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Merkityksellinen
Design Forum Finlandin toiminta

Edelläkävijä

on tuloksellista ja yritysten liiketoimin-

Pitkän kokemuksensa ja

Arvo ja merkitys

kohderyhmillemme, tavoitteenamme

huomisen keskeiset teemat,

suomalaisten yritysten ja muotoilu-

osaamisalueet ja kehityskohteet

Design Forum Finland yhdistää

muotoilun käytössä yritysten ja

muotoilun käyttäjät ja muotoilu-

organisaatioiden hyödyksi.

toimialan menestys.

palvelujen tarjoajat ja on mukana
rakentamassa alan verkostoa sekä

VUONNA 2015 lähdimme muuttamaan Design Forum
Finlandin perinteistä strategiaa. Moni tutkimus tuki
sitä ajatusta, että muotoilun suurin positiivinen vaikutus yritysten ja yhteisöjen toimintaan saadaan aikaiseksi silloin, kun muotoilu on olennainen osa yrityksen strategiaa. Toisaalta tutkimukset osoittivat, että
itse asiassa hyvin pieni osa yrityksistä käyttää muotoilua tänä päivänä strategisesti, Invisionin suuren (2200
yritystä, 24 toimialaa, 77 maata) globaalin tutkimuksen mukaan vain n. 5 %. Eli potentiaali on suuri, kohderyhmä vaikeasti tavoitettava ja vakuutettava, mutta onnistuessaan vaikuttavuus olisi meidän kokoiselle
toimijalle suurin mahdollinen. Asetimme tavoitteeksemme olla strategisen muotoilun merkittävä toimija
Suomessa vuonna 2020.

kotimaassa että kansainvälisesti.
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua,
lähtökohtanamme asiakkaan
tarpeiden syvällinen

Vastuullinen

ymmärtäminen.
Vastuullisuus näkyy Design

MISSIO
Design Forum Finland tukee suomalaisten
yritysten ja organisaatioiden kansainvälistä

Forum Finlandin kaikissa toiminnoissa
ja hankkeissa. Tavoitteenamme on auttaa löytämään ratkaisuja globaaleihin
ongelmiin muotoilun keinoin.

kilpailukykyä edistämällä muotoilun strategista käyttöä.
Muotoilun strateginen käyttö lähtee organisaatioissa
niiden ylimmältä tasolta ja läpäisee koko organisaation.
Muotoilu on olennainen osa organisaation strategiaa
ja sen tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin arvoa

Mitä sitten strateginen muotoilu tarkoittaa?

4

sellistä lisäarvoa verkostollemme ja

Vuorovaikutteinen

ansiosta Design Forum Finland löytää

Tervetuloa lukemaan Design Forum Finlandin
vuoden 2019 vuosikertomusta.

Yksinkertaisesti sitä, että muotoilu on mukana strategisessa suunnitteluprosessissa. Muotoilun avulla
voidaan tulevaisuuden ennakointimenetelmien avulla ymmärtää paremmin tulevaisuuden muutosvoimia ja laatia strategia, jolla menestytään myös suurissa maailman taitekohdissa, joita varten pitää aloittaa
valmistautuminen hyvissä ajoin. Tai millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia nuo taitekohdat yrityksille
avaavat? Ja miten niihin pitäisi reagoida? Miten erottaudutaan kilpailijoista ja rakennetaan haluttavuutta ja
houkuttelevuutta brändille ja tarjoamalle? Miten empatian avulla ymmärretään syvällisemmin asiakkaiden
todelliset tarpeet ja motiivit ja pystytään niihin vastaamaan? Tai miten yrityksen kulttuuri käännetään ajattelemaan asioita ihmisten lähtökohdista laajemminkin
muotoiluajattelun avulla? Eli siirrytään perinteisestä
tuotantotalousajattelusta ihmiskeskeiseen ajatteluun.
Vuonna 2019 tutkimuslaitos Forrester esitti, että
nyt on meneillään The age of the customer. Keskeinen
ajatus on, että erityisesti digitaalisia kanavia, välineitä
ja yhteisöjä hyödyntävät muodostavat jo niin suuren
muutosvoiman, että he voivat vaatia yrityksiltä enemmän. Kasvu, tulos ja liikevaihto ovat olleet olennaisia
talousmittareita, joilla yrityksiä on johdettu näihin päiviin asti. Forresterin ajatus on, että menestyäkseen tu-

taan vaikuttavaa. Tuotamme merkityk-

monipuolisen ammattitaitonsa

esimerkiksi vahvistamalla tarjoamaa,

levaisuudessa yritysten pitää tuottaa ihmisille ja asiakkailleen todellista, heille merkityksellistä arvoa. Niillä
yrityksillä, jotka tuovat tämän ajattelun liiketoimintansa keskiöön, on hyvä mahdollisuus menestyä, kun taas
perinteisillä keinoilla toimivilla ja toimintaansa mittaavilla yrityksillä on suuri riski kadota.

asiakaskokemusta tai henkilöstötyytyväisyyttä.

TAVOITTEENA

1.
Muotoiluajattelu kuuluu johdon ydinvahvuuksiin

Vuoden 2019 teemanamme oli siis Arvo ja
merkitys.
Pyrimme kaikissa tapahtumissamme, viestinnässämme, valmennuksissa ja kilpailuissa kertomaan ymmärrettävästi, miksi on välttämätöntä keskittyä arvoon ja
merkitykseen, ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Vaikutti siltä, että teema kiinnosti teitä, koska tilaisuutemme täyttyivät nopeasti, mitattu asiakastyytyväisyys oli
hyvin korkea ja saimme paljon kannustavaa palautetta.
Kiitos siitä!
Mukavaa, että olette mukana yhteisössämme, matka jatkuu.

ja organisaation identiteettiä ja brändiä
johdetaan kokonaisvaltaisesti.

2.
Muotoiluosaaminen nähdään keskeisenä
kilpailukyky- ja erottautumistekijänä niin
kotimaassa kuin globaaleilla markkinoilla.

S T R AT E G I A
Design Forum Finland tukee suomalaisten
yritysten ja organisaatioiden kasvua,
kansainvälistä kilpailukykyä
ja menestystä edistämällä
muotoilun käyttöä erityisesti
strategisella tasolla.
Tarjoamme palveluja laajan verkostomme avulla,
vahvistamme muotoilutoimialaa ja lisäämme
tietoisuutta muotoilun käytön eduista.
Autamme yrityksiä ja
organisaatioita tuottamaan
toiminnallaan arvoa ja merkitystä
niiden asiakkaille.

Muotoilupalkinnot ovat tärkeä osa

VISIO

strategiaamme ja tuomme niiden avulla esille
muotoilun suomalaisia menestystarinoita.

Osaamisensa ja verkostojensa kautta

Petteri Kolinen
toimitusjohtaja

Design Forum Finland on strategisen muotoilun

Oman organisaatiomme osaaminen on

merkittävin asiantuntija Suomessa.

monipuolista ja ajan tasalla.
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I
Yritysten kilpailukyvyn
vahvistaminen
Design Forum Finlandin palvelujen tavoitteena on kasvattaa yritysten tietämystä muotoilun käytön hyödyistä ja parantaa valmiuksia
kohdata tulevaisuuden asiakastarpeet. Muotoiluosaamisen hyödyntäminen tuo yrityksille kilpailuetua ja erottuvuutta niin kotimaassa
kuin kansainvälisesti. Muotoilun menetelmien avulla yritys pystyy luomaan lisäarvoa asiakkaalleen ja omaan toimintaansa monella eri
tasolla ja monin eri tavoin.

The objective of Design Forum Finland’s services
is to raise companies’ awareness about the benefits
of utilising design and improve their capabilities of
meeting the customer needs of the future. Utilising
design competence will offer a competitive edge to
companies and help them stand out both in Finland
and abroad. With design methods, a company can
create added value for its customers and its own
operations on many different levels and in many
different ways.

Design Forum -tapahtumat
DESIGN FORUM FINLANDIN järjestämillä tapahtumilla

THE PURPOSE OF THE EVENTS organised by Design Fo-

pyritään innostamaan ja herättämään uusia ajatuksia.
Tapahtumissamme on aina ajankohtaiset aiheet, parhaat menestystarinat ja kiinnostavimmat puhujat.
Tavoitteena on kannustaa osallistuvia yrityksiä ja organisaatioita käyttämään muotoilua strategisena työkalunaan vahvistamaan kilpailukykyä ja menestymistä
myös tulevaisuudessa.
Tavoitimme Design Forum Date- ja Design Forum
Talk -tapahtumilla vuoden 2019 aikana yhteensä noin
650 kuulijaa. Näiden tapahtumien asiakastyytyväisyys
oli 4,6 / 5 ja NPS 58.

rum Finland is to inspire participating companies and
organisations to come up with new ideas and to encourage them to use design as their strategic tool in reinforcing their competitiveness and success also in the future.
Regional Design Forum Dates are intended for companies looking for tips and inspiration for their strategy
and business. Practical examples and interesting speeches give the visitors ideas on how to develop their operations through design. Design Forum Talk events are
seminars about the strategic use of design and targeted
at companies and organisations that view design competence as a central driving force of competitiveness.
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Design Forum Date lokakuussa Turussa, kuva: Kalle Kataila.

Petro Lahtinen Design Forum Datessa, kuva: Kalle Kataila.

Design Forum Date
DESIGN FORUM DATE -tilaisuudet ovat miniseminaareja, joissa käytännön esimerkit ja kiinnostavat puheenvuorot antavat ideoita oman toiminnan kehittämiseksi muotoilun avulla. Ne on suunnattu yrityksille, jotka
kaipaavat vinkkejä ja inspiraatiota strategiaansa ja liiketoimintaansa. Alueelliset Design Forum Datet ovat
yrityksille ja muotoilupalveluiden tuottajille hyvä tilaisuus verkostoitua.
Järjestimme vuoden 2019 aikana kaksi Date-tapahtumaa yhteistyössä Suomalaisen Työn Liiton kanssa.
Turun tapahtuman paikallisena yhteistyökumppanina
oli Turku Business Region ja Jyväskylässä olimme osa
Kasvu Open Karnevaalia. Design Forum Date -tapahtumissa oli yhteensä 263 kuulijaa.
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”Hyvä konsepti, ei vie
yrittäjän aikaa liiaksi.”
”Oikein hyvä yhdistelmä
erilaisia puhujia
eri kulmalla!”

DESIGN FORUM DATE TURKU:
BRÄNDIKOKEMUS JA ASIAKASYMMÄRRYS

DESIGN FORUM DATE JYVÄSKYLÄ:
BRÄNDIKOKEMUS JA ASIAKASYMMÄRRYS

9.10.2019 Vierailukeskus Joki, Turku

23.10.2019 Paviljonki, Jyväskylä

TURUN DESIGN FORUM DATE -tilaisuudessa mietittiin, mitä merkitystä on hyvin rakennetulla yritysidentiteetillä ja asiakaskokemuksella ja miten muotoillaan
vaikuttava brändikokemus. Keskustelua käytiin myös
siitä, kuinka yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa
muotoiluosaamisen keinoin ja samalla kehittää kestäviä toimintatapoja.
Puhetta alustivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen /
Design Forum Finland ja Brand Manager Johanna Lahti
/ Suomalaisen Työn Liitto. Puhujina olivat erityisasiantuntija Aino Ukkola / Turku Science Park Oy, perustaja,
toimitusjohtaja Petro Lahtinen / Woodio, COO Reetta
Noukka / Finnish Design Shop ja perustaja, toimitusjohtaja Tommi Lähde / The other danish guy.
Design Forum Finland järjesti tapahtuman yhteistyössä Design from Finland -merkin / Suomalaisen
Työn Liiton kanssa. Paikallisena yhteistyökumppanina
oli Turku Business Region.

JYVÄSKYLÄN DESIGN FORUM DATEN teema oli sama
kuin Turussa: yritysidentiteetin ja brändikokemuksen
merkitys ja vaikuttavan brändikokemuksen luominen.
Puhetta alustivat jälleen toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland ja Brand Manager Johanna
Lahti / Suomalaisen Työn Liitto. Puhujina olivat Head
of Design Apaar Tuli / MaaS Global ja perustaja ja toimitusjohtaja Tommi Lähde / The other danish guy.
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Design from
Finland -merkin / Suomalaisen Työn Liiton kanssa ja se
oli Kasvu Open Karnevaalin oheistapahtuma.
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Yleisöä Design Forum Talkissa Valkoisessa Salissa, kuva: Petri Anttila.

Design Forum Talk, kuva: Petri Anttila.

Design Forum Talk
DESIGN FORUM TALK -TILAISUUDET ovat seminaareja muotoilun strategisesta käytöstä ja liiketoiminnan
kehittämisestä tämän avulla. Ne on suunnattu yrityksille ja organisaatioille, jotka näkevät muotoiluosaamisen keskeisenä kilpailukyvyn moottorina. Tilaisuuksien
teemoja syvennetään ja tarkastellaan eri näkökulmista asiantuntijapuheenvuoroin ja esittelemällä juuri nyt
ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä.
Vuoden 2019 aikana järjestimme Helsingissä kaksi
Design Forum Talk -tapahtumaa, joissa oli yhteensä
380 kuulijaa.
IN 2019 WE ARRANGED two Design Forum Dates and

two Design Forum Talks. The topic of both DF Dates
was brand experience and customer insight. The
themes of the first DF Talk were values and managing.
The second DF Talk event focused on the circular econ-

Hannu Oksa, kuva: Petri Anttila.

DESIGN FORUM TALK: ARVOT JA JOHTAMINEN
16.5.2019 Valkoinen Sali, Helsinki
DESIGN FORUM TALKISSA toukokuussa puhuttiin arvoista ja muotoilusta, niiden näkymisestä liiketoiminnassa ja siitä, miten tämä tuo myös asiakkaalle arvoa
ja merkitystä. Arvot kiteytyvät brändeiksi ja asiakaslupauksiksi, ja edelleen liiketoiminnaksi, ja tulevaisuudessa arvoihin ja vastuullisuuteen perustuva liiketoiminta on yhä vahvemmin kilpailuetu.
Puhujina tilaisuudessa olivat Design Anthropologist Aate Autio / Aiwo Digital, Senior Consultant Kati
Ahvonen / Demos Helsinki, Creative Director Hannu
Oksa / Reaktor, myyntijohtaja Mikko Koponen / Finlayson, kasvuyrittäjä Timo Lappi / Heltti ja toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland. Tapahtuman
moderoi Insights & Strategy Director Antti Pitkänen /
Agile Work.

”Erittäin onnistunut
tapahtuma ja hyvät puhujat.”
”Hyvä tilaisuuden pituus,
hyvät esiintyjät, konkreettisia
esimerkkejä. Jatkakaa
samaan tapaan.”

omy, with speakers from several European countries
and Jakob Trollbäck from Sweden as the special guest.
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Maya Færch ja Ia Adlercreutz, Design Forum Talk, kuva: Petri Anttila.

Koen Meerkerk ja Hugo de Boon, Design Forum Talk, kuva: Petri Anttila.

Jakob Trollbäck, kuva: Petri Anttila.

DESIGN FORUM TALK <3 CIRCULAR
ECONOMY
11.9.2019 Valkoinen Sali, Helsinki
DESIGN FORUM TALK <3 CIRCULAR ECONOMY nos-

ti esiin muotoilun osana kestävän liiketoiminnan kehittämistä ja ympäristöhaasteisiin vastaamista. Nyt jo
kolmannen kerran järjestetty seminaari esitteli ajankohtaisia, muotoilua ja kiertotaloutta yhdistäviä teemoja. Asiantuntijapuheenvuoroissa kerrottiin mm.
mitä biodesignilla tarkoitetaan tai miten muotoilun
menetelmät auttavat kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa. Yritysesimerkit kannustivat kiertotalouden
mukaisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kokeilemaan
palvelu- ja jakamistalouden keinoja.
Puhujina tilaisuudessa olivat Senior Consultant
Maya Færch / Lendager TCW (Tanska), Senior Program
Partner, Export activities of innovative bio and circular
solutions Pia Qvintus / Business Finland, R&D Director Tuomas Hänninen / Lumir, Creative Director Grace
Boicel / OMUUS (Iso-Britannia), Founders Koen Meerkerk ja Hugo de Boon / Fruitleather Rotterdam (Alankomaat), Founder & Executive Creative Director Jakob
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Trollbäck  /  The New Division (Ruotsi) & Trollbäck+Company (USA) ja toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design
Forum Finland. Tapahtuman moderoi CEO & Strategist Ia Adlercreutz / Co-founders ja livekuvitti Raquel
Benmergui. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Alankomaiden suurlähetystön kanssa ja se oli osa Helsinki
Design Weekin ohjelmaa.

“Very well organised,
very interesting speakers
and important subject.”

650
Osallistujien määrä yhteensä
Design Forum Talk- ja Date tapahtumissa vuonna 2019.

“Professionally executed
event.”
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Krista Kiuru, Katri Saarikivi sekä Perttu Pölönen SuomiAreenassa, kuva: Petri Anttila.

Yleisöä SuomiAreenassa heinäkuussa 2019, kuva: Petri Anttila.

Yhteistyötapahtumat
SUOMIAREENA 2019: ÄLYKKÄÄSTÄ VIISASTA
– IHMISKESKEISTÄ RAKENTAMISTA JA
SUUNNITTELUA

VAIN VASTUULLINEN MENESTYY

4,6 / 5

Design Forum Finlandin, Insinööriliiton ja Vahanenyhtiöiden yhteinen keskustelutilaisuus
16.7.2019 Purje-lava, Pori
DESIGN FORUM FINLANDIN , Insinööriliiton ja Vahanen-yhtiöiden keskustelussa SuomiAreenalla pohdittiin osaamiskulttuurien kehittämistä, yhteistyön mahdollisuuksia ja valmiuksiamme kohdata tulevaisuus.
Älykkäästä viisasta -tapahtumaa oli tekemässä myös
Aalto-yliopiston Design Factory, Aallon korkeakoulujen
yhteinen, poikkitieteellinen oppimisalusta.
Keskustelijoina olivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru; keksijä, yrittäjä ja säveltäjä Perttu Pölönen; aivotutkija Katri Saarikivi / Helsingin yliopisto; Executive Director Pekka Sivonen / Business Finland; DI,
yrittäjä Risto Vahanen / Vahanen-yhtiöt ja vararehtori,
professori Anna Valtonen / Aalto-yliopisto. Keskustelua
moderoi toimittaja ja uutisankkuri Jaakko Loikkanen ja
sen visualisoi livekuvittaja Linda Saukko-Rauta.
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IN JULY, DESIGN FORUM FINLAND again arranged a

panel discussion at SuomiAreena, the national discussion arena, together with the Union of Professional Engineers in Finland and Vahanen Group. The panel discussion investigated the development of professional
cultures, prospects of cooperation and our readiness to
meet the future, with Minister of Family Affairs and Social Services Krista Kiuru as one of the speakers.

Tapahtumien asiakastyytyväisyys
vuonna 2019.

Perheyritysten liiton Syysseminaari
13.11.2019, Tampere-talo, Tampere
DESIGN FORUM FINLAND teki yhteistyötä Perheyritysten liiton kanssa Syysseminaarin ohjelmasisällön
suunnittelussa. Päivän ohjelmassa käsiteltiin vastuullisuutta eri näkökulmista, mm. sitä, miten vastuullisuus
näkyy perheyrityksen arvoissa ja arjessa tai miten se
taipuu yritysten menestystekijäksi. Seminaarissa puhujina olivat mm. perustaja ja toimitusjohtaja Annu
Nieminen / The Upright Project, toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz / Sini-Tuote ja Anne Raudaskoski /
Ethica Oy. Iltapäivän seminaarin yhteydessä pidettiin
myös Anne Raudaskosken fasilitoima Kiertotaloudella
boostia bisnekseen -minityöpaja.
Päivän aikana seminaarin osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Design Forum Finlandin toimintaan esittelypisteellä, jossa kerroimme roolistamme edistää
yritysten kasvua muotoilun avulla ja yleisesti toiminnastamme. Esittelimme myös parhaillaan käynnissä
olevia kiertotaloutta ja muotoilua yhdistäviä hankkeita.

15

Sparraus
DESIGN FORUM FINLANDIN tarjoama sparraus on

maksuton keskustelu yrityksen tai organisaation ylimmän johdon kanssa. Sparraus auttaa huomaamaan
sellaisia liiketoiminnan haasteita, joihin voidaan vaikuttaa muotoiluajattelulla ja muotoiluosaamisen strategisella käytöllä. Keskustelun aikana kartoitetaan yrityksen tilannetta ja suositellaan jatkotoimenpiteitä
sekä sopivaa yhteistyökumppania. Sparrauksia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 57 ja palaute niistä oli
yleisesti tyytyväistä.

”Kokonaisuudessaan todella
loistava koulutuskokonaisuus.
Kaikki elementit kohdillaan
sisällön, keston, laajuuden
ja ajankohdan puolesta.”
Päivi Korteniemi, Design Forum Studiossa Oulussa, kuva: Petri Teppo / Studio Artica.

Design Forum Studio

Valmennus
DESIGN FORUM FINLANDIN valmennukset ja koulutukset lähtevät muotoiluajattelusta. Se on ihmiskeskeinen, kokonaisvaltainen ja luova lähestymistapa organisaation tai yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi.
DESIGN FORUM FINLAND’S training events and cours-

es are based on design thinking. Design thinking is a
human-centric, comprehensive and creative approach
to developing an organisation or a company’s business
operations.

is intended for growth-centred, innovative companies
and organisations with international potential as well as
their key personnel. In 2019 we arranged three four-day
Strategic Design Coachings in Tampere, Oulu and Helsinki, with 99 companies participating.
The modules of the coaching were Identity as a tool
for brand construction, Creating comprehensive brand
experience, Growth through design, and Design thinking as a tool of the management.

The coaching offered by Design Forum Finland is a
free-of-charge discussion with the company’s or organisation’s executive team. It helps discover the business
challenges that can be affected through design thinking
and the strategic use of design competence. In 2019, 57
coaching sessions were arranged.
Design Forum Studio: Strategic Design Coaching is a
training unit consisting of different modules and focusing on themes which are linked to the strategic use of
design. Its objective is to increase understanding about
strategic design and its use in a company. The coaching
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”...Laitoin koko
yrityskonseptin uusiksi
valmennuksesta
saatujen ajatusten
jatkumona.”

ENSIMMÄISENÄ DESIGN FORUM STUDIO -koulutuskokonaisuuden teemana on strateginen muotoilu. Strategisen muotoilun valmennuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä strategisesta muotoilusta ja sen
käytöstä yrityksessä tai organisaatiossa. Tätä kautta
luodaan uusia mahdollisuuksia kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle.
Valmennus on suunnattu kasvuhaluisille, innovatiivisille ja kansainvälistä potentiaalia omaaville yrityksille ja organisaatioille ja niiden avainhenkilöille. Edellytyksenä on, että yritys tai organisaatio ei itse tarjoa
muotoilu- tai suunnittelupalveluita. Valmennukseen
osallistuvan yrityksen tai organisaation kehittämistavoitteet voivat olla esim. teollisen muotoilun, palvelumuotoilun, digitaalisten palveluiden tai brändinrakentamisen alalla.
Strategisen muotoilun valmennus koostuu neljästä moduulista, joiden teemat ovat keskeisiä muotoilun strategiseen käyttöön liittyviä tekijöitä. Valmentajina toimivat kunkin teeman parhaat ja kokeneimmat
asiantuntijat.
Vuonna 2019 järjestimme kolme Strategisen muotoilun valmennusta eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 109 henkilöä 99 yrityksestä. Valmennusten asiakaspalautteen keskiarvo oli 4,58 / 5.

DESIGN FORUM STUDIO: STRATEGISEN
MUOTOILUN VALMENNUS
Kesäkuu 2019, Pyynikin Panimo, Tampere
Syys–lokakuu 2019, Ravintola Rauhala ja
Voimala 1889, Oulu
Marraskuu 2019, Allas Sea Pool, Helsinki
STRATEGISEN MUOTOILUN valmennus toteutettiin
kesäkuussa Tampereella, syys–lokakuussa Oulussa
ja marraskuussa Helsingissä. Jokainen koulutuspäivä
koostui Design Forum Finlandin toimitusjohtajan Petteri Kolisen alustuksesta aiheeseen, valmentajan luento-osuudesta, harjoituksista ja keskustelusta.

1. IDENTITEETTI BRÄNDIN LUOMISEN TYÖKALUNA
Strategisen muotoilun valmennuksen ensimmäinen
teema lähti perusasioista. Valmentajina olivat toimitusjohtaja Jari Taipale Brandworxxista, Senior Designer Maaret Väisänen Bitfactor Oy:sta ja toimitusjohtaja Riikka Hackselius-Fonsén Punda Globalista.
2. KOKONAISVALTAISEN BRÄNDIKOKEMUKSEN
RAKENTAMINEN
Strategisen muotoilun valmennuksen toinen teema
keräsi yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmentajina olivat toimitusjohtaja Jari Danielsson ja strategiajohtaja Päivi Korteniemi strategia- ja designtoimisto Kuudennesta.
3. KASVUA MUOTOILUN AVULLA
Kolmas Strategisen muotoilun valmennuksen teema
käsitteli muotoilua yrityksen strategiatyön apukeinona ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmentajina olivat Design Manager Piritta Winqvist Link
Designista, Business Director Jyri Niemikorpi Pinto
Designista ja Creative Director & CEO Arni Aromaa
Pentagon Designista.
4. DESIGN THINKING YRITYKSEN JOHDON
TYÖKALUKSI
Neljäs valmennuksen teema oli design thinking,
muotoiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon
ydinosaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa.
Valmentajina olivat Strategic Director Ville Tikka Wevolvesta sekä perustaja ja toimitusjohtaja Tobias Dahlberg Wonder Agencystä.
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Kuva: Jorigė Kuzmaitė

Kiertotaloushankkeet
DESIGN FORUM FINLAND on mukana kolmessa kestävää kehitystä ja muotoilua yhdistävässä yhteistyöprojektissa. Projekteissa kehitetään muotoilun eri osa-alueita
monialaisesti ja saadaan uutta tietoa tukemaan muotoiluosaamisen käyttöä etenkin kiertotaloudessa.
IN 2019 DESIGN FORUM FINLAND took part in three

joint projects which combined sustainable development
and design. These projects each develop various fields
of design and produce new information to support design competence in the circular economy.
EcoDesign Circle 4.0 is a development project of the
Baltic Sea countries for developing circular economy
with the means of design. The project is a continuation
of the three-year (2016–2019) EcoDesign Circle project
funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme of
the European Union.
HerääPahvi! (Wake Up Cardboard!) is intended for
creating new kinds of packaging materials from wood
fibre and the side streams of food production. It is a
collaborative project of Tampere University of Applied
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Sciences, Natural Resources Institute Finland and Design Forum Finland. The European Social Fund has
granted funds for the project, ongoing from 1 August
2018 to 30 October 2020.
SustaiNordic is a Nordic cooperation platform promoting sustainable consuming and production. Its participants are the Nordic design organisations and it is
funded by the Nordic Council of Ministers. The project
launched The Nordic Report 01 in 2019.

EcoDesign Circle 4.0
ECODESIGN CIRCLE 4.0 -hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 Saksan ympäristöviraston (Umweltbundesamt, UBA) johdolla. Design Forum Finlandin lisäksi partnereita ovat Stiftelsen Svensk Industridesign
(SVID), Eesti Disaini Keskus, Medina Art, Pomeranian
Science and Technology Park / Design Centre (ppnt
gdynia), International Design Center Berlin (IDZ) ja
Technische Universität Berlin (TUB).

EcoDesign Circle 4.0 -hankkeen tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja yritysten valmiuksia kehittää palvelupohjaisia työkaluja ja lähestymistapoja kiertotalouteen. Hanke on jatkoa Euroopan Unionin Interreg Baltic
Sea Region -ohjelmasta osarahoitetulle kolmivuotiselle
EcoDesign Circle -hankkeelle (2016–2019). EcoDesign
Circle 4.0 yhdistää ja verkottaa eri toimijoita, mm.
muotoilualan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen
ammattilaisia, yrityksiä, muotoiluorganisaatioita sekä
koululaitoksia. Pyrkimyksenä on kasvattaa eri sidosryhmien ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja ekologisesta / kestävän kehityksen mukaisesta suunnittelusta. Hanke kestää tammikuuhun 2021 saakka.

PARTNERITAPAAMINEN
21.–22.8.2019 Berliini
ECODESIGN CIRCLE 4.0 -kumppanit kokoontuivat ensimmäiseen uuden hankkeen kick off -tapaamiseen
elokuussa Saksassa. Kaksipäiväinen aloitustyöpaja
pidettiin Fraunhofer IZM:n tiloissa Berliinissä. Agenda keskittyi hankkeen eri osa-alueiden läpikäymiseen

vastuualueittain. Lisäksi tavattiin ensimmäisen kerran uuden pietarilaisen hankekumppani Medina Artin
edustajat. Tapaamisen yhteydessä tehtiin vierailu berliiniläiseen digitaaliseen suunnitteluun erikoistuneeseen muotoilutoimistoon Scholz & Volkmeriin, jonka
toimitusjohtaja Peter Post kertoi yrityksen toimintatavoista ja projektiesimerkeistä erityisesti kiertotalouden
ja vastuullisuuden näkökulmasta.

PARTNERITAPAAMINEN
20.–21.11.2019 Gdynia
MARRASKUUSSA HANKETIIMI kokoontui Puolaan
Gdynia Design Centren vieraiksi. Tapaamisessa pureuduttiin koko hankkeen aikataulun hiomiseen ja siihen, kuinka hankkeesta voidaan viestiä myös EU:n poliittisella tasolla. Projektitapaamiset ovat tärkeä osa
hanketta, niissä pystytään tehokkaasti yhdessä ratkomaan mahdollisia eteen tulleita haasteita ja sitouttamaan ryhmää entistä paremmin viemään yhteisiä tavoitteita eteenpäin.
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SustaiNordic
SUSTAINORDIC ON YHTEISTYÖVERKOSTO ja alusta,
jonka tavoitteena on edistää kestävää kulutusta ja tuotantoa Pohjoismaissa YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden
mukaisesti. Hankkeessa kootaan yhteen ja esitellään
hyviä pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta sekä kannustetaan kehittämään näitä
edistäviä kansallisia ohjelmia.
Hankkeessa ovat mukana ArkDes ja Form / Design
Center Ruotsista, Design Forum Finland, DOGA Norjasta, Dansk Design Center sekä Iceland Design Centre. SustaiNordic-projektia johtavat hankkeen aloitteen
tehneet ArkDes (hallinnointi) ja Form / Design Center.
Alkuvuodesta 2019 julkaistiin ensimmäinen The
Nordic Report, jossa listataan kestävän kehityksen mukaisia hankkeita vuodelta 2018. The Nordic Report 01
esittelee yhteensä 58 projektia kaikista viidestä maasta ja 12 teeman alla. Mukana on eri kokoisia hankkeita
materiaali-innovaatioista yhteistoimintamalleihin ja jakamistalouden palveluista kasvatukseen.

Vuoden 2019 aikana Design Forum Finland välitti
The Nordic Report 01 -julkaisua runsaat 200 kpl projektin pääkohderyhmille, jotka ovat päättäjiä ja vaikuttajia, kestävän kehityksen asiantuntijoita sekä median
ja valtion edustajia, jotka työskentelevät muotoilun,
arkkitehtuurin, innovaation, kaupan alan sekä ympäristöasioihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi The Nordic
Report 01 -julkaisua ja sen kestävän kehityksen sisältöjä on jaettu ja markkinoitu aktiivisesti koko vuoden
ajan Design Forum Finlandin eri viestintäkanavissa.

Herää Pahvi! -hankkeen pakkausprototyyppi, kuva: Antti Haapio.

HerääPahvi!

PARTNERITAPAAMINEN
24.5.2019 Oslo

HERÄÄPAHVI! -HANKKEESSA elintarviketeollisuuden
sivuvirroista luodaan puukuitujen kanssa uudenlaisia
pakkauskonsepteja, joiden kaupallisia mahdollisuuksia
laajennetaan muotoilun, viestinnän ja brändin rakentamisen keinoin. HerääPahvi! -hanke on Tampereen
ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen ja Design Forum Finlandin yhteishanke, joka yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen ja niiden
uusimpiin innovaatioihin. Hankkeelle on saatu rahoitusta EU:n sosiaalirahastosta ja sen kesto on 1.8.2018–
30.10.2020.
Design Forum Finlandin tehtävänä on varmistaa
muotoiluajattelun periaatteiden toteutuminen hankkeen eri vaiheissa. Tätä tavoitetta edistetään yhteiskehittämisen työpajojen kautta, joissa osallistetaan
hankkeen eri sidosryhmiä. Vuoden aikana hankkeessa
kehitetystä uudesta materiaalista valmistettiin ensimmäinen prototyyppituote, joka oli pussi leipomotuotteiden pakkaamiseen.
Vuonna 2019 työpajoja toteutettiin kaksi, helmikuussa ja joulukuussa, joissa kummassakin yhteistyökumppanina oli muotoilutoimisto Kuudes. Kuudes

20

vastasi työpajojen suunnittelusta yhdessä hankekumppaneiden kanssa sekä niiden fasilitoinnista. Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin asiakasymmärryksen kasvattamiseen ja mukana oli loppukuluttajia
arvioimassa työpajassa kehitettyjä ideoita. Toisessa työpajassa painopiste oli yrityksissä, jotka voisivat käyttää uudenlaista materiaalia esimerkiksi omien
tuotteidensa pakkaamiseen.
Toukokuussa 2019 hanke järjesti seminaarin pakkauksien tulevaisuudesta Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa Tampereella. Seminaarissa tarkasteltiin
pakkauksen koko arvoketjua muuttuvassa maailmassa.
Puhujina olivat lehtori Vesa Heikkinen / TAMK, Senior Insight Strategist Saara Järvinen / Kuudes, vastuullisuuspäällikkö Senja Forsman / S-ryhmän vähittäiskauppa, toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum
Finland, projektipäällikkö Susanna Winqvist / Uusi puu
-hanke, Technical Expertise Service Director Timo Kallio / Metsä Board sekä lehtori Päivi Viitaharju / TAMK.
Seminaariyleisö koostui biotuote-, pakkaus-, media-alan ja muotoilualan osaajista. Seminaariin osallistui 85 henkilöä. Seminaarin asiakaspalaute oli 4,476 / 5.

SUSTAINORDIC -HANKKEEN työryhmä tapaa vuosittain, kunakin vuonna eri Pohjoismaan pääkaupungissa. Toukokuussa 2019 työryhmän edustajat tapasivat
toisensa DogA:ssa Oslossa. Työryhmän tapaamisessa
arvioitiin The Nordic Report 01 -julkaisun onnistumista, sisältöä ja työskentelytapoja. Lisäksi työryhmä työsti yhdessä vuonna 2020 julkaistavan Nordic Report 02
-julkaisun teemoja sekä sisältöä. Hankkeen partnerit
esittelivät tapaamisessa ajankohtaisia kestävän kehityksen hankkeitaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan.
Oslon vierailun ohjelmaan kuului myös osallistuminen kestävän kehityksen kansainväliseen konferenssiin, The Urban Future Global Conference 2019, joka
järjestettiin Oslossa samanaikaisesti SustaiNordic -tapaamisen kanssa.

The Nordic Report 01, kuva: Daniel Engvall.
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II
Muotoiluviestintä ja
-markkinointi
Design Forum Finlandin tavoitteena on nostaa
esiin muotoilun ajankohtaiset ilmiöt, kehityssuunnat ja parhaat käytännöt innostamaan yrityksiä muotoiluosaamisen käyttöön. Muotoilussa tarvitaan monialaista osaamista, luovaa
ongelmanratkaisua ja ketterää kehittämistä.
Ennakkoluulottomat lähestymistavat synnyttävät uusia ideoita vahvistamaan kilpailukykyä.
Näitä esitellään Design Forum Finlandin jakamien muotoilupalkintojen ja monikanavaisen
viestinnän avulla.

Design Forum Finland highlights the topical phenomena, trends and best practices of design to inspire companies to utilise design competence. Design requires multidisciplinary competence, creative
problem-solving and agile development. Out-ofthe-box approaches create new ideas that reinforce
competitiveness. This is showcased with the aid of
Design Forum Finland’s design prizes and multichannel communications.

Palkinnot
DESIGN FORUM FINLANDIN palkinnoilla halutaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tuoda esille Suomen
parasta muotoiluosaamista. Se on osaamista, joka
lähtee käyttäjän tuntemuksesta ja saa muotonsa toimivuudesta, materiaalin tuntemuksesta ja korkeasta ammattitaidosta. Palkituiksi voivat tulla muotoilua käyttävät yritykset, kokeneet muotoilijat ja nuoret
muotoilijalupaukset sekä yhteiskunnallisesti muotoilun
hyväksi ansiokasta työtä tekevät tahot.

DESIGN FORUM FINLAND’S awards are intended for re-

inforcing the competitiveness of companies and showcasing the best Finnish design competence. Design
competence stems from knowing the user, and it is built
on the basis of functionality, knowledge of the material
and high-class professional competence. The prizes can
be awarded to businesses utilising design, experienced
designers and promising young designers, as well as
parties doing commendable work for design in society.
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Fennia Prize 20
VUONNA 2019 ALOITETTIIN Fennia Prize 20 -muotoilukilpailun toteuttaminen ja kilpailu käynnistyi syksyllä. Kilpailussa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita,
jotka käyttävät muotoilua strategisesti liiketoiminnassaan, tavoitteenaan kilpailukyky ja kansainvälinen kasvu. Palkinnot jakavat joka toinen vuosi Design Forum
Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus. Fennia Prize 20 on osa Design Forum Finland
Awards -kokonaisuutta ja palkinnon saajat julkistetaan
keväällä 2020.
IN 2019 , the preparations for the Fennia Prize 20 design

competition were started. In this competition, companies and organisations making strategic use of design
are rewarded. The results will be announced in 2020.

Aleksi Kuokka, Aki Suvanto, Jarkko Jämsén, Antti Mäkelä, Minka Koukkunen ja Saku Sysiö, kuva: Paavo Lehtonen.

The Kaj Franck Design Prize of 2019 went to design
agency Aivan’s team of six partners, Jarkko Jämsén,
Minka Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki
Suvanto and Saku Sysiö. Furniture designer Laura Väre
was selected the Young Designer of the Year.
Design Forum Finland’s researcher Auli Suortti-Vuorio received the Bronze Estlander Medal for her life’s

Kaj Franck muotoilupalkinto

work with Design Forum Finland’s archives.
In 2019, we also began developing a new design prize
concept, Design Forum Finland Awards, which brings
together all our design prizes. The new concept will be
launched in 2020.

Kaj Franck -palkintoon
liittyvä näyttely oli esillä
Designmuseossa.

VUODEN 2019 KAJ FRANCK -muotoilupalkinnon saajaksi valittiin muotoilutoimisto Aivanin kuudesta partnerista muodostuva työryhmä: Jarkko Jämsén, Minka
Koukkunen, Aleksi Kuokka, Antti Mäkelä, Aki Suvanto ja Saku Sysiö. Palkintojury oli vaikuttunut mm. ryhmän kokonaisvaltaisesta otteesta muotoiluun, selkeästä design DNA:sta ja toimiston vahvasta sisäisestä
muotoilujohtamisesta. Tuloksena on syntynyt kansainvälisesti menestyneitä brändikokonaisuuksia.
Palkintojuryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, asiamies Pentti Kivinen
/ Suomen Messusäätiö, toimitusjohtaja Ia Adlercreutz
/ Co-founders, vararehtori, professori Anna Valtonen /
Aalto-yliopisto ja muotoilija, professori Heikki Orvola.

Palkinnon pääyhteistyökumppani Suomen Messusäätiö on lahjoittanut vuosittain 10 000 € palkintosumman. Palkinto jaettiin vuonna 2019 28. kerran
ja siihen liittyvä näyttely oli esillä Designmuseossa
8.11.2019–12.1.2020.
Vuoden 2018 Kaj Franck -palkitun sisustusarkkitehti
Tapio Anttilan näyttely oli esillä tuttuun tapaan Habitare-messuilla 11.–15.9.2019.

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely 2019, kuva: Aleksi Kuokka.
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Vuoden nuori muotoilija 2019 Laura Väre, kuva: Aleksi Tikkala.

Vuoden nuori
muotoilija
VUODEN NUORI MUOTOILIJA 2019 -palkinnon sai
muotoilija Laura Väre (s. 1989). Palkintojuryn mukaan
Laura Väre on hieno esimerkki määrätietoisesta ja luovasta nuoresta muotoilijasta, joka on onnistunut tuomaan perinteiseen kalustemuotoiluun uusia tuulia ja
jonka tekeminen on ollut määrätietoista ja eteenpäin
pyrkivää sekä Suomessa että ulkomailla.
Palkintojuryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, taiteen maisteri Mikko
Paakkanen, muotoilija Saara Renvall / Creative Studio
Renvall ja johtaja Johanna Råman / Institut finlandais.
Palkintonäyttely oli esillä Lokal + -tilassa Helsingissä
4.–15.9.2019 sekä Habitare-messuilla nuorten muotoilijoiden Block-alueella 11.–15.9.2019. Palkintoon kuuluu
5 000 € rahapalkinnon lisäksi residenssijakso Suomen
Ranskan instituutin Pariisin Studiot -residenssiohjelmassa vuonna 2020. Laura Väreen tuotantoon liittyvä näyttely nähdään Instituutissa vuoden alkupuolella.
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Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely Designmuseolla, kuva: Aleksi Kuokka.

Estlander-mitali
DESIGN FORUM FINLANDIN tutkija Auli Suortti-Vuorio

sai pronssisen Estlander-mitalin syksyllä 2019. Suortti-Vuorio teki lähes koko työuransa Suomen Taideteollisuusyhdistyksen / Design Forum Finlandin arkiston
parissa. Hän tuli järjestämään arkistoa vuonna 1983 ja
työ jatkui useassa erässä syksyyn 2019 saakka. Suortti-Vuorio hoiti myös arkiston tutkijapalveluja.
Estlander-mitalin palkintoperusteluissa tuodaan
esille Auli Suortti-Vuorion työn merkitys Suomen taideteollisuuden historian tallentamisessa ja luetteloinnissa. Hänen ansiotaan on, että nykyään Aalto-yliopiston yhteydessä sijaitseva Taideteollisuusyhdistyksen
arkisto on järjestetty korkeatasoisesti ja sen sisällöt
ovat tutkijoiden ja alasta kiinnostuneiden löydettävissä ja käytettävissä.

Design Forum
Finlandin tutkija
Auli Suortti-Vuorio
sai pronssisen
Estlander-mitalin.

Formex NOVA
DESIGN FORUM FINLAND toimii yhteistyökumppanina
valittaessa Suomen ehdokkaita Formex NOVA – Nordic
Designer of the Year -palkinnon saajaksi. Formex NOVA
-designpalkinto jaetaan vuosittain pohjoismaiselle nuorelle muotoilijalle ja sen myöntäjänä on Formex-messut.
Vuoden 2019 Suomen ehdokas oli muotoilustudio Studio Kaksikko, Salla Luhtasela ja Wesley Walters.
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Verkkosivusto- ja
brändikuvauudistus
VUODEN 2018 LOPUSSA aloitetun Design Forum
Finlandin verkkosivu-uudistuksen tausta- ja suunnittelutyö toteutettiin pääosin kevään 2019 aikana
yhteistyössä suunnittelutoimisto Creunan kanssa. Tavoitteena oli rakentaa asiakaslähtöinen sivusto, joka
palvelee vaivattomasti ja inspiroivasti pääkohderyhmiä ja tuo selkeästi esille Design Forum Finlandin
palvelut strategisen muotoilun asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi tavoitteena oli päivittää sivusto vastaamaan tarkemmin strategiaa sekä vahvista ja selkeyttää Design Forum Finlandin omaa brändiä.
Verkkosivu-uudistuksen pohjaksi toteutettiin haastattelut Design Forum Finlandin pääkohderyhmien keskuudessa. Sivuston keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin
mm. ymmärrettävä palvelulupaus, selkeät käyttäjäprofiilit ja -polut, käyttäjälähtöinen rakenne, selkeät palvelutarjoamat, verkoston kasvattaminen ja tehokkaampi
konversio. Sivusto lanseerattiin syyskuussa 2019 ja marraskuussa toteutettiin käyttäjätutkimus, jonka perusteella sivustoa kehitetään vuoden 2020 aikana. Uudistunut sivusto saavutti syksyn aikana paljon positiivista

Viestintä ja markkinointi
VUODEN 2019 AIKANA viestinnässä ja markkinoinnissa tehtiin paljon yhteistyötä mm. ulkoministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Business Finlandin
kanssa, esimerkiksi maakuvatyössä ja toimittajavierailujen järjestämisessä. Tapahtumamarkkinointia ja -tiedotusta tehtiin mm. Perheyritysten liiton, Suomalaisen
Työn Liiton ja alueellisten kehitysyhtiöiden kanssa. Vakituisia viestintäyhteistyökumppaneita olivat myös
muotoilualan eri toimijat kuten Ornamo, Grafia, Helsinki Design Week ja Habitare.
Vuoden 2019 laajin sisäinen hanke viestinnän ja
markkinoinnin alueella oli Design Forum Finlandin
verkkosivu-uudistus. Uusien verkkosivujen kautta Design Forum Finlandin strategia pääsee esille vahvasti
ja selkeästi. Sivut vahvistavat Design Forum Finlandin
identiteettiä ja asemaa strategisen muotoilun puolestapuhujana. Asiakaskokemukseen on kiinnitetty entistäkin enemmän huomiota.
Uudistukseen liittyivät Design Forum Finlandin palveluiden tuotteistaminen uuden strategian mukaisesti,
brändi-ilmeen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen
sekä sisältöstrategian päivitys. Verkkosivuille tuotettiin paljon uutta sisältöä, mm. taustatietoa muotoilun
käytön edistämiseksi, esimerkiksi faktoja muotoilun
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käytön tuloksista ja linkkejä oppaisiin ja raportteihin.
Myös Taideteollisuusyhdistyksen pitkästä historiasta
kertovia tekstejä tuotettiin sivustolle. Viestinnän mittarit koordinoitiin vastaamaan paremmin vaikuttavuuden seurantaa. Sosiaalisen median kanavissa keskityttiin erityisesti LinkedInin vahvistamiseen ja Instagram
otettiin kehitystyön kohteeksi.
IN COMMUNICATIONS AND MARKETING , we cooper-

ated widely with the Ministry for Foreign Affairs and

+ 33 %
Verkkosivuston käyttäjämäärän
kasvu sivustouudistuksen jälkeen.

the Ministry of Culture and Education, as well as with
Business Finland, especially concerning the country
image work and media visits. Other partners included the Association for Finnish Work and regional development organisations, among others. Our regular
partners in communications were various actors of the
design field, such as Ornamo, Grafia, Helsinki Design
Week and Habitare.

+ 41 %
Istuntojen määrän kasvu
sivustouudistuksen jälkeen.

huomiota, mikä näkyi viestinnän mittareissa mm. verkkosivun kävijöiden määrän kaksinkertaistuessa kahtena
ensimmäisenä kuukautena heti sivujulkistuksen jälkeen.
Toinen merkittävä markkinointiin liittyvä kehityshanke oli laaja-alainen brändikuvauudistus, joka toteutettiin valokuvaaja Mikko Ryhäsen kanssa samaan aikaan
kuin verkkosivu-uudistus. Kuvausprojektin tarkoituksena oli yhtenäistää ja linjata Design Forum Finlandin eri
kanavissa käytettävää kuvamaailmaa sekä jatkaa brändin kehittämistä entistä tunnistettavammaksi ja selkeämmäksi. Kuvamaailmalla pyritään heijastamaan Design Forum Finlandin keskeisiä arvoja ja identiteettiä.
Brändikehitystyötä jatketaan vuonna 2020.
OUR LARGEST PROJECT of 2019 in communications

and marketing was the renewing of Design Forum Finland’s website. The new site, with new contents and
images, brings strongly forth Design Forum Finland’s
brand and strategy, and strengthens our identity and
role as the promotor of strategic design. Special attention has been paid to customer experience and productization of our services. Feedback and better engagement rates show that the renewing has been successful.
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”Design Forum Finlandin uuden kuvamaailman kehitys- ja toteuttamisprojekti oli todella mielenkiintoinen
haaste, jossa kuvantekijänä joutui haastamaan itsensä pohtimaan sekä visualisoimaan, millä kaikin tavoin
voidaan asiakkaan lähes abstrakteja aihealueita kuvittaa niin, että mahdollisimman moni eri kuvalle asetettu
funktio täyttyy.
Loimme yhdessä workshoppien kautta kuville genetiikan, jossa ylätasolla toimi ohjaavana tematiikkana
muotoilu, jalkautuen kuviksi erilaisien muotoilun aihepiirien kautta – kuten innovatiivisten materiaalien vastaus muotoilun kestävyyden näkökulmaan. Tutkimme
myös paljon muotoilun ainaista sidettä luontoon sekä
ympäröivään maailmaamme, tapaa, jolla muotoilu tarjoaa vastauksia sekä ratkaisuja aikamme polttaviin kysymyksiin ja tarpeisiin.”
— Mikko Ryhänen, valokuvaaja

+ 45 %
YouTube-kanavan tilaajien
määrän kasvu edellisvuodesta.

+ 151 %
Design Forum Finlandin
toiminnasta kiinnostuneiden
määrän kasvu vuodesta 2019

Kuvankaappaukset verkkosivuilta: Creuna, kuvat: Mikko Ryhänen.

”Projektin tavoitteena oli rakentaa sivusto, joka palvelee vaivattomasti ja inspiroivasti Design Forum Finlandin kohderyhmiä ja tuo selkeästi esille palvelut, joita
Design Forum Finland tarjoaa strategisen muotoilun
asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli kirkastaa Design Forum Finlandin brändiä sekä
päivittää sivusto vastaamaan tarkemmin Design Forum
Finlandin uutta strategiaa.
Aloitimme projektin tekemällä kohderyhmähaastatteluja, mikä auttoi meitä paljon käyttäjien tarpeiden ja
isoimpien haasteiden tunnistamisessa. Haastatteluiden
jälkeen pidimme Design Forum Finlandin kanssa yhteisiä työpajoja, joiden tulosten pohjalta suunnittelimme
uudelle sivustolle käyttäjälähtöisen rakenteen ja käyttöliittymän. Rakensimme käyttöliittymästä ensimmäisen
prototyypin jo hyvin aikaisessa vaiheessa jonka jälkeen
sitä iteroitiin jatkuvasti projektin edetessä. Sivuston julkaisun jälkeen validoimme vielä tehdyt ratkaisut käyttäjätestin avulla. Saatu palaute oli iloksemme kauttaaltaan positiivista.
Uuden verkkopalvelun suunnittelua vietiin eteenpäin
tiiviissä yhteistyössä Design Forum Finlandin projektiryhmän kanssa. Löysimme yhteisen sävelen nopeasti ja
yhteistyö oli mutkatonta sekä inspiroivaa.
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ammattilaisverkosto LinkedInissä.

Olemme itse lopputuloksesta ylpeitä ja iloisia siitä,
että laadukkaan tekstisisällön lisäksi sivustolle saatiin
vielä viimeinen silaus Mikko Ryhäsen upeilla valokuvilla.”
— Jani Järvinen, Creuna

+ 100 %
Uusilla verkkosivuilla kävijöitä
kahden ensimmäisen kuukauden
aikana tuplasti kuukausittaiseen
keskiarvoon verrattuna.
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Arkiston aarteita: Rio de Jaineirossa v. 1958 avautunut suomalaista tekstiiliä ja lasia esitellyt taideteollisuusnäyttely.

Arkiston aarteita: Milanon Triennale 1951.

Arkisto
SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYKSEN / Design

Forum Finlandin arkisto on Suomen laajimpia muotoiluarkistoja. Yksi vaihe arkistotyössä saatiin päätökseen
kesällä 2019, kun aineistot saatiin järjestettyä noin
vuoteen 2013 saakka. Design Forum Finlandin dia-arkisto seulottiin ja digitoitiin vuoden 2019 alussa. Digitoituja kuvia on noin 300 kappaletta ja ne liittyvät lähinnä 1990-luvun näyttelyihin.
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen arkistoon kuuluu kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, pöytäkirjoja, näyttelyihin, kilpailuihin ja palkintoihin sekä eri projekteihin
liittyvää aineistoa, vuosikertomuksia ja lehtileikkeitä.
Arkistossa on myös paljon muotoilun historiasta kertovia lehtileikkeitä noin vuosilta 1951–2010. Arkiston laajuus on 360 arkistoyksikköä ja se on sijoitettuna Aalto-yliopiston arkistotiloihin Otaniemeen.

Design Forum Finlandin
arkiston laajuus on
360 arkistoyksikköä
ja se on sijoitettuna
Aalto-yliopiston
arkistotiloihin
Otaniemeen.

THE ARCHIVE of the Finnish Society of Crafts and De-

sign / Design Forum Finland is one of the largest design
archives in Finland. One part of the archive work was finished in summer 2019 as the archive was organised until
the year 2013.
The archive contains correspondence, documents,
minutes and materials related to exhibitions, prizes and
different projects, as well as annual reports and newspaper cuttings. The archive is located in the Aalto University Archives in Otaniemi.

Arkiston aarteita: Design in Scandinavia -näyttely Perthissa 1968,
kuva: West Australian Newspapers Ltd.
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III
Jäsentoiminta ja
yhteistyöverkostot
Design Forum Finlandin palvelujen, tapahtumien ja jäsenyyden kautta muotoilualan
toimijat ja muotoilusta kiinnostuneet ovat
mukana strategisen muotoilun osaamisverkostossa.

With the aid of Design Forum Finland’s services,
events and membership, those interested and active
in the design field are part of the competence hub of
strategic design.

Suomen Taideteollisuusyhdistys
DESIGN FORUM FINLANDIN / Suomen Taideteollisuus-

THE MEMBERS of Design Forum Finland / The Finnish

yhdistyksen jäsenet edustavat monipuolisesti suomalaista muotoilutoimialaa. Jäsenemme ovat esimerkiksi muotoilupalveluja tarjoavia tai niitä hyödyntäviä
yrityksiä ja organisaatioita. Yhteistä kaikille on näkemys muotoilusta strategisena voimavarana, joka vahvistaa kilpailukykyä, tuottaa arvoa niin yritykselle kuin
sen asiakkaille ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.
Jäsentemme kanssa muodostamme Suomen suurimman strategisen muotoilun osaamiskeskittymän. Suomen Taideteollisuusyhdistykseen kuului vuoden 2019
lopussa 51 jäsentä.

Society of Crafts and Design are a diverse representation of the Finnish design sector. They include companies and organisations that e.g. produce design services
or utilise them. Our members all share a vision of design as a strategic resource that strengthens competitiveness, produces value for both the company and its
customers and builds a more sustainable future.
In 2019 we arranged two member events, presented
the work of our members in our communications channels and produced networking opportunities. By the end
of the year the Finnish Society of Crafts and Design had
51 members.
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Edustukset ja vaikuttajaverkostot
YKSI TAPA VAIKUTTAA Suomen muotoilu-, kulttuurija elinkeinoalaan on olla mukana erilaisissa luottamustehtävissä. Tällä autetaan saamaan näkyvyyttä muotoiluosaamiselle, tuetaan alan verkostoja ja luodaan
yhteyksiä erilaisiin organisaatioihin.
Design Forum Finlandilla on edustaja säädekirjan
mukaan Taidehallin säätiön ja Gerda ja Salomon Wuorion säätiön hallituksessa. Gerda ja Salomon Wuorion
säätiö on myös merkittävä Taideteollisuusyhdistyksen
toiminnan rahoittaja. Samoin ollaan mukana sekä Designmuseon säätiön hallituksessa että Arkkitehtuurimuseon säätiön edustajistossa, mitä kautta Design Forum Finlandilla on yhteys mm. uuden arkkitehtuuri- ja
designmuseon hankkeeseen.
Toimitusjohtaja Petteri Kolinen oli myös jäsenenä
mm. seuraavissa: Habitare Advisory Board, Nuutajärven kulttuurisäätiön hallitus, Suomalaisen Työn Liiton

Design from Finland -merkkitoimikunta, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin arviointiryhmä, Creative Finlandin luovien alojen tiekarttatyöryhmä, Fennian
hallintoneuvosto. Kansainvälisistä tehtävistä mainittakoon mm. Slovak Design Award 2019 -juryn jäsenyys.
ONE WAY OF INFLUENCING in the fields of design, cul-

ture and business is to hold positions of trust in various
organizations. With this, we give exposure to design competence, support design networks and create contacts.
Design Forum Finland also participates actively in
diverse cooperation projects of the design field both
in Finland and abroad. We have representatives in national development projects of the creative sector. International cooperation is realized e.g. with circular
economy projects.

Kuva: Omuus

Muotoilutoimijoiden yhteistyö

Jäsentoiminta
VUODEN AIKANA JÄRJESTIMME kaksi jäsentilaisuutta ajankohtaisista aiheista, esittelimme jäsentemme
toimintaa kanavissamme ja tuotimme mahdollisuuksia verkostoitua. Jäsenille ja sidosryhmille järjestettiin
myös joulupuurotilaisuus 18.12. Designmuseossa, jossa
tutustuttiin Kaj Franck 2019 -palkintonäyttelyyn. Näyttelyä esittelevät palkitut työryhmän jäsenet Aivanilta.
Lisäksi jäsenille lähetettiin mm. Design Forum Finlandin toiminnasta ja tapahtumista kertovia jäsentiedotteita ja kutsuja Design Forum Finlandin ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin.

”Asiansa osaava
luennoitsija.”

MUOTOILU JA KIERTOTALOUS

CMF DESIGN MERKITYKSELLISENÄ OSANA
TUOTEKEHITYSTÄ JA BRÄNDIN TUNNISTETTAVUUTTA

26.2.2019, Design Forum Finland, Helsinki
VUODEN ENSIMMÄINEN JÄSENTILAISUUS keskittyi
kiertotalouteen ja muotoiluun. Ethica Oy:n Anne Raudaskosken johdolla syvennyttiin kiertotalouden periaatteisiin ja keskusteltiin siitä, miten muotoilun ja kiertotalousosaamisen avulla voidaan vaikuttaa tuotteiden
elinkaareen sekä kestäviin palveluihin ja bisnesmalleihin. Aamun aikana tehtiin myös asiaa konkretisoivia
harjoituksia ja tutustuttiin EcoDesign Sprint -malliin,
jonka Design Forum Finland kehitti yhteistyössä Ethica
Oy:n kanssa EcoDesign Circle -hankkeessa.
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”Hyvin järjestetty,
ajankohtainen
teema.”

4.6.2019 Design Forum Finland, Helsinki
KESÄKUUN JÄSENTILAISUUDESSA Omuuden Chief
Creative Director ja omistaja Annina Verkkomäki kertoi
CMF-suunnittelusta ja sen merkityksestä yrityksen kilpailukyvylle eri esimerkkien kautta. CMF eli Color, Material & Finish Design on kasvava teollisen muotoilun
osa-alue, joka yhdistää trendi-, kuluttaja- ja materiaalitutkimuksen liiketoiminnalle, tuotekehitykselle ja brändille merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi.

DESIGN FORUM FINLAND on aktiivisesti mukana erilaisissa muotoilualan yhteistyöhankkeissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jo monien vuosien ajan on
tehty yhteistyötä mm. ulkoministeriön maakuvatyöryhmässä ja ulkomaalaisten toimittajien vierailujen järjestämisen yhteydessä, tavoitteena vahvistaa muotoilun
näkyvyyttä osana Suomen brändiä ja maakuvaa. Design Forum Finlandilla on edustaja myös erilaisissa
luovien alojen kehityshankkeissa. Syksyllä 2019 käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön tuella hanke perustaa Suomeen muotoilualan yhteinen informaatio- ja
tiedotusorganisaatio, jonka hanketyöryhmässä Design
Forum Finland on myös ollut mukana.
Kansainvälinen yhteistyö toteutuu mm. kiertotaloushankkeiden kautta. Niissä on mukana muita muotoilualan organisaatioita lähinnä Pohjoismaista ja Itämeren alueelta. Pohjoismaisten muotoilutoimijoiden
yhteinen, muotoiluresursseja kartoittanut Nordic Design Resource -hanke päättyi vuoden 2018 puolella,
mutta siitä tiedotettiin laajemmin vasta vuoden 2019
puolella.
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IV
Design Forum Finlandin
organisaatio

Organisaation kehittäminen
DESIGN FORUM FINLANDIN toiminnan kehittämisen
lähtökohtana on vuonna 2018 uudistettu strategia.
Strategian mukaisesti päätehtävänä on tukea suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja menestystä edistämällä muotoilun käyttöä strategisella tasolla. Tämä toteutuu
tarjoamalla yrityksille erilaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja, vahvistamalla muotoilutoimialaa ja lisäämällä tietoisuutta muotoilun käytön eduista.
Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi Design Forum Finland kehittää jatkuvasti toimintaansa vastaamaan jäsentensä ja sidosryhmiensä tarpeita sekä lisäämään oman henkilöstön osaamista. Vuonna 2019
suurin kehittämiskohde olivat verkkosivut, joiden rakenne ja sisältö suunniteltiin vastaamaan asiakkaiden tarpeita mm. verkostoitumisen, sisältöjen ja tutkimustiedon alueilla. Design Forum Finlandin palvelut
– tapahtumat, koulutukset, valmennukset ym. – tuotteistettiin vastaamaan palvelupolkuja. Kaikella tällä
vahvistettiin Design Forum Finlandin identiteettiä ja
asemaa Suomen muotoilukentässä.

Vuoden 2019 puolella aloitettiin myös toinen kehityshanke, Design Forum Finlandin muotoilupalkintojen yhdistäminen uuden Design Forum Finland Awards
-konseptin alle. DFF Awards tulee ensimmäisen kerran
esille vuonna 2020 näyttelyssä, jossa esitellään Fennia Prize 20 -kilpailussa palkitut yritykset sekä vuoden
2020 Kaj Franck -palkittu ja Vuoden nuori muotoilija.

THE STARTING POINT of the development of Design Fo-

rum Finland’s activities is the strategy 2018–2020. According to it, our main objective is to support the growth,
international competitiveness and success of Finnish
companies and organizations by promoting the use of
design especially on a strategic level.
In 2019, our largest internal development project
was the new website. We also began creating the new
Design Forum Finland Awards concept which, starting
in 2020, will join together our design awards and prizes.
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Talouskatsaus

Hallinto

DESIGN FORUM FINLANDIN vuosibudjetti vuonna 2019
oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Tulot koostuivat omien rahastojen tuotoista, säätiöiltä saatavista tuista, jäsenmaksuista, yhteistyökumppaneilta saatavista tuista, omien
tuotteiden ja julkaisujen myynnistä sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä saatavasta valtionavustuksesta. Vuonna 2019 järjestettiin vielä ainoastaan maksuttomia tilaisuuksia, mutta vuoden 2020 alusta aloitetaan myös
maksullisten tilaisuuksien ja valmennuksien järjestäminen. Omarahoitusosuus toiminnasta oli 48,85 %.
Talous on ulkoistettu Administer Oy:lle, jossa kirjanpito, palkanmaksu ja osto- ja myyntireskontra hoidetaan.
Talouden johtaminen on sujunut viime vuosina hyvin ja suuremmilta heilahduksilta on vältytty, hyvän
johtamisen, huolellisen ennustamisen ja budjettikurin
myötä. Myös yhteistyö tärkeimpien rahoittajien kanssa
on jo useamman vuoden sujunut hyvin, ja Design Forum Finlandin tuottama arvo Suomen kansantaloudelle muotoilun avulla menestyvien yritysten ja kasvavan
viennin muodossa on ymmärretty.

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i
Finland ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2019:
Puheenjohtaja Ia Adlercreutz
Pekka Pokela, varapuheenjohtaja
Johanna Hamro-Drotz
Salla Heinänen
Tuomo Kuosa
Matti Mannonen
Jari Puhakka
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Yhdistys piti kevät- ja syyskokoukset, joissa molemmissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Design Forum
Finlandin tuottama
arvo Suomen kansantaloudelle muotoilun
avulla menestyvien
yritysten ja kasvavan
viennin muodossa
on ymmärretty.

Henkilökunta

Henkilörekisterit ja
tietosuoja

Jäsenyydet ja
edustukset

DESIGN FORUM FINLAND ylläpitää kahta henkilörekisteriä, joista toinen on Suomen Taideteollisuusyhdistyksen jäsenrekisteri ja toinen Design Forum Finlandin
asiakasrekisteri. Jäsenrekisteri sisältää yhdistyslain
edellyttämät tiedot yhdistyksen yhteisöjäsenistä ja
niiden yhteyshenkilöistä sekä yhteys- ja jäsenmaksutietoja. Asiakasrekisteri sisältää erilaisia yhteystietoja
mm. DFF:n tilaisuuksiin osallistuneista, sidosryhmien
edustajista, lehdistöstä ja muista asiakassuhteeseen
perustuvista kontakteista sekä uutiskirjeen tilaajarekisterin. Molemmat rekisterit noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja niiden tietosuojaselosteet ovat
ladattavissa verkkosivuilta. Vuoden 2019 aikana rekistereistä ei todettu huomautettavaa.

Suomen Taideteollisuusyhdistys oli jäsenenä
seuraavissa yhteisöissä:

Toimitusjohtaja Petteri Kolinen
Hallintopäällikkö Heidi Tirkkonen
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
Brand Manager Päivi Kaira
Viestintäasiantuntija Anne Veinola
AD Anna Savolainen
Tuottaja Laila Alanen
Tuottaja Saija Malila
Digituottaja Taina Martikainen
Tutkija Auli Suortti-Vuorio (31.8.2019 saakka)

Designkortteli ry
Helsingin Seudun Kauppakamari
Design Forum Finlandin / Suomen Taideteollisuusyhdistyksen edustajia oli jäseninä seuraavissa yhteisöissä:
Gerda ja Salomon Wuorion Säätiö:
DFF:n asettamana edustajana (varsinainen jäsen)
Heidi Tirkkonen
Helsingin Taidehallin säätiön hallitus:
Heidi Tirkkonen (varsinainen jäsen),
Petteri Kolinen (varajäsen)
Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajisto:
Anne Veinola
Designmuseon säätiön hallitus:
Pekka Pokela
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Jäsenet
Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n jäsenyritykset vuoden 2019 lopussa olivat:

®

Arkkitehdit Tommila Oy
Artek Oy Ab
Bitfactor
Brand Agency Punda Oy
Brandworxx Oy
Buorre
Businessworks
Co-founders Oy
Desigence Oy
DesignCompany
Design Reform Oy
ED-Design Oy
Et May Oy
Fiskars Oyj Abp
Fjord Helsinki Oy
Framery Oy
Genelec Oy
Grafia ry

Grow Finland Oy
Grundlage
Helin & Co Arkkitehdit
Hellon Oy
Helsinki Think Company ry
Hotel Rantapuisto Oy
Inno Interior Oy
Kirnu Kreativ Oy
Kuudes Helsinki Oy
Lepo Product Oy
LINK Design and Development Oy
LOOOK Industries Oy
Mainonnan Työmaa Helsinki
Marimekko Oyj
Mediaosakeyhtiö Frantic
Nórr Design Oy
Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö
Omuus Oy

Vuosikertomuksen kuvat, jollei toisin mainita: Mikko Ryhänen
© Design Forum Finland 2020
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YO ZEN

Ornamo
Pentagon Design Oy
Porkka & Kuutsa Oy
Propinto Design Oy (Pinto Design)
PUF Oy
Rdigo Oy
Taitos Oy
Vivero Oy
Werklig Oy
Wonder Agency Oy
Woodio Oy
Workspace
Young Finnish Design Oy
Yo Zen
ZEF Oy

DESIGN FORUM FINLAND
Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry

www.designforum.fi
facebook.com/DesignForumFinland
twitter.com/Design_Forum
linkedin.com/company/designforumfinland
instagram.com/designforumfinland

