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Esipuhe

2020—2025

Vuonna 2020 päättyi Design Forum Finlandin viisi vuotta aikaisemmin linjattu strategiajakso. Vuoteen 2015 saakka DFF oli edistänyt muotoilua ja muotoiluyritysten näkyvyyttä
maailmalla erilaisten tapahtumien ja viestinnän keinoin. Uudessa strategiassa tavoitteena oli tehdä töitä suomalaisten pk-yritysten
kanssa kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. Keskityimme erityisesti strategiseen
muotoiluun. Sen käyttö oli tutkitusti yrityksissä pientä kansainvälisestikin mutta vaikuttavuus menestykseen erittäin suuri.
MATKA ALKOI Design Forum Finlandin identiteetin terävöittämisellä, tavoitteena uutta strategiaa tukeva,
kokonaisvaltainen brändi. Selkeytettiin visuaalista ilmettä, luotiin uuteen strategiaan liittyviä konsepteja,
tapahtumia ja koulutuksia, organisoitiin DFF:n toiminnat ja erityisesti brändinhallinta uudestaan. Panostettiin raikkaaseen digipresenssiin ja haalittiin uusia,
strategisesta muotoilusta kiinnostuneita yrityksiä jäseniksi. Tavoitteena oli tuottaa yrityksille oikeasti arvokkaita ja helposti ymmärrettäviä sisältöjä ja palveluja.
Strategia muuttui konkreettiseksi tekemiseksi ja hankkeiksi vuosisuunnittelussa. Nyt vuonna 2020 voimme
mitatusti todeta onnistuneemme hyvin vuonna 2015
asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.
Vuosi 2020 käynnistyi jo totuttujen rutiinien mukaisesti alkuvuoden tapahtumia ja koulutuksia valmistellessa. Jatkoimme myös aktiivisesti erilaisissa
suomalaisissa ja kansainvälisissä strategisissa yhteistyöhankkeissa.
Maaliskuun alussa Kiinasta muualle maailmaan levinnyt virus järkytti maailmaa. Design Forum Finland
reagoi tapahtumiin nopeasti ja siirtyi kokonaan etämoodiin 12.3. koronavirustapausten kasvaessa nopeasti myös Suomessa.
Meillä oli oikeastaan kaksi vaihtoehtoa: aloittaa
tiukka kulukuuri ja ajaa alas toimintoja, tai yrittää tuottaa uudessa maailmanjärjestyksessä muotoilun avulla hyötyä ja arvoa viruksen piinaamille yrityksille ja
muotoilijoille. Valitsimme aktiivisen lähestymisen ja
aloimme konseptoida uusia online-versioita palveluistamme. Teimme puolitoista kuukautta tiukasti töitä ja
aloitimme DFF:n ensimmäisen kokonaan verkon yli toteutetun tapahtuman markkinoinnin. Ilmoittautumisia
tuli 1 200. Tapahtumaa seurasi livenä keskimäärin reilut 500 ihmistä, eli onnistuimme loistavasti!
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MISSIO
Muotoilua strategisesti käyttävät menestyvät.

VISIO
Muotoilu on strategisena osaamisena mukana
organisaatioiden päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Design Forum Finland auttaa suomalaisia yrityksiä

Tämä tuottaa pitkän aikavälin laaja-alaista arvoa

menestymään ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta

sekä yritykselle että sen sidosryhmille.

strategisesti käytetyn muotoilun avulla.

Design Forum Finland on strategisesti käytetyn
muotoilun halutuin yhteistyökumppani,
edelläkävijä ja aktiivinen verkostojen rakentaja.

A RVOT

S T R AT E G I A

Edelläkävijä

menestyvää ja kestävää liiketoimintaa, jossa

Design Forum Finland auttaa yrityksiä kohti
hyödynnetään muotoiluajattelua ja muotoilun menetel-

Vuoden mittaan tavoitimme kokonaan uusia yleisöjä, jopa Suomen ulkopuolelta, ja onnistuimme tuottamaan tapahtumia ja koulutuksia hyvällä käyttökokemuksella ja kiinnostavalla, ajankohtaisella ja tiukasti
konseptoidulla sisällöllä.
Työstimme myös uutta strategiaa tulevalle strategiajaksolle iteroiden oman hallituksemme kanssa,
ja loppusyksyllä oli uusi setti valmis. Uudessa strategiassa jatkamme strategisen muotoilun laaja-alaista
edistämistä, mutta pyrimme keskittymään ihmisille,
yrityksille ja yhteiskunnalle merkitykselliseen arvoon.
Otamme YK:n kestävän kehityksen periaatteet mukaan tapahtumien teemoitukseen ja strategian toteuttamiseen laajemminkin.
Ehdimme vuoden aikana myös muuttaa Unioninkadulta Annankatu 16 B:hen, meidän nykytoimintaamme
paremmin sopiviin tiloihin.
Joulukuun lopulla aloitettiin Suomessa hoitohenkilökunnan koronarokotukset ja niiden laajeneminen muihin ryhmiin on tuonut vihdoin toivoa käsittämättömän
laajavaikutteiseen pandemiaan. Vuosi 2021 vaikuttaa
paremmalta, fyysisiä tapaamisia jo kovasti odottaen.
Lämmin kiitos kaikille Design Forum Finlandin ja
Taideteollisuusyhdistyksen jäsenille, yhteistyökumppaneille ja varsinkin omalle porukallemme, joka on
jaksanut tehdä ahkerasti ja luovasti töitä, konseptoida uusia palveluja ja pitää yllä hyvää henkeä koko vaikean vuoden.
Petteri Kolinen
toimitusjohtaja

Design Forum Finland löytää huomisen keskeiset

miä. Verkostomme ja toimintojemme tuella yritykset

teemat, osaamisalueet ja kehityskohteet muotoilun

kehittyvät, löytävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia

käytössä yritysten ja organisaatioiden hyödyksi.

ja vahvistavat kansainvälistä kilpailukykyään.
Tavoitteenamme on kasvattaa muotoilua strategisesti

Vuorovaikutteinen

käyttävien yritysten lukumäärää Suomessa.
Yhä useampi yritys saa mitatusti toimintamme kautta

Design Forum Finland rakentaa strategisen

hyötyä strategisesti käytetystä muotoilusta.

muotoilun osaamisverkostoa ja johtaa

Valmennuksemme lisäävät osaamista muotoilun

keskustelua muotoilun käytöstä

käytöstä, sen tuomista hyödyistä ja kestävistä liiketoimin-

kestävän liiketoiminnan vauhdittajana.

tamalleista. Tapahtumamme avaavat uusia näkökulmia
ja innostavat hyödyntämään muotoilua. Tapahtumien
ja valmennusten osallistujamäärä kasvaa jatkuvasti.

Merkityksellinen
Kasvatamme verkostojamme laajemmiksi ja monialaisemDesign Forum Finlandin toiminta on tuloksellista

miksi, jotta pystymme niiden kautta tuomaan lisää yhteis-

ja yritysten liiketoimintaan vaikuttavaa. Tuotamme

työmahdollisuuksia muotoilua hyödyntäville yrityksille ja

merkityksellistä lisäarvoa verkostollemme ja

organisaatioille. Tärkein verkostomme muodostuu jäsenis-

kohderyhmillemme, tavoitteenamme suomalaisten

tämme ja sen toimintaa kehitetään määrätietoisesti.

yritysten ja muotoilutoimialan menestys.
Viestimme muotoilualan ilmiöistä, tutkimuksesta ja

Vastuullinen

hyvistä esimerkeistä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Palkintomme ovat hyvä keino todentaa muotoilun
merkitystä menestyksessä. Seuraamme alan kehitystä

Vastuullisuus näkyy Design Forum Finlandin

ja olemme ensimmäisinä kertomassa siitä.

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

Osallistumme aktiivisesti muotoilualan yhteistyöhankkeisiin ja johdamme muotoilukeskustelua.
Kehitämme oman organisaatiomme osaamista,
sujuvaa yhteistyötä ja resurssitehokasta toimintaa.

I
Yritysten kilpailukyvyn
vahvistaminen
Design Forum Finlandin toiminnan tavoitteena on sen strategian mukaisesti auttaa yrityksiä kohti menestyvää ja kestävää liiketoimintaa, jossa hyödynnetään muotoiluajattelua ja
muotoilun menetelmiä. Tässä apuna ovat verkostomme ja toimintomme, joiden tuella yritykset voivat kehittyä, löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa kansainvälistä
kilpailukykyään. Tapahtumamme avaavat uusia näkökulmia ja innostavat hyödyntämään
muotoilua, ja valmennuksemme lisäävät osaamista muotoilun käytöstä, sen tuomista hyödyistä ja kestävistä liiketoimintamalleista.

In accordance with its strategy, Design Forum Finland aims to guide companies towards successful
and sustainable business that taps into design thinking and design-oriented methodologies. In these
efforts we are aided by our networks and operations which support companies in developing their
operations, finding new business opportunities and
bolstering their international competitiveness. Our
events open up new perspectives and encourage the
use of design, and our coaching boosts competence
in leveraging design, its benefits and sustainable
business models.

Design Forum -tapahtumat
JÄRJESTIMME VUODEN AIKANA kaksi Design Forum
Talk- ja kaksi Design Forum Date -tapahtumaa, jotka kaikki toteutettiin verkkotapahtumina. Siirtyminen
verkkoon oli luonnollisesti uudenlainen tapa toimia,
mutta välineet ja työskentelytavat saatiin nopeasti hallintaan ja tehokkaaseen käyttöön. Puheenvuoroissa
tuotiin esiin mm. sitä, kuinka korona-aikana on luotu
uutta liiketoimintaa muotoilun avulla ja kuinka juridiikkaa muotoillaan asiakaslähtöisesti. Verkkotapahtumien
myötä tapahtumien osallistujamäärä kasvoi ja kansainvälistyi. Tavoitimme tapahtumiemme kautta 1825
uniikkia katselijaa. Koko vuoden tapahtumien asiakastyytyväisyys oli 4,6 / 5.

OVER THE COURSE OF THE YEAR , we organised two

Design Forum Talk and two Design Forum Date events,
all of them online. The transition to an online environment naturally caused a set of new challenges, but we
were quickly able to grasp the new tools and methods
and begin using them efficiently. Thanks to the online
events, the number of our participants increased and
became more international.

7

Teknologiayrittäjä Maria Ritola moderoi molemmat Design Forum Date Online -tapahtumat.

Koen Meerkerk ja Hugo de Boon, Design Forum Date Online, Lahden Tiedeviikko.

Design Forum Date
DESIGN FORUM DATE -tilaisuudet ovat miniseminaareja, joissa käytännön esimerkit ja puheenvuorot antavat
ideoita yrityksen toiminnan kehittämiseksi muotoilun
avulla. Alueelliset tapahtumat ovat yrityksille ja muotoilupalveluiden tuottajille hyvä tilaisuus verkostoitua.
Vuoden 2020 aikana järjestettiin kaksi Date-tapahtumaa, toinen lokakuussa ja toinen marraskuussa. Lokakuun Design Forum Date oli osa Jyväskylän Kasvu
Open Karnevaalin ohjelmaa ja marraskuun Design Forum Date toteutettiin Lahden Tiedeviikon ohjelmassa
yhteistyössä Design Venture -ohjelman ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Molempien tapahtumien otsikkona oli Business, muotoilu ja merkitys, mutta puhujat
ja teemojen painotus vaihtelivat.
BOTH DESIGN FORUM DATE EVENTS were organised

in the autumn under the heading Business, design and
purpose but the speakers and thematic focuses varied.
October’s Design Forum Date was part of Jyväskylä’s
Kasvu Open Carnival, whereas November’s event took

”Alustusten myötä pääsee
hyvin kiinni siihen, mistä
muotoilussa on kyse
ja mitä liiketoimintahyötyä
sen kautta voi saavuttaa.”

4,6 / 5
Tapahtumien asiakastyytyväisyys
vuonna 2020.

DESIGN FORUM DATE ONLINE: BUSINESS,
MUOTOILU JA MERKITYS

DESIGN FORUM DATE ONLINE: BUSINESS,
MUOTOILU JA MERKITYS

27.10.2020 Kasvu Open Karnevaali

17.11.2020 Lahden Tiedeviikko

JYVÄSKYLÄN DF DATE oli osa Kasvu Open Karnevaalia, joka vuonna 2020 järjestettiin virtuaalisena. Kasvu
Open Karnevaali on vuosittain järjestetty tapahtuma,
joka tuo yhteen eri alojen kasvuyrityksiä ympäri Suomea. DF Daten puheenvuoroissa pohdittiin, kuinka yrityksen kilpailukykyä voidaan parantaa muotoiluosaamisen keinoin, tuottaa arvoa ja merkitystä asiakkaille
ja samalla kehittää kestäviä toimintatapoja.
Puhujina olivat Saara Järvinen / Kuudes, Antti Innanen / Dot., Sebastian Jansson / Made by Choice ja
Hanna Neuvo / Fyra sekä Petteri Kolinen / Design Forum Finland. Tapahtuman moderoi teknologiayrittäjä
Maria Ritola.

TAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN Lahden Tiedeviikolla, jonka aikana kuultiin yli 70 esitystä. Edustettuina olivat
kaikki Lahdessa toimivat korkeakoulut sekä joukko muita organisaatioita. Teemoittain jaotelluissa sessioissa
esiteltiin tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia mm. ympäristötutkimukseen, yrittäjyyskasvatukseen, hyvinvointiin, muotoiluun ja aluekehittämiseen liittyen.
Lahden Design Forum Date -tapahtumassa keskusteltiin mm. siitä kuinka yritykset voivat varautua
epävarmuuteen ja kuinka vastuullisia designbrandeja
rakennetaan. Puhujina olivat Ville Tikka / Poem Company, Petro Lahtinen / Woodio, Mikko Koponen / Finlayson, Koen Meerkerk & Hugo de Boon / Fruitleather
Rotterdam sekä Petteri Kolinen / Design Forum Finland. Tapahtuman moderaattorina oli teknologiayrittäjä Maria Ritola.

place during Lahti Science Week.
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Kyrö Distilleryn Mikko Koskinen, Design Forum Talk Online.

Julius Oförsagd juonsi toukokuisen Design Forum Talkin.

Design Forum Talk
DESIGN FORUM TALK -TILAISUUDET keskittyvät muotoilun strategiseen käyttöön ja liiketoiminnan kehittämiseen sen avulla. Teemoja syvennetään ja tarkastellaan eri näkökulmista asiantuntijapuheenvuoroin ja
esittelemällä ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä.
Design Forum Talk Online -tilaisuuksia järjestettiin
vuoden aikana kaksi. Toukokuisessa Design Forum Talkissa keskusteltiin uudesta, tiedostavasta asiakkaasta
ja yritysten mahdollisuuksista luoda uudenlaista arvoa niin asiakkaille, omistajille kuin yhteiskunnallekin.
Syyskuun DF Talk oli jo neljäntenä vuotena kierto- ja
biotalousteemainen ja englanninkielisenä kiinnosti
myös ulkomaisia kuulijoita.
THE DESIGN FORUM TALK organised in May addressed

our theme for 2020: Design and the new value. As usual, our DF Talk for September was themed around the
circular economy and included international speakers.
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DESIGN FORUM TALK ONLINE: MUOTOILU JA
UUSI ARVO
20.5.2020
KEVÄÄN ENSIMMÄINEN DF TALK muutettiin nopealla
aikataululla verkkotapahtumaksi. Siinä aiheena oli Design Forum Finlandin vuoden 2020 teema, muotoilu
ja uusi arvo. Lähtökohtana oli aiempaa tiedostavampi
kuluttaja, joka kannustaa yrityksiä uudenlaisen arvon
tuottamiseen taloudellisten hyötyjen lisäksi. Muotoilun
avulla voidaan löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun vaikkapa kestävyys, pitkä käyttöaika ja ekologisuus otetaan huomioon tuotteiden ja palveluiden
suunnittelussa. Toisaalta muotoilun keinoin voidaan
ratkaista yritysten isoja, monialaisia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai yhteiskuntaan.
Puhujina olivat Katri Vataja / Sitra, Sonja Lahtinen /
Tampereen yliopisto, Annika Boström-Kumlin / Verso
Food, Jussi Mantere / Kesko Oyj, Mikko Koskinen / Kyrö
Distillery ja Petteri Kolinen / Design Forum Finland. Tapahtuman moderoi Julius Oförsagd / Arctic Factory.

”Ammattimaisia ja
laadukkaita foorumeita
keskustelulle ja tiedon
jakamiselle ei ole liikaa.”

1 825
Uniikkien katsojien määrä
Design Forum -tapahtumissa
vuonna 2020.

DESIGN FORUM TALK�3 CIRCULAR
ECONOMY ONLINE
9.9.2020
NELJÄTTÄ KERTAA JÄRJESTETTÄVÄN Design Forum
Talk <3 Circular Economy -tapahtuman asiantuntijapuheenvuoroissa ja yritysesimerkeissä kerrottiin kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta. Tapahtuma
esitteli pitkän linjan kestävyydestä ja kiertotaloudesta
tunnettuja edelläkävijäyrityksiä sekä antoi rohkaisevia
esimerkkejä vielä lineaarisesti toimivien yritysten siirtymisestä kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintaa.
Puhujat olivat Nina Kopola / Business Finland,
Romy Rawlings / Vestre ( Norja ), Peter Post / Scholz &
Volkmer ( Saksa ), Saara Azbel / Marimekko, Rick Veenendaal / Royal Ahrend ( Alankomaat ), Ryan Gellert /
Patagonia ( Alankomaat ) ja Petteri Kolinen / Design Forum Finland. Tapahtuman moderoi Katja Lindroos /
Urban Practices. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä
Alankomaiden Suomen suurlähetystön kanssa ja se oli
osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.
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Arni Aromaa, Pentagon Design, Design Forum Studio, kuva: Jaska Poikonen.

Valmennus
TAPAHTUMIEN OHELLA valmennus ja sparraus ovat
Design Forum Finlandin ydintoimintoja. Design Forum
Studio -valmennukset lisäävät osaamista muotoilun
käytöstä, sen tuomista hyödyistä ja kestävistä liiketoimintamalleista. Vuonna 2020 DF Studion painopiste oli
edelleen strategisessa muotoilussa.
Yhteistyötä tehtiin myös erilaisissa muotoilun strategista käyttöä edistävissä hankkeissa. Design Forum
Finland osallistui Creve 2.0 -hankkeen strategisen
muotoilun osaamiskiihdyttämön valmennusmoduulien
suunnitteluun ja Petteri Kolinen toimi alustajana osaamiskiihdyttämössä.
ALONGSIDE THE EVENTS, Design Forum Finland’s core

activities include coaching and sparring. They increase
competence in the use of design, its benefits and sustainable business models.
The 2020 theme for the Design Forum Studio training events was still strategic design. The aim of the training is to increase the strategic understanding of design
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Design Forum Studio, kuva: Jaska Poikonen.

Design Forum Studio
and its methods in companies and organisations. One
coaching event on strategic design was held in-person
at the beginning of March, but the remaining three were
online events. A total of 143 persons from 119 companies
took part in our coaching events.

Sparraus
DESIGN FORUM FINLANDIN tarjoamat sparraukset
ovat keskusteluja yrityksen tai organisaation ylimmän
johdon kanssa. Sparrauksen avulla etsitään 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 68 ja palaute niistä oli yleisesti tyytyväistä.

DESIGN FORUM STUDIO -koulutuskokonaisuuden teemana oli vuonna 2020 edelleen strateginen muotoilu. Strategisen muotoilun valmennus -koulutuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä muotoilun ja sen
menetelmien käytöstä yrityksessä tai organisaatiossa
strategisella tasolla. Tätä kautta luodaan uusia mahdollisuuksia kasvulle ja liiketoiminnan kehittymiselle.
Vuoden ensimmäinen Strategisen muotoilun valmennus ehdittiin toteuttaa Turussa aivan maaliskuun
alussa. Kuten muutkin Design Forum Finlandin tapahtumat ja tilaisuudet, valmennus siirtyi verkkoon ja seuraavat valmennukset kesä-, loka- ja marras–joulukuussa toteutettiin online-tllaisuuksina. Nämä valmennukset
olivat myös maksuttomia, koska Design Forum Finland
halusi näin tukea koronapandemian haastamia yrityksiä.
Strategisen muotoilun valmennus koostuu puolen päivän mittaisista moduuleista, joiden teemat
ovat keskeisiä muotoilun strategiseen käyttöön liittyviä tekijöitä. Teemat olivat: Identiteetistä brändiksi,
Kokonaisvaltaisen brändikokemuksen rakentaminen,
Muotoilulla kasvua ja arvoa ja Strateginen muotoilu yri-

4,5 / 5
Valmennusten asiakastyytyväisyys
vuonna 2020.

tyksen johdon työkaluksi. Vuoden viimeinen koulutus
sisälsi uuden ennakointia käsitelleen johdantoluennon
Tulevaisuuden ennakointi osana yrityksen strategiaa.
Valmentajina toimivat kunkin teeman asiantuntijat.
Vuoden aikana pidettyihin neljään valmennukseen
osallistui yhteensä 143 henkilöä 119 eri yrityksestä ja
organisaatiosta. Valmennusten asiakastyytyväisyyden
keskiarvo oli 4,5 / 5.
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Projektit
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.

mote sustainable consumption and production in the
Nordic countries. Design Forum Finland has been actively involved in compiling content for the yearbooks
published by the project and distributing them to the
Finnish audience.

IN 2020 DESIGN FORUM FINLAND continued its partici-

pation in three collaboration projects combining sustainable development and design. The projects develop various areas of design in a multidisciplinary manner and
glean new information to support the use of design competence, especially in the context of circular economy.
EcoDesign Circle 4.0 is a joint project of countries in
the Baltic Sea area. It aims to increase the capabilities
of designers and companies to develop service-based
tools and approaches to the circular economy. The project will end in January 2021. The HerääPahvi! (Wake Up
Cardboard!) project involved using the side streams of
the food industry with wood fibres to develop new kinds
of packaging concepts. The project concluded at the end
of December. SustaiNordic is a Nordic collaborative
network and platform, the purpose of which is to pro-
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EcoDesign Circle 4.0
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 -hanke käynnistyi huhtikuussa
2019 Saksan ympäristöviraston (Umweltbundesamt,
UBA) johdolla. Muut partnerit 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 verkottaa mm. muotoilualan,
kiertotalouden ja kestävän kehityksen ammattilaisia,
yrityksiä, muotoiluorganisaatioita sekä koululaitoksia.
Pyrkimyksenä on kasvattaa ymmärrystä ja osaamista kiertotaloudesta ja kestävän kehityksen mukaisesta
suunnittelusta. Hanke kestää tammikuuhun 2021.
Design Forum Finland on vastannut tätä edeltävässä hankkeessa EcoDesign Sprint -mallin kehitystyöstä.
EcoDesign Sprint on strateginen ja konkreettinen työkalu, jossa monialainen tiimi työstää asiakasyritykselle
uusia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia ensisijaisena tavoitteenaan kehittää asiakasyrityksen liiketoimintaa. Alkuperäistä EcoDesign Sprinttiä
pilotoitiin helmikuussa 2020 Pietarissa venäläisen projektikumppanin Medina Artin kanssa. Asiakasyrityksenä
oli pietarilainen huonekaluyritys First Furniture Factory.
Vuoden aikana Sprint-mallia jatkokehitettiin soveltumaan paremmin myös palvelupohjaisten yritysten
käyttöön. Kehitystyöhön osallistuivat palvelumuotoilutoimisto Hellon ja kiertotalouden asiantuntijayritys
Ethica Oy. Uutta EcoDesign Sprint 4.0 -mallia pilotoitiin Suomessa marraskuussa 2020.
Asiakasyritykseksi valittiin avoimen haun kautta Ylva
Oy. 2,5-päiväiseen työpajaan osallistui myös virolaisia

ja saksalaisia muotoilun asiantuntijoita, tarkoituksena
siirtää uuden Sprint-mallin käyttöön liittyvää osaamista eteenpäin. IDZ järjesti EcoDesign Sprint 4.0 -pilottityöpajan joulukuussa 2020 ja Eesti Disaini Keskus tammikuussa 2021.
EcoDesign Circle 4.0 -hankkeen yhtenä keskeisenä
toimenpiteenä on jakaa kiertotaloutta ja muotoilua yhdistäviä menetelmiä ja osaamista ”Train the Trainer” -tapahtumissa. EcoDesign Sprintiä esiteltiin ja koulutettiin
muotoilun ja kiertotalouden asiantuntijoille Eesti Disaini Keskuksen järjestämässä kansainvälisessä tapahtumassa 11.5.2020. EcoDesign Circle 4.0:ssa kehitettyä
Learning Factorya pilotoitiin suomalaisten ja virolaisten
osallistujien kanssa virtuaalisesti 24.–25.9.2020. EcoDesign Learning Factory 4.0 on kaksipäiväinen työpaja, jossa opetellaan kehittämään kiertotalouden mukaisia palveluja. Työpajan fasilitoivat konsulttiyritys Fjordin
palvelumuotoilijat Berliinistä ja Fraunhofer IZM:n kiertotalousasiantuntijat.
Vuoden 2020 aikana EcoDesign Circle 4.0 -hankkeessa järjestettiin kaksi virtuaalista partneritapaamista. 5.–6.5.2020 tapaamisen järjesti Eesti Disaini Keskus ja 2.–3.12.2020 Stiftelsen Svensk Industridesign
(SVID).
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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.
Helmikuussa 2020 hanke julkaisi toisen vuosikirjansa The Nordic Report 02:n, jossa esiteltiin jälleen pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta. Kirjan teemoja olivat muun muassa bio- ja

kiertotalous, vastuullisuus julkisissa hankinnoissa sekä
monialainen yhteistyö. Kolmas kirja, The Nordic Report 03 julkaistiin marraskuussa. Se esitteli kaksitoista
ajankohtaista ilmiötä, muun muassa siirtymän lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, idean jätteettömästä
yhteiskunnasta ja näkymiä kuljetuksen ja ruoantuotannon tulevaisuuteen.
Design Forum Finland toimitti molempia julkaisuja
suomalaisille pääkohderyhmille. Näihin kuuluu päättäjiä ja vaikuttajia, kestävän kehityksen asiantuntijoita
sekä median ja valtion edustajia, jotka työskentelevät
muotoilun, arkkitehtuurin, innovaation, kaupan alan ja
ympäristöasioihin liittyvissä tehtävissä. Lisäksi julkaisuja ja niiden kestävän kehityksen sisältöjä on jaettu ja
markkinoitu aktiivisesti koko vuoden ajan Design Forum Finlandin eri viestintäkanavissa.

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

HerääPahvi!
HERÄÄPAHVI! on Tampereen ammattikorkeakoulun,
Luonnonvarakeskuksen ja Design Forum Finlandin yhteishanke, jossa elintarviketeollisuuden sivuvirroista
luodaan puukuitujen kanssa uudenlaisia pakkauskonsepteja. Näiden kaupallisia mahdollisuuksia laajennetaan muotoilun, viestinnän ja brändin rakentamisen
keinoin. Hankkeessa yhdistyvät luovien alojen osaaminen, bio- ja kiertotalous sekä uusimmat innovaatiot.
Hankkeelle saatiin rahoitusta EU:n sosiaalirahastosta ja
sen kesto oli 1.8.2018–30.10.2020.
Design Forum Finlandin tehtävänä hankkeessa oli
varmistaa muotoiluajattelun periaatteiden toteutuminen. Tavoitetta edistettiin työpajojen kautta, joissa
hankkeen eri sidosryhmiä oli mukana. Vuoden 2020
aikana hankkeessa jatkettiin elintarviketeollisuuden
sivuvirtoja hyödyntävän pakkausmateriaalin kehittämistä. Yhteiskehittämisen menetelmillä työpajoissa
ideoiduista pakkauksista suunniteltiin ja valmistettiin prototyypit esittelemään materiaalin monipuolisia
käyttömahdollisuuksia.
Hanke järjesti vuonna 2020 kaksi webinaaria. 26.8.
kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja pakkaustrendeistä,
brändin luomisesta ja uusista innovatiisivista pakkaus-
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The Nordic Report 03, kuva: Daniel Engvall.

materiaaleista sekä esiteltiin hankkeen tuoreimmat
kuulumiset. Puhujina olivat Ilkka Harju / Metsä Board,
Antti Porkka / Porkka & Kuutsa, Heidi Peltola / Sulapac
ja Päivi Viitaharju / TAMK.
Päätöswebinaarissa 26.11. esiteltiin hankkeessa toteutetut esimerkkipakkaukset. Ohjelmassa oli asiantuntijapuheenvuoroja puukuituun pohjautuvista uusista
tuotteista, elintarvikepakkausten jätekuorman vähentämisestä ja innovatiivisesta pakkausmuotoilusta. Puhujina olivat Virpi Korhonen / Uusi puu, Vilja Varho / Luke,
Anna Glansén / Tomorrow Machine ( Ruotsi ) ja Päivi Viitaharju / TAMK. Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen Design Forum Finlandista moderoi molemmat webinaarit.
Hankkeen kaikkien tapahtumien asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,5 / 5. Erityisesti osallistujat kokivat tapahtumien lisäävän omaa ammatillista osaamista. Hankkeen aikana luovien alojen edustajat oppivat
kiertotaloudesta ja bio- ja kiertotalouden osaajat muotoilusta ja sen menetelmien käytöstä mm. monialaisten, osallistavien työpajojen kautta. Hanke sai runsaasti julkisuutta kotimaisessa lehdistössä kiertotaloutta
konkreettiseksi tekevien pakkausprototyyppien avulla. Hanke päättyi jatkoajan jälkeen 31.12.2020.
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II
Muotoiluviestintä ja
-markkinointi
Strategiansa mukaisesti Design Forum Finlandin tehtävänä on viestiä muotoilualan ilmiöistä,
tutkimuksesta ja hyvistä esimerkeistä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Seuraamme alan
kehitystä ja kerromme uusista menetelmistä.
Osallistumme myös aktiivisesti muotoilualan
yhteistyöhankkeisiin ja muotoilukeskusteluun.
Viestimme laajalti muotoilun tuottamasta arvosta yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Design
Forum Finland Awards -konseptimme ja siihen
kuuluvat muotoilupalkinnot ovat hyvä keino todentaa muotoilun merkitystä menestyksessä.

In accordance with its strategy, Design Forum Finland’s aim is to communicate about the phenomena in
the design industry, research and good benchmarks,
both nationally and globally. We are keeping a close
eye on developments in the field and will always be
among the first to draw attention to new methods. We
also actively engage in the design sector’s collaboration projects and strive to lead the discussion around
design. The Design Forum Finland Awards concept
and the design awards themselves are a good way to
affirm the importance of design for success.

Viestintä ja markkinointi
VUODEN 2020 VIESTINTÄÄ JA MARKKINOINTIA leimasivat palvelujen ja toimintojen siirtyminen verkkoon.
Design Forum Finlandin monipuolinen kanavarakenne
mahdollistaa hyvin erilaisten yleisöjen tavoittamisen.
Verkkosivujen sisältöjä ja teknistä alustaa kehitettiin
edelleen. Sivuille tuotettiin paljon uutta sisältöä, esimerkiksi taustatietoa muotoilun käytön edistämiseksi ja
linkkejä kotimaisiin ja ulkomaisiin oppaisiin ja raportteihin. Taideteollisuusyhdistyksen 145-vuotisjuhlavuosi toi
mukanaan monipuolisesta toiminnasta kertovia tekstejä ja blogikirjoituksia, ja nostoja sosiaalisessa mediassa.
Muotoilualan asiantuntijoille suunnatussa LinkedIn-kanavassamme jaamme vain omaa sisältöämme ja sen
seuraajamäärä on kasvanut huomattavasti. Kanavien
kehitystyössä keskityttiin Instagramiin.

Design Forum Finlandin näkyvyyden kasvattamiseksi jatkettiin brändin kehittämistä mm. kuvauttamalla lisää brändikuvia. Kuvamaailmalla pyritään heijastamaan
arvojamme ja identiteettiämme. Design Forum Finland
Awards -palkintokokonaisuudelle luotiin uusi konsepti
ja visuaalinen ilme, joka näkyi kokonaisuudessaan DFF
Awards -näyttelyssä elokuussa.
Teimme myös yhteistyötä mm. ulkoministeriön ja
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Business Finlandin
kanssa, esim. maakuvatyössä. Tapahtumamarkkinointia tehtiin mm. alueellisten kehitysyhtiöiden kanssa. Vakituisia viestintäyhteistyökumppaneita olivat muotoilualan eri toimijat kuten Ornamo, Grafia, Helsinki Design
Week ja Habitare. Olemme myös aktiivisesti olleet mukana uudessa Finnish Design Info -hankkeessa.
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Design Forum Finland Awards, Näyttelykeskus WeeGee, Espoo.

Design Forum Finland Awards
IN 2020, COMMUNICATIONS AND MARKETING efforts

were characterised by services and activities being taken online, as well as related communications. Plenty
of new content was created for the website with regard
to the 145th anniversary year of the Finnish Society of
Crafts and Design, for example.
The Design Forum Finland brand was further developed by supplementing the visual schemes. A separate
visual identity was also created for the new Design Fo-

+ 48 %
Facebook-sivun kokonaiskattavuuden
kasvu vuodesta 2019.

rum Finland Awards concept.
In terms of communications and marketing, there
was a wealth of cooperation with parties such as the
Ministry for Foreign Affairs and Business Finland with
regard to efforts relating to Finland’s country image,
for example.

+ 79 %
Design Forumin seuraajien määrän
kasvu LinkedInissä vuonna 2020.
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DESIGN FORUM FINLANDIN toimintaan kuuluvat

muotoilupalkinnot ja niiden kautta muotoilun esitteleminen suurelle yleisölle. Vuonna 2020 palkinnot
koottiin ensimmäistä kertaa yhteen Design Forum
Finland Awards -palkintokonseptin alle sekä yhteisnäyttelyyn. Näyttelykeskus WeeGeessä Tapiolassa
oli elo–syyskuun vaihteessa esillä yritysten muotoilun käyttöä palkitsevan Fennia Prizen, elämäntyöstä
annettavan Kaj Franck -muotoilupalkinnon ja Vuoden
nuori muotoilija -tunnustuksen voittajien töitä ja teoksia. Palkintokonseptiin kuuluva Estlander-mitali jaettiin myöhemmin syksyllä Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 145-vuotispäivänä.

Year award, and the Fennia Prize, which is granted to
companies that leverage design.
In the Fennia Prize 20 competition, the Fennia Prize
Grand Prix was won by Dottir Attorneys with its Dottir Legal Design concept. The four Fennia Prize Winner awards were granted to Planmeca Oy, RideCake,
City of Turku and Woodio Oy. In addition, eleven
honourable mentions were awarded. The IPR honourable mention distributed by the Finnish Patent and Registration Office was awarded to Konecranes Global Oy
and Woodio Oy.
The winner of the Kaj Franck Design Prize for 2020
was designer and interior architect Ilkka Suppanen. The

THE DESIGN AWARDS handed out by Design Forum

Young Designer of the Year 2020 award went to ceramic

Finland in 2020 were, for the first time, collected under

artist Matias Liimatainen. The Estlander Medal, which

the Design Forum Finland Awards concept and into a

is part of the same award concept, was awarded on the

joint exhibition which featured works by the winners of

145th anniversary of the Finnish Society of Crafts and

the Kaj Franck Design Prize, the Young Designer of the

Design to ceramic artist Karin Widnäs.
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Design Forum Finland Awards, Näyttelykeskus WeeGee, Espoo.

Design Forum Finland Awards, Näyttelykeskus WeeGee, Espoo.

Fennia Prize 20
FENNIA PRIZE 20 -KILPAILU alkoi jo syksyllä 2019,
jolloin kilpailuun ilmoittautuminen oli käynnissä. Kilpailuun lähetettiin lähes 50 hakemusta ja esiraadin
karsinnan jälkeen omaa kilpailutyötään pääsi esittelemään tuomaristolle 20 yritystä. Fennia Prize 20 -muotoilukilpailun järjesti Design Forum Finland yhdessä
Fennia-konsernin, Elon ja Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.
Pääpalkinnon Fennia Prize Grand Prix’n voitti lakiasiatoimisto Dottir Legal Design -konseptillaan. Strategista muotoilua ja lakiasioiden tuntemusta yhdistävä
Legal Design on ensimmäinen palvelukonsepti, joka
on tuonut pääpalkinnon yrityksille suunnatussa kilpailussa. Dottirin Legal Design on käytännössä muotoilun
menetelmiä, mm. monialaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä hyödyntävä lähestymistapa, jota käytetään erilaisten juridisten haasteiden ratkaisemisessa. Tuloksena
saadaan asiakasystävällisempää ja ymmärrettävämpää juridiikkaa.
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Kilpailussa jaettiin pääpalkinnon lisäksi neljä 5 000
€:n suuruista Fennia Prize Winner -palkintoa. Ne saivat
Planmeca Oy Planmeca Viso G5 -röntgenlaitteesta,
ruotsalainen RideCake sähkökäyttöisestä kevytmoottoripyörästä, Turun kaupunki kaupunkiopastamisen
konseptista ja pilotoinnista sekä Woodio Oy puukomposiittipesualtaista.
Fennia Prize -kunniamaininnan saivat seuraavat yksitoista yritystä: Charlie Care Oy / Charlie Collar -koirankauluri, Fiskars Finland Oy Ab / Fiskars Norden
-kirves, Hamari Auditorium Furniture Solutions Oy /
Mono-auditoriotuoli, Hive Helsinki -säätiö / Hive-koodauskoulu, Konecranes Global Oy / S-Series -siltanosturisarja, Loupedeck / Loupedeck Creative Tool -konsoli, Merivaara / Practico-leikkauspöytä, Planmeca Oy /
Planmeca Solanna Vision -hammashoitovalaisin, Tampereen Raitiotie Oy / Tampereen Ratikka, Tarvas / Tarvas Explorer -kengät ja Vieser Oy / Vieser Dot, lattiakaivon designkansi.

+ 194 %
Fennia Prize 20 -kilpailun
voittajien julkistus nosti
verkkosivujen kuukausittaisen
kävijämäärän toukokuussa
ennätyksellisen suureksi.

Patentti- ja rekisterihallitus jakoi lisäksi 5 000 €:n
IPR-kunniamaininnan ansiokkaasta immateriaalioikeuksien hyödyntämisestä. Vuonna 2020 palkinto jaettiin kahden yrityksen kesken, Konecranes Global Oy
palkittiin C- ja S-sarjan nostolaitteiden patenteista ja
mallioikeuksista ja Woodio Oy puukomposiittipesualtaiden patenteista ja tavaramerkkisuojauksista.
Fennia Prize 2020 -kilpailun tuomaristoon kuuluivat Hanna Länsivuori / Fennia, Guy Julier / Aalto-yliopisto, Anna Lauttamus-Kauppila / Patentti- ja rekisterihallitus, Mikko Koivisto / Helen, Antti Mäkelä / Aivan,
Maria Sipilä / Sipilä Consulting Oy, Riikka Iivanainen /
Aalto-yliopisto ja juryn puheenjohtajana Petteri Kolinen / Design Forum Finland.
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Vuoden nuori
muotoilija
KERAAMIKKO MATIAS LIIMATAINEN sai Vuoden nuori
muotoilija -palkinnon vuonna 2020. Palkintojuryn mukaan Liimataisen työt liikkuvat käyttötaiteen ja taiteen
välimaastossa. Hän luo omaperäisiä veistoksellisia
hahmoja, koruja tai valaisimia keramiikasta, lasista ja
puusta. Matias Liimataisen käyttämät tekniikat ovat aikaa vieviä ja usein itse kehitettyjä. Lopputulos voi näyttää aivan muulta kuin keramiikalta ja töissä on monenlaisia tasoja ja oivalluksia. Matias Liimataisen töissä on
dynamiikkaa ja tunnelma saavutetaan pienillä ja aidon
oloisilla asioilla. Värien käyttö on rohkeaa ja esineet
toimivat joka suunnasta, totesi palkintojury.
Palkintojuryyn vuonna 2020 kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, taiteen
maisteri Mikko Paakkanen, muotoilija Saara Renvall /
Creative Studio Renvall ja johtaja Johanna Råman /
Institut finlandais.

Vuoden nuori muotoilija -palkinto on suuruudeltaan
5 000 € ja vuosina 2018–2022 siihen kuuluu lisäksi
Suomen Ranskan instituutin IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi Matias Liimataisen residenssijaksot ja näyttely siirtyivät vuodelle 2021.

Keraamikko
Matias Liimatainen
sai Vuoden nuori
muotoilija -palkinnon.

Ilkka Suppanen, kuva: Paavo Lehtonen.

Matias Liimatainen, kuva: Paavo Lehtonen.

Kaj Franck muotoilupalkinto
KAJ FRANCK -MUOTOILUPALKINNON saajaksi vuonna
2020 valittiin muotoilija, sisustusarkkitehti Ilkka Suppanen. IIkka Suppanen on tehnyt menestyksekkään ja
pitkän uran muotoilun ja taiteen parissa. Hän opiskeli
sekä sisustus- ja kalustesuunnittelua Taideteollisessa
korkeakoulussa että arkkitehtuuria Teknillisessä korkeakoulussa ja teki läpimurtonsa 1990-luvun loppupuolella yhtenä Snowcrash-ryhmän perustajista. Ilkka
Suppanen on suunnitellut huonekaluja, valaisimia ja
erilaisia kuluttajatuotteita, kuten mm. lasia, lukuisille
suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille. Portfolioon
mahtuu myös arkkitehtuuria, näyttelysuunnittelua ja
taideprojekteja.
Kaj Franck -palkintojury totesi, että Ilkka Suppasen
töiden takana on aina ollut paljon ajattelua, harkintaa
ja tinkimättömyyttä. Työskentely on ollut hyvin monialaista eikä Suppanen ole ollut sidottu tiettyyn tuoteryhmään, brändiin tai maahan.
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Vuoden 2020 Kaj Franck -muotoilupalkinnon juryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design
Forum Finland, museonjohtaja Pilvi Kalhama / Espoon
modernin taiteen museo EMMA, asiamies Pentti Kivinen / Suomen Messusäätiö, kuraattori, toimittaja Isa
Kukkapuro ja muotoilija, professori Heikki Orvola.
Palkinnon pääyhteistyökumppani ja rahoittaja on
Suomen Messusäätiö. Kaj Franck -muotoilupalkinto
on suuruudeltaan 10 000 €. Palkinto jaettiin vuonna
2020 29. kerran.
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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 2020 Suomen ehdokkaana oli muotoilijaduo
Jukka Jokinen ja Heikki Konu.

Karin Widnäs, kuva: Timo Junttila.

Estlander-mitali
SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS jakoi 145-vuotisjuhlavuotenaan tunnustuspalkintonsa hopeisen
Estlander-mitalin. Palkinto myönnettiin keraamikko
Karin Widnäsille.
Suomalaisella taidekeramiikalla on pitkät ja kansainvälisestikin huomattavat perinteet, joita Karin Widnäs on jatkanut omassa työssään. Estlander-mitalin jakoperusteissa korostetaan, kuinka Karin Widnäs on
toiminut ja toimii edelleen tuotteliaana keraamikkona
ja alan aktiivisena edistäjänä. Hänen suuri aikaansaannoksensa on yksityinen keramiikkamuseo KWUM, joka
avautui yleisölle Fiskarsissa vuonna 2019.
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Suomalaisella taidekeramiikalla on pitkät ja
huomattavat perinteet,
joita Karin Widnäs
on jatkanut.
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Suomi muotoilee -näyttely 1979 / 1980, kuva: Johnny Korkman / STY:n arkisto.

Arkisto

STY 145 vuotta
29.10.2020 Suomen Taideteollisuusyhdistyksen pe-

rustamisesta tuli kuluneeksi 145 vuotta. Juhlavuosi näkyi syksyllä Design Forum Finlandin verkkosivuilla blogien ja sisältöjen kautta. Sosiaalisen median kanavissa
julkaistiin yhdistyksen pitkästä toiminnasta kertovia
lyhyitä tekstejä. Juhlapäivänä julkistettiin myös hopeisen Estlander-mitalin saaja, joka oli keraamikko Karin
Widnäs.

STY:n 100-vuotisnäyttely Ateneumissa, kuva: Krister Katva / STY:n arkisto.

145-vuotisjuhlavuosi
näkyi Design Forum
Finlandin verkkosivuilla
ja somekanavissa
yhdistyksen pitkästä
toiminnasta kertovien
blogien ja sisältöjen
kautta.

SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYKSEN / Design Fo-

rum Finlandin arkisto on Suomen laajimpia muotoiluarkistoja. Siihen 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.
THE ARCHIVE of the Finnish Society of Crafts and De-

sign / Design Forum Finland is one of the largest design
archives in Finland. 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.
Taideteollisuusnäyttely Taidehallissa 1932, kuva: STY:n arkisto.
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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. Strategiamme mukaisesti kasvatamme verkostojamme laajemmiksi ja
monialaisemmiksi, jotta pystymme niiden
kautta tuomaan lisää yhteistyömahdollisuuksia muotoilua hyödyntäville yrityksille ja organisaatioille. Tärkein verkostomme
muodostuu jäsenistämme.

The services, events and membership of Design
Forum Finland help design industry operators and
those interested in design integrate with the competence network for strategic design. In accordance
with our strategy, we are expanding and diversifying
our networks to be able to provide more collaboration opportunities to companies and organisations
that utilise design. Our most important network is
formed by our members.

Suomen Taideteollisuusyhdistys
DESIGN FORUM FINLANDIN / Suomen Taideteollisuus-

THE MEMBERS of Design Forum Finland / Finnish So-

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 pitkän aikavälin arvoa kaikille sidosryhmille ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.
Jäsentemme kanssa muodostamme Suomen suurimman strategisen muotoilun osaamiskeskittymän.
Suomen Taideteollisuusyhdistykseen kuului vuoden
2020 lopussa 57 jäsentä.

ciety of Crafts and Design represent the Finnish design
sector diversely and include companies and organisations that produce design services or utilise them, for
example.
At the end of 2020, the Finnish Society of Crafts and
Design had 57 members. Over the course of the year, we
organised two member events and presented our members and their work on our social media channels.
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Edustukset, puheenvuorot
& vaikuttajaverkostot
YKSI TAPA VAIKUTTAA muotoilu-, kulttuuri- ja 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 uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon hankkeeseen.
Toimitusjohtaja Petteri Kolinen oli myös jäsenenä
mm. seuraavissa: Habitare Advisory Board, Fennian
hallintoneuvosto ja Fennian brändiuudistuksen advisory board, Nuutajärven Kulttuurisäätiön hallitus, opetusja kulttuuriministeriön kulttuuriviennin arviointiryhmä,
Creative Finlandin luovien alojen tiekarttatyöryhmä,

Loook Industries hallitus, AVEK Kopioston CreaDemoja CreMa-apurahatoimikunta, Suomalainen huonekalu
-kilpailun jury, Timantin tekijät -jury / LAB Lahti.
Petteri Kolinen piti myös useita muotoilua käsitteleviä seminaaripuheenvuoroja ja alustusesityksiä erilaisissa kehitys- ja strategiahankkeissa. Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen oli puhumassa 3.11. European
Resource Forumissa aiheesta Resource efficient and
circular design – from niche to mainstream yhdessä
Ronja Scholzin ( Fraunhofer Institute ) kanssa.
ONE WAY OF INFLUENCING in the fields of design, cul-

ture and business is involvement in various positions of
trust. This helps increase the visibility of design competence, support networks in the industry and forge connections to a variety of organisations. Design Forum Finland has representatives in the boards of organisations,
such as the Design Museum, Kunsthalle Helsinki and
Museum of Finnish Architecture.

Jäsentoiminta

Muotoilutoimijoiden yhteistyö

VUODEN AIKANA JÄRJESTIMME kaksi jäsentilaisuutta.
Tammikuussa kokoonnuimme seuraamaan yhdessä Sitran megatrendien 2020 julkistustilaisuutta. Pandemia
siirsi jäsentapahtumat verkkoon, joten marraskuun lopun jäsenaamupäivänä tarjosimme jäsenillemme mahdollisuuden kuunnella futuristi Elina Hiltusen esitystä
ennakoinnin merkityksestä mm. yritysten strategian
suunnittelussa. Esittelimme jäsentemme toimintaa viikoittain sosiaalisen median kanavissamme. Design Forum Finlandin toiminnasta ja tapahtumista kertovia jäsentiedotteita lähetimme myös säännöllisesti.

DESIGN FORUM FINLAND on aktiivisesti mukana erilaisissa muotoilualan yhteistyöhankkeissa. Jo monien
vuosien ajan olemme olleet mukana ulkoministeriön
maakuvatyöryhmässä, jossa tavoitteenamme on vahvistaa muotoilun näkyvyyttä osana Suomen brändiä
ja maakuvaa. Samoin olemme pitkään olleet mukana
UM:n viestintäyksikön koordinoimassa työryhmässä,
joka pyrkii edistämään Suomen näkyvyyttä ulkomaisissa medioissa ja jossa ovat mukana muotoilualan keskeiset toimijat, museot ja Helsingin kaupunki. Kansainvälinen yhteistyö toteutuu mm. kiertotaloushankkeiden
kautta. Niissä on mukana muita muotoilualan organisaatioita lähinnä Pohjoismaista ja Itämeren alueelta.
DESIGN FORUM FINLAND is actively involved in a vari-

ety of cooperation projects in the design sector. In the
country image working group of the Ministry for Foreign Affairs, our goal is to strengthen the visibility of
design as part of Finland’s brand and country image.
International cooperation is carried out through circular economy projects, for example. Finnish Design Info,
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which is a significant collaborative project for Finnish
design-sector operators, was initiated in 2019. Design
Forum Finland has been involved in the project’s working group which has worked to build an operating concept and a visual identity for the new organisation.

Finnish Design
Info
Kotimaan muotoilutoimijoiden merkittävä yhteistyöhanke, muotoilun tiedotuskeskus Finnish Design Info
käynnistyi syksyllä 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön
tuella. Design Forum Finland on ollut mukana hanketyöryhmässä, jossa vuoden 2020 aikana on rakennettu
organisaatiota sekä sen toimintakonseptia, visuaalista
ilmettä ja viestintästrategiaa. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin huhtikuussa 2020 Kirsi Korhonen. Vuoden 2020 lopulla hankkeelle on haettu jatkorahoitusta
ministeriöltä.
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IV
Design Forum Finlandin
organisaatio
Design Forum Finland pyrkii olemaan strategisesti käytetyn muotoilun halutuin yhteistyökumppani, edelläkävijä ja aktiivinen
verkostojen rakentaja. Tavoitteenamme on
kasvattaa muotoilua strategisesti käyttävien yritysten lukumäärää ja tuottaa yhä useammalle yritykselle toimintamme kautta
hyötyä muotoilusta. Haluamme aktiivisesti
osallistua muotoilualan yhteistyöhankkeisiin ja johtaa muotoilukeskustelua. Kehitämme organisaatiomme osaamista, yhteistyötä ja resurssitehokasta toimintaa.

In accordance with its new strategy, Design Forum
Finland strives to be the most sought-after partner,
a pioneer and an active builder of networks with regard to strategically used design. Our goal is to grow
the number of companies using design in a strategic manner and generate benefit from design to an
increasing number of businesses through our operations. It is our goal to be actively involved in the
design sector’s cooperation projects and lead the
discussion around design. We develop our own organisation’s competence, seamless cooperation and
resource-efficient operations constantly.

Organisaation kehittäminen
VUODEN 2020 AIKANA UUSIMME strategiamme. Strategiatyötä tehtiin henkilöstön kesken verkossa ja luonnosta muokattiin yhdessä hallituksen kanssa. Strategian mukaisesti päätehtävämme on auttaa yrityksiä kohti
menestyvää ja kestävää liiketoimintaa, jossa hyödynnetään muotoiluajattelua ja muotoilun menetelmiä. Strategia luo viidelle vuodelle suuntaviivat, joita tarkennetaan henkilöstön kesken vuosittain.
Koronaviruspandemia pakotti myös Design Forum
Finlandin siirtämään palvelujaan digitaalisiksi, mikä sujui haasteista huolimatta hyvin. Ensimmäinen Design
Forum Talk Online järjestettiin jo toukokuussa. Verkkotapahtumien ja valmennusten etuna on, että niillä saavutetaan suurempi joukko kiinnostuneita osallistujia.

Vuoden 2020 iso kehityshanke oli myös DFF Awards
-muotoilupalkintokonseptin lanseeraus. Pandemia siirsi palkintonäyttelyn avajaiset toukokuusta elokuuhun,
mutta näyttely pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti.
IN 2020, DESIGN FORUM FINLAND updated its strategy.

It lays down the path for the next five years and will be revised and specified each year. As a result of the coronavirus pandemic, we made our services digital. The benefit
of online events and coaching is that they reach a larger
group of interested participants. One of the largest development projects was the launch of the Design Forum
Finland Awards concept.
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Talouskatsaus

Hallinto

DESIGN FORUM FINLANDIN vuosibudjetti vuonna
2020 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. Omarahoitusosuus toiminnasta oli 55,86 %.
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 2020:
Puheenjohtaja Ia Adlercreutz
Pekka Pokela, varapuheenjohtaja
Johanna Hamro-Drotz
Tuomo Kuosa
Matti Mannonen
Jari Puhakka
Mikko-Pekka Hanski
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 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 2020 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 Saija Malila
Digituottaja Taina Martikainen
Tuottaja Laila Alanen (9.6.2020 saakka)

Helsingin Seudun Kauppakamari
World Design Organization
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 2020 lopussa olivat:

s

darling
anna’

®

Anna’s Darling Ky
Arctic Factory
Arkkitehdit Tommila Oy
Artek Oy Ab
Bitfactor
Brand Agency Punda Oy
Brandworxx Oy
Businessworks
Co-founders Oy
Desigence Oy
DesignCompany
Design Reform Oy
ED-Design Oy
Et May Oy
Ethica Oy
Fiskars Oyj Abp
Fjord Helsinki Oy
Framery Oy
Genelec Oy

Grafia ry
Grow Finland Oy
Grundlage
Hamari Auditorium Furniture Solutions Oy
Helin & Co Arkkitehdit
Hellon Oy
Hotel Rantapuisto Oy
Inno Interior Oy
Kaizen Plaza
Kirnu Kreativ Oy
Kuudes Helsinki Oy
Lepo Product Oy
LINK Design and Development Oy
LOOOK Industries Oy
Luova Työmaa Oy
Marimekko Oyj
Mediaosakeyhtiö Frantic
Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö
Omuus Oy

Vuosikertomuksen kuvat, jollei toisin mainita: Mikko Ryhänen
Kuvat s. 8–11 ovat kuvankaappauksia Design Forum -onlinetapahtumista
© Design Forum Finland 2021
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YO ZEN

Ornamo
Pentagon Design Oy
Ponsia Oy
Porkka & Kuutsa Oy
Propinto Design Oy (Pinto Design)
PUF Oy
R2 Marine Oy
Rdigo Oy
Sinituote Oy
Taitos Oy
Uuden muotoilun yhdistys UMY ry
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

