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”Muotoilu on yk-
sittäiselementtien 

ja niiden 
yhdistelmien 

tarkoituksenmu-
kaista jäsentelyä ja 

ryhmittelyä 
eläväksi 

dynaamiseksi 
kokonaisuudeksi” 
Unto Pusa, 1977

Vahvuudet käyttöön ja 
saavutettavuus huomioon

Systeemityössä on laaja menetelmäpakki, jossa 
hyödynnetään erilaisia suunnittelijoiden lahjak-
kuuksia ja oppimistapoja. Oppimistavat voivat olla 
synnynnäisiä, mutta niihin myös harjaannutaan. 
Oppimistapojen taustalla olevia lahjakkuuksia 
luokitellaan mm. seuraavasti: kielellinen, loogis-
matemaattinen, kuvallinen ja avaruudellinen, 
auditiivinen lahjakkuus, kätevyys- ja ihmissuhde-
taidot. 

Visuaalis-verbaalisessa oppimistavassa kes-
keistä on kirjoitettava ja luettava informaatio, 
kuten esimerkiksi selkeästi jäsennelty ja kirjoi-
tettu skenaario tai käyttötapaus. 

Visuaalis-nonverbaaliselle oppijalle tärkeitä ovat 
havainnollistavat kaaviot, kuvat, kartat ja multi-
mediaesitykset, esimerkiksi sarjakuvamuotoiset 
skenaariot, käyttötapaus- ja aktiviteettikaaviot. 

Auditiivis-verbaalinen oppija oppii kuulemalla. 
Esimerkiksi ryhmäkeskustelut, käyttäjien tark-
kailu ja haastattelu sekä käyttötilanteiden näytte-
leminen yhdessä käyttäjien kanssa ovat tällaisen 
oppijan vahvuuksia. 

Kosketus-lihasaistimus-oppimistapaa tukee 
käsillä tekeminen, esimerkiksi käyttäjätutkimuk-
seen liittyvien luotainpakettien, seinätaulujen 
ja paperiprotojen valmistaminen. Tätä samoin 
kuin mm. visuaalis-nonverbaalia oppimistapaa ja 
yhteistä tiedonrakentelua tukevat erilaiset virtu-
aaliset työskentely- ja oppimisympäristöt, samoin 
kuin yhteinen projektihuone, joka seinille projek-
tin kuvaukset on ripustettu ja niiden väliset yhte-
ydet kuvattu vaikka villalangalla. 

Jos tarkastellaan väestöennusteita ja luotetaan, 
että töitä riittää, ikääntyneiden osuus systeemi-
työläisissä kasvaa. Ikänäöltä harva välttyy uransa 
aikana ja erilaisia oppimisvaikeuksia ja ainakin 
lukihäiriöisiä on työntekijöiden joukossa. Työto-
verit saattavat olla eri kielisiä ja eri kulttuureista. 
Saavutettavuusnäkökohtien näkökohtien huomi-
oon ottaminen, kuten selkeä kieli (yleiskieli tai 
selkokieli) ja havainnolliset, erilaiset esitystavat, 
palvelevat kuin takaovesta yleistä systeemityön 
kuvausten viestinnällisyyttä. 

Tunteet on syytä panna likoon
Kaikessa asiakkaiden ja käyttäjien kanssa 

työskentelyssä empaattisen, luottamuksellisen 
ja kunnioittavan ilmapiirin syntyminen on tär-
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keää. Tällöin systeemisuunnittelijan sosiaaliset 
taidot ovat tärkeitä. Empaattinen suhtautuminen 
todellisiin käyttäjiin ja heidän tarpeisiinsa välit-
tyy todellista käyttäjien elämää kuvaavan doku-
mentaation, esimerkiksi persoonakuvausten ja 
erilaiset skenaarioiden, ja käytettävyystestausten 
kautta toteuttajiin ja testaajiin asti.

Perinteistä systeemityön menetelmien kognitii-
vista työkalupakkia, jossa on systeemisuunnitteli-
joiden laatimia kognitiivisia malleja ja kuvauksia, 
kaavioita ja taulukoita, tiivistettyä, rakenteistet-
tua ja luokittelevaa tietoa, on täydennetty tun-
netyökalupakilla. Se sisältää mm. uudenlaista 
visuaalista materiaalia. Esimerkiksi käyttäjätutki-
muksen luotaimina saattaa olla valokuvaustehtä-
viä, vastaamaan houkuttelevia kysymyskortteja ja 
karttatehtäviä. Tärkeää on, että käyttäjät kokevat 
sekä tehtävät että niiden esitystavat stimuloivina 
ja tuoreina, jolloin ne houkuttelevat vastaamaan 
ja kertomaan myös hiljaista tietoa. Palautetut, 
täytetyt luotaimet voivat olla pohjana käyttäjä-
haastattelujen kysymysten laadinnassa ja yleensä 
vaatimusmäärittelyssä. Ne voivat inspiroida käyt-
töliittymän suunnittelijaa.

Todellisten käyttäjien tarinoiden, kokemusten 
ja heiltä saadun materiaalin ja palautteen avulla 
suunnittelijoiden toivotaan näkevän maailma käyt-
täjien silmin, eläytyvän käyttäjiin ja sen jälkeen 
käyttävän omaa suunnittelutaitoaan innovatiivi-
sesti. Suunnittelija on toisaalta mahdollisimman 
objektiivinen ja toisaalta hyvin subjektiivinen. 
Tällaisia empaattisen suunnittelun menetelmiä on 
käytetty lähinnä käyttäjien latenttien tarpeiden 
tutkimisessa ja uusien innovatiivisten kuluttaja-
tuotteiden ja -sovellusten suunnittelussa, jossa 
suunnittelutiimi on monitieteellinen. Menetelmä-
kehityksen taustalla on ollut mm. teollinen muo-
toilu, digitaalinen media, etnografia ja sosiologia. 
Uudet menetelmät ja painotukset ovat valumassa 
rikastuttamaan myös arkisovellusten systeemi-
työtä. Niiden avulla voidaan saada esimerkiksi 
tietoa sellaisista käyttötilanteista, joita tietoturvan 
takia systeemisuunnittelija ei voi havainnoida.

Tasamaasta suunnittelutiedon 
muotoiluun

Muotoilu on yksittäiselementtien ja niiden yhdis-
telmien tarkoituksenmukaista jäsentelyä ja ryh-
mittelyä eläväksi dynaamiseksi kokonaisuudeksi. 
Unto Pusa, 1977.

Systeemisuunnittelija 
on myös muotoilija
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Systeemityössä monimutkaisia, hyvinkin eri-
tyyppisiä sisältöjä järjestetään selkeisiin esi-
tysmuotoihin mm. luokitteluiden ja rakenteiden 
havainnollistamisen avulla. Kyky luokitella on osa 
systeemisuunnittelijan asiantuntijuuden perustaa. 
Haasteena on luoda lisäksi onnistunut visuaali-
nen kerronta, joka on nopeaa, tehokasta ja myös 
miellyttävää – siis joka on käytettävää ja tuottaa 
hyvän käyttäjäkokemuksen. 

Käyttävyysguru Don Norman on kiteyttänyt, että 
viehättävät tuotteet toimivat paremmin. Ensin on 
tarve, se mitä systeemisuunnittelija voi ja haluaa 
viestiä aineistolla. Jos visuaalisen suunnittelun 
keinoja käytetään onnistuneesti täyttämään tätä 
tarvetta, viestintä tehostuu, työstetty materiaali 
tukee havainnointia, keventää tulkitsijan työmuis-
tin rasitusta ja myös työ on mukavampaa toden-
näköisesti sekä itselle että tulkitsijalle.

Edward Tuftelle ”tasamaa” on graafinen esitys, 
jossa tieto esitetään latteasti, ilman tiedon itses-
sään mahdollistamia visualisointimahdollisuuksia. 
Suunnittelutiedon muotoilulla, informaatiodesig-
nilla, voidaan suunnitteludataan luoda visuaalinen 
portti. Visuaalisen suunnittelun avulla voidaan 
esimerkiksi osoittaa hierarkioita, erotella ryhmiä, 
korostaa tärkeitä asioita ja osoittaa prosessin ete-
nemistä. Informaatioarkkitehti Richard Saul Wur-
manin esittämiä järjestämistapoja ovat sijainti, 
aika, ryhmä/laji sekä arvo/suuruus/koko/tiheys. 
Hän ohjeistaa: Älä kaunistele, vaan selvennä 
ja kysele, mitä haluat tietää ja ymmärtää sekä 
hylkää turha tieto. Asioiden välisten erojen hah-
mottamisesta syntyy informaatio.

Edward Tufte esittelee tietografiikan perusteis-
saan lisäksi graafisen eleganssin käsitteen, siis 
kuinka yhdistetään toisiinsa suunnittelun yksin-
kertaisuus ja datan monimutkaisuus, kuinka 
suurin osa painomusteesta tulee käyttää datan 
esilletuomiseen (data-ink), kuinka ei pidä koris-

tella turhan päiten (esimerkiksi asiaankuulumaton 
kolmiulotteinen efekti), koska se pahimmillaan 
tekee ymmärtämisen mahdottomaksi. Tuften esit-
tämiä tietografiikan periaatteita ovat mm. ”mer-
kitse datan lähteet ja luonne”, ”tee asiaankuuluva 
vertailu mahdolliseksi”, ”esitä syyn ja seurauksen 
mekanismeja”, ”tunnista analyyttisten ongelmien 
monimuuttujainen luonne” sekä ”tarkastele ja 
arvioi vaihtoehtoisia tulkintoja”.

Sommittelun muuttujia ovat mm. piste, viiva, 
rajaus, koko, muoto, liike, rytmi ja väri. Näillä 
kaikilla on ominaisuuksia, jotka ovat kerronnalli-
sia. Näillä keinoilla voidaan mm. ohjata katsetta, 
ryhmitellä ja luoda merkityksiä. Esimerkiksi väri 
voi olla todellisuuden kuvaajana: vesi näyttää 
siniseltä, kun taivas heijastuu siitä. Väri voi toimia 
merkkinä: kartoissa järvet ovat sinisiä. Väri voi 
seurata muotia: välillä kartoissa käytetään pastel-
lisävyjä ja välillä  kirkkaita sävyjä. Värin määrä 
voi olla merkityksellinen: tummuusaste voi toimia 
syvyyden tai korkeuden indikaattorina. Värit välit-
tää tunteita. Ne voi olla elävöittäjä ja koriste, jol-
loin subjektiivisuus astuu kuvaan. Havainnoimme 
värejä erilailla ja eritoten eri ikäisinä. Esimerkiksi 
vaalea sininen käy iän myötä ongelmalliseksi. 
Siksi väri ei saakaan olla ainoa viestijä.

Systeemityömuotoilijaksi
Tehokkaasti viestivä ja miellyttävä lopputu-

los on työn takana. Hyppäys havaintoteorioista 
suunnittelumateriaalin ulkoasun suunnitteluun ei 
ole helppo. Graafinen suunnittelija on opiskellut 
visuaalisen suunnittelun toimivuutta ja viestin-
nän henkilöstö sanan käyttöä usean vuoden ajan. 
Mutta kun asetat tavoitteet itsellesi ja tehtävällesi 
sopiviksi, voit kenties löytää itsestäsi pienen sys-
teemityömuotoilijan. Ehkä voit hyödyntää työssäsi 
entistä enemmän synnynnäisiä lahjakkuuksiasi. 
Opiskele esimerkiksi kognitiivisen psykologian, 
visuaalisen suunnittelun ja selkeän kielen perus-
asioita kirjallisuudesta tai viestinnän, käytettävyy-
den ja saavutettavuuden kursseilta. Harjaannut 
tekemällä - kokeilemalla ja analysoimalla - sekä 
ottamalla nöyränä vastaan palautetta.Lisätietoja esimerkiksi seuraavista teoksista
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