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LAB-korkeakoulun Muotoiluinstituutin MILAB-
hankkeen tavoitteena on monialaistaa ja päivittää 
visuaalisen viestinnän koulutusta vastaamaan 
paremmin nykyisiin ja tuleviin todennettuihin 
tarpeisiin koulutuksellisilla toimenpiteillä 
tuloksenaan parantunut työhön sijoittuminen ja 
kasvanut koulutuksen vetovoima.  
 
Hanke aloitti 1.10.2019. 



Suomalaisten sanomalehtien Palvelukseen halutaan  
-ilmoituksissa 2016–2017 (N=230), jossa haettiin 
designeria jossain muodossa neljä kysytyintä 
tietotaitoa olivat: UID/UXD (86,5 %), communication/
teamwork  (83,8 %), visual design -layout (78,4 %) 
Research/Test/Prototype (78,4 %). 

Esitutkimus selvitti tarpeita ensin  
aiemman tutkimuksen kautta 

Dziobczenski, Paulo Roberto Nicoletti; Person, Oscar & Meriläinen, Sonja (2018)  
Designing Career Paths in Graphic Design: A Document Analysis of Job Advertisements for Graphic Design 
Positions in Finland, The Design Journal, 21:3, 349-370, DOI: 10.1080/14606925.2018.1444874  



Kaksi kysytyintä osaamisaluetta olivat ”Mobile app 
design” (55 %) ja ”Digital design work” (54 %) 

Työhakuilmoituksissa erottuu selvä linja

Dziobczenski, Paulo Roberto Nicoletti; Person, Oscar & Meriläinen, Sonja (2018)  
Designing Career Paths in Graphic Design: A Document Analysis of Job Advertisements for Graphic Design 
Positions in Finland, The Design Journal, 21:3, 349-370, DOI: 10.1080/14606925.2018.1444874  



Toisessa tarkastelussa (N=74) ilmoitusten haetuimmat 
ammattinimikkeet olivat ”UX-designer” (19), ”UI/UX-
designer” (9) ja ”UI-designer” (9). Häntää 
pitivät”graphic designer” (4) ja ”web designer” (2). 

Liike-elämä hakee UX/UI-osaamista

Dziobczenski, Paulo Roberto Nicoletti; Person, Oscar & Meriläinen, Sonja (2018)  
Designing Career Paths in Graphic Design: A Document Analysis of Job Advertisements for Graphic Design 
Positions in Finland, The Design Journal, 21:3, 349-370, DOI: 10.1080/14606925.2018.1444874  



Visuaalisen viestijän on otettava suunnitelussa 
aiempaa laajempi rooli asiantuntijana, ja se vaatii 
kommunikaatiokykyä, perustelutaitoja ja ymmärrystä 
käytettävyydestä. Visuaalisen viestinnän on 
“löydettävä käyttäjä”. 
(Barnes 2012, Heller 2016, Davis 2018, AlQuaran 2020) 

Graafikon rooli on laajentumassa

Dziobczenski, Paulo Roberto Nicoletti; Person, Oscar & Meriläinen, Sonja (2018)  
Designing Career Paths in Graphic Design: A Document Analysis of Job Advertisements for Graphic Design 
Positions in Finland, The Design Journal, 21:3, 349-370, DOI: 10.1080/14606925.2018.1444874  



Visuaalisen viestinnän ammattikysyntä näyttää 
painottuvan yhä enemmän käyttöliittymä- ja 
käyttökokemus-suunnitteluun (UX/UI) ja alustana 
mobiililaitteisiin ja ammatissa toimimiseen tarvitaan 
entistä monipuolisempaa osaamista.

Johtopäätökset



Hankkeen valmisteluvaiheessa kerättiin olemassa olevan 
tutkimustiedon lisäksi myös haastattelutietoa 
suomalaisilta media-alan designtoimistoilta siitä, mitä 
he odottavat valmistuvalta visuaaliselta viestijältä. 
Niiden sisältö tukee aiemmin esitettyä. Kysytty 
osaaminen mainintojen esiintymisen mukaan: 

• kokemus kehittäjän/koodaajan kanssa työskentelystä 
• prototyyppausvälineiden tuntemus 
• ketterien kehitysmallien ymmärrys 
• käytettävyyden rakentaminen, asiantuntija-arviointimenetelmät ja käyttäjätestaus 
• UID-ymmärrys  
• laaja-alaisuus 
• esiintymis- ja argumentaatiotaidot  
• teknologiaymmärrys 

Oma minisurvey tuki aiemman tutkimuksen havaintoja 
ja toi lisää tietoa



Hankkeen tavoitteena on parantaa visuaalisen viestijän 
työhön sijoittumista pilotoimalla koulutusta, joka vastaa 
muuttuneen ja muuttuvan työmarkkinan tarpeisiin. UX/
UI ja mobiilialustaosaamisen lisäksi tarvitaan 
kommunikaatiotaitoja, käytettävyyden ja ketterien 
menetelmien osaamista. 
 

Tämän tiedon pohjalta täsmennettin tavoitteet



Kehitettävät osa-alueet muodostavat kuusi 
koulutustehtävää: 

• käyttökokemuksen suunnittelu, asiantuntija-arviointimenetelmät ja käyttäjätestaus 
• mobiililaitepainotteinen käyttöliittymäsuunnittelu 
• esiintymis- ja argumentaatiotaidot  
• yhteistyötaidot kehittäjän kanssa työskentelyssä 
• modernien prototyyppausvälineiden ja suunnitteluohjelmistojen tuntemus 
• ketterien kehitysmallien hallinta 

 

…ja rakennettiin koulutustehtävät



Joiden pohjalta suunniteltiin koulutuskokonaisuus

 
CO-OPERATE 

COMMON GROUND 
BETWEEN ARTS  

AND TECH  

GOOD PRACTICES  & 
DESIGN PATTERNS &  
NATURAL INTERFACES  
 
 

CO-OPERATION AT THE  
FUTURE INTERSECTIONS 
OF ART & TECH

DESIGN 
UXD FOR TOUCH  
SCREEN DEVICES 

EXPERT  
EVALUATIONS 
 

USER TESTING AND  
RAPORTING

PRESENTING 
AND ARGUMENTING 
IN ART DIRECTION

 
EXECUTE 

HIGH END INTRACTIVE 
 PROTOTYPING   

FOR MOBILE  
DEVICES

SKETCHAGILE PROTOTYPING FROM DESIGN TO CODE

Koulutus jakaantuu kolmeksi 15 op:n kurssiksi, jotka  
koostuvat jokainen kolmesta 5 op moduuleista 

CO-WORKING WITH 
MODERN PROJECT 
TOOLS 

MI00BS22-3002 
Mobiilisovellusprojekti 
interaktiivisena mock-uppina 
(5 OP) (syksy -20)

MI00BS20-3002 
Käyttöliittymäsuunnittelu 
uusille alustoille (5 OP) 
(syksy -20)

MI00BS21-3002 
Digitaalisten ratkaisujen 
yhteissunnittelu (5 OP) 
(kesäkampus -20)

KURSSIN 
TUNNUS JA NIMI REPUSSA



Kurssin modulit opiskellaan yritysyhteistyössä
Mukaan on saatu Quick, Mediapool, Hasan&Partners ja 
Ubiberse sekä Awesomeness oy. Tässä esimerkki.

 
CO-OPERATE 

COMMON GROUND 
BETWEEN ARTS  

AND TECH  

CO-OPERATION AT THE  
FUTURE INTERSECTIONS 
OF ART & TECH

PRESENTING 
AND ARGUMENTING 
IN ART DIRECTION

CO-WORKING WITH 
MODERN PROJECT 
TOOLS 

Yhteinen kenttä koodarin ja 
muotoilijan välillä / Janne 
Käki (Awesomeness oy) 

• Miltä alan tulevaisuus 
näyttää- paneeli. 

• Mitä visualistin tulee tietää 
koodauksesta? 

• Mitää koodarin tulee tietää 
visuaalisesta 
suunnittelusta?

Ketterät projektityökalut /
Jari Koskinen (Ubiverse Oy) 

• Fasilitointi ja 
yhteissuunnittelu 
periaatteina ja 
menetelminä  

• Käytännön tekemisen 
menetelmät yhdessä ja 
ryhmissä 

• -Tutustuminen yhdessä 
suunnittelun, tiedon 
jakamisen ja keskustelun 
välineisiin (Scrum- ja 
Google sprint, Futuricen 
kanvaasit, Futures Platform, 
Trello, Jira…)

Osiossa hiotaan esitystaitoja 
ja perustelukykyä sekä 
taiteellista johtamista /Jari 
Koskinen (Ubiverse Oy) 

• Suunnittelijan valmiudet 
design-johtamiseen 

• Argumentointi perustellusti 
ja vaikuttavasti 

• Keskusteluharjoituksia, 
esityssuunnittelua ja 
toteutusta 



Yrityksissä opiskelemisen tarkoitus on rakentaa  
dynaaminen yhteys liike-elämän tarpeisiin
Esimerkkinä Quickin Matias Pietilän moduleita 

Jaksossa luodaan teoreettinen 
perusta digitaalisten 
käyttöliittymien 
suunnittelulle / Matias Pietilä 

Opintojakson jälkeen opiskelija 
osaa 
• soveltaa hahmopsykologiaa 

suunnitteluun 
• tunnistaa 

kosketusnäyttöisille laitteille 
suunnittelun erityispiirteet j 

• ymmärtää alustakohtaisia 
käyttöliittymien 
muotoiluohjeistuksia ja 
tietää, mistä niiden 
yksityiskohtaiset 
ohjeistukset  löytyvät 

Ketterät asiantuntija-
arvioinnin menetelmät / 
Matias Pietilä 

Opintojakson jälkeen 
opiskelija osaa 
• valita eri nopeista 

arviointimenetelmistä 
sopivan yhdistelmän ja 
raportoida tulokset

Tässä jaksossa opetellaan 
käyttäjätestausta ja tulosten 
raportointia / Harri Heikkilä 

Opintojakson jälkeen 
opiskelija osaa 
• testata palvelua tai 

ohjelmistoa ja muuttaa sitä 
saadun palautteen mukaan  

• suunnitella ja toteuttaa 
käyttäjätestausta

GOOD PRACTICES  & 
DESIGN PATTERNS &  
NATURAL INTERFACES  
 
 

DESIGN 
UXD FOR TOUCH  
SCREEN DEVICES 

EXPERT  
EVALUATIONS 
 

USER TESTING AND  
RAPORTING



Kurssit etenevät teoriasta käytäntöön
Execute-modulissa tehdään pitkälle viedyistä  
prototyypeista appeja

Opetellaan valitsemaan oikea 
työkalu eri hankkeeseen / 
Harri Heikkilä 

• Yleiskatsaus alan 
ohjelmistoihin 

• Flinto, XD ja Figma -
työvälineinä

Mockupista appiksi / Antti 
Sihlman 

• Neonto ja Xcode

 
EXECUTE 

HIGH END INTRACTIVE 
 PROTOTYPING   

FOR MOBILE  
DEVICES

SKETCHAGILE PROTOTYPING FROM DESIGN TO CODE

Syvennytään Sketchiin 
käytännön työssä/ Rami 
Lappalainen ja Tomi Jäkkö 

• Tuotanto Sketchillä casena 
Mediapoolin hankkeita 



Oppmistavoitteet on pidetty korkealla tasolla
Koko koulutuksen läpikäynyt osaa: 
• MI00BU87-3001-3 Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina(5 OP) 
• ideoida toteutettavissa olevia mobiileja ohjelmistokonsepteja yhteistoiminnassa graafikon/koodarin kanssa 
• toteuttaa vuorovaikutteisen toiminnallisen mallin toteutettavalle konseptille  
• testata palvelua tai ohjelmistoa ja muuttaa sitä saadun palautteen mukaan  
• ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen perusteet    
• yleisimmät vuorovaikutteisuustavat ja -mallit graafisissa käyttöliittymissä ja alustoissa    
• analysoida vuorovaikutteisuutta kriittisesti, perustella tehdyt ratkaisut suullisesti, kirjallisesti ja visuaalisesti 

hyvin  

MI00BU87-3001-2 Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille (5 OP) 
• tunnistaa kosketusnäyttöisille laitteille suunnittelun erityispiirteet ja tuntee hyviä käytäntöjä sekä hallitsee 

niiden arvioinnin menetelmiä    
• valita, muotoilla ja toteuttaa vuorovaikutteisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla     
• ymmärtää alustakohtaisia käyttöliittymien muotoiluohjeistuksia ja tietää, mistä niiden yksityiskohtaiset 

ohjeistukset  löytyvät 
• toteuttaa suunnitelmia esim. Flinto-, XD- ja Sketch -ohjelmistoilla 

MI00BS20-3001  Digitaalisten ratkaisujen yhteissunnittelu  
• toimia ketterän kehityksen työtapojen mukaisesti 
• toimia yhteistyössä eri alan osaajien kanssa 
• esittää, esiintyä ja perustella asiat eri osaamisten näkökulmista 
• tunnistaa teknologian uusia suuntia  
• recognize emerging developments in technogy 



Osien modulaarisuus mahdollistaa joustavuuden

DESIGN PATTERNS /  
MOBILE FIRST  
 

DESIGN 
XD FOR TOUCH  

SCREEN DEVICES GOOD PRACTICES / UCD 
 

TESTING AND  
RAPORTING

PRESENTING 
AND ARGUMENTING

 
EXECUTE 

HIGH END 
AGILE PROTOTYPING  

FOR MOBILE  
DEVICES

SKETCH AGILE PROTOTYPING FROM DESIGN TO CODE

Modulaariset osat voivat näyttäytyä myös muualla  
opetustarjonnassa, esimerkkinä YAMK-kurssi

Käytettävyyden arviointi ja kehittäminen mobiilisovelluksissa LA00BU69-3001 
Kurssilla perehdytään käytettävyysheuristiikkoihin ja käyttäjätestaukseen painottaen kosketusnäyttöisiä laitteita.  
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa 
• suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen käyttäjätestauksen 
• kosketusnäyttöisten laitteiden käyttöliittymäsuunnittelun erityispiirteitä 
• moderneja asiantuntija-arvioinnin menetelmiä ja raportoinnin 



Yhdellä suunnittelulla on saatu aikaan  
monialainen toteutus

TESTING AND  
RAPORTING

PRESENTING 
AND ARGUMENTING

FROM DESIGN TO CODE

UI/IxD JOHDANTO 5 OP
Mobiiiiliohjelmistojen 
prototyyppaus 3 OP

Käytettävyyden 
arviointi ja 
käyttökokemuksen 
kehittäminen 3 OP

Suunnittelumallit 
ja vuorovaikutuksen 
suunnittelu 
3 OP

Kurssilla luodaan 
teoreettinen perusta 
digitaalisten 
käyttöliittymien 
suunnittelulle 

Kurssilla perehdytään 
heuristiikkoihin ja 
käyttäjätestaukseen 
painottaen 
kosketusnäyttöisiä 
laitteita. 

Kurssilla tutustutaan 
käyttöliittymien 
”design patterneihin” 
sekä vuorovaikutteisen 
suunnittelun 
perusteisiin 

Esimerkkinä täydennyskoulutus



Käytännön tulokset per toukokuu 2020

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

• Rakennettu ketterä koulutusmalli, joka taipuu moneen 
• Osallistettu viisi yritystä mukaan 
• Pilotoitu mallia ylemmässä amk:ssa ja 

täydennyskoulutuksessa 
• Saatu visuaalisen viestinnän johto innostumaan 

muutoksesta: perusteilla on kokonaan oma linja 
graafisen suunnittelun normilinjan rinnalle: 
digitaalinen graafinen suunnittelu 

• Saatu Muotoiluinstituutin johto innostumaan 
muutoksesta: suunnitteilla on uusi koulutusohjelma: 
UX/UI muotoilija. Alkaa 2021 syksyllä. 



Toteutetetut kurssit

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

UX/UI-täydennyskoulutus 17.1.-28.3. 2020: 26 osanottajaa 

• Aktiivinen osanotto, poikkeuksellisen hyvä palaute (k.a. 4,7) 

• edettiin teoriasta (havaintopsykologia ja hahmolait) käytäntöön (Flintolla ja XD:llä 

toteutetu oma appimallinnos)  

• luentoja hajoitettiin pienillä harjoitteilla (esim Trunk-testi) ja näyttelykävelyillä 

(mm. iOS/Android alustojen design-oppaiden vertailu) 

• Demografiaa: Naisia n. 80 %, keski-ikä n. 30, ammatissa toimivia pääosin 



Toteutetetut kurssit

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

Käytettävyyden arviointi ja käyttökokemuksen 
kehittäminen mobiilisovelluksissa: 16 osanottajaa 
YAMK (MA-taso) kurssi 

• Noudatti täydennyskoulutus kurssin rakennetta, mutta  
1) teoriaa oli enemmän  
2) mukana oli käyttäjätestauksen opettelu casena, opiskelijat valitsivat 

ohjelmiston ja laativat sekä toteuttivat ja raportoivat sen 



Pilotoitujen kurssien palaute

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

UX/UI-täydennyskoulutus • Poimintoja palauttesta 

• Kurssi oli erinomainen ja sopi omaan tarpeeseen hyvin  

• jatkakaa samaan malliin. Mielelläni tulisin jatkokurssille  

• erittäin laadukasta opetusta  

• [MUUTTAISIN] ei mielestäni mitään. Kokonaisuus on hyvä.  

• Opettajan kannattaisi olla ylpeä itsestään, hän on loistava!!!  

• Hyvä kurssi, näitä ehdottomasti lisää ja vähintäänkin yhtä kattavalla erilaisista 

lähtökohhdista tulevilla porukoilla!  

• Olen maininnut tästä kurssista työnantajalleni kehityskeskusteluissa ja kertonut, 

että olen saanut hyvää opetusta aiheesta ja että kurssi edistää urakehitystäni. 

Työnantajani tuki mielellään osallistumistani kurssille ja olivat kiinnostuneita, 

mikä hanke on kyseessä.  



Pilotoitujen kurssien palaute

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

UX/UI-koulutus YAMK:ssa, uusi kurssi digitaalisten 
ratkaisujen monialaisen linjan opiskelijoille 

• Myös rehtori noteerasi palautteen 



Covid-19

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

• Koska huhti/toukokuulle sijoittunut AMK-kokonaisuus 
perustui suurelta yrityksissä opiskeluun ja 
harjoitteluun ja tiimityöhön, oli pakko siirtää tämä 
jakso syksyyn



5. Resurssit

TESTING AND  
RAPORTING

FROM DESIGN TO CODE

• Harri Heikkila 200 h  
• Rahoitus: Media-alan tutkimussäätiö 



6. Aikataulu

RahoituspäätösEsitutkimus Hanke starttaa Koulutukset alkavat Väliraportti

8/18 5/19 10/19 2/20 5/20

Käytettävyyden arviointi ja
 kehittäminen mobiilisovelluksissa LA00BU69-3001

Alustavat kurssisuunnitelmat valmiina 10/19

Integraatio opetukseen valmiina  11/19

UI/IXD ja uudet alustat - MI00BU87-3001 15 OP

UOMAN ensimmäiset kurssit
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