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Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi  
-ohjelman strategisissa tavoitteissa suomalainen 
muotoiluosaaminen, tutkimus ja koulutus ovat 
kansainvälistä huipputasoa ja vaikuttavat maan 
kilpailukykyyn. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
on vahvasti mukana tavoitteiden toteutumisessa.

Ornamo haluaa tällä selvityksellä kartoittaa 
muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvaa 
muuttuvassa koulutus- ja työympäristössä. Yli-
opistojen valtion rahoitukseen kohdistui vuosien 
2012 – 2014 aikana yhteensä 131 miljoonan euron 
säästöt, joista 20 miljoonaa euroa kohdistui vuo-
delle 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriön am-
mattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta 
uudistettiin tämän vuoden alussa vauhdittamaan 
ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistu-
mista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden 
parantamista. Käytännössä uudistukset ovat mer-
kinneet koulutusohjelmien lakkauttamisia ja uu-
delleenjärjestelyjä, jotka ovat vaikuttaneet alan 
opettajien ja tutkijoiden työllisyyteen.

Ammatissa toimivien muotoilijoiden työelä-
mään vaikuttavat teollisuuden siirtyminen pois 
kotimaasta, suunnittelun ja tuotannon digita-
lisoituminen sekä uusien työmahdollisuuksien 
löytyminen esimerkiksi valtion ja kuntien kehit-
tämistehtävistä. Kotimaassa tärkeänä nähdään 
erityisesti terveys-, sosiaali- ja muiden palve-
luiden käyttäjälähtöinen suunnittelu. Kansain-
välisesti merkittävää on esimerkiksi Cleantech-
osaaminen, jossa muotoilijoilla ja alan tutkijoilla 
on yhä enemmän työsarkaa. 

Muotoilijoilla sekä alan opettajilla ja tutki-
joilla on merkittävä vaikutus siihen, miten tu-
levaisuutta voidaan ennakoida ja miten tulevat 
muutokset vaikuttavat yhteiskunnassa. Luovan 
prosessin opettaminen kaikilla eri koulutusas-
teilla on tärkeää. Digitaalisten opetusvälineiden 
ja sisältöjen kehittäminen avaa uudenlaisia mah-
dollisuuksia koulutuksen kansainvälisen tason 
ylläpitämisessä.

Selvityksessä kartoitetaan muun muassa sitä,  
miten opettajat kehittävät omaa osaamistaan ja 
miten sivutoimiset opettajat yhdistävät opettajuu-
den ja oman liiketoiminnan pyörittämisen. Tämä 
erityispiirre osaltaan ylläpitää yhteyttä koulutuk-
sen ja työelämän välillä, mutta siihen liittyy myös 
ongelmallisia tekijänoikeuskysymyksiä. Muotoilun 
opettajat suhtautuvat intohimoisesti omaan alaan-
sa, jota kuvastaa se, että opettajan työstä eläkkeel-
le siirryttäessä halutaan keskittyä entistä enem-
män omaan yrittäjyyteen. Ornamo haluaa omalta 
osaltaan tukea yrittäjä-opettajia niin opetustyössä 
kuin yrittäjinä.

Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan 
muun muassa, että opettajien pitäisi päästä enem-
män vaikuttamaan opetuksen suunnitteluun. Mää-
räaikaisten opettajien asemaa tulee vahvistaa ja 
palkkataso on saatava samalle tasolle muiden tek-
nisten alojen opettajien kanssa. 

Selvitystyö on saanut tukea Euroopan sosiaali-
rahastolta Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen myöntämänä, osana Muotoilun- ja 
taiteen opettajien työelämän kehityshanketta. 

Helsingissä 14.11.2014

Petra Ilonen
Asiantuntija 

1 Esipuhe
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Tässä selvityksessä tarkastellaan muotoilualan 
opettajien ja tutkijoiden ammatinkuvaa, sen nykyti-
lannetta ja ongelmakohtia. Muotoiluala on kokonai-
suudessaan muutoksessa. Perinteinen muotoilu on 
laajentunut aineettomaan arvonluontiin perustu-
vaan suunnitteluun kuten palvelumuotoiluun sekä 
uusien tekniikoiden ja tietoverkkojen laajaan käyt-
töön. Näiden lisäksi opettajan työnkuvaa muutta-
vat koulutuksen digitalisoituminen, monialaisissa 
projekteissa ja projektirahoituksessa toimiminen 
ja kansainvälistyminen. Tämän lisäksi yliopistois-
sa ja ammattikorkeakouluissa sekä myös toisen as-
teen muotoilun ja taiteen koulutuksessa on käyn-
nissä opettajien ammatinkuvaan ja työllisyyteen 
merkittävästi vaikuttava koulutuspaikkojen vähen-
täminen. Suomessa on luotu viimeisten kahden-
kymmenen vuoden aikana ammattikorkeakoulu-
uudistuksen yhteydessä laaja ja alueellisesti kattava 
koulutusrakenne erityisesti muotoilualalle, ja sa-
maan aikaan työpaikkojen määrä on vähentynyt 
teollisuuden rakennemuutosten takia. Näiden seu-
rauksena muotoilualan oppilaitoksia ja koulutusoh-
jelmia lakkautetaan, koulutuksen määrärahoja pie-
nennetään ja eri alojen koulutusta yhdistetään. 

Muotoiluopettajien työnkuvaan liittyy mo-
nia epäkohtia, kuten epäselvyydet muotoilijaopet-
tajien tekijänoikeuksista ja toistuvista määräai-
kaisista työsuhteista. Lisäksi monet muutokset 
opettajan työssä vaikuttavat työviihtyvyyteen ja 
-hyvinvointiin. Työnkuvatutkimuksen avulla kar-
toitettiin näitä muutoksia sekä selvitettiin, miten 
alan opettajat ja tutkijat näkevät ammattinsa nyky-
tilan, tulevaisuuden sekä toiminta- ja työllistymis-
mahdollisuuksia uusilla toimialueilla. 

Selvitys on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on 
kyselytutkimus ja se on toteutettu sähköisellä ky-
selylomakkeella (N84). Kyselytutkimuksen teke-
misen jälkeen haastateltiin viittä muotoilualan 
opettajaa, Jasmine Julin-Aroa, Ari Känkästä, Me-
rita Soinia, Helena Sunia ja Marika Kinnusta. Sel-
vityksessä esitetään ensin toimenpidesuositukset, 

2 Raportin laatijan alku- 
  sanat ja toimenpide- 
 ehdotukset

sitten henkilöhaastattelut ja lopuksi kyselytutki-
muksen tulos. Valtaosa opetuksesta on keskitty-
nyt Uudellemaalle, mutta tutkimuksella on pyritty 
tavoittamaan alan opettajia ja tutkijoita valtakun-
nallisesti. Kohderyhmä tavoitettiin Teollisuustai-
teen Liitto Ornamon ja Opetusalan Ammattijärjes-
tö OAJ:n kautta.

Ornamon teettämän selvityksen ohjausryh-
mään ovat kuuluneet taiteen tuntiopettaja Miia 
Kallio, lehtori Sylvia Kuutama (Metropolia ammat-
tikorkeakoulu), muotoilun koulutuspäällikkö Ju-
ha Laurikainen (Hämeen ammattikorkeakoulu) ja 
tuntiopettaja Mervi Vuolas (Muotoilun koulutus-
ohjelma, Turun ammattikorkeakoulu), tutkija Kir-
si Niinimäki (Aalto-yliopisto) sekä opetusneuvos 
Hanna Ketonen Opetushallituksesta ja asiantunti-
ja Petra Ilonen Ornamosta. Selvitystyön on koon-
nut tutkija Kaisa Hyrsky. 

Kiitokset erityisasiantuntija Hannele Louhe-
laiselle asiantuntija-avusta ja OAJ:n tuesta.  
Erityiskiitos muotoilualan opettajille Jasmine 
Julin-Arolle, Ari Känkäselle, Merita Soinille,  
Helena Sunille ja Marika Kinnuselle, joiden 
haastattelut syvensivät kyselytutkimusta ja  
täydensivät kuvaa muotoilualan opettajuudesta,  
luovuuden merkityksestä ja tulevaisuuden näkö- 
kulmista. Kiitos myös kyselyyn osallistuneille 
opettajille ja tutkijoille, jotka antoivat arvokkaita 
tietoja opettajan ja tutkijan työstä.

” Tässä selvityksessä  
 tarkastellaan muotoilu-  
 alan opettajien ja  
 tutkijoiden ammatin- 
 kuvaa, sen nykytilannetta  
 ja ongelmakohtia.” 
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2.1  Toimenpide-ehdotukset

Selvitys on osoittanut sen, että muotoilun ammat-
tilaisia, erityisesti opettajia ja tutkijoita, on kuun-
neltava koulutusta kehitettäessä. Opettajilla on 
tämän selvitystyön mukaan ollut se tunne, että 
koulutusuudistuksissa on kysytty opiskelijoiden, 
kuntapäättäjien tai koulutuksen suunnittelijoi-
den mielipiteitä, ei opettajien, jotka myös ovat tä-
män kentän toimijoita. Siksi onkin tärkeää, että jä-
senistön, on kyse Ornamon tai OAJ:n jäsenistä, on 
otettava aktiivinen rooli ja osallistuttava sekä am-
mattijärjestöjen toimintaan, mutta myös oman op-
pilaitoksensa toimintaan ja koulutuksen kehittä-
miseen. Määräaikaisten opettajien ja tutkijoiden 
heikko asema ja epävarmuus työn jatkumisesta 
vaikuttavat työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja 
elämänhallintaan. On myös muistettava, että opet-
tajien työtyytyväisyyttä voidaan lisätä antamalla 
heidän osallistua koulutussuunnitteluun ja oman 
työnsä kehittämiseen.  Vain näin muotoilualaa voi-
daan kehittää suuntaan, jonka perustana on työelä-
mälähtöisyys ja alan erikoisluonteen huomiointi. 

Muotoilu on osa luovaa taloutta ja muutoksista 
huolimatta muotoilun koulutusta tarvitaan. Opetta-
jien yhtenä perustehtävänä on opettaa luovaa pro-
sessia ja tutkijoiden tutkia sitä. Tässä selvitykses-
sä on tullut hyvin esiin opettajan oman luovuuden 
ylläpidon merkitys. Se voi tarkoittaa työskentelyä 
opetustyön lisäksi omissa yrityksissä tai toimintaa 
freelancereina, mutta yhtä hyvin käsityön tai tai-
teen tekemistä. Luovuuden ylläpitoa monet vastaa-
jat pitivät opetustyön tekemisen edellytyksenä. 

Valtakunnallisesti muotoilualan koulutuksen 
suunnittelussa ja toimeenpanossa on epäselvyyk-
siä.  Koulutuspaikkojen vähentämisen taustalla on 
monia syitä, kuten muotoilualan heikko työllisty-
mistilanne, ikäluokkien pieneneminen ja alan oppi-
laitosten suuri määrä. On selvää, että oppilaitosten 
vähentämiseen on oikea tarve.  Ongelmallista on 
se, jos oppilaitoksia vähennetään harkitsematta ja 
pohtimatta, mikä on kunkin koulun tehtävä ja mer-
kitys koulutuskentässä. On ymmärrettävää, että ke-
tään ei kannata kouluttaa työttömiksi tai kouluttaa 
vain kouluttamisen vuoksi. Muotoilukoulutusta pi-
tää kehittää suuntaan, jossa huomioidaan se, että 
muotoilualan oppilaitokset ovat opetustarjonnal-
taan monipuolisia, jolloin niissä säilyy tietynlainen 
laatutaso, ne olisivat houkuttelevia ja sijainniltaan 
sellaisia, että ympärillä on sopiva muotoilualaa tu-
keva kulttuuri. Tärkeää on myös pohtia, minkälaista 
osaamista tai taitamista tulevaisuudessa tarvitaan. 
On helpompaa pohtia sitä nyt, kun yrittää kymme-
nen tai kahdenkymmenen vuoden päästä miettiä, 
mistä osaavia opettajia saadaan.   

” Määräaikaisten opettajien  
 ja tutkijoiden heikko  
 asema ja epävarmuus työn  
 jatkumisesta vaikuttavat  
 työssäjaksamiseen, työ- 
 hyvinvointiin ja elämän 
 hallintaan.” 



9Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa

Esitämme kolme
toimenpide-ehdotusta

1

Muotoilualan opettajien ammatillista identiteettiä tulee 
vahvistaa. Yksi keino on vahvistaa ja tarkentaa opettajan 
asemaa erilaisten sopimusten avulla ja antaa vastuuta myös 
koulutuksen strategisessa suunnittelussa ja kehittämisessä.  
Tämä koskee erityisesti tuntiopettajia sekä määräaikaisia 
opettajia ja tutkijoita.

2

Luovuuden merkitys tulee huomioida muotoilualan 
opettajan työssä. Voidakseen opettaa luovaa prosessia 
opettajan on pidettävä huolta omasta luovasta kyvystään. 
Opettajan työtuntimäärään pitää sisällyttää oman luovan 
työn tekeminen ja siihen tulee kannustaa ja sitä tulee tukea.

3

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusvastuu  
koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta sekä  
valtakunnallisesta jakautumisesta pitää saada ajan tasalle.
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2.2  Visuaalinen kiteytys 
   muotoilualan
   opettajuudesta

  Selvitykselle haluttiin visuaalisempi ja kertomukselli-
sempi ilme kuin on totuttu ja siksi kyselytutkimuksen tulos 
kiteytettiin neljään kuvitteellisen hahmoon, joiden kautta  
opettajuuden kuvaa muotoilualalla voidaan tarkastella. 
Nämä tyypittelyt ovat Lehtori Leena, Tuntiopettaja Tiina, 
Yrittäjä Ylva ja Tutkija Timo. Graafikko Kasper Strömman 
loi kertomuksien kuvallisen ilmeen. 
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Lehtori Leena

Lehtori Leenalla on lehtorin virka ja hän tasapai-
noilee uusien opetussuunnitelmien, projektien, 
hankkeiden, vähentyneiden resurssien ja työelä-
mäjaksojen suunnittelun kanssa. Leena on stres-
saantunut ja harmissaan byrokratian lisääntymi-
sestä ja vaatimusten kasvusta. Aika ei tahdo riittää. 
Lisääntyneet hallintotyöt ja jatkuva raportointi vä-
syttävät. Tekijänoikeudetkin ovat hämärän peitos-
sa: kuka omistaa oppimateriaalin tai Leenan suun-
nitteleman uuden tekstiilimalliston oikeudet? Eikä 
innovaatiotoimintaan osallistuminenkaan näy pal-
kassa. Vaatimuksia vaan lisätään ja resursseja vä-
hennetään. Opettaminen vie mehut, eikä aikaa 

muuhun jää. Uutena asiana on monikulttuurisuus 
ja ulkomaalaisryhmien kouluttaminen. Nytkin on 
taas yksi kiinalaisryhmä tulossa. Tutkimusta ja pe-
dagogista kehittämistyötäkin pitäisi ehtiä tehdä 
- siihen johtoryhmä oikein velvoittaa. Millä ajal-
la ja rahalla? Oma yritys on laitettu pöytälaatik-
koon odottamaan parempia aikoja. Toisaalta koko-
päiväinen työ, hyvä palkka ja pitkät kesälomat ovat 
työn hyviä puolia. Lehtori Leena haaveillee eläk-
keelle pääsystä, jolloin olisi aikaa toteuttaa haaveet 
muotoilijana ja taiteilijana: osallistua näyttelyihin 
ja olla luova.   
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Tuntiopettaja Tiina

Tuntiopettaja Tiinalla on jatkuva huoli työpaikasta.  
Onko ensi vuodeksi tarpeeksi tunteja? Pitääkö  
kesäksi taas mennä kortistoon? Onko koko oppilai-
tosta enää ensi vuonna vai onko se yhdistetty jon-
kin muun kanssa? Noista koulutuskonserneista  
ei oikein osaa sanoa, miten niihin rekrytoidaan. 
Mitä koulutusta painotetaan ensi vuonna? Onko 
koskaan kulttuurialan vuoro? Tuntiopettaja Tiina 
opettaa usein iltaisin, mutta joskus myös aamutun-
teina erillisillä kursseilla. Työtehtäviä ja sopimuk-
sia ketjutetaan jatkuvasti. Epävarmuus vaikeuttaa 
Tiinan normaalielämän suunnittelua ja ajanhallin-
taa, sillä siihen kuuluu perheen lisäksi työskentely 
omassa työhuoneessa. Opettajien kokouksessa  

Tiinan ääni ei oikein pääse kuuluviin. Ei hän aina 
edes ehdi osallistua niihin, kun opetustyötä on juu-
ri samaan aikaan. Valittaakaan ei uskalla. Uutena 
asiana Tiinan työssä ovat projektit, joihin työnan-
taja on ehdottanut erillisen rahoituksen hakemista. 
Rahoitusta voisi saada kunnalta pitkäaikaistyöttö-
mille ja syrjäytyneille nuorille tarkoitetun käsityö- 
ja taidepainotteisen kurssin järjestämiseen. Tiina 
ei oikein tiedä, miten hänen koulutuksensa riittää, 
jos oppilaat tarvitsevat enemmän terapiaa ja hoi-
toa. Korutaiteen koulutus ja Design Management 
eivät taida riittää. Tiinan on kuitenkin jaksettava, 
sillä taide ei elätä. Tiina ymmärtää, että oma ala on 
huonosti työllistävä.   
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Yrittäjä Ylva
Yrittäjä Ylvalle opettaminen on sivutyö; suurin osa 
ajasta menee työskentelemiseen omassa muotoilu-
alan yrityksessä. Ei tarvitse niin kovin stressata ja 
voi oppilaitokselle esittää, milloin on käytettävissä 
opetustyöhön. Yrittäjyystaustaa arvostetaan sekä 
oppilaitoksen että oppilaiden taholta. On tietenkin 
ihan toisenlainen äänenpaino, kun voi oppilaille  
ihan konkreettisesti näyttää, miten työelämässä 
oikeasti asiat hoidetaan, miten pidetään yllä suh-
teita asiakkaisiin ja alihankkijoihin, miten projek-
tit suunnitellaan, mistä saa parhaat materiaalien 
tuottajat ja miten työstä laskutetaan. Tämä tieto  

on paljon aktuellimpaa kuin vakiopettajilla. Ylva 
antaa oppilaille paljon monipuolisemman kuvan 
alasta. Mukavaa on myös se, että voi viedä oppilai-
ta suunnittelijatovereiden ja tuttavien työympä-
ristöihin. Osa-aikaisena Ylva myös jaksaa parem-
min ja on innostuneempi asiastaan. Lisäksi hän voi 
keskittyä opettamaan vain niitä alueita, jotka osaa 
parhaiten. Hän ei tunne olevansa mitenkään yli-
kuormitettu. Ei silti, yrittäjänä joutuu paiskimaan 
työtä kellon ympäri. Opettajantyö tuo sellaista mu-
kavaa vastapainoa.     
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Tutkija Timo

Tutkija Timo työskentelee apurahalla yliopistossa. 
Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on visu-
aalisessa estetiikassa ja kestävän kehityksen kolla-
boratiivisissä tulkinnoissa.  Tutkija Timon työaika 
on säännöllinen: aamulla kokoonnutaan yhteises-
sä tutkijapalaverissa ja töitä tehdään noin viiteen. 
Tutkijan työajasta suurin osa käytetään tutkimi-
seen, mutta tutkimusapurahojen ja projektira-
hoituksen jatkuva hakeminen vie aikaa ja voimia.  
Tutkimustyö on intensiivistä ja mielenkiintoista. 
Ollaan asian ytimessä. Konferensseihin ja tutkija-
tapaamisiin osallistutaan sekä koti- että ulkomail-
la. Verkostutaan. Jonkin verran huolettaa työllisty-
minen: jos sitä apurahaa ei saakaan.    
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3 Taustaa

Koulutusala ja opettajan työ ovat useiden muu-
tospaineiden alla, jotka johtuvat julkisen talouden 
kestävyysvajeesta. Vuonna 2015 astuu voimaan la-
ki ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillises-
ta aikuiskoulutuksesta. Toisen asteen koulutuk-
seen ja vapaaseen sivistystyöhön kohdistuu monia 
menosäästöuudistuksia, joiden seurauksena ra-
hoitus, koulutuksen järjestäjäverkko ja näyttötut-
kintojärjestelmä uudistuvat vuoteen 2017 men-
nessä. Tavoitteena on kuitenkin tukea vahvoja ja 
monipuolisia koulutuksen järjestäjiä, jotka vastaa-
vat kasvaviin osaamis- ja koulutustarpeisiin. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuonna 2012 
ehdotuksen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuo-
delle 2016. Tässä ehdotuksessa suurin muutos-
paine kohdistuu ammattikorkeakouluihin, joissa 
aloituspaikkojen määrää on vähennetty jo vuonna 
2013. Uudistuspaineita kohdistuu myös toisen as-
teen ammattikoulutuksen aloituspaikkoihin ja kor-
keakoulutuksen uudistamiseen. Syynä on toisaal-
ta opetustarjonnan suuri määrä, mutta myös se, 
että koulutuksen valtionrahoitusta on vähennet-
ty voimakkaasti. Valtionrahoituksen väheneminen 
vaikuttaa opetuksen laatuun ja opetushenkilöstön 
määrään. Lisäksi kuntien vastuita ja velvollisuuk-
sia on karsittu ja lisätty harkinnanvaraisuutta mm. 
tarjota taiteen perusopetusta tai osallistua vapaan 
sivistystyön rahoittamiseen. Näillä aloilla työsken-
telee myös muotoilun opettajia.

3.1  Opettajan työn  
 muuttuvat sisällöt 

Opettajan työtä ja sen muuttumista on tutkittu  
paljon. Ammattikorkeakouluopettajuudesta on 
tehty useita väitöskirjoja, esimerkiksi Herranen 
(2003), Auvinen (2004), Savonmäki (2007),  
Vidgren (2011) ja Mäki (2012). Herrasen (2003) 
mukaan ammattikorkeakoulu on yhdessä raken-
nettu diskursiivinen tila, jossa on monenlaisia kes-
kenään ristiriitaisiakin traditioita, joiden seurauk-
sena syntyy epäjärjestystä, konflikteja ja kaaosta. 

Auvinen (2004) totesi, että ammattikorkeakou-

luopettajan työnkuva on ajan myötä monipuolis-
tunut ja laajentunut myös opetustyön ulkopuolel-
le. Opettajan tulee oman substanssiosaamisensa 
lisäksi osata tutkimuksen tekemistä, olla mukana 
erilaisissa, myös monikulttuurisissa kehityshank-
keissa ja löytää oma sisäinen yrittäjyytensä. 

Savonmäen (2007) mukaan ammattikorkea-
kouluopettajien työnkuva perustuu kollegiaalisuu-
teen ja erilaisten rajojen ylittämiseen, jotka saat-
tavat johtaa opetuksellisiin innovaatioihin mutta 
myös rasittaa ja pirstaloittaa opettajan työtä. Opet-
tajan työtä kuormittavat monentasoinen osaami-
nen ja osallistuminen, jotka vaikuttavat opettajan 
työn autonomiaan ja sen tulkintaan. 

Vidgrenin (2011) tutkimus kohdistui koulutus-
innovaatioihin ja niiden johtamiseen ammattikor-
keakoulussa. Hänen mukaansa koulutusinnovaa-
tiotoiminta edellyttää opettajien työn tukemista, 
pedagogista johtajuutta sekä osaamisen jatkuvaa 
kehittämistä yhdessä opiskelijoiden ja työelämän 
kanssa. Uudistuminen on mahdollista vain, kun tul-
kitaan ammattikorkeakoulun virkaehtosopimuksia 
uudella tavalla, jolloin opettajan asiantuntijatyötä 
tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten tuntien 
seuraamisen sijaan. Keskeistä on yhteisöllinen or-
ganisaatiokulttuuri, rohkeus vuoropuheluun ja hen-
kilöstön aito sitoutuminen uudistuksiin. 

Mäki (2012) tutki ammattikorkeakoulumais-
ta työkulttuuria. Hän löysi kaksi työkulttuurihei-
moa: 1) ristiriitojen ja kohtaamattomien tulkintojen 
heimon sekä 2) substanssi- ja opetuskeskeisen hei-
mon. Näillä heimoilla on erilainen suhtautuminen 
työkulttuuriin, sillä siinä missä ristiriitojen ja koh-
taamattomien tulkintojen heimoon kuuluva opetta-
ja hahmottaa työnsä osana moninaisia työtehtäviä 
ja yhteisöllistä työskentelyä, niin substanssikeskei-
seen heimoon kuuluva opettaja pitäytyi enemmän 
luokkahuoneopetuksessa ja opetettavan aineen si-
sällöissä sekä väheksyi erilaisia hankkeita. 

Ammattikorkeakouluopettajien työstä (MO-
PE -tutkimushanke) valmistui tutkimus (N1622) 
vuonna 2013. Siinä selvitettiin ammattikorkeakou-
luopettajien käsityksiä ja kokemuksia opettajuu-
desta, osaamisesta ja sen kehittämisestä, työajan-
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hallinnasta, työssä jaksamisesta, johtamisesta ja 
työn tulevaisuudesta. Myös tämän tutkimuksen 
tuloksena ammattikorkeakouluopettajasta piirtyi 
kuva laaja-alaisesta ja monipuolisesta osaajasta, 
joka osin koki omat kehittymismahdollisuutensa 
epäselvinä ja tyytymättömyyttä omiin mahdolli-
suuksiin selviytyä annetuista koko ajan laajene-
vista työtehtävistä työajan puitteissa. Myös tässä 
tutkimuksessa nousi esiin kahdenlaisia opettajia 
eli niitä, jotka näkivät työnsä puhtaasti oman ope-
tusalansa näkökulmasta sekä niitä, joiden mukaan 
opettajuus rakentuu monialaisena projekti-, tutki-
mus-, opetus- ja kehittämistyöksi.  

Vähäsantanen (2013) on tutkinut millaisia toi-
mijoita toisen asteen ammattiopettajat ovat muu-
tosvirrassa ja millaiset ovat uudistusten inhimil-
liset kasvot. Hänen mukaansa ammattiopettajan 
työssä korostuvat ulkoinen kontrolli ja omaa työ-
tä koskevat vähäiset vaikutusmahdollisuudet. Am-
mattiopettajat kokivat myös, että heillä on heikot 
mahdollisuudet vaikuttaa koulutusta koskeviin uu-
distuksiin. Vähäsantasen mielestä koulutuksen 
uudistamisen näkökulmasta tarvitaan tehokkai-
ta hallinnollisia määräyksiä, mutta nämä puoles-
taan vähentävät opettajien vaikutusmahdollisuuk-
sia. Lisäksi jatkuvat ulkoapäin tulevat muutokset 
johtavat siihen, että opettajat eivät sitoudu työhön-
sä ja ovat tyytymättömiä, useat opettajat uupuvat, 
kyynistyvät ja kadottavat työmotivaationsa. Toi-
saalta on opettajia, joilla innostuneisuus, työtyyty-
väisyys ja sitoutuminen työssä myös lisääntyivät 
uudistusten myötä. 

Koski-Heikkinen (2013) tutki ammatillisen 
opettajan ideaalia, joka perustuu hyvään ammatti-
identiteettiin ja arvostettuun auktoriteettiin. Ky-
se on pohjimmiltaan ammatillisen koulutuksen ke-
hittämisestä kohti ihanteellista opettajan mallia.  

Yhteenvetona näistä tutkimuksista voidaan sa-
noa, että ei ole mitään selkeää tapaa olla amma-
tillisen toisen asteen opettaja tai ammattikorkea-
kouluopettaja, mutta oppilaitoskulttuurin pitäisi 
sitouttaa opettaja toimimaan yhteisön jäsenenä 
kollegiaalisena asiantuntijana ja näkemään yhtei-
nen tavoitteellinen päämäärä. Tässä oppilaitosten 
johdon toiminta on merkityksellistä.  

3.2  Muotoilualan opettajan ja  
 tutkijan työn erityspiirteitä  
 
Tässä selvityksessä haetaan tietoa siitä, minkälaista 
on olla opettajana tai tutkijana muotoilualalla.  
Muotoiluun ajatellaan kuuluvan niin perinteinen 
taidekäsityö kuin teollinen muotoilu sekä uuteen  
aineettomaan arvonluontiin kuuluva suunnittelu ja 

muotoilu. Kyse on muotoilualan koulutuksen saanei-
den ammatillisen identiteetin tutkimisesta ja siitä, 
mitä erityistä muotoilu tuo opettajan ja tutkijan työ-
hön. Muotoiluun ajatellaan perinteisesti kuuluvan 
vaatetussuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri, huone-
kalusuunnittelu, taidekäsityö, korumuotoilu, tekstii-
litaide, tekstiilisuunnittelu, teollinen muotoilu, graa-
finen suunnittelu sekä keramiikka- ja lasitaide. 

Muotoilualan koulutuksen saaneiden opettajan 
ja tutkijan työssä maailmaa tarkastellaan muotoi-
lijan ”silmälasien” avulla. Muotoilualan opettajil-
la ja tutkijoilla on usein tarve toimia muotoilijoina 
palkkatyön ohessa; heillä voi olla oma yritys tai he 
tekevät freelancerina muotoilijan töitä. Myös va-
paa-aika voi mennä muotoilijan luovan toiminnan 
harjoittamiseen. Muotoiluyrittämisellä on amma-
tillisessa mielessä merkitystä myös innostuksen 
ja oman ajattelun kehittämisessä ja se tukee siten 
työtä opettajana ja tutkijana. 

 
3.3  Aineisto ja  
 tutkimusaineiston analyysi

Selvitystyön aineisto on kyselyaineisto (N84),  
jota tuettiin viiden muotoilijaopettajan haastatte-
lulla. Kyselyaineisto kerättiin valtakunnallisesti 
Ornamon ja OAJ:n sähköisen jäsenpostin välityk-
sellä toukokuussa 2014. Haastattelut tehtiin kyse-
lyaineiston analyysin valmistumisen jälkeen elo- ja 
syyskuussa 2014, sillä haluttiin hyödyntää kyselyn 
tuloksia ja syventää joitakin esiin nousseita asioita. 

Kyselyaineiston kysymykset perustuivat  
ohjausryhmän kanssa käytyihin keskusteluihin 
opettajan työstä ja esiin nousseista ongelmista.  
Kysymyksiä oli 69 ja osaan niistä liitettiin avoimia 
kysymyksiä. Kysymykset testattiin ja käytiin  
ohjausryhmän kanssa useaan kertaan läpi ennen 
kyselyn lähettämistä. Kysely päätettiin tehdä kak-
siosaiseksi siten, että opettajat ja tutkijat vastaa-
vat vähän erilaisiin kysymyksiin, sillä ajateltiin, 
että heidän työhönsä kuuluu erilaisia asioita. Tut-
kijoilta ei kysytty kovin monia opettajuuteen liit-
tyviä kysymyksiä, mutta huomioitiin kuitenkin se, 
että myös tutkijan työhön voi liittyä opettamista. 
Toisaalta opettajien työhön voi liittyä tutkimuksen 
tekemistä. Haastattelukysymykset on jaettavissa 
ryhmiin: opettajan työn sisältö ja työnkuvan muut-
tuminen (myös projektit, hankkeet, kansainväisty-
minen, digitalisointi), edunvalvontaan liittyvät asi-
at (mm. tekijäoikeudet) ja työhyvinvointi. Tutkijan 
työstä ei ole tähän selvitykseen koottu teoreettista 
katsausta, sillä tutkijoita on muotoilualalla vähän. 
Aineistossa heitä oli 13 henkilöä, joista päätoimista 
tutkimustyötä teki alle kymmenen. Muotoilualan 
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tutkijoiden työnkuva ei poikkea muiden alojen tut-
kijoiden työnkuvasta. 

Kysely lähettiin kolme kertaa jäsenpostien mu-
kana ja viimeisellä kerralla kyselyn sanamuotoa 
muutettiin siten, että muotoilu-sana vaihdettiin 
käsi- ja taideteollisuus -sanaksi ja kyselyn loppuun 
laitettiin teksti: ”Toivomme vastauksia erityisesti 
käsityöalan ja taiteen toisen asteen ja vapaan sivis-
tystyön opettajilta”. Kuitenkin suurin osa vastauk-
sista tuli ammattikorkeakoulun opettajilta. Toisen 
asteen opettajilta vastauksia tuli vain seitsemän 
kappaletta. Siten voidaan sanoa, että selvitys koh-
dentuu etupäässä ammattikorkeakouluopettajiin.  

Kyselyyn vastasi 84 henkilöä, joista yhden vasta-
ukset hylättiin, sillä hän oli vastannut vain kahteen 
kysymykseen. Kyselyyn vastanneista yli 60 % oli 
naisia. Mukana oli myös kolme jo eläkkeelle siirty-
nyttä vastaajaa. Heidän vastauksensa ovat mukana 
aineistossa, sillä katsottiin, että etenkin laajoissa va-
paissa vastauksissa kokemustiedolla on merkitystä.   

Kyselyyn vastanneiden suurin ikäryhmä oli 
46–55 vuotta, työpaikkana ammattikorkeakoulu ja 
opetettavana aineena tekstiili. 

Vastaajista suurin osa oli suorittanut maiste-
rin tutkinnon. Tohtorin tutkinnon suorittaneita  
oli etenkin tutkijoissa. On myös oletettava, että 

useimmilla opettajina toimivilla oli maisterin- 
tutkinnon lisäksi suoritettuna opettajan ammatti- 
tutkinto. Mukana oli myös mm. ympäristötaitei-
lija, artesaani ja ”Innenarchitekt DI” kohdassa 
”muu, mikä?”.

Näiden taustakysymysten jälkeen kysely eriytyi 
opettajien ja tutkijoiden kyselyksi. Opettajina toi-
mivia aineistossa oli 70 ja tutkijoita 13 henkilöä. 

Tutkimusaineistoa oli kolmea erilaista: kyse-
lyaineisto, kyselyaineiston liitetyt avoimet kysy-
mykset ja haastatteluaineisto. Kyselyaineistoa  
analysoitiin tilastollisesti nostamalla esiin eri-
laisia tunnuslukuja. Avoimet kysymykset ana-
lysoitiin laadullisilla menetelmillä, lähinnä 
sisällönanalyyttisesti teemoittelemalla. Kysely-
aineistosta kiteytettiin neljä hahmoa kuvaamaan 
opettajia ja tutkijoita. 

Haastattelu oli erillinen työ, jossa haastattelu- 
kysymykset perustuivat kyselytutkimukseen.  
Haastatteluaineisto koottiin viideksi henkilöku-
vaksi, joissa kukin haastateltava kuvasi työtään 
muotoilualan opettajana ja esitti näkemyksiä muo-
toilualasta.  Lopuksi sekä kyselytutkimuksen ana-
lyysin että haastattelujen perusteella koottiin toi-
menpidesuositukset, joiden tarkoitus on parantaa 
muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työtä.    

Kuvio 1. Kyselyn vastaajien ikä (vuosina)
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4 Henkilö- 
 haastattelut

  Haastateltaviksi pyydettiin pitkään ammatissa  
toimineita opettajia, jotka ovat Ornamon jäseniä.  
Haastateltavat edustivat muotoilun eri aloja, mukana  
oli vaatetussuunnittelija, teollinen muotoilija,  
sisustusarkkitehti, tekstiilitaiteilija ja lasinpuhaltaja.  
Haastattelut alkoivat haastateltavan ammatillisen  
taustan ja työtehtävien kartoittamisella. Sitten pohdittiin 
opettajuutta, opettajan työssä tapahtuneita muutoksia, 
muotoilualan pitkiä koulutusuria, tekniikan kehittymi-
sen merkitystä sekä muita ongelmia ja mahdollisia  
malleja ongelmien ratkaisemiseksi. Puhuttiin myös  
kyselyssä esiin tulleesta muotoilualan opettajien ja  
tutkijoiden suhteesta luovaan työhön.  Lopulta  
keskusteltiin kunkin haastateltavan omasta eritysalasta  
ja muotoilualan tulevaisuudesta. Haastattelut olivat  
vapaamuotoisia ja kestivät noin tunnin. Haastateltavat 
esiintyvät omilla nimillään.
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Jasmine Julin-Aro
Jasmine Julin-Aro on tunnettu erityisesti toimin-
nallisten vaatteiden, kuten urheilu- ja moottori-
pyöräilyasujen suunnittelijana. Opettajana hän 
kertoi työskennelleensä kolme ja puoli vuotta Aal-
to-yliopiston taiteen, suunnittelun ja arkkitehtuu-
rin korkeakoulussa funktionaalisen vaatetussuun-
nittelun osa-aikaisena professorina. Hänestä oli 
opettajan olleessaan tärkeää olla myös työelämäs-
sä ja tuoda oppilaille tietoa ja kontakteja monipuo-
liselta ja koko ajan muuttuvalta ammattikentältä. 

Jasmine Julin-Aron mukaan muotoilualan 
koulutuksen keskeisin ongelmakohta kiteytyy 
koulutussisältöön ja siihen, painotetaanko kou-
lutuksessa oikeita asioita ja minkälaisia opiskeli-
joita koulutukseen valitaan. ”Jos oppilasaines on 
suuntautunut vain haute coutureen ja suomalai-
nen kenttä tarvitsee sporttivaatteen ja funktionaa-
listen vaatteiden suunnittelijoita, niin silloin nä-
mä kaksi eivät kohtaa. Hyvin muotoiltu ulkonäkö 
takaa pitkäikäisyyden, haute couture on ehkä vit-
riinissä tai sitten ei missään. Koulutussisältö on 
siis keskeinen asia”, hän tiivistää. Julin-Aro pe-
rustaa ajatuksensa ammattikentän eli sen maail-
man tuntemiseen, jossa valmistuneet muotoilijat 
joutuvat työskentelemään. Hänen mukaansa ”Suo-
mi on hyvän selkeän käyttödesignin maa niin huo-
nekaluissa, koruissa kuin vaatteissakin. Muoti on 
hetken ilmiö, mutta tyyli sen sijaan säilyy ja jalos-
tuu. Siinä tyylin luomisessa suomalaiset muotoili-
jat ovat ihan ehdotonta ykkösluokkaa italialaisten 
ja tanskalaisten kanssa.” Suomalaiset vaatetus-
suunnittelijat ovat myös menestyneet urheilu- ja 
ulkoiluvaatteiden suunnittelijoina sekä koti- että 
ulkomailla. 

Jasmine Julin-Aro kertoi viihtyneensä opetta-
jana. Opiskelijoille hän korosti kolmea asiaa, jot-
ka täytyy osata: ”täytyy olla ideoita, pysyä aikatau-
lussa ja oltava jonkinlaista sosiaalista osaamista ja 

taitoa, muuten saa sanoa goodbye uralle”. Koulu-
tukseen valitut ihmiset ovat lahjakkaita ja tätä lah-
jakkuutta pitää osata jalostaa niin, että tulee toi-
meen hyvinkin erilaisissa asiakaskohtaamisissa ja 
sosiaalisissa tilanteissa. Hän ehdotti antropologian 
opintoja osaksi muotoilijan tutkintoa. Jasmine  
Julin-Aro kritisoi nykyistä suuntausta ohjata kaikki  
opiskelijat yrittäjän uralle, sillä kaikilla ei ole ym-
märrystä yrittämiseen eikä sellaisia ihmisiä pidä  
houkutella yrittäjiksi, sillä ”on ollut liian monta 
muotisuunnittelijaa, jotka ovat perustaneet putii-
kin Punavuoreen, elää kitkuttaneet starttirahalla ja 
kolmen vuoden päästä olleet konkassa”.

Hiljaisen tiedon siirtämisen ongelma nopeasti 
muuttuvalla alalla on selkeä.  Jasmine Julin-Aron 
mukaan pitäisi jotenkin turvata se, että opetta-
jat pysyisivät alan kehityksessä mukana, sillä jo-
kaisella muotoilun osa-alueella tekniikka, me-
netelmät, laitteet ja asiakkaiden kanssa syntynyt 
uudenlainen vuorovaikutus muuttuu koko ajan. 
Opettajien on oltava kiinnostuneita siitä, mitä op-
pilaitosten ulkopuolella tapahtuu, sillä tieto sii-
tä, miten muotoiluala muuttuu ja miten sillä toi-
mitaan, on ihmisten päässä ja kirjallisuus ”miten 
tulet hyväksi suunnittelijaksi” muutamaa luet-
teloa ja historiallista katsausta lukuun ottamat-
ta puuttuu. Opettajien ei pidä jäädä oppilaitok-
sen suojaan vaan jalkauduttava myös työelämään. 
Myös yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa pi-
tää oppia kehittämään hyvinkin innovatiivisesti. 
Muotoilukoulutuksen kulmakiven pitää perustua 
ammattikoulutukseen, kentän odotuksiin ja oppi-
laiden oletuksiin työllistymisestä.   

Kuva:  
Jussi Aalto



20 Muotoilukoulutus murroksessa

Ari Känkänen
Ari Känkänen on muotoilun koulutuksen yliopet-
taja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- 
instituutissa. Hänen työnsä on monipuolista,  
sillä hänen vastuullaan ovat esimerkiksi kaikkien  
muotoilun pääaineiden yhteisen sisällön kehi-
tyslinjaukset, hanketoiminta, rahoituksen han-
kinta, työelämäyhteistyö ja ulkoisten suhteiden 
hoitaminen. Varsinaista opetustyötä hänellä on 
sen sijaan tällä hetkellä vähemmän, mutta teol-
lisen muotoilun opiskelijoille hän pitää kurssin 
muotoilijaidentiteettistä sekä kaikille muotoi-
lun ensimmäisen vuoden opiskelijoille ryhmäy-
tymisworkshopin. Lisäksi hän ohjaa teollisen 
muotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun sekä 
muotoilun ylemmän Amk-tutkinnon opinnäyte-
töitä. Hänestä opettajan työ on jatkuva luova pro-
sessi, sillä työssä kohtaa koko ajan kehittämis-
haasteita ja ongelmia, joita pitää ratkoa.  

Ari Känkäsen mukaan opettajan työ ja suhde 
oppilaisiin on muuttunut. Opettajan pitää osata 
tehdä valintoja, minkälaisista asioista otetaan sel-
vää, ja ymmärtää, että kaikkea ei voi hallita. Opis-
kelijoiden kanssa tullaan samalle viivalle, kun läh-
detään suunnittelemaan jotain uutta projektia. 
Kaikki oppivat aina uutta, myös opettaja. Opetta-
ja on ”koordinoija ja mahdollistaja, jolla on tunto-
sarvet koko ajan pystyssä ja joka osaa ohjata näi-
tä opiskelijoita ja profiloida heidän osaamistaan 
tuonne työelämään. Ja aika hyvä ihmistuntija pi-
täisi olla, että osaisi kaivaa opiskelijoista heidän 
piilevät kykynsä esille.” Känkänen puhuu opiske-
lijan näkökulmasta ja pitää tärkeänä, että kaik-
ki opiskelijat voisivat käyttää opiskeluajan tehok-
kaasti ja saavuttaa hyvät valmiudet työelämää 
varten. Siksi opettajillakin oma työelämäkokemus 
on välttämätöntä, sillä vaikka ajan myötä prosessit, 
työmenetelmät ja välineet kehittyvät, niin tietyt 
periaatteet säilyvät. Opetuksessa työelämälähtöi-

syys on keskeistä. Opintoihin kuuluvissa työelä-
mäprojekteissa simuloidaan muotoilutoimiston 
työskentelyä. Niissä opitaan mm. toimimaan eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa, roolittamaan oma 
tekemisensä sekä harjoitellaan monien samanai-
kaisten prosessien hallintaa. Känkäsen mukaan 
opettaja on täyttänyt tehtävänsä silloin ”kun sä oot 
kyennyt saamaan niitä ihmisiä hyvällä osaamisella 
maailmalle ja työllistymään”.     

Muotoilukoulutusta pitäisi Ari Känkäsen mu-
kaan kehittää niin, että koulutusta antavat yksi-
köt olisivat tarpeeksi suuria ja opetustarjonnaltaan 
monipuolisia, niissä olisi tietty laatutaso ja hou-
kuttelevuutta. Yksi ongelma on hyvien opettajien 
puute, etenkin suoraan työelämästä tulevien, sillä 
heillä on vaakakupissaan oma yritys ja opettajuus. 
Vakituisten opettajien lisäksi myös ammatissa toi-
mivia muotoilijoita tarvitaan, vaikka he voisivat pi-
tää vain yhden kurssin vuodessa.  Känkäsen mu-
kaan pääaineiden pitää olla eriytettyjä etenkin niin 
kauan, kun on teollisuuden aloja, joilla tiettyä eri-
tyisosaamista tarvitaan. Työmarkkinat kaipaavat 
tiukkaa profiloitunutta osaamista eivätkä vähän 
kaikkea osaavia. Toisaalta monialainen työskente-
ly muotoilun alojen välillä saattaa luoda jotain uut-
ta lisäarvoa tulevaisuudessa, hän lisää. Muotoilu-
alan opiskelijoiden pitkiin opintopolkuihin hänellä 
on yksi huomio: monet oppilaitokset ovat opetus-
ohjelmatasolla samansisältöisiä, mutta käytännön 
tasolla saattaa olla ihan toisin. Tämä johtaa petty-
myksiin ja saa opiskelijan vaihtamaan koulua. 

Ari Känkänen näkee teollisen muotoilun kentän 
uudenlaisena. Vaikka esimerkiksi tietokonemal-
linnus on muotoilijalle arkipäivää, on kehittynyt 
uusia välitilan ammatteja, kuten 3D-sculptoreita, 
mallintamisen ammattilaisia.” Siinäkään ammatis-
sa ei pärjää ilman käden ja silmän saumatonta yh-
teistyötä.”   
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Merita Soini
Sisustusarkkitehti Merita Soini opettaa Metropo-
lia ammattikorkeakoulussa sisustussuunnittelua. 

Hänen mukaansa ollakseen uskottava opetta-
jan on tehtävä itse luovaa työtä, oltava aktiivinen 
ja käytävä näyttelyissä ja messuilla, sillä muo-
toilun maailma kehittyy niin nopeasti. Ei siis rii-
tä, että opettaja suunnittelee kurssit hyvin, tekee 
niihin materiaalit ja aikatauluttaa ne, sillä aina 
tapahtuu yllätystilanteita, joihin on reagoitava 
nopeasti ja oltava valmis muutokseen. Muotoi-
lualalla opetustyö on hyvin henkilökohtaista, jo-
kaista opiskelijaa on ohjattava siten, että jokai-
nen opiskelija saa siitä parhaan hyödyn. Merita 
Soini sanoo, että opettajan on syvennyttävä oh-
jaamiseen, sillä opiskelijat ovat kaikki yksilöitä 
ja jokaisen oppilaan luovuus on heräteltävä kou-
lutuksen aikana. Hänestä opettaja on onnistunut 
työssään, kun oppilaat osaavat suunnittelupro-
sessin sekä oppivat luottamaan omiin näkemyk-
siinsä ja vahvuuksiinsa ja tietävät, missä kohtaa 
voidaan luovasti irrotella ja missä ei. 

Luovaan työhön liittyy monia tekijänoikeuk-
siin liittyviä kysymyksiä, joita on myös harjoi-
tus- ja opinnäytetöissä.  Merita Soinin mukaan 
opettajan näkökulmasta opiskelijoiden tekemät 
työt ovat harvoin kokonaan oppilaan omaa työ-
tä, vaan siinä on nähtävissä opettajan ohjaus ja 
ohjaajien kanssa käydyt keskustelut. Siksi olisi 
hyvä, että koulutöihin liitettäisiin myös ohjaa-
van opettajan nimi. Opiskelijoiden portfoliois-
sa ohjaajan nimi kertoo myös ammattitaidon jat-
kuvuudesta ja siirtämisestä. Merita Soini sanoo 
olevansa ylpeä omista ohjaajistaan, kuten Ilma-
ri Tapiovaarasta, ja hänen vaikutuksestaan opet-
tajana. Sen sijaan, kun opiskelijat tekevät töitä 
yrityksille tai ulkopuolisille, niistä tehdään eril-
linen sopimus, jossa tekijänoikeudet ja omistus-
oikeus määritellään tarkasti. 

Muotoilualan opettajan työ perustuu luovan 
työn osaamiseen ja sen taidon siirtämiseen opis-
kelijoille. Merita Soinin mukaan olisi tärkeää, 
että opettajille annettaisiin enemmän aikaa teh-
dä myös omaa luovaa työtä. Sen tulisi olla työ-
sopimuksessa oleva asia. Merita Soinin mukaan 
muotoilualan opettajan työssä on piirteitä mes-
tari-oppipoika tyyppisestä ohjaamisesta. ”Se on 
se osuus, jossa opettajan ja opiskelija tekevät yh-
dessä ja reflektoivat toisensa kanssa.” Hänen 
mukaansa osa tästä henkilökohtaisesta tavasta 
opettaa luovaa työtä häviää liian tiukkaan tun-
tiresursointiin. Samalla se aiheuttaa opettajille 
paljon stressiä.    
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Helena Suni 

Helena Suni on tekstiilitaiteilija ja hän opettaa 
kuvallista ilmaisua tuntiopettajana Salossa. Hän 
kuuluu Ornamon lisäksi Salon Taiteilijaseuran 
hallitukseen. Ennen opettajaksi ryhtymistään 
hän oli Finlaysonilla ja Finnpilella teollisena 
tekstiilisuunnittelija. 

Helena Sunin mukaan muotoilualan erias-
teisten koulujen suuntautumiset ovat alkaneet 
muistuttaa toisiaan. Oppilaitokset houkutte-
levat trendikkäillä erikoislinjoilla ja -kursseil-
la oppilasmassoja, jotka turvaavat koulujen ra-
hoitustarpeen. Monipuolinen opiskelu, jossa ei 
unohdeta materiaalien ja erilaisten tekniikoi-
den merkitystä, on Helena Sunista tärkeää. Ope-
tuksen pitää olla työelämälähtöistä ja perustua 
eettisiin valintoihin. On siis pohdittava, mihin 
valmistuneet sijoittuvat ja kuinka paljon tava-
raa, turhaa tai tarpeellista, tähän maailmaan 
mahtuu. 

Kulttuurialan opettajana Helena Suni on huo-
mannut, että oppilaiden ryhmäytymisellä on 
suuri merkitys. Jos ryhmä on epähomogeeni-
nen, samassa ryhmässä on eri-ikäisiä, eri op-
pimistaustan ja erilaisen motivaation omaavia 
oppilaita ja ryhmäkoko suuri, niin opetuskoko-
naisuuden suunnittelu ja hallinta on vaikeaa. 
Tällöin opettajan aika ei riitä kaikkien oppilai-
den henkilökohtaiseen innostamiseen ja ohjaa-
miseen.  Tämä on ongelma etenkin toisen asteen 
ammatillisessa kulttuuriopetuksessa.

Helena Suni on huolestunut myös tuntiopet-
tajien asemasta, sillä kaikki tuntiopettajat eivät 
saa esimerkiksi kesälomalta palkkaa ollenkaan. 
OAJ:n jäsenyys on selkeyttänyt Helena Sunin 
elämää, koska järjestön kautta voi kuulua työttö- 
myyskassaan. Taloudellinen turva on avain- 
kysymys niin opettajille kuin muotoilijoillekin. 
Lisäksi se, että omaa koulutusta arvostetaan ja 

että sillä voi elää, on henkisenä arvona otetta-
va huomioon. Kuitenkin juuri lama-aikana pitäi-
si etsiä ihmisille piristystä ja voimaa tekemises-
tä, hän lisää. 

Monet taiteilijat ja muotoilijat toimivat si-
vutoimisina opettajina. Helena Sunin mukaan 
muotoiluopetukseen voisi lisätä opetus- ja oh-
jaamisopintoja yrittäjyysopintojen vaihtoehdok-
si tai lisäksi.  Opettajankoulutus opettaa pitä-
mään asioita koossa, selviytymään sosiaalisista 
tilanteista ja argumentoimaan selkeästi. Näi-
tä taitoja tarvitsevat myös muotoilijat. Helena 
Sunin mielestä yrittäjyys on sisäistä, eikä se so-
vi yritystoimintana ulkoisessa muodossaan kai-
kille. Siksi muotoilu- ja taidealoille kehittyneet 
managerijärjestelmät ja muotoiluosuuskunnat 
ovat hieno juttu. Niissä taiteelliseen prosessiin 
keskittyvät ihmiset voivat etsiä tarvittavaa apua 
kaupallisiin ongelmiinsa ja saavat vertaistukea. 
Helena Suni toivoo, että jokainen alan ihminen 
löytäisi oman paikkansa ja oman arvonsa.   
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Marika Kinnunen
Marika Kinnunen on lasinpuhaltaja ja hän opettaa 
lasinpuhalluksen tekniikoita Nuutajärvellä, jossa 
sijaitsee Ammattiopisto Tavastian lasialan koulu-
tus. Koulutus on kaksivuotinen artesaanin koulu-
tus. Koulussa on tällä hetkellä 14 opiskelijaa. La-
sinpuhallusta voi opiskella kahdessa toisen asteen 
koulussa Suomessa. 

Marika Kinnunen on lasialan vastuuopettaja ja 
hän opettaa koulussa ammatillisia aineita eli hyt-
tityöskentelyä. Opettaminen on hyvin henkilökoh-
taista. Kinnunen kuvaa opettamista ”tekemisek-
si ja täällä hytissä läsnä olemiseksi, että sitten kun 
opiskelijoilla on pulmia, niin niitä ratkotaan, et-
tä miten pääsee etenemään asioissa”. Jonkun ver-
ran opettajan työhön kuuluu myös ”paperiasioita”. 
Lasinpuhaltaminen on taitolaji, jonka opiskelu al-
kaa useimmiten nollatilanteesta ja jossa jokainen 
etenee oman oppimisensa aikataulussa. Taitoa ei 
voi harjoitella muualla kuin hytissä, työvaiheita ja 
muotoja voi jonkun verran suunnitella etukäteen. 
Lasinpuhaltamisen intensiteetistä kertoo myös se, 
että tuote pitää tehdä kerralla valmiiksi, eikä tauol-
le voi mennä välillä.

Marika Kinnunen kertoo opettajan ja lasitai-
teilijan työn yhdistämisestä, että ”sieltä tekemi-
sestähän se lähtee se into, että kyllä se itsellä pitää 
olla se into tehdä sitä, mitä opettaa ja rakkaus sii-
hen omaan materiaaliin, eihän sitä muuten pys-
ty siirtämään sitä innostusta eteenpäin. On tarve 
tehdä itsekin ja teenkin jonkun verran, toisaalta 
tää työ myös syö sitä aikaa ja työtä on niin paljon, 
että on kausiluonteista kun ehtii tehdä sitä omaa”. 
Hänen mukaansa olisi tärkeää, jos omaa tekemis-
tä voisi nivoa järkevästi opettamiseen, etenkin 
kun kyseessä on tekniikka, joka vaatii erikoistai-
toa, lasinpuhaltamista. ”Taidosta häviää kaikki se 
herkkyys, jos ei sitä itse tee ollenkaan. Silloin sitä 
ei pysty opettamaan. Tekniikan ylläpitämistä on 

vähän haasteellista välillä ylläpitää, saati kehit-
tää.” Hyväksi lasinpuhaltajaksi oppii kymmenes-
sä vuodessa, kahdessa vuodessa on mahdollista 
oppia vain perusteet. 

Lasinpuhaltaminen on tiimityötä. Yksinään 
voi tehdä vain muutamia asioita, useimmiten tar-
vitaan työpari tai jopa työryhmä. Se kehittää yh-
teisyökykyä ja sosiaalisia taitoja: ”pitää osata 
puhua toisilleen ja olla aloitteellinen ja toista huo-
mioiva. Ja kyllähän se vie sitä tekemistäkin ihan 
uudella tasolle kuin että yksin yrittäisi tehdä jo-
tain.” Koulutuksessa on pyritty järjestämään ti-
lanteita, jossa Nuutajärvellä käy vierailevia opis-
kelijoita esimerkiksi muotoilupuolelta. Marika 
Kinnusen mukaan lasinpuhalluskoulutuksen ta-
voitteena on kouluttaa tekijöitä, jolloin he voisivat 
tulevaisuudessa ottaa työparikseen suunnittelijan 
tai tehdä yhteistyötä. 

Lasia on puhallettu 2000 vuotta eikä tekniikka 
ole paljoa muuttunut. Sen sijaan suuria muutok-
sia on tapahtunut lasialan teollisuudessa, jolloin 
työpaikkoja vähenee sekä Suomessa että Euroo-
passa. Enää lasia ei tehdä niin käsityövaltaisesti, 
vaan koneita on tullut paljon teollisuuteen. Mari-
ka Kinnunen on huolissaan, että taito tehdä lasia 
voi kadota kokonaan, jos koulutusta supistetaan. 
Tilanne on toinen esimerkiksi Yhdysvalloissa, 
jossa lasitaide on monessa yliopistossa oppiai-
neena. Nuutajärvelle on muodostunut lasitaitei-
lijoiden yhteisö, jossa on mukana muotoilijoita, 
puhaltajia ja ns. studiolasintekijöitä, jolloin sama 
henkilö suunnittelee ja valmistaa tuotteet. Mari-
ka Kinnusen mukaan on tärkeää, että koulutus ei 
ole irrallaan alan toimijoista.   
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5 Opettajien
 työnkuva

  Tässä luvussa käydään läpi kyselytutkimukseen  
osallistuneiden opettajien näkemyksiä siitä, miten he  
kuvaavat omaa työtään opettajina ja miten opettajan työn-
kuva muodostuu. Kyselyyn osallistuvista opettajista  
suurin osa toimi ammattikorkeakouluissa tuntiopettajina.  
Ammatillisen toisen asteen opettajia oli aineistossa vähän, 
etenkin suhteessa siihen, että ammatillisen toisen asteen 
kouluja on muotoilualalla paljon. Toisaalta opettajuus  
muotoilualalla ei välttämättä sisällöllisesti poikkea eri  
koulutusasteiden kesken kovinkaan paljoa. Erona on se,  
että ammatillisella toisella asteella opetetaan enemmän 
kädentaitoja, ja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa 
suunnittelua. Oppilaiden osaamisessa näkyy se, että  
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevilla  
on monilla jo takanaan toisen asteen koulutus, joko  
ammatillinen tai lukio.
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5.1  Opettajien sijoittuminen 
 työelämään 

Opettajaosion vastaajista 42 % ilmoitti työsken-
televänsä ammattikorkeakoulussa ja 30 % yli-
opistossa. Suurin osa, 37 %, vastaajista työsken-
teli tuntiopettajina ammattikorkeakouluissa. 
Muu -kohdassa oli ammatteja kuten suunnitteli-
jaopettaja, työvalmentaja, Assistant Professor ja 
rehtori. 

Muotoilualan heterogeenisyydestä kertoo se, 
että vastaajien opetusalaa kysyttäessä kohta muu 
sai 28 % vastauksista, vaikka tässä perinteistä ja-
koa oli laajennettu ja annettu vaihtoehtoja taide-
käsityöstä keramiikkaan, lasiin ja koruihin. Muu 
-kohtaan tuli laaja kirjo erilaisia opetusaloja, ku-
ten huonekalumuotoilu, graafinen suunnitte-
lu, korutaide kuvataiteena, Design Management, 
taidekasvatus, taideteollisuus, puu, muovi, tie-
tokonepelit ja verkkosivut, tutkimus ja kulttuu-
ri, taiteen- ja muotoilun historia sekä muotoilu 
(7 vastausta). Muotoilu haluttiin erottaa teolli-
sesta muotoilusta omaksi muotoilun opetusalak-
si. Vastaajista suurin osa (28 %) opetti tekstiili-
suunnittelua. Kiinnostavaa oli myös taiteen suuri 
määrä opetusalana. 

Vastaajista 42 % opetti ammattikorkeakoulussa 
ja 30 % korkeakoulussa tai yliopistossa. Vastaajis-
ta vain 10 % opetti ammatillisella toisella asteella. 
Tämä on tämän selvitystyön näkökulmasta harmil-
lista, sillä ammatillisia oppilaitoksia on enemmän 
kuin ammattikorkeakouluja. 14 % vastaajista opetti 
yksityisissä kouluissa, kuten kuvataidekouluissa ja 
kansanopistoissa.

5.2  Työsuhde, palkkaus,  
 sopimukset ja korvaukset 

Vastaajista noin puolet oli vakituisessa työsuh-
teessa, osa kokopäiväisinä, osalla oli osa-aika työ. 
Määräaikaisia oli vajaa kolmannes ja sivutoimisina 
työskenteli kymmenen prosenttia opettajista.

Vain harvalla vastaajista oli sivutoimilupa 
omasta yritystoiminnasta huolimatta. Yli puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikalla suosi-
taan sivutöiden tekemistä palkkatyön ohessa eikä 
se ainakaan ollut kiellettyä.

Opettajat ilmoittivat kuukausipalkakseen kes-
kimäärin 3380 euroa (brutto). Kuukausipalkat 
vaihtelivat 1500 euron ja 4900 euron välillä joh-
tuen työsuhteen laadusta. Myös tuntipalkat vaih-
telivat 24 eurosta 125 euroon (brutto). Vastaajat 
kertoivat, että heille maksetaan muusta kuin ope-
tustyöstä korvauksia n. 2000 euroa vuodessa, joko 
vaihtelevasti tai esimerkiksi 20 % palkasta. Vastaa-
jissa oli myös niitä, joille maksettiin vain opetus-
työstä, ei esimerkiksi tuntien suunnittelusta tai 
oppilaiden näyttelytoiminnan järjestämisestä.  

Opettajat käyttivät yli puolet työajastaan opet-
tamiseen. Osalle tuntiopettajista maksettiin vain 
tehdyistä opetustunneista, mutta useimmiten 
opettajien työaika jakautui opettamiseen, opetuk-
sen suunnitteluun (n. 10 %), hallinnollisiin töihin 
(keskimäärin 0–20 %), oppilaiden ohjaukseen ja 
arviointiin (alle 10 %). Työelämäprojektit ja työ-
harjoittelun järjestäminen veivät näitä järjestävi-
en opettajien työajasta keskimäärin 20 %. Työelä-
mäprojekteissa oli usein vain yksi vastuuopettaja. 
Vastaajista osa oli opettajia, joiden työtehtäviin  

Kuvio 3. Opettajavastaajien tehtävänimike 
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Kuvio 4. Opettajavastaajien opetusala
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Kuvio 5. Opettajavastaajien työpaikka
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eivät kuuluneet työelämäprojektit. Tutkimus-
ta opettajat tekivät vähän ja sitäkin tehtiin usein 
”omalla ajalla”. Oman osaamisen kehittämiseen 
vain muutamalla vastaajista oli aikaa työaikana. 

  Kolmannes opettajista teki projektitöitä ja oli 
mukana hankkeissa kuten EU-hankkeissa tai am-
mattikorkeakoulun tuotekehityshankkeissa. Opet-
tajat eivät muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta osallistuneet ulkopuolisten projektien tai 
niiden rahoituksen hankintaan vaan rahoitus hoi-
tui oppilaitoksen puolesta. Osassa hankkeista tun-
nit oli kirjattu erikseen opettajien kokonaisaika- 
työsuunnitelmaan ja nämä olivat erillisiä ope-
tustunneista. Toisaalta aina hankkeista tai nii-
den suunnittelusta ei saanut rahallista korvaus-
ta. Myöskään sivutoimiset opettajat eivät saaneet 
erillistä korvausta hankesuunnittelusta. Hankeis-
sa toimimista pidettiin pääosin vapaaehtoisena, 
mutta viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että  
oppilaitos velvoitti olemaan hakkeissa mukana. 
Hankkeiden katsottiin kuuluvan normaaliin työn-
kuvaan. Niiden, joiden työhön hankkeet kuuluivat,  
käyttivät siihen 10 % työajastaan. Hankebyrokra-
tiaa pidettiin hankalana. Toisaalta hankkeita kii-
teltiin opiskelijoita motivoivina työmuotoina ja 
työelämää lähellä olevana toimintana. Palvelutoi-
mintaa, kuten tilaustöitä, tehtiin useimmissa op-
pilaitoksissa. Osalle opettajista palvelutoiminta ja 
sen ohjaaminen vie viidesosan työajasta.

Vähän alle puolet opettajista opetti vain tut-
kinto-opiskelijoita. Yli 60 % vastaajista opetti  

myös englanniksi. 35 % vastaajista opetti myös 
muita oppilaita kuin normaaliopetukseen kuulu-
via. Näitä olivat esimerkiksi avoimen ammatti-
korkeakoulun ja täydennyskoulutuksen opiskeli-
jat, kehitysvammaiset opiskelijat, mutta mukaan 
mahtui myös vaihto-oppilaita ja palvelutoiminta-
na myytävää koulutusta. Yli puolet sai palkanlisää 
näistä koulutuksista.  

Opettajat ovat aktiivisia itsensä kehittäjiä. He 
kouluttautuvat ja seuraavat alan ilmiöitä, lukevat 
ammattilehtiä ja kirjallisuutta, osallistuvat tai-
teilijoina näyttelyihin ja tekevät tutkimusta se-
kä työskentelevät alan töissä yrityksissä ja ovat 
näin mukana muotoilijan ammattityössä. Myös 
opettajien työnantajat tukevat opettajien ammat-
titaidon ylläpitämistä mm. järjestämällä oppi-
laitoksen sisästä koulutusta (75 %), hankkimalla 
kirjastoon materiaalia opettajien esityksen mu-
kaan (55 %) sekä tukemalla tutkintoon johtavaa 
koulutusta ja opettajan pätevyyden hankkimista 
myöntämällä vapaata opintojen ajaksi ja muok-
kaamalla lukujärjestystä, sekä maksamalla eri-
laisia alan kursseja. Työnantaja on usein tukenut 
alan messuihin ja seminaareihin osallistumista, 
myös ulkomailla. Noin puolet vastaajista sanoi 
saavansa koulutusajalta palkkaa sen lisäksi, että 
työnantaja maksoi myös koulutuksen. Koulutuk-
set ja oman alan seuraaminen ovat opettajan am-
mattitaidon kehittämistä. Opettajat ovat saaneet 
käyttää oppilaitosten työtiloja omaan työskente-
lyynsä.    
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Opettajista 79 % kuului Ornamoon ja 52 % 
OAJ:n (Opetusalan Ammattijärjestö). Monet opet-
tajat kuuluivat sekä Ornamoon että OAJ:hin. Or-
namo edusti vastaajille muotoiluammattia. Aka-
van muihin ryhmiin tai muihin ammattiliittoihin 
opettajista kuului alle 10 %. Näitä olivat esimerkik-
si Kuvanveistäjäliitto, Safa (Suomen Arkkitehtiliit-
to), TEK (Tekniikan akateemiset) ja Pam (Palvelu-
alojen ammattiliitto). OAJ:n palveluista kiiteltiin 
Opettaja-lehteä ja erilaisten sopimus- ja työttö-
myysasioiden hoitoa. 

Selvityksessä kysyttiin vastaajien tekijänoike-
uksista. Vastaajista 44 % ei tiennyt onko omas-
sa oppilaitoksessa määritelty opettajan tekijän-
oikeuksia erillisellä sopimuksella. Lähes puolet 
oli sitä mieltä, että tekijänoikeuksia ei ole mää-
ritelty ollenkaan ja alle 10 % tekijänoikeudet oli 
määritelty oppilaitoksessa erillisellä sopimuk-
sella. Tekijänoikeudet eivät olleet yksiselitteisiä 
vaan vastaajilla oli osin epätietoisuutta siitä, mi-
tä tekijänoikeuksiin kuului. Kuuluiko niihin te-
kijänoikeus opettajien tekemiin opintojaksoihin, 
materiaaliin tai tutkimukseen vai kuluivatko teki-
jänoikeudet automaattisesti oppilaitokselle. Joi-
denkin vastaajien työsopimuksiin kuuluu se, että 
opettajan tuottama aineisto, julkaisut ja innovaa-
tiot kuuluvat oppilaitokselle. Oppilaitos ei näissä 
tapauksissa maksanut mitään opettajalle. Yleen-
säkin tekijänoikeuksista ei maksettu korvausta 
kuin hyvin harvoin (2 %). Jonkin verran opettajil-
le annettiin tunnustuspalkintoja tai rahapalkkioi-
ta julkaisujen tekemisestä.  

On selvää, että suurimmalla osalla opettajista  
oli työsopimusasiat kunnossa. Kuitenkin seit-
semällä prosentilla vastaajista ei ollut voimas-
sa olevaa työsopimusta. Työsopimuksia myös 
kierrätettiin. 20 % vastaajista oli tehnyt samal-
le työnantajalle useampia samanaikaisia työsopi-
muksia ja 30 % samanaikaisia työsopimuksia use-
ammalle työnantajalle. Tämä kertonee siitä, että 
osa-aikatyötä tai sivutyötä tekevät opettajat, joilla 
ei ole omaa yritystä tekevät useita ”keikka”-luon-
toisia töitä. Vastaajista 30 % työsopimuksessa ei 
ollut tarkkaan määritelty nk. muun työn tuntien 
määrää.

5.3  Muotoilijan ammatin ja opetus- 
 suhteen yhteensovittaminen 

Vastaajat olivat kokeneita opettajia. Keskimäärin 
vastaajat olivat työskennelleet opettajina 14,5 vuot-
ta, mutta viidesosa heistä oli työskennellyt opettaji-
na yli 25 vuotta. Opettajien työkokemus oli karttu-
nut jo ennen opettajaksi ryhtymistä, sillä  

lähes kaikki ovat työskennelleet muotoilualalla, esi-
merkiksi sisustusarkkitehtitoimistoissa, käsityö-
keskuksissa, taiteen perusopetuksessa, opettajana 
työväenopistoissa, tutkijoina, teollisuudessa suun-
nittelijoina ja taiteilijoina. 20 % tähän kysymykseen 
vastanneista oli työskennellyt yrittäjinä ja osa työs-
kenteli edelleen omassa yrityksessä opettajan töi-
den ohella. Usealla oli myös hyvin monipuolinen 
työkokemus monilta eri aloilta ja ammateista.  

Muotoilijan koulutusta pidettiin hyvänä pe-
ruskoulutuksena ongelmanratkaisuun, prosessien 
hallintaan ja opetustyön suunnitteluun.  Melkein 
70 % vastaajista toimi muotoilijana tai taiteilija-
na opettajan työn lisäksi. 57 % vastaajista oli oma 
yritys. Muut tekivät palkallista työtä suunnitteli-
jana, tekstiilitaidetta tai taidetta ylipäätään, mut-
ta jonkin verran myös muuta opetustyötä, tutki-
musta ja luennointia. Oppilaitokset suhtautuivat 
yrittämiseen pääosin myönteisesti, vaikka ope-
tustyön laskuttaminen oman yrityksen kautta 
oli miltei poikkeuksetta kiellettyä. Muotoilualan 
opettajille alan töiden tekeminen opettamisen 
ohella oli tärkeää. Yrittäjien suuri määrä kertoo 
myös muotoilualan omaleimaisuudesta siten, et-
tä yrittäminen takaa mahdollisuuden olla  muo-
toilualan työelämässä mukana toisella tapaa kuin 
pelkästään opettajana olisi mahdollista. Omassa 
yrityksessä työskenneltiin keskimäärin 20 tuntia 
viikossa, mutta useimmiten periodeina. Yksi vas-
taaja totesi, että ”taiteellinen työ uudistaa opetus-
ta, vaikka opetustyön ohessa jaksaminen ei riitä, 
paitsi loma-aikoina”.

Opettajavastaajat kertoivat, että työantajat  
arvostavat heidän kokemustaan ja osaamistaan. 
Erityisesti asiantuntijuus, taiteellisuus ja yrit-
täjäkokemus ovat arvostettuja, samoin ”nuoren 
polven osaaminen” kuten 3D ja cad/cam saavat 
kiitosta. Toisaalta arvostus oli myös piilossa ja 
osalla opettajia oli epäselvää, arvostetaanko hei-
dän osaamistaan vai ei. Heille on jäänyt tunne, 
että opettajien osaamiselle ei ole kysyntää ja  
”toisinaan vedetään matto alta”.  

Opettajat panostivat työelämälähtöiseen ja yrit-
täjähenkiseen opetukseen. Tärkeitä olivat yritys-
yhteistyö ja opettaminen siten, että oppilaat saivat 

” Melkein 70 % vastaajista  
 toimi muotoilijana tai  
 taiteilijana opettajan työn  
 lisäksi.”
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siitä mahdollisimman suuren hyödyn myös tule-
vaisuutta varten. Yksi vastaajista kertoo: ”Esit-
täydyn taiteilijana oppilailleni, sillä taiteilijan työ 
antaa vakuuttavuutta opetustyölleni ja opetustyö 
antaa uutta näkökulmaa taiteen tekemiseen.”   

Opettajavastaajia vaivasi ajanpuute, jota ei hel-
pottanut tehtävien kasvaminen, kuten raportoin-
nin lisääntyminen. Heillä oli liian vähän aikaa mo-
nille muotoilijan työn kannalta tärkeille asioille, 
kuten kirjoittamiselle tai kilpailuille ja näyttelyille. 
Pelättiin myös ylikuormittumista ja toivottiin, että 
oppilaitokset ymmärtävät muotoilijan työn ja yrit-
tämisen täydentävän opettajan työtä. 

Osa-aikaiset opettajat olivat tyytyväisiä va-
pauteen valita ja käyttää aikaa omien töiden ja 
opettajuuden välillä. Toisaalta myös opettajuus 
antaa uutta näkökulmaa omaan tekemiseen. Osa-
aikaisen opettajuuden syy voi olla myös oma ha-
lu, ei pelkästään se, että ei ole mahdollisuutta ko-
kopäiväiseen työhön (vrt. Taajamo, Puhakka ja 
Välijärvi 2014).    
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6 Tutkijoiden 
 työnkuva

  Tässä luvussa käydään läpi kyselytutkimukseen  
osallistuneiden tutkijoiden vastauksia tutkijan työnkuvasta. 
Vastaajia tässä ryhmässä oli vain kolmetoista henkilöä, 
 joten kovin kattavaa tilastollista analyysiä tutkijoista on 
hankala tämän työn puitteissa toteuttaa.  Toisaalta muotoi-
lijan koulutuksen saaneista ei monikaan ole tutkija, joten 
tutkijoiden pieni määrä kuvastaa alan tutkijoiden määrää. 
Tutkijoita kuvataan tässä selvityksessä pääosin laadullisen 
tutkimuksen keinoin.
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6.1  Tutkijoiden sijoittuminen  
 työelämään

Tutkijaosion vastaajista vain 26 % ilmoitti olevan-
sa tutkijoita, 16 % oli opettajia (mm. professori) tai 
ilmoittivat työnkuvastaan kohdassa ”Muu, mikä?” 
(58 %). Muu -kohdassa oli mukana mm. tohtori-
koulutettavia, tutkijakoulutettavia, tutkimusavus-
tajia ja yksi tutkijatohtori sekä kaksi eläkkeellä 
olevaa henkilöä.  Yhden tutkijan tutkimusaihe oli 
muotoilun tutkimusta vaikka hänellä ei ollut muo-
toilijan ammattikoulutusta. 

Selvitykseen vastanneista tutkijoista suurin osa 
oli teollisen muotoilun alalta. Mukana oli myös si-
sustuksen, vaatetuksen, tekstiilin ja keramiikan 
tutkijoita. Kohdassa muu, mikä? kerrottiin tutki-
musalaksi ihmiskeskeinen suunnittelu, antiikki-
esineiden tutkimus, ihmisen ja rakennetun ympä-
ristön suhde sekä kestävä kehitys. 

Tutkijavastaajien työpaikka oli lähes jokaisella  
(90 %) yliopisto, joita muotoilualalla on Suomessa 
kaksi, eli Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu ja Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta.

Tutkijoista Ornamon jäseniä oli yli puolet, mut-
ta OAJ:hin kuului vain muutama tutkija-vastaaja sa-
moin kuin Tekniikan akateemisiin ja Tutkijaliittoon.      

6.2  Työsuhde, palkkaus,  
 sopimukset ja korvaukset 

Tutkija-vastaajat olivat pääosin määräaikaises-
sa kokopäivätyössä. Muu-kohdassa kerrottiin, että 
oltiin eläkkeellä tai rahoitettiin tutkimus itse. Osa 

tutkijoista oli aloittelevia tutkijoita, mutta joillakin 
oli kymmenien vuosien tutkimusura. Tutkijoiden 
työura ennen tutkijaksi ryhtymistä oli ollut vaihte-
leva. Mukana oli opettajia, mutta myös yrityspuo-
lella työskennelleitä henkilöitä. Tutkijat työsken-
telivät jonkin verran sivutoimisesti mm. yrittäjinä 
tai antamalla opetusta. Tässä aineistossa osalla 
vastaajista opetustyötä oli paljon, mutta joillakin ei 
ollenkaan. Tutkijat opettivat tutkinto-opiskelijoi-
ta, antoivat henkilökohtaista neuvontaa, ohjasivat 
opinnäytetöitä ja opettivat usein englanninkielellä. 

Tutkijoilla oli pääsääntöisesti työsopimus, mut-
ta jonkin verran työsopimuksia ketjutettiin. Tut-
kijat eivät laskuttaneet tutkimus- tai opetustyötä 
oman yrityksen kautta, eikä sellaista oppilaitoksen 
tahoilta oltu esitetty. Tutkijoista vain muutama ker-
toi olevansa tietoinen tutkijan tekijänoikeuksista ja 
niiden määrittelemisestä omalla työpaikalla. 

Tutkijoiden kuukausipalkka vaihteli 1 400 ja  
5 000 euron välillä, keskimäärin se oli vähän päälle  
3 000 euroa kuukaudessa. Tutkijoita palkittiin  
artikkelin julkaisemisesta, esimerkiksi ensimmäi-
sestä julkaisusta saa rahapalkkion.  Yliopistot saa-
vat Opetusministeriön rahoitusmallin mukaises-
ti tietyt kriteerit saaneista julkaisuista korvauksia. 
Tämä on yksi syy, miksi artikkelien kirjoittamiseen 
kannustetaan.   

Tutkijoiden mukaan työnantaja tukee heidän 
työtään monipuolisesti järjestämällä oppilaitoksen 
sisäistä koulutusta sekä tarjoamalla ulkopuolista  
koulutusta, hankkimalla kirjastoon tarvittavaa  
materiaalia sekä tukemalla vierailuja, tutkijatapaa-
misia ja konferenssikäyntejä. Konferenssikäynnin 
taloudellinen tukeminen edellytti usein esitelmän 
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pitämistä. Tutkijat pitivät itseään jatkuvina opis-
kelijoina, joille tohtorintutkinto oli oman ammatti-
taidon kannalta tärkeä.    

Tutkijat työskentelivät pääosin tutkimushank-
keissa, kuten Tekesin (Teknologian ja innovaatioi-
den kehittämiskeskus) rahoittamissa hankkeissa. 
Tutkijoilla meni työaikaa noin 5–30 % tutkimusra-
hoituksen hankintaan. Eräs tutkija sanoi, että ”tut-
kimustyötä saa vapaasti tehdä, jos hankkii siihen 
rahoituksen”. Työpaikan muihin tutkimushankkei-
siin osallistumisesta ei saatu erillistä korvausta ja 
joillekin niihin osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Tutkijoiden ehkä suurimpana ongelmana on 
määräaikaisuus, sillä työmääräykset kestävät 
useimmiten vuoden kerrallaan. Vain muutamalla 
vastaajista oli pysyvä työsuhde. Tämä ja jatkuva ra-
hoituksen etsiminen tekevät työstä, työn suunnitte-
lusta ja siihen sitoutumisesta katkonaista. On olta-
va koko ajan valmiina etsimään rahoitusta ja muita 
ansaintatapoja. Tutkijana on myös harvemmin 
mahdollista toimia muuten kuin yliopiston yhtey-
dessä, etenkin jos haluaa päästä mukaan suurem-
piin tutkimushankkeisiin, jotka vaativat monia-
laista osaamista ja eri alojen asiantuntijuutta. 
Määräaikaisuuden ongelma on myös määräaikaisi-
na toimivien työtovereiden jatkuva vaihtuminen.  

6.3  Muotoilijan ammatin ja  
 tutkijantyön yhdistäminen  

Yli puolella tutkijavastaajista oli oma yritys, jonka  
merkitys tuli heikosti esiin. Omassa yrityksessä 
työskentely sijoittui todennäköisesti aikaan ennen 
tutkijaksi ryhtymistä. 
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Tutkijavastaajat kuvasivat muotoilijan amma-
tin ja tutkijan uran yhdistämistä omasta näkökul-
mastaan seuraavasti.  

 ” Olen hyödyntänyt laajaa ammatillista osaamistani  
  myös omassa tutkimustyössäni. Olen tehnyt  
  tutkimusta myös käytännön suunnittelusta. Olen  
  yhdistänyt tutkimuksen ja luovan työskentelyn.”

 ” Muotoilutausta helpottaa tutkimusprosessin  
  sotkuisuuden ja epävarmuuden hallinnassa.  
  Kokemus muotoilutyöstä auttaa hahmottamaan,  
  kuinka oma tutkimus voi kehittää muotoilu- 
  käytäntöä ja vastaavasti kuinka omaa tutkimusta  
  kannattaisi kehittää parhaan mahdollisimman  
  käytännön hyödyn saavuttamiseksi.”

 ” Käytäntölähtöisellä tutkimuksella ja toiminta- 
  tutkimuksella on hyvinkin paljon yhteistä  
  muotoilijan työn abduktiivisen luonteen ja kehittä- 
  mistyön kanssa. Prosessien ymmärrys auttaa  
  hahmottamaan myös isompia kokonaisuuksia.”

Tutkijat painottivat luovuuden merkitystä työn te-
kemisessä. Tutkijan ja muotoilijan työssä yhteis-
tä on luovuuden merkitys uuden asian käsittelemi-
sessä. Muotoiluosaamisen katsottiin vahvistavan 
tutkimuksen tekemisen ymmärtämistä ja projek-
tien hallintaa. Joillakin tutkijavastaajista muotoi-
lijan ammatin ja tutkijanuran yhdistäminen tuot-
ti ongelmia, sillä ”työtaakka on nykyisin niin suuri, 
ettei muotoilutyöhön riitä enää paukkuja, vaikka 
haluja olisi ”.  
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7 Koulutuskentän 
 muutokset 

7.1  Muotoilualan koulutuksen  
 kehityssuuntia

Muotoilualan ammattikoulutukseen ovat vaikutta-
neet erityisesti tekniikan kehittyminen, kuten di-
gitalisoituminen ja 3D-mallinnus, sekä muutokset 
ammattikoulutuksessa. Suuri muutos on koske-
nut ammattiin koulutettavien määriä. 1990-luvul-
ta lähtien muotoilualan koulutuspaikkoja lisättiin, 
mutta tällä hetkellä suuntaus on päinvastainen. 
Tässä selvityksessä käytetään opetushallinnon 
koulutusala- ja koulutusasteluokitusta (2002) eli 
puhutaan ammatillisesta, ammattikorkeakoulu- ja 
yliopistoasteisesta koulutuksesta.

1990-luvulla ammattikorkeakoulutus-uu-
distuksen myötä muotoilualalle luotiin opinto-
jen aloituspaikkoja ja koulutusasteita moninker-
tainen määrä entiseen verrattuna (Hyrsky 2012, 
25). Ammattikorkeakoulu-uudistus toi koulu-
tuspaikkoja myös toiselle asteelle. Lisäksi halut-
tiin lisätä ammattikoulutuksen alueellista katta-
vuutta. Kun vuosina 2000–2004 kaikilla muilla 
koulutusaloilla opiskelijamäärät kasvoivat yhden 
prosenttiyksikön, niin taidealoilla opiskelevien 
määrä kasvoi 61 % (Karhunen & Rensujeff 2007). 
Kaikkien taidealojen koulutusasteet huomioiden 
vuonna 2004 kolmannes koulutettavista oli käsi- 
ja taideteollisuusalan artesaaneja (Karhunen & 
Rensujeff 2007). Lisäksi käsi- ja taideteollisille  
aloille tyypillistä on ollut moninkertainen kou-
lutus ja opintojen jatkaminen (Hollo, Backman, 
Hakulinen, Katajisto, Koski & Pernu 2002, 106). 
Syytä pitkiin koulutusaikoihin on perusteltu on-
gelmilla työllistyä, koska valmiita työpaikkoja on 
vähän ja työttömyysluvut (yli 15 %) ovat korkeita  
moniin muihin aloihin verrattuna (Kulttuuri- 
tilasto 2012, 201–202).

Käsi- ja taideteollisuusalalla opiskeli ammatil-
lisessa koulutuksessa 6 417, ammattikorkeakou-
lutuksessa 3 416 ja yliopistossa 1 931 opiskelijaa, 
yhteensä 11 764 henkilöä (Kulttuuritilasto 2012). 
Suomessa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
non (tuotteen suunnittelun ja valmistuksen kou-
lutusohjelman) voi suorittaa 44 ammatillisessa 

oppilaitoksessa, kulttuurialaan kuuluvan muotoi-
lualan ammattikorkeakouluja on kahdeksan ja yli-
opistoja kaksi. Muotoilualan koulutuksen suosi-
oista kertovat sisäänpääsyprosentit, esimerkiksi 
kun kaikkiin Suomen yliopistoihin pääsi opiskele-
maan keskimäärin 26 % hakijoista niin Aalto-yli-
opiston taiteiden- ja suunnittelun korkeakouluun 
pääsi 15,7 % hakijoista vuonna 2010 (Opetushalli-
tus 2011, Yliopistojen hakija- ja opinto-oikeusre-
kisteri HAREK). 

Tällä hetkellä tapahtuu useita samanaikaisia 
muutoksia: määrärahoja pienennetään, kouluja ja 
koulutusohjelmia lakkautetaan sekä eri alojen ope-
tusta yhdistetään. Myös ammatillisia tutkintoja ja 
tutkintorakenteita uudistetaan. Asetuksista tulee 
lainvoimaisia 1.8.2015. Ammatillisten tutkintojen 
ja näyttötutkintojen uudistamisella pyritään am-
matillisten tutkintojen yhtenäistämiseen ja täs-
mentämiseen. Muutos on osaamisperusteinen, 
työelämälähtöinen ja pyrkii koulutuksen reagointi-
kyvyn parantamiseen. (www.minedu.fi/OPM)  

Joitakin muotoilualan oppiaineita pääainee-
na, kuten tekstiilisuunnittelu sekä lasi- ja kera-
miikkasuunnittelu, on lopetettu monista oppilai-
toksista tai ne on yhdistetty muihin aineisiin tai 
ne ovat sivuaineita. Joidenkin oppiaineiden lak-
kauttamispäätöksiä voidaan perustella heikolla 
työllisyystilanteella, mutta ei kaikkea. Esimerkik-
si vestonomien eli vaatetusalan artenomien työlli-
syystilanne on hyvä, mutta ongelmat ovat kärjisty-
neet suunnitteluopetuksen lisäämiseen erityisen 
ammattiopetuksen kustannuksella.    

Jotkin ammattikorkeakoulut ovat muuttuneet 
tai muuttumassa kunnallisista oppilaitoksista osa-
keyhtiöiksi ja tämä voi vaikuttaa rahoitukseen, 
opetukseen ja opettajien työtehtäviin. Esimerkiksi 
kansainväliset kurssit tuovat rahoitusta paremmin 
kuin perusopetukseen laitettu aika, jolloin on luul-
tavaa, että tutkintoon johtava perusopetus voi kär-
siä. Yksi viimeaikaisista suuntauksista ammatilli-
sessa ja ammattikorkeakoulutason koulutuksessa 
on ollut erilaisten hankkeiden suosiminen.  Tähän 
on liitetty opettajien oman aktiivisuuden suosimi-
nen rahanhankkimisessa, jolloin on mahdollista, 
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että hankkeet ja opetus suuntautuvat yksittäisen 
opettajan aktiivisuuden mukaan. Sen seuraukse-
na opetuksen suunnittelu ja osaaminen eivät säi-
ly oppilaitoksessa vaan häviävät opettajan siirty-
essä eläkkeelle tai toisiin tehtäviin. Opettajat ovat 
syystä huolissaan opetuksen laadusta kilpailun ki-
ristyessä. 

Muotoilu- ja taidealan opettajia ja osaamista 
tarvitaan myös vapaan sivistystyön, eritysopetusta 
vaativille oppilaille ja harrastuspuolelle.  

7.2  Tulevaisuudennäkymät

Tässä alaluvussa tarkastellaan muotoilualan 
opettajien ja tutkijoiden tulevaisuudennäkymiä 
sekä toiminta- ja työllistymismahdollisuuksia 
uusilla toimialueilla. Vastaajia pyydettiin kuvai-
lemaan, minkälaista työtä he tekevät kymmenen 
vuoden kuluttua. Miten muotoilualan työkenttä 
muuttuu? 

    
 7.2.1 Opettajat
Kyselyosion opettajavastaajat kuvasivat tule-
vaisuuden toimintaympäristöään monin eri ta-
voin. Selvitystyön kohdehenkilöiden iästä johtu-
en noin 12 prosenttia kertoi olevansa kymmenen 
vuoden päästä eläkkeellä.  Eläkkeelle siirtyminen 
koettiin helpotuksena ja iloisena asiana, vapau-
duttiin opettajan töistä, jotta päästiin takaisin 
muotoilijan ammatin pariin. Eläköityminen tar-
koitti vastaajille sitä, että ”pystyy keskittymään 
omaan tekemiseen”, ”tekemään muotoilijan töitä 
huvikseen”, ”luonnostelemaan enemmän käsin” 
tai ”osallistumaan näyttelytoimintaan”. Kiinnos-
tavaa oli se, että muotoilijan ammatista ei ajatel-
tu luopua vaan siihen ajateltiin keskittyä entistä 
enemmän eläkkeellä. 

Opettajat näkivät ammatissaan paljon mah-
dollisuuksia, joista tärkeimmät liittyvät teknii-
kan kehittymiseen, kuten 3D-mallinnukseen ja 
virtuaalisen opetukseen mahdollisuuksiin. Muo-
toilun merkitys on siirtynyt tai siirtymässä tava-
roiden muotoilusta palvelujen muotoiluksi. Yh-
teistyötaidot korostuvat ja erilaiset raja-aidat 
kaatuvat eri alojen välillä. Käsityön merkitys kas-
vaa yksilöllisenä muotoiluna. Huolta kannettiin 
byrokratian kasvusta sekä oman ammatin ajautu-
misesta ”ajopuuksi”.   

Opettajavastaajien mielipiteet luokiteltiin  
kolmeen eri luokkaan: 

1   Tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvat
2   Tulevaisuuteen negatiivisesti suhtautuvat
3   Tulevaisuuteen neutraalisti suhtautuvat 

Tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuvia  
vastauksia oli enemmistö vastauksista. 

 ” Opetus on luovaa ja mielenkiintoista,   
  opiskelijat työskentelevät työpajoissa  
  työelämälähtöisesti opettaja-ohjaajan  
  kanssa. 3D-mallinnus on nykyaikaa myös  
  vaatetusalalla. Opetuksen sisällöt ja  
  tavoitteet ovat monialaisia eikä enää  
  keskitytä vain yhden asian kehittämiseen  
  vaan työskennellään ”poikkitaiteellisesti”  
  eri alojen edustajien kanssa yhteistyössä.”

 ” Ideointiin ja luovuuteen liittyvä tutkimus  
  tuo tullessaan uutta alan opetukseen.  
  Toivon, että se kannustaa / motivoi  
  konkreettisten yksilöllisten ilmaisu- 
  keinojen opettamiseen / oppimiseen,  
  eikä kaikki menisi pelkäksi teknologian   
  soveltamiseksi.”

 ” Uskon, että käden taitojen harrastaminen  
  säilyy. Se muuttuu ehkä enemmän  
  terapia- ja elämyssuuntaan tavaroiden  
  tuottamisen sijaan.”

 ” Kansainvälisyys voimistuu edelleen,  
  10 vuoden päästä on jokapäiväistä  
  työskennellä virtuaalisesti vaihtokoulu- 
  jen kanssa yhteisillä opintojaksoilla.  
  Vaikka paikalla ei ole enää niin  
  merkitystä, se koetaan erityisyytenä ja  
  luksuksena = ollaan välillä oikeasti  
  kasvotusten. Opetus perustuu enemmän  
  ohjaukseen, nyt resurssien puutteessa  
  ohjauksen määrä on viety minimiin.  
  Toisaalta tilavuokrat ja ylläpito eivät vie  
  enää resursseja.”

 ” Muotoilun opetus laajenee yhä enemmän  
  aineettomaan ymmärrettävyyden muotoiluun ja  
  yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen muotoilun  
  avulla, luonnon ehdoilla, toivon.” 
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Tulevaisuuteen negatiivisesti suhtautuvat vas-
taajat olivat hyvin kriittisiä. Monet tähän ryh-
mään luokitellut vastaajat myös epäilivät muo-
toilija-opettajan ammatin olevan vaarassa joutua 
byrokratian ja tekniikan ihannoinnin jalkoihin. 
Muotoilijan koulutuksen suunnittelua pidettiin 
lyhytjännitteisenä. Muotoilijaidentiteetin säily-
misestä oltiin erityisen huolissaan. Tulevaisuu-
teen kriittisesti suhtautuvat -luokkaan luokitel-
tiin myös ne vastaukset, joissa omaa tulevaisuutta 
ei nähty opettajana. Näistä osa halusi itse vaihtaa 
alaa, mutta joillakin työt opettajina loppuvat. 

  
 ” Muotoilun opettaminen on haasteellista, 
   oppilaitoksiin on pesiytynyt virkamieslauma,  
  joka ei välttämättä tiedä muotoilusta/taiteesta  
  mitään. Niin kauan kuin tämä joukko hallitsee ja  
  määrää ”meikäläisiä” en odota kouluttajien työssä  
  merkittäviä muutoksia. Alalla on opettajina  
  epäpäteviä henkilöitä, monelta puuttuu  
  suunnittelijantyön kokemus ja koulutus, kuvaama- 
  taidon opettajat ovat päällikköasemassa ym. Oppi- 
  laitoksia on liikaa, koulutuksen taso ala-arvoista.  
  Aalto-yliopistosta voin odottaa ammattilaisten  
  koulutusta, koska siellä voi nyt valita sellaisia  
  opintokokonaisuuksia, jolla saa työpaikan tai itse  
  itsensä työllistää. Kaikki muut koulut voi rauhassa  
  lopettaa.”

 ” Muotoilualan opetustyö tulee siirtymään virtuaali- 
  opetukseen enenevässä määrin. Se on sääli koska  
  henkilökohtaisella kontaktilla on suuri merkitys 
  ammatti-identiteetin muodostumisen kannalta.  
  Opettaja on myös elävä malli tulevaan ammattiin.”

 ” Opetusalani on nyt loppumassa ja töiden  
  jatkuminen on avoinna. Toivottavasti voin opettaa  
  jollain keskeistä osaamistani sivuavalla ammatti- 
  alalla.”

 ” En tiedä miten muotoilualan opettajan työ  
  muuttuu; sen tiedän, että siitä päättävät tällä  
  hetkellä muut kuin muotoilijat itse. Toivon, että  
  globaali finanssihype ja rahoituskiima on silloin  
  tullut jo tiensä päähän ja muotoilu on asettunut  
  teoiksi elämän jokaiselle tasolle ja sen nimi on  
  muuttunut joksikin muuksi...”

 ” Jos koulu pärjää huonojen aikojen yli, toimin  
  vielä opettajana. Pidän työstäni, mutta riesana  
  ovat liiat hallinnolliset tehtävät ja säästöliekillä  
  työn tekeminen. Ajat ovat erittäin epävarmoja, ja  
  tuntuu, että koulutamme alalle aina 4 vuotta  
  eteenpäin ja sen jälkeen taas katsotaan ja  
  punnitaan tilanne. Luokkakoot ovat suuria ja  

  opettajaresurssit pienet. Haastava tilanne, joka on  
  vielä jotenkin hallittavissa. Tuntuu siltä, että  
  työnantaja testaa koko ajan rajoja, mutta rajansa  
  kullakin. Mentaliteetti on se, että säästä tai muuten  
  koulutus pitää lakkauttaa.”

Tulevaisuuteen neutraalisti suhtautuvat opettajat 
ajattelivat, että heidän työnsä ei paljoa muutu kym-
menessä vuodessa. He ajattelivat, että muutoksista 
huolimatta, opettajan työtä tarvitaan. 

 ” Tekstiilejä tarvitaan aina, mutta tuottamisen tavat  
  toivottavasti muuttuvat enemmän tarpeesta  
  lähteviksi, eikä markkinatalouden sanelemina.  
  Luulen opettavani tekstiilien suunnittelua edelleen,  
  mutta uusissa toimintaympäristöissä.”

 ” Hitaasti muuttuu. Toivotaan, että opettajat ovat  
  tietoisempia muotoilusta ylipäänsä ja että he  
  osaisivat käyttää muotoilun eri osa-alueita omassa  
  työssään tai ainakin tiedostaa niitä esim. palvelu- 
  muotoiluna.”

 ” Pääasiassa työni pysyy melko samanlaisena.  
  Luultavasti hallintotyöt lisääntyvät. Ohjelmisto- 
  osaamistani pitää päivittää aika ajoin. Ryhmä- 
  ideointi ja konseptitasoinen suunnitteluharjoittelu  
  lisääntyy. Enemmän painotusta palvelu- ja  
  strategiseen muotoiluun. Asiakaslähtöistä  
  suunnitteluharjoittelua.”

 ” Opetustyö ei varmaan ytimeltään juuri muutu.  
  Olen tekemisissä kasvavien lasten ja nuorten  
  kanssa. Tuen heidän kasvuaan ajatteleviksi  
  ihmisiksi. Todennäköisesti hyödynnämme  
  enemmän tietotekniikkaa ja sosiaalista mediaa,  
  mutta voi olla, että käsillä tekeminen on tämän- 
  hetkistä tärkeämpää useammille.  
  Luotan tulevaisuuteen.”
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7.2.2 Tutkijat
Kyselyosion tutkijavastaajat uskoivat, että tilaus-
tutkimusten määrä tulee kasvamaan tulevaisuu-
dessa. Tutkimuksen oletetaan olevan luonteeltaan 
soveltavaa tutkimusta. Muotoilualan tutkimuk-
sen oletettiin olevan ammattimaisempaa ja muo-
toilulähtöistä, jolloin myös tutkimus ja käytäntö 
lähenevät toisiaan. Puhuttiin myös yritysyhteis-
työstä ja kansainvälisistä verkostoista. Toisaalta 
tutkijat olettivat, että tutkimustyö on entistä ra-
joitetumpaa, kilpaillumpaa ja määrällisesti arvioi-
tua. Tutkimustyö jatkuu kuitenkin samankaltaise-
na rahoituksen etsimisenä. Toiveena oli myös, että 
työtä pystyisi tekemään vakituisella työsopimuk-
sella ja sen seurauksena pitkäjänteisemmin. 

Tulevaisuuden visioita esitettiin ja ne olivat  
seuraavanlaisia: 

 ” Haluaisin toimia `taistelevana tutkijana`,  
  aktiivisena kestävän muotoilun toimintatapojen  
  tutkijana ja edistäjänä. Muotoilijan ja tutkijan  
  roolit yhdistyvät fasilitaattorin ajatuksessa, joka  
  mahdollistaa parempia toimintatapoja, niin  
  yrityksille kuin organisaatioille. Haluaisin olla  
  myös yhdistäjä, joka tuo tutkimusta, politiikka ja  
  yrityselämää yhteen esimerkiksi syklisten elin- 
  kaarisysteemien mahdollistamiseksi.”

 ” En tee enää ensi vuonna muotoilualan tutkijan  
  työtä, koska yliopisto ei halua palkata tohtoreita  
  määräaikaisiin projektitöihin eikä osaamiseeni  
  sopivaa virkaa ole avoinna.”

 ” Olen toivottavasti töissä jossain valtiollisessa  
  organisaatiossa asiantuntijana. Tutkijan työ on  
  entistä rajoitetumpaa, kilpaillumpaa ja luodaan  
  tarkat kvantitatiiviset mittarit tulosten  
  arviointiin.”

7.3  Kehittämissuunnitelmat ja  
 vaikutukset alan opettajiin ja  
 tutkijoihin

Suurimmat koulutukseen ja tutkimukseen 
vaikuttavat kehityssuunnat tämän selvitys-
työn näkökulmasta ovat koulutuspaikkojen ja 
määrärahojen vähentäminen sekä tekniikan ke-
hittyminen ja sen mahdollisuudet. Hyvin vähän 
vastauksista tuli esiin koulutuksen kehittämis-
ajatuksia tai tulevaisuudensuunnitelmia. Vas-
taajien ikärakenteesta johtuen, moni haaveili 
eläkkeellä olemisesta ja muotoilijan töiden jatka-
misesta ”vapaana”. 

Jonkinlaista muotoilupoliittista suuntausta oli 
vastauksista kuitenkin luettavissa, esimerkiksi ra-
janvetoa siitä, mitä kuuluu muotoilukoulutukseen. 
Joidenkin vastaajien mukaan käsintekeminen ei 
kuulu koulun johdon linjausten mukaan muotoi-
luun, ainoastaan suunnittelu. Opettajien mukaan 
käsityö on osa muotoilun tekemisen perusteita, 
vaikka johdon näkemyksen mukaan käsityö on kal-
lista ja huonosti työllistävää. Vastauksista ei käy-
nyt ilmi, puhuttiinko käsityöstä yleisesti vai josta-
kin lajista erityisesti.  

Etenkin opettajat kokivat muutokset suurel-
ta osin epävarmuutena työsuhteessa. Opettaja-
vastaajat olivat väsyneitä jatkuviin uudistuksiin 
ja rahoituksen vähenemiseen, joka näkyy opetta-
jan arjessa suurempina ryhmäkokoina, pienempi-
nä resursseina ja jatkuvana määrärahojen hankki-
misena. Yksi opettaja sanoi, ”pitää tulla koko ajan 
toimeen pienemmällä summalla, mutta laadusta 
ei saisi tinkiä”. Epävarmimmat olivat osa-aikaisis-
sa työsuhteissa olevat opettajat. Epävarmuus näkyi 
työpahoinvointina. 

Muotoilualan tutkijat eivät poikenneet mui-
den alojen tutkijoista.  Tutkijan työ on lähes kaikil-
la aloilla hyvin epävarmaa ja elämistä apurahakau-
desta ja projektista toiseen. 

Sekä opettajilla että tutkijoilla uudelleen työllis-
tymisen vaihtoehtona on kouluttautuminen uudes-
taan tai yrityksen perustaminen. Kouluttautumi-
nen ei välttämättä tarkoita kokonaan uudelle alalle 
kouluttautumista vaan uusien mahdollisuuksien 
etsimistä muotoilualalta, esimerkiksi palvelumuo-
toilun alueelta.  
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8 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi tarkoittaa määritelmien mukaan  
sitä, että työntekeminen on turvallista, terveel-
listä ja mielekästä. Työhyvinvointi vaikuttaa 
työssä jaksamiseen, työn tuottavuuteen sekä yk-
silön motivaatioon ja elämänhallintaan. Työtyy-
tyväisyyttä lisää työyhteisön ilmapiiri, työnte-
kijöiden ammattitaito ja työntekemistä tukeva 
johtaminen. Tässä selvityksessä työhyvinvointia 
on tarkasteltu työajan, työuupumuksen ja stres-
sin näkökulmista.  

8.1  Työajat

Opettajien työaika oli sidonnaista työsuhteen 
laatuun. Vastaajista suuri osa ilmoitti tekevänsä 
1 600 tuntia vuodessa opettajan töitä, joka on am-
mattikorkeakoulun lehtorin ja päätoimisen opet-
tajan työaika. Työnteon aika vaihteli. Useimmi-
ten työskenneltiin klo 8–17 välillä, mutta koska 
vastaajia oli monenlaisista oppilaitoksista, niin 
osa teki iltatöitä. Tavallisimmin kello 16 jälkeen 
opettajat tekivät työtä periodista ja työtehtävistä 
riippuen muutaman tunnin. Jotkut tekevät sään-
nöllisesti iltatöitä päivätyön lisäksi. Mukana sel-
vityksessä oli myös opettajia, jotka tekivät vain 
iltatöitä.

Yli puolet opettajista teki ylitöitä keskimäärin 
2 tuntia päivässä. Myös viikonloppuisin työsken-
teli yli 60 % vastaajista muutaman tunnin, mut-
ta tarvittaessa paljonkin. Yli puolet vastaajista 
koki olevansa uupuneempi kuin kaksi vuotta sit-
ten. Työmäärät ovat laajentuneet, on tullut lisää 
opetusvelvollisuutta, työntekijöitä on vähemmän 
jakamassa lisääntyneitä työmääriä, suuritöisiä 
hanketöitä ja hallinnollisia töitä on enemmän, ra-
portoinnin määrä on kasvanut, erityisopiskelijoi-
ta on enemmän, mutta myös kurssien sisältöjä on 
laajennettu. 

Tutkijat työskentelivät useimmiten kahdek-
san tuntia kello kahdeksasta viiteen. Iltatöitä 
tehtiin jonkun verran, samoin ylitöitä ja viikon-
lopputöitä. 

8.2  Työuupumus ja stressi 

Työuupumusta ja stressiä on tarkasteltu tässä sel-
vityksessä omaan työhön vaikuttamisen näkö-
kulmasta. Ajatellaan, että kun ihmisellä on hyvät 
mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä ja op-
pilaitoksen päätöksentekoon, niin hän on tyytyväi-
sempi ja jaksaa paremmin myös työn kuormitus-
ta. Samaa lähestymistapaa käytettiin Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n opet-
taja-tutkimuksessa (Taajamo, Puhakka ja Väli-
järvi 2014, 43–44). Tämän tutkimuksen mukaan 
opettajien työtyytyväisyyttä ja luottamusta omaan 
suoriutumiseen lisää, jos he voivat osallistua pää-
töksentekoon koulussa ja jos suhteet kollegoihin 
ja oppilaisiin ovat hyvät. Tutkimuksessa todettiin 
myös, että opettajan luottamusta omaan suoriutu-
miseensa lisää osallistuminen koulutusalan konfe-
rensseihin ja seminaareihin tai hänen opettamaan-
sa oppiainetta koskeville kursseille. Koulun johto 
vaikuttaa näihin asioihin pitämällä huolta koulun 
ilmapiiristä. 

Opettajavastaajat pitivät omaa työtään itsenäi-
senä. Heille tärkeää omaan työhön vaikuttamisen 
näkökulmasta olivat esimerkiksi omien projektien 
suunnittelu ja vetäminen, kontaktit muihin kol-
legoihin, oppilaiden kanssa työskentely, esimie-
hen tuki ja vaikuttaminen oman työn sisältöihin, 
organisointiin ja toteutukseen. Yli puolet vastaa-
jista koki voivansa osallistua koulutuksen kehit-
tämiseen. Vastauksissa näkyi jonkin verran myös 
vastakkaisia ajatuksia. Opettajat nostivat esille op-
pilaskeskeisyyden ja yksi heistä kirjoitti: ”En voi 
tyky-hyvin, jos minun pitää enenevässä määrin 
keksiä opiskelijoille etä- ja itseopiskelukiemuroita 
vain rahallisten säästöjen legitimoimiseksi”.

Tutkijoista puolet tunsi olevansa työssään uu-
puneempia kuin kaksi vuotta sitten. Työtehtäviä 
on lisätty. Esimerkiksi tutkimusvastuu on kasva-
nut, on enemmän tohtoriopiskelijoiden ohjaus-
ta ja ohjattavia tutkijoita, hallinnollisen työn mää-
rä on lisääntynyt ja rahoituksen hankintaan menee 
entistä enemmän aikaa. Lisäksi työ on jakautunut 
useampaan projektiin ja tutkimushankkeeseen.  



38 Muotoilukoulutus murroksessa

Tutkijoiden mukaan työnantaja toisaalta tuki  
työssäjaksamista hyvin, mutta toisaalta tuki  
”kiristämällä tahtia” tai ”ei enää mitenkään ellei  
sitten lisäämällä työtehtäviä”. Toisaalta tutkijat, 
etenkin tutkijatohtorit, ajattelivat, että työnanta-
ja ei ole kiinnostunut heidän työstään. Muotoilun 
merkitys koettiin vähäisemmäksi kuin ennen, sillä  
”teknisemmät koulukunnat ovat vallalla”. Tutkijat 
kokivat, että heidän asiantuntijuuttaan ei aina  
arvosteta kehitystyössä, sillä yliopisto haluaa pro-
filoitua enemmän tieteeseen kuin taiteeseen. Myös 
Opetusministeriön leikkaukset ovat vaikuttaneet 
tutkijoiden asemaan ja mahdollisuuksiin toimia 
tutkijoina.  Aineistossa tuli useita viittauksia su-
pistuksiin, työtaakan raskauteen ja määrärahojen 
niukkuuteen. 

Määräaikaisten opettajien ja tutkijoiden hei-
kohko asema tuli vastauksissa esiin. Yksi vastaa-
ja sanoi, että määräaikaisissa työsuhteissa oleva 
tuntiopettaja ei valita epäkohdista tai työn määrän 
lisääntymisestä. Myös omien ajatusten esiintuo-
minen ja omaan työhön vaikuttaminen on määrä-
aikaisilla heikkoa. Toisaalta yksi määräaikaisena 
opettajana toimiva vastaaja piti määräaikaisuutta 
hyvänä asiana, sillä epävarmuudestaan huolimatta,  
se takaa taiteellisen vapauden ja mahdollisuuden  
kieltäytyä tehtävistä, jotka eivät miellytä. Tätä  
mahdollisuutta päätoimisilla opettajilla ei ole.  
Ammatissa toimiminen ja osa-aikaisena oleminen 
edistivät opettajan kykyä jakaa ajantasaista tietoa 
alan käytännöistä ja samalla opettajakin säilytti in-
nostuksensa opettamiseen. 

8.3  Työhyvinvoinnin  
 parantaminen

”Miten vaikutat oman alasi ja muotoilun opetuk-
sen/tutkimuksen kehittämiseen työpaikallasi?” 
kysyttiin selvityksessä vastaajilta. Opettajat ker-
toivat kehittävänsä opetusta ja tutkintoja ja te-
kevänsä tutkimusta. Yli 80 prosenttia vastaajista 
teki opetussuunnitelmatyötä. Myös opettaminen 
on muotoilun opetuksen kehittämistä. Opetuk-
sen kehittämisen lisäksi vastaajat pitivät tärkei-
nä työhyvinvoinnin ylläpitoa. Jollekin työskente-
ly omassa yrityksessä tai taiteilijana toimiminen 
antoivat voimaa toimia opettajana ja nostivat 
työtyytyväisyyden tasoa. 

Tutkijat kokivat positiivisena sen, että heil-
lä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa muotoi-
lualan kehittämiseen sekä työpaikallaan että 
yleisesti. Tutkijat ajattelivat olevansa muotoilun-
tutkimuksen ja alan kehittämisen ytimessä. He 
kuvasivat työtään ”jatkuvaksi tiedon tuottami-

seksi ja julkiseksi saattamiseksi” sekä ”oman alan 
tutkimuksen johtamiseksi ja kansainvälisten yh-
teistyön kehittämiseksi”. Työt etenevät ”tutki-
musprojekteja suunnitellen ja niihin rahoitus-
ta hakien”. Tässä selvityksessä oli mukana myös 
tutkijoita, jotka olivat tutkimusuransa alussa ja 
he kokivat, että ”tässä positiossa ei juurikaan vie-
lä vaikuteta”. Tutkijat kertoivat saavansa päättää 
itse tutkimusaiheistaan, mutta isommissa hank-
keissa aiheita määrittelevät myös rahoittajat ja 
kumppaniorganisaatiot.  

Vastaajat pitivät tärkeänä suhdetta esimie-
heen ja työnantajaan. Puhuttiin hyvästä puhe-
yhteydestä ja omien ajatusten esille tuomisen 
tärkeydestä. Vastaajat kertoivat myös Tyky-toi-
minnasta, liikuntapäivistä ja kulttuuriseteleistä. 
Työnantajan tukemista oli myös omaan lukujär-
jestykseen ja ajankäyttöön vaikuttaminen, kehi-
tyskeskustelut ja palkattoman vapaan ottaminen. 
Toisaalta opettajat kokivat myös, että työnanta-
ja ei tue työssäjaksamista normaalin työtervey-
denhuollon lisäksi juuri lainkaan. Yksi vastaajis-
ta kirjoitti, että ”Työnantaja ei varsinaisesti tue, 
mutta ymmärtää opettajien työmäärän ylikuor-
mitusta. Resursseja vähennetään koko ajan ja 
opettajat saavat itse suunnitella mahdollisimman 
järkeviä ratkaisuja työajan hallintaan”.   
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9 Yhteenveto

Muotoilualan opettajat poikkeavat monen muun 
alan opettajista siinä, että heille on tyypillis-
tä oman alan töiden tekeminen opetustyön rin-
nalla. 70 % opettajista sanoi tekevänsä oman alan 
töitä opetustyön rinnalla. Oman alan töitä teh-
tiin omassa yrityksessä, muotoilualan toimistos-
sa tai omaehtoisena taiteen tekemisenä. Myöskään 
eläkkeelle siirtyminen ei vaikuttanut haluun ja in-
nostukseen toimia muotoilijana.  Päinvastoin, mo-
net odottivat eläkkeelle pääsyä sen takia, että heillä 
olisi enemmän aikaa tehdä luovaa työtä, osallistua 
näyttelyihin ja muihin projekteihin. 

Opettajavastaajien mukaan he olivat sovitta-
neet yhteen muotoilijan ja/tai taiteilijan ammat-
tiosaamista oman kokemuksen kautta. Muotoili-
jana tai yrittäjänä toimiva opettaja koki olevansa 
lähempänä todellista elämää ja hänellä oli mie-
lestään enemmän annettavaa opiskelijoille, kuten 
käytännön suunnittelu- ja valmistuttamisosaa-
misen ohjaamista tai vierailukäyntejä yrityksiin. 
Opiskelijat oppivat näkemään näin muotoilijan 
työnkuvan yritysten ja työelämän näkökulmasta.  

Opettajavastaajien tehtävänimikettä kysyttä-
essä tuli esiin laaja kirjo erilaisia ammattinimik-
keitä ja koulutusaloja. Tämä kuvastanee perintei-
sen muotoilijan ammatin ja ammattialojen rajojen 
rikkoutumista, mutta myös yhteiskunnan muutos-
ta. Tulevaisuus-kysymys osoittautui mielenkiin-
toiseksi. Vastauksen opettajien tulevaisuudesta voi 
tiivistää yhden vastaajan näkemyksen mukaisesti  
”loistavana, jos päättäjät tajuaisivat tilanteen”. 
Opettajavastaajat ja haastatellut henkilöt näkivät 
muotoilun merkityksen kasvavan tekniikan kehit-
tymisen ja opetusteknologian kehittymisen myötä. 
Yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa pidettiin 
tärkeänä, sillä painopisteen siirtyminen esineiden 
muotoilusta palvelujen muotoiluksi vaatii moni-
alaisuutta sekä muotoilualan sisällä että suhteissa 
asiakkaisiin ja työelämään. Monissa vastauksissa 
tuotiin esiin käsintekemisen merkitys opiskelussa. 

Vastauksissa nousi esiin huoli omasta tulevai-
suudesta ja myös muotoilualan koulutukseen 
kohdistuvista säästöistä, koulujen lakkauttami-
sesta sekä byrokratiasta ja opettajan työn peli-

sääntöjen epämääräisyydestä. Puolet kyselyyn 
vastanneista koki olevansa uupuneempia kuin 
kaksi vuotta sitten. 

Epäkohdista huolimatta opettajat olivat tyyty-
väisiä työhönsä ja kokivat että heitä arvostetaan. 
Tämä on samassa linjassa OECD:n tutkimuksen 
kanssa, jonka mukaan Suomessa yli puolet opetta-
jista koki, että he voivat vaikuttaa työhönsä ja et-
tä heitä arvostetaan (Taajamo, Puhakka ja Välijärvi 
2014). Kuitenkin jo osin käynnissä olevat koulu-
jen alasajot näkyivät vastaajienkin vastauksissa sa-
moin kuin omaan ammattialaan kohdistuvat leik-
kaukset, esimerkiksi tekstiilitaiteen lopettaminen 
pääaineena lähes kaikissa ammattikorkeakouluis-
sa. Vastaajat puhuivat mahdottomista säästöistä, 
eli siitä, että vaikka opetusta ja tuntiresursseja pie-
nennetään, niin opetuksen laatua ei saisi laskea. 
Myös YT- neuvottelut koettiin stressaaviksi. 

Tutkimustiedon (Herranen 2003; Auvinen 
2004; Savonmäki 2007; Vidgren 2011; Mäki 2012; 
Koski-Heikkinen 2013; Vähäsantanen 2013) mu-
kaan ei ole yhtä oikeaa tapaa olla opettaja. Muotoi-
lualan opettajien kohdalla voidaan puhua todel-
lisesta monimuotoisuudesta, sillä muotoilualan 
opettajista suuri osa toimi opettajan työn lisäksi 
omassa yrityksessään muotoilijana. Muotoilualan 
opettajien ammatti-identiteetti on jakautunut kah-
tia: opettajuuteen ja muotoilijuuteen / taiteilijuu-
teen. Tulevaisuus-kysymyksessä monissa vastauk-
sissa haaveiltiin siitä, että voitaisiin keskittyä  
enemmän omaan designiin, omaan tuotantoon, 
osallistua kilpailuihin ja näyttelyihin – siis toimia 
muotoilijana, ei opettajana. Tämä johtaa helpos-
ti siihen, että muotoilijoiden opettaja-identiteetti 
koetaan heikommaksi kuin muotoilijan identiteet-
ti. Tämä seikka vaikuttaa myös siihen, miten opet-
tajat asennoituvat työhönsä ja tulevien muotoili-
joiden kouluttamiseen. Samankaltainen ilmiö on 
tuttu myös muusikoilla (vrt. Huhtanen 2004).  

Tutkijavastaajien työelämä oli selkeämpää 
kuin opettajien. Tutkijan asema riippuu siitä, on-
ko hänellä vakituinen tai määräaikainen työsuh-
de, vai toimiiko hän apurahalla tai projektissa. 
Tutkijan työtehtävät ovat riippuvaisia tutkimus-
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määrärahoista ja tutkimuksen tarpeesta. Muotoi-
lualan tutkijoiden asema ei poikkea muiden alo-
jen tutkijoiden asemasta. Erityinen piirre oli se, 
että tämän selvityksen tutkijavastaajista yli puo-
lella oli oma yritys. Tutkijat olivat tyytyväisiä sii-
hen, että heidän asiantuntijuuttaan arvostettiin 
ja he kokivat voivansa vaikuttaa muotoilualaan.   

Sekä opettaja- että tutkijavastaajien erityinen 
piirre oli suhtautuminen omaan luovaan toimin-
taan, yritystoimintaan ja omien muotoilualan pro-
jektien tekemiseen. Tämän ajateltiin tukevan omaa 
jaksamista ja pitävän opettajan- tai tutkijantyön 
työelämälähtöisenä. Kumpikin ryhmä oli myös in-
nokas kehittämään itseään ja omaa osaamistaan. 
Sekä opettajille että tutkijoille luovuus oli tärkeää. 
Muotoilualan koulutuksen katsottiin auttavan pro-
jektien ymmärtämistä ja niiden hallintaa. 

 
Selvitystyön tuloksena aineistosta voitiin tyypitellä 
kolme erilaista ryhmää: 

1   Vakituisessa työsuhteessa olevat opettajat ja 
tutkijat. Heidän asemansa on vakaa. Toisaalta hei-
hin kohdistuu vastuu muutoksista ja opetuksesta. 

2   Määräaikaisissa työsuhteissa olevat opettajat 
ja tutkijat. Heitä oli noin puolet vastaajista. Heidän 
asemansa on epävakaa ja monin eri tavoin tulkittu. 

3   Henkilöt, joille opettaminen tai tutkiminen on 
sivutyötä, jolloin pääosassa on oma yritys tai tai-
teen tekemisen. Opettaminen takaa säännölliset, 
joskin niukat tulot, mutta luova vapaus säilytetään. 

Henkilöhaastattelut tukivat kyselytutkimuksen 
tulosta. Selvitystyön alussa käytiin läpi muuta-
mia tutkimuksia opettajuudesta ammattikorkea-
koulussa ja ammatillisella toisella asteella. Niiden 
mukaan mitään erityistä ominaisuutta tai yhteis-
tä tekijää ei voitu osoittaa. Sen sijaan muotoilu-
alan opettajilla on yksi yhteinen ja erityinen piir-
re: nimittäin suhtautuminen luovaan prosessiin, 
omaan tekemiseen ja muotoiluun. Haastatteluissa 
korostui luovan työn merkitys vielä enemmän kuin 
kyselyssä. Haastatellut opettajat kertoivat kaikki 
omasta luovasta toiminnastaan ja sen tärkeydestä.  
Luovan työn opettamisessa keskeistä on kehittää 
myös omaa luovaa työskentelyä ja saada siitä voi-
mavaroja opettamiseen ja tutkimiseen.     
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