kuvion väreinä tummansinistä (Pantone 19-4057 TPX) ja keskisinistä (Pan-

tone 18-4247 TPX).  Tästä värityksestä tulee hyvin esiin perinteikkyys ja 

suomalaisuus. Mielestäni sinivalkoinen väritys toimii hyvin tässä kuosissa. 

 

 

 
Kuva 22. Nimi: Solem, väritys: 3, raportin koko: 50 cm x 33 cm 
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Kuva 23. Nimi: Solem, väritys: 3, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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5.3.3 Lume 

Lume-kuosin raportti on 25 cm x 10 cm. Tässä kuosissa raportin koko on 

myös melko suuri ja siksi se sopii parhaiten käytettäväksi isona kankaana. 

Raportti ei kuitenkaan ole liian suuri vaan kuosia pystyy myös käyttämään 

pienemmissä tekstiilituotteissa. Kokeilin tähän kuosiin monia eri värityksiä ja 

niitä syntyi monia, joten sopivimpien värityksien valinta oli hieman hanka-

lampaa. Tässä kuosissa tulin myös siihen tulokseen, että valkoisen sävy toimii 

kaikista parhaiten kuosin ympyröiden värinä. Saman värin lähivärit ovat myös 

mielestäni tämän kuosin idea. Tämän kuosin voi nähdä hyvin monella tapaa, 

koska tässä ei ole selkeää tunnistettavaa kuviota. Halusin kuitenkin säilyttää 

kuosin ilmeen selkeänä ja mielestäni lähiväreillä se onnistui. 

 

Värityksessä 1 (Kuvat 24 ja 25) käytin pohjavärinä vaaleanharmaata (Pantone 

15-4502 TPX) ja kuvion värinä tummanharmaata (Pantone 17-1500 TPX) se-

kä ympyröiden värinä valkoista (Pantone 11-0602 TPX). Tämä on värityksistä 

vaalein ja neutraalein. Tämä väritys sopii mielestäni värikkääseen ympäris-

töön kuin vaaleampaankin.  

 

 

 
Kuva 24. Nimi: Lume, väritys: 1, raportin koko: 25 cm x 10 cm 
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Kuva 25. Nimi: Lume, väritys: 1, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä 2 (Kuvat 26 ja 27) käytin pohjavärinä vaaleanvihreää (Pantone 

14-0121 TPX) ja kuvion värinä keskivihreää (Pantone 16-6324 TPX) sekä 

ympyröiden  värinä valkoista ( Pantone 11-0602 TPX). Tämä on värityksistä 

värikkäin, mutta ei kuitenkaan liian kirkas. 

 

 

 
Kuva 26. Nimi: Lume, väritys: 2, raportin koko: 25 cm x 10 cm 
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Kuva 27. Nimi: Lume, väritys: 2, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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Värityksessä (Kuvat 28 ja 29) käytin pohjavärinä keskisinistä (Pantone 18-

4247 TPX) ja kuvion värinä tummansinistä  (Pantone 19-4057 TPX) sekä 

ympyröiden värinä valkoista (Pantone 11-0602 TPX). Tämä väritys on klassi-

nen ja sopii varmasti moneen suomalaiseen kotiin. 

 

 

 
Kuva 28. Nimi: Lume, väritys: 3, raportin koko: 25 cm x 10 cm 
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Kuva 29. Nimi: Lume, väritys: 3, kuosin koko: 150 cm leveä kangas 1:10 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli koota käytännönläheinen tietopaketti 

freelancer suunnittelijan työstä. Tietopaketti ei ole perusteellinen eikä kaiken 

kattava, koska halusin keskittyä tässä opinnäytetyössä koostamaan käytännön 

tietoa freelancer suunnittelijan työstä, jota ei kirjoista löydy. Freelancerin vel-

voitteista ja oikeuksista otin mukaan vain ne asiat, jotka itse katsoin tarpeelli-

siksi ja hyödyllisiksi tietää. Toisena tavoitteena oli suunnitella painokuosimal-

listo Kangastus Oy:lle. Mallistoa suunniteltaessa pääsin tutustumaan freelan-

cer-kuosisuunnittelijan työhön ja pohtimaan, olisiko tämä tulevaisuuden am-

mattini. Tämä mallisto oli ensimmäinen henkilökohtainen mallistoni jollekin 

yritykselle. Paljon opin ja kehityin tämän opinnäytetyöprosessin aikana ja 

huomasin, kuinka raakaa työtä freelancer-kuosisuunnittelijan työ on. Nämä 

molemmat edellä mainitut tavoitteet täyttyivät tämän opinnäytetyön aikana ja 

mielestäni tämä opinnäytetyö vastaa kysymyksiin, jotka johdannossa esittelin. 

 

Olen todella tyytyväinen Kangastus Oy:n kanssa tekemääni yhteistyöhön tä-

män opinnäytetyöni aikana. Pääsin näkemään, miten kuosisuunnittelu toimii 

yrityksessä kokonaisuudessaan ja sain heiltä ammattitaitoisia vinkkejä ja neu-

voja. He ottivat minut avoimesti vastaan ja tukivat sitä, että sain tähän opin-

näytetyöhöni kaikki tarvitsemani tiedot. Kangastus Oy:n kautta pääsin näke-

mään, millaista freelancer-kuosisuunnittelijan työ on käytännössä ja pääsin 

myös itsekin sitä kokeilemaan mallistoni suunnittelussa. Sain koottua kaikki 

tarvitsemani ja etukäteen suunnittelemani tiedot tähän opinnäytetyöhön. Kan-

gastus Oy oli myös tyytyväinen tekemäämme yhteistyöhön. 

 

Liina Blomin ja Merja Palinin haastattelut olivat tämän opinnäytetyön kannal-

ta arvokasta tietoa. Tein haastattelukysymykset käytännönläheisiksi ja ehkä 

vähän liian helpoiksi näin jälkikäteen miettien. Ajattelin, että käytännönlähei-

set kysymykset ovat parempia, koska en halua udella liikaa. Liina Blom sanoi 

jo etukäteen, että vastaa kysymyksiin yleisluontoisesti, koska kaikkea hän ei 

halua paljastaa. Sain kuitenkin haastatteluista tarvitsemaani tietoa ja paljon 

käytännönläheisiä vinkkejä. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla freelancer 

suunnittelijan ammatista itse ammatissa toimivilta. Pääsin myös näkemään, 

millaista freelancer-suunnittelijan työ on todellisuudessa, kun kuoseja myy-

dään. Ammatissa toimivalta tarvitaan uskallusta, lujaa luottoa itseensä ja töi-

hinsä. Liina Blom ja Merja Palin olivat molemmat hyvin sosiaalisia ja asiansa 

osaavia suunnittelijoita ja heistä onkin hyvä ottaa esimerkkiä, kuinka markki-

nointi- ja myyntitilanteessa toimitaan. 

  

 

Sain myös aikaan suunnitelmieni mukaan tietopaketin freelancer-toiminnasta 

ja freelancer-kuosisuunnittelijan ammatista. Olisin voinut tehdä tietopaketista 

vielä laajemman, mikäli aikaa olisi ollut enemmän. En halunnut kuitenkaan 

tehdä freelancer-toimintaosiosta liian pitkää, koska teksti on paikoin hyvin 

ohjeistavaa, luettelomaista ja hieman pitkästyttävää lukea. Sain mielestäni va-

littua freelancer-suunnittelijan ammatista tietopakettiin ne asiat, jotka ovat 

tärkeitä ja oleellisia. Uskon, että tietopaketistani on hyötyä freelancer-
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suunnittelijan uraa suunnitteleville. Mielestäni tietopaketissa on kerrottu 

oleellinen asia ilman kuitenkaan mitään ylimääräistä. Tietopaketti on kom-

paktin kokoinen, ja siitä löytyy vastaukset aloittelevan freelancerin kysymyk-

siin.  

 

Painokuosimalliston suunnittelu Kangastus Oy:lle oli vaikeampia ja aikaa 

vievempiä asioita tässä opinnäytetyössä. Ennen kuosien suunnittelutyötä oli 

paljon pohjatyötä, jota täytyi selvittää, ennen kuin suunnitteluun pääsi kunnol-

la vauhtiin. Ideoita kuoseihin syntyi paljon, mutta en välttämättä aina osaa va-

lita ideoistani parhaimpia tai käyttökelpoisempia, mikä varmasti johtuu vielä 

myös vähäisestä kokemuksestani suunnittelijana. Halusin suunnitella yksin-

kertaiset, turvalliset kuosit, koska Kangastus Oy:n tyyli on melko perinteinen. 

Turvalliset siksi, koska halusin, että ne noudattelisivat Kangastuksen toiveita 

mahdollisimman hyvin. Käytin kuosisuunnitteluun paljon aikaa ja pohdin ja 

kokeilin eri vaihtoehtoja. En ole ihan täysin tyytyväinen kuoseihini, mutta 

olen tyytyväinen siihen, kuinka paljon jaksoin niitä työstää. Aloitin kuosien 

suunnittelun ehkä hieman liian varhaisessa vaiheessa, niin ehkä se oli myös 

liian varhaista parhaiden ideoiden syntymiseen. Olisi ollut hyvä, että kirjallis-

ta osuutta olisi ollut pohjana alla, koska se olisi voinut auttaa ajatuksien ja 

ideoiden syntyyn. Olisi ehkä ollut myös helpompaa, jos kuosit olisi pitänyt 

suunnitella esimerkiksi kesän mallistoon, koska nyt minulla oli tavallaan 

kaikki mahdollisuudet auki ja valintojen tekeminen oli ajoittain vaikeaa. Olen 

kuitenkin tyytyväinen siihen, että kokonaisuus näyttää hyvältä ja sain kaiken 

valmiiksi ajallaan. En vielä saanut tämän opinnäytetyön myötä ihan täysin 

vastausta siihen, olisiko freelancer-kuosisuunnittelijan ammatti minun tule-

vaisuuteni ammatti, mutta jään pohtimaan asiaa. 

 

Kokonaisuutena olen tyytyväinen tähän opinnäytetyöhöni. Kaikki asiat onnis-

tuivat, joiden pitikin. Sain myös kaikki tarvitsemani tiedot kokoon tätä opin-

näytetyötä varten. Vastoinkäymisiä ei juurikaan ollut ja asiat etenivät omalla 

painollaan. Olen myös hyvin tyytyväinen Kangastus Oy:n kanssa tekemääni 

yhteistyöhön. Pääosin tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut sujuvaa ja 

mielekästä, koska suurempia ongelmia ei ollut. Tämän opinnäytetyön aihe oli 

loppuun asti mielenkiintoinen minulle ja ajankohtainen meille valmistuville. 
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