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V I S I O
 

Muotoilu on suomalaisten yritysten 
keskeisin kilpailutekijä.

Aineettoman arvonluonnin – asiakaslähtöisyyden, muotoilun 
(design laaja-alaisesti), asiakaskokemuksen ja brändin – mer-
kitys kilpailutekijänä ymmärretään yritysten johdossa ja sitä 
hyödynnetään kasvun, kansainvälistymisen ja asiakasarvon 

tuottamisessa. Suomeen syntyy menestyviä design- ja brän-
divetoisia yrityksiä, jotka haastavat kansainväliset kilpailijat 
kestävällä tuote- ja palvelutarjoamalla, ainutlaatuisella asia-

kaskokemuksella ja erottuvalla brändillä.

ST R AT E G I A  T I I V I ST E T T Y N Ä

 Design Forum Finlandin vuonna 1875 määritelty 
perustehtävä on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntä-

mään muotoilua ja aineetonta arvonluontia kilpailutekijänä 
kestävässä kasvussa ja kansainvälistymisessä. Vaikka 

missio on pääsääntöisesti pysynyt samana, ovat keinot 
päämäärän saavuttamiseksi jatkuvasti uudistuneet vastaa-

maan muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin.

Vuoden 2022 päivitetyssä strategiassa korostuu 
muotoilun laaja-alainen hyödyntäminen aineettoman 
arvonluonnin, erityisesti brändin, asiakaskokemuksen, 

tuote- ja palvelutarjoaman sekä asiakaslähtöisen kulttuurin 
tuoman kilpailuedun avulla. Tavoitteena on mahdollisim-

man konkreettinen ja helposti ymmärrettävä viestintä 
edellä mainituista teemoista.

Toimintamuodoistamme Design Forum Studio -
valmennukset lisäävät ymmärrystä muotoilun ja

 aineettoman arvonluonnin tuomasta arvosta asiakkaalle, 
yritykselle ja yhteiskunnalle. Design Forum Talk- ja Design 
Forum Date -tapahtumat avaavat uusia näkökulmia kestä-
vän muotoilun laaja-alaiseen hyödyntämiseen yrityksen

 eri toiminnoissa ja eri tasoilla osana kilpailukykyä.

Hankkeidemme kautta edistämme muotoilun laaja-alaista 
osaamista ja käyttöä ja samalla laajennamme kotimaista 

ja kansainvälistä verkostoamme. Tuomme esille tutkimus-
tietoa asiakaskäyttäytymisen muutoksista ja aineettoman 
arvon avulla tuotetusta hyödystä. Lisäämme yhteistyötä 

elinkeinoelämän keskeisten toimijoiden kanssa ja 
ylläpidämme yhteyksiä kansainvälisiin muotoiluorgani-
saatioihin. Muotoilupalkintomme todentavat muotoilun 

konkreettista arvoa yrityksille ja sidosryhmille.

Otamme fasilitoijan roolin Suomen muotoiluekosysteemin 
selkeyttämisessä. Tavoittelemme laajempaa vaikuttavuut-

ta yhdistämällä voimat ja selkeyttämällä eri toimijoiden 
roolia. Tavoittelemme valtakunnallisesti koordinoidumpaa 
viestintää muotoilun ajankohtaisista teemoista kestävän 

tulevaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. 

Helpotamme yrityksille suunnattujen palveluiden löy-
dettävyyttä ja madallamme näin kynnystä aineettoman 

arvonluonnin käytölle ja muotoilupalveluiden ostamiselle. 
Toimimme alustana apua kaipaavien yritysten ja palveluita 
tarjoavien luovien toimistojen, julkisten organisaatioiden, 

oppilaitosten ja muiden yleishyödyllisten toimijoiden välillä. 

Design Forum Finland on keino Suomen kansainvälisen 
kilpailukyvyn kasvattamiseen. 

Vuosi 2021 oli Design Forum Finlandissa muu-
tosten vuosi. Koronapandemian jatkumisen 
myötä huomasimme, että monet tilapäisik-
si ajatellut toimintatavat vakiintuivat ja toivat 
mukanaan uusia mahdollisuuksia. Muun muas-
sa tapahtumiemme osallistujamäärä kasvoi ja 
kansainvälistyi, kun tilaisuudet järjestettiin 
verkossa. Samoin kävi DF Studio -valmennuk-
sillemme: paikasta riippumaton toteutustapa 
toi mukaan muotoilun käytöstä kiinnostuneita 
yrityksiä ympäri Suomen.

JOTAIN TIETYSTI menetettiinkin: mahdollisuudet ver-
kostoitua ja saada uusia kontakteja ovat muuttuneet. 
DFF Awards -palkintonäyttelynkin avajaiset kesäkuun 
alussa jouduttiin järjestämään pääosin vain palkittujen 
ja muutaman läheisen kesken. Digiympäristössä pal-
kinnot saivat kuitenkin paljon huomiota.

Keväällä 2021 päättyi monivuotinen kiertotaloutta ja 
muotoilua yhdistävä, EU-rahoitteinen Itämeren alueen 
EcoDesign Circle -hanke, jossa olimme yksi hanke-
kumppaneista. Projektin lopputuloksena syntyi työka-
luja kestävän muotoilun periaatteita noudattavien tuot-
teiden ja palveluiden kehittämiseen. Samalla saatiin 
runsaasti tietoa ja ymmärrystä kiertotaloutta hyödyn-
tävien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi. Syk-
syllä alkoi kuluttajakäyttäytymisen muutoksia ja kulut-
tajien asenteita mittaava kansainvälinen Stuff in Flux 2 
-tutkimushanke, jossa olemme ainoana suomalaisena 
kumppanina. Työ kestävän muotoilun edistämiseksi jat-
kuu Design Forum Finlandissa edelleen erilaisten pro-
jektien myötä. 

Aikaisempi strategiakausi päättyi vuonna 2020. De-
sign Forum Finlandin vetäjä vaihtui marraskuun alussa. 
Edellisen toimitusjohtajan Petteri Kolisen aikana De-
sign Forum Finlandin toimintaa suunnattiin uudelleen 
vastaamaan entistä enemmän yritysten tarpeisiin. Ha-
luamme kiittää Petteri Kolista arvokkaasta ja monivuo-
tisesta työstä yhdistyksemme hyväksi. 

Design Forum Finlandin vuoden 2022 toiminta-
suunnitelman pohjana ovat edellisten vuosien hyväksi 
havaitut ja kiitosta saaneet sisällöt. Puhumme tuleva-
na vuonna muotoilun avulla tuotetusta arvosta loppu-
käyttäjälle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Käytämme 
konkreettisia esimerkkejä, joihin eri kokoisten yritys-
ten on helppo samaistua. 

Jatkossa tulemme laajentamaan yritysten ja sidos-
ryhmiemme käsitystä muotoilun roolista ja aineet-
toman arvonluonnin merkityksestä kilpailutekijänä. 
Tuomme keskusteluun ja valmennuksiin asiakaslähtöi-
sen kulttuurin roolin yritysten digitaalisella muutosmat-
kalla. Opastamme jäsenyrityksiämme ymmärtämään 
brändin asema erottautumiskeinona ja johtamisen väli-
neenä. Viestimme muotoilun eri osaamisalueiden mer-
kityksestä asiakaskokemuksen ja uusien tuotteiden, 
palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämisessä. Jat-
kamme keskustelua muotoilun tärkeydestä vastuulli-
sessa ja kestävässä kehityksessä osana ympäristöhaas-
teiden ratkaisemista. 

Tulemme lisäksi myös panostamaan Design Fo-
rum Finlandin jäsenyyskonseptin kehittämiseen ja jä-
senyritystemme palvelemiseen. Yhdistyksenä jäsenet 
ovat meille arvokkain kohderyhmä, joita meidän tulee 
kuunnella ja palvella parhaan kykymme mukaan.

Joakim Karske
toimitusjohtaja

Esipuhe M I S S I O 

Luomme kestävää kilpailukykyä muotoilun avulla.
Perustehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntä-
mään muotoilua ja aineetonta arvonluontia kilpailutekijänä 

kestävälle kasvulle ja kansainvälistymiselle. Menestyvät yrityk-
set luovat arvoa koko yhteiskunnalle. Design Forum Finlandin 

missio on säilynyt samana vuodesta 1875 lähtien. Keinot 
päämäärän saavuttamiseksi ovat jatkuvasti uudistuneet vas-

taamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin, 
mutta päätavoite on pysynyt samana jo yli 145 vuotta.

D E S I G N  F O R U M  F I N L A N D I N  ST R AT E G I A 

2 0 2 2 — 2 0 2 5

A RVOT

Edelläkävijä

Design Forum Finland uudistuu jatkuvasti ja tunnistaa 
huomisen keskeiset teemat, osaamisalueet ja kehityskohteet 

muotoilun laaja-alaisessa käytössä yritysten ja 
organisaatioiden hyödyksi.

Vuorovaikutteinen

Design Forum Finland fasilitoi toimivan muotoilun ekosys-
teemin rakentamista, verkostoituu ja johtaa keskustelua 

aineettoman arvon hyödystä liiketoiminnan vauhdittajana. 

Merkityksellinen
Design Forum Finlandin toiminta on tuloksellista ja 

yritysten liiketoimintaan vaikuttavaa. Tuotamme merkityk-
sellistä lisäarvoa verkostollemme ja kohderyhmillemme, 
tavoitteenamme Suomen kilpailukyvyn kasvattaminen. 

Vastuullinen
Vastuullisuus näkyy Design Forum Finlandin kaikissa 

toiminnoissa ja hankkeissa. Tavoitteenamme on auttaa 
löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja globaaleihin 

haasteisiin muotoilun keinoin. 
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Yritysten kilpailukyvyn
vahvistaminen

Luomme kestävää kilpailukykyä muotoilun 
avulla. Design Forum Finlandin perustehtävä 
on auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään 
muotoilua ja aineetonta arvonluontia kilpailu-
tekijänä kestävälle kasvulle ja kansainvälistymi-
selle. Menestyvät yritykset luovat arvoa koko 
yhteiskunnalle.

OF OUR FORMS OF ACTIVITY, the DF Studio coach-
ing increases understanding about the value that de-
sign and immaterial value creation bring to customers, 
companies and society. The DF Talk and DF Date events 
open new perspectives into the ways to use design in 
various business operations and at different levels of a 
company. Through our projects, we promote extensive 
design competence and use, broadening our domestic 
and international network. We highlight research on the 
changes in consumer behaviour and the benefits pro-
duced through immaterial value.

We create sustainable competitiveness through 
design. Design Forum Finland’s mission is to help 
Finnish companies to use design and immaterial val-
ue creation as a competitive asset. Thus, we support 
sustainable growth and internationalisation. Suc-
cessful companies create value for the whole society.

DF TALK- JA DF DATE -TAPAHTUMAT avaavat uusia nä-
kökulmia kestävän muotoilun laaja-alaiseen hyödyntä-
miseen yrityksen eri toiminnoissa ja eri tasoilla osana 
kilpailukykyä. Järjestimme vuoden aikana neljä Design 
Forum Talk- ja Design Forum Date -tapahtumaa, jotka 
jo tuttuun tapaan toteutettiin verkossa. Verkkotapahtu-
mat madaltavat tapahtumiin osallistumisen kynnystä, 
mutta loppuvuodesta oli selkeästi havaittavissa pientä 
väsymystä verkko-osallistumiseen ja yleisön sitouttami-
nen oli selvästi edellistä vuotta haasteellisempaa. Loka-
kuussa Kasvu Open Karnevaalin yhteydessä pääsimme 
jo hieman kokeilemaan hybriditapahtuman järjestämis-
tä koronatilanteen ollessa hetkellisesti helpompi. Kut-
suimme paikan päälle Jyväskylän Crazy Towniin 50 vie-
rasta seuraamaan tapahtumaa verkkoyleisön lisäksi. 
Vuoden aikana tapahtumamme tavoittivat 1409 osal-

Design Forum -tapahtumat
listujaa, joista noin 1300 oli yritysten edustajia. Koko 
vuoden tapahtumien asiakastyytyväisyys oli 4,5 / 5.



98

Design Forum Date
DESIGN FORUM DATE -tilaisuudet ovat miniseminaare-
ja, jossa käytännön esimerkit ja puheenvuorot antavat 
ideoita yrityksen toiminnan kehittämiseksi muotoilun 
avulla. Alueelliset tapahtumat ovat yrityksille ja muo-
toilupalveluiden tuottajille hyvä tilaisuus verkostoitua.  

Vuoden 2021 DF Date -tapahtumat järjestettiin osa-
na Arctic Design Weekiä ja Kasvu Open Karnevaalia. 
Tapahtumien tuominen osaksi jotain toista tapahtuma-
kokonaisuutta antaa meille mahdollisuuden tavoittaa 
uusia yleisöjä ja toimia entistä vaikuttavammin.  

OVER THE COURSE OF THE YEAR, we organised a to-
tal of four Design Forum Talk and Design Forum Date 
online-events. In March, organised as a part of the pro-
gramme of Arctic Design Week, DF Date focused on 
change and customer experience, according to our 
theme of the year: how the development and manage-
ment of customer experience help companies to stand 
out. In October, DF Date was a part of the programme of 
Kasvu Open Karnevaali, and it entailed discussions on 
design competence as a resource for company renewal. 

”On kiinnostava kuulla 
yritysten tarinoita ja oppeja. 
Asiantuntijoiden tuore insight 
siitä, miten maailma muuttuu, 
on aina hyödyllistä.”

Design Forum Date Kasvu Open Karnevaaleilla, kuva: Matias Ulfves.

DESIGN FORUM DATE ONLINE: 
HYVIN MUOTOILTU BUSINESS
28.10.2021 Kasvu Open Karnevaali

LOKAKUUN DESIGN FORUM DATE -tapahtumassa kes-
kusteltiin muotoiluosaamisesta yritysten uusiutumisen 
voimavarana. Eri asiantuntijat pohtivat maailman muut-
tumista yritysten näkökulmasta ja muotoiluosaamisen 
merkitystä vahvan ja kestävän liiketoiminnan takeena. 

Paneelikeskustelun osallistujat olivat Aino Vepsäläi-
nen, projektipäällikkö  /  Design Forum Finland, Minna 
Koskelo, tulevaisuusmuotoilija  /  11Helsinki, Jenni Tuo-
misto, johtaja  /  Schibstedt (Tori.fi), Juha Salmela, CTO 
& Co-Founder  /  Spinnova ja Nora Haatainen, Director, 
New Business & Growth  /  Fiskars Group. Tapahtuman 
moderoi ja keskustelua johdatti Satu Heikinheimo, Se-
nior Service Designer  /  Fraktio.

DESIGN FORUM DATE ONLINE:  
ASIAKASKOKEMUS MUUTOKSESSA 
24.3.2021 Arctic Design Week

VUODEN ENSIMMÄINEN DF  DATE keskittyi vuositee-
man mukaisesti muutokseen. Tapahtumassa pohdit-
tiin, kuinka asiakaskokemuksen kehittäminen ja joh-
taminen auttavat yrityksiä erottumaan, ja toisaalta, 
kuinka asiakaskeskeisyyteen panostavat yritykset pys-
tyvät paremmin ymmärtämään muutoksen mukanaan 
tuomia mahdollisuuksia. 

Puhujina olivat Petteri Kolinen, toimitusjohtaja  / De-
sign Forum Finland, Minna Utriainen, Creative Inno-
vation Lead / Avidly, Anna Rauhansuu, emäntä, toimi-
tusjohtaja /  Myssyfarmi, Jussi Olavi Jokinen, tuote- ja 
projektipäällikkö  /  Arctic Factory ja Saimi Hoyer, toimi-
tusjohtaja /  Hotelli Punkaharju. Tapahtuman moderoi 
Julius Oförsagd, CEO, Creative Director  /  Arctic Factory.

Satu Heikinheimo, Design Forum Date, kuva: Matias Ulfves.

4,5  /  5
Tapahtumien asiakastyytyväisyys
vuonna 2021.
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DESIGN FORUM TALK ONLINE: MUOTOILU 
MUUTOSVOIMANA
27.5.2021

KEVÄÄN TAPAHTUMASSA keskityttiin yritysten tulevai-
suuskestävään kehittämiseen ja muotoilun rooliin tuon 
työn edistäjänä. Kuulimme puheenvuoroja mm. orga-
nisaatioiden resilienssistä ja käytännön case-esimerk-
kejä uudistuneesta perheyrityksestä sekä uudenlaises-
ta yhteisöllisyyttä rakentavasta alustasta, joka tarjoaa 
kohtaamispaikkoja eri taiteen ja muotoilun aloille sekä 
toimii kauppapaikkana. 

Puhujina olivat Petteri Lillberg, Senior Consultant / 
Demos Helsinki, Mari Jokiranta, Head of organizational 
design and human driven development / Vincit NOW, 
Annaleena Hakola, CEO & Creative Director / Hakola, 
Juho Paasonen, Head of Design / Posti ja Mirkku Kull-
berg, CEO & Founder / Glasshouse Helsinki. Tapahtu-
maa moderoi Ulla Jones, Customer Experience and De-
sign Thinking Advocate.

DESIGN FORUM TALK -TILAISUUDET keskittyvät muo-
toilun käyttöön ja liiketoiminnan kehittämiseen sen 
avulla. Teemoja syvennetään ja tarkastellaan eri nä-
kökulmista asiantuntijapuheenvuoroin ja esittelemällä 
ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä.

Vuonna 2021 Design Forum Talk -tilaisuuksia järjes-
tettiin myös kaksi. Toukokuussa Design Forum Talkissa 
keskusteltiin muotoilusta osana erilaisiin yhteiskunnal-
lisiin haasteisiin vastaamista sekä tulevaisuuden muo-
toilusta. Syyskuussa järjestetty Design Forum Talk <3 
Circular Economy nosti esiin yrityksiä, jotka ovat jo on-
nistuneesti muuttaneet liiketoimintaansa kohti kierto-
taloutta tai kehittäneet muotoilun avulla uusia toimin-
tamalleja kiertotalouden edistämiseksi.

DF TALK EVENTS were also organised twice. In May, 
the discussion revolved around design as a part of the 
response to different societal challenges. The DF Talk 
<3 Circular Economy event organised in September 
highlighted companies that have already successfully 
developed their business towards circular economy or 
created new operations models. The event was organ-
ised in collaboration with the Embassy of the Kingdom 

Design Forum Talk
DESIGN FORUM TALK�3 CIRCULAR  
ECONOMY ONLINE
15.9.2021

VIIDETTÄ KERTAA järjestettävän syyskuun DF Talkin tee-
mana oli kiertotalous ja muotoilu. Kansainvälisessä ta-
pahtumassa kuultiin mm. kuinka Business Finland aut-
taa yrityksiä vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, 
miten tekstiiliteollisuudessa uudet materiaalit ja vuok-
raamiseen perustuva liiketoiminta tuottavat uudenlais-
ta arvoa yhteiskunnalle ja kuinka muotoilun avulla on 
kehitetty uusia työkaluja vastuullisen ilmastotavoitteita 
tukevan liiketoiminnan kehittämiseen. 

Puhujina olivat Marika Ollaranta, Head of Program: 
Bio & Circular / Business Finland, Antti Ruuska, Chief 
Sustainability Officer / Ylva, Kinge Gardien, Circular 
Economy Strategist / Grow, Kirsi Terho, Key Account 
Director / Infinited Fiber Company, Danique Gun-
ning, Co-Owner / MUD Jeans sekä Michiel Cornelis-
sen, Founder, Strategic Director  /  Kode21. Tapahtuman 
moderoi Anne Raudaskoski, Head of Consulting & Co-
Founder / Ethica. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
Alankomaiden Suomen suurlähetystön kanssa ja se oli 
osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.  

Osallistujien määrä  
Design Forum -tapahtumissa 
vuonna 2021. 

1 409
of the Netherlands in Finland and as a part of the pro-
gramme of Helsinki Design Week.

Annaleena Hakola, Design Forum Talk, kuva: Petri Anttila. Ulla Jones, Design Forum Talk, kuva: Petri Anttila.
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Valmennus
TOIMINTAMUODOISTAMME Design Forum Studio -val-
mennukset lisäävät ymmärrystä muotoilun ja aineet-
toman arvonluonnin tuomasta arvosta asiakkaalle, yri-
tykselle ja yhteiskunnalle.

THE TRAINING AND COACHING by Design Forum Fin-
land increase competence in the use of design, its ben-
efits and sustainable business models. 

In 2021, three strategic design coaching events were 
organised online. The objective of the coaching is to 
share understanding of the use of design at the strate-
gic level of companies. We also organised two collabo-
rative coachings, one of them as a part of a collaborative 
eco project by the South-Eastern Finland University of 
Applied Sciences, Cursor and Kinno, and the other with 
Business Finland.

DESIGN FORUM STUDION Strategisen muotoilun val-
mennuksen tavoitteena on kasvattaa osaamista muo-
toilun ja sen menetelmien käytöstä yrityksessä tai or-
ganisaatiossa strategisella tasolla. Tätä kautta luodaan 
uusia mahdollisuuksia kasvulle ja liiketoiminnan kehit-
tymiselle. Vuonna 2021 järjestettiin kolme Strategisen 
muotoilun valmennusta verkkototeutuksena (maalis-
kuu, huhti–toukokuu, marraskuu). Design Forum Stu-
dio -valmennuksiin osallistui vuoden aikana yhteensä 
151 henkilöä 126 eri yrityksestä ja organisaatiosta kaik-
kialta maasta. Valmennusten asiakastyytyväisyyden 
keskiarvo oli 4,4 / 5. 

Strategisen muotoilun valmennus koostuu puolen 
päivän mittaisista moduuleista, joiden teemat ovat 
keskeisiä muotoilun strategiseen käyttöön liittyviä te-
kijöitä. Teemoja ovat: Tulevaisuuden ennakointi osana 
yrityksen strategiaa, Identiteetistä brändiksi, Kokonais-
valtaisen brändikokemuksen rakentaminen, Muotoi-
lulla kasvua ja arvoa ja Strateginen muotoilu yrityksen 
johdon työkaluksi.

Yhteistyövalmennukset SparrausDesign Forum Studio

4,4  /  5
Design Forum Studio -valmennusten 
asiakastyytyväisyys vuonna 2021.

DESIGN FORUM FINLANDIN tarjoamat sparraukset ovat 
keskusteluja yrityksen tai organisaation ylimmän joh-
don kanssa. Sparrauksen avulla etsitään 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 28 ja 
palaute niistä oli yleisesti tyytyväistä.

ELOKUUSSA JÄRJESTIMME Strategisen muotoilun val-
mennuksen osana kymenlaaksolaisille yrityksille suun-
nattua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Cur-
sorin ja Kinnon yhteistyössä toteuttamaa Vähähiilisyys 
yritysten kilpailueduksi -hanketta. Valmennuksessa 
kiinnitettiin erityistä huomiota hankkeen tavoitteisiin 
ja sisällöt räätälöitiin vastaamaan näitä. Valmennus to-
teutettiin verkossa. 

Loka–marraskuussa toteutettiin strategisen muo-
toilun valmennuskokonaisuus yhteistyössä Business 
Finlandin kanssa. Valmennuksen osallistujat olivat 
Business Finlandin Experience Commerce Finland 
-ohjelman yrityksiä. Experience Commerce Finland 
tehostaa suoraan kuluttajille myyvien yritysten kan-
sainvälistä kasvua. Tavoitteena on lisätä yritysten ky-
vykkyyttä vastata digiajan asiakkaiden odotuksiin yk-
silöllisestä ja saumattomasta asiakaskokemuksesta. 
Yhteistyössä toteutetussa valmennuksessa pilotoitiin 
uudenlaista toimintamallia käytettäväksi laajemmin 
Business Finlandin asiakasyrityksille. 

Vuonna 2021 tapahtumat ja valmennukset olivat pääasiassa online. Kuvat: Petri Anttila.
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Projektit
HANKKEIDEMME KAUTTA edistämme muotoilun laa-
ja-alaista osaamista ja käyttöä ja samalla laajennamme 
kotimaista ja kansainvälistä verkostoamme. Tuomme 
esille tutkimustietoa asiakaskäyttäytymisen muutok-
sista ja aineettoman arvon avulla tuotetusta hyödystä. 

Design Forum Finland on viime vuosina ollut muka-
na useissa kestävää kehitystä ja muotoilua yhdistävissä 
yhteistyöprojekteissa. Projekteissa kehitetään muotoi-
lun eri osa-alueita monialaisesti ja saadaan uutta tie-
toa tukemaan muotoiluosaamisen käyttöä etenkin kier-
totaloudessa. Monivuotinen EcoDesign Circle -hanke 
päättyi vuoden 2021 keväällä. Syksyllä käynnistyi uusi 
yhteistyönä toteutettava Stuff in Flux 2 -tutkimushan-
ke, jossa mitataan kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja 
kuluttajien asenteita. 

DESIGN FORUM FINLAND has participated in several 
collaboration projects that combine sustainable devel-
opment 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. The 
EcoDesign Circle project ended in the spring of 2021. 

EcoDesign Circle 4.0
DESIGN FORUM FINLANDIN tärkein kiertotaloutta ja 
muotoilua yhdistänyt projekti EcoDesign Circle tuli 
päätökseen EcoDesign Circle 4.0 -jatkohankkeen val-
mistuttua keväällä 2021. Itämeren alueen muotoilu-
toimijoita ja tutkimuslaitoksia yhdistänyt hanke nos-
ti muotoilun ja sen keinot valokeilaan kiertotalouden 
edistäjänä. Muotoiluala on tärkeässä roolissa vas-
tuullisemman tulevaisuuden tekemisessä esimerkiksi 
maapallon rajallisten resurssien näkökulmasta. Kier-
totalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin liittyvi-
en palveluiden suunnittelulla on suuri merkitys, jotta 
voimme pidentää tuotteiden käyttöikää ja mahdollis-
taa tuotteiden useiden elinkaarien mukaisen käytön. 

Jatkohankkeessa syntyneessä EcoDesign Sprint 4.0 
-mallissa elinkaariajattelua laajennettiin. Uudistetussa 
mallissa huomioitiin aiempaa vahvemmin asiakasnä-
kökulma ja siihen liitettiin mukaan palvelukehittämisen 
vaiheet. EcoDesign Sprint 4.0 -työpaja tuottaa saman-
aikaisesti sekä uusia liiketoimintaideoita että kasvattaa 
yrityksen osaamista muotoiluajattelusta, palvelumuo-
toilusta ja kiertotaloudesta. Design Forum Finland ke-
hitti mallin yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Hello-
nin ja kiertotalouden asiantuntijayritys Ethican kanssa. 

Uutta mallia pilotoitiin v. 2021 aikana Suomessa, Vi-
rossa ja Saksassa. Suomen pilotissa asiakasyrityksenä 
oli monialaisen palvelukonserni Ylvan kiinteistöyksikkö. 
Kaksi ja puoli päivää kestäneen sprintin aikana Ylvalle 
kehitettiin uusi vuokralaispalveluihin liittyvä konsepti. 
Jotta mallia pystyttiin opettamaan muille hankepartne-
reille, virtuaalisesti järjestetyssä työpajassa oli muka-
na muotoilun ja kiertotalouden asiantuntijoita Virosta 
ja Saksasta. Tämän jälkeen ko. asiantuntijat järjestivät 
omat pilotti-Sprintit oman kotimaansa asiakasyrityksille.  

EcoDesign Circle 4.0 -hankkeen tärkeä painopiste- 
alue on ollut osaamisen kasvattamisessa ja tiedon jaka-
misessa. Design Forum Finland järjesti Speed up transi-
tion with circular design -webinaarin maaliskuussa 2021 

A new collaborative research project, Stuff in Flux 2, 
was launched in the autumn. The project measures con-
sumer behaviour change and consumer attitudes. The 
research results will be published in the spring of 2022.

yhteistyössä naapurimaiden Ruotsin SVID:n sekä Viron 
Eesti Disaini Keskuksen kanssa. Webinaarissa esitel-
tiin kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteita, 
jaettiin oppeja uusista EcoDesign Sprint 4.0 -piloteis-
ta ja kuultiin yritysedustajilta puheenvuorot kiertota-
louden mukaisesta liiketoiminnasta. Webinaarissa pu-
huivat Anna Velander Gisslén, Project Manager / SVID, 
Aino Vepsäläinen, Project Manager / DFF, Joel Kotsjuba, 
Strategic Designer / Velvet, Hjalmar Ståhlberg Norde-
gren, CEO & Co-Founder / Karma ja Birgit Liukkonen / 
Think Sustainably (Helsinki Marketing).

Hanke päättyi maaliskuun 2021 lopussa pidettyyn 
virtuaaliseen EcoDesign Circle 4.0: Closure Event & 
Circular Breakfast -seminaariin. Seminaarin avauspu-
heenvuoron piti Dirk Messner, President / German En-
vironment Agency. Webinaarissa esiteltiin hankkeen 
päätulokset ja hankkeen aikana kehitetyt työkalut. Lo-
puksi webinaariyleisö verkostoitui virtuaalisissa pien-
ryhmissä. 

Hankkeen virallisen päättymisen jälkeen projekti-
ryhmän työ jatkuu tuloksien viestinnän parissa sekä 
hankkeen aikana syntyneessä vahvassa Itämeren 
alueen maiden muotoiluorganisaatioiden keskinäi-
sessä verkostossa.  

Stuff in Flux 2
STUFF IN FLUX 2 on kansainvälinen tutkimusprojekti, 
joka mittaa kuluttajakäyttäytymisen muutosta ja ku-
luttajien asenteita. Sen tavoitteena on tuoda näke-
myksiä kestävästi tuotettujen tavaroiden ja kestävän 
liiketoiminnan kehitykseen ja muotoilun asemaan täs-
sä kehityksessä. Tuotteiden haluttavuuteen ja yritys-
ten menestymiseen voidaan yhä enemmän vaikuttaa 
muotoilun keinoin. Design Forum Finlandin tavoittee-
na onkin mm. välittää tietoa tulevaisuuden kehitys-
suunnista ja kuluttajatarpeista. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 
haastateltiin edelläkävijäkuluttajia neljällä eri markki-
na-alueella: Kanadassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja 
Kiinassa. Tuloksena saatiin mm. näkymiä siihen, miten 
kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot 
ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehi-
tyksen periaatteet vaikuttavat valintoihin. Tutkimuksen 
seuraavassa vaiheessa tuloksia validoidaan ja sovelle-
taan Suomen oloihin.

Stuff in Flux 2 -tutkimuksen toteuttaa Alice Labs / 
Oskar Korkman ja Sharon Greene. Design Forum Fin-
land on ainoa suomalainen kumppani tutkimushank-
keessa. Mukana hankkeessa on johtavia kansainvälisiä 
kuluttajabrändejä sekä myös non-profit -organisaatioi-

ta, joiden tavoite on edistää kestävämpiä kulutustapo-
ja. Sitra on yksi tutkimushankkeen rahoittajista. Stuff 
in Flux 2 -tutkimuksen tulokset julkistetaan keväällä 
2022. Ensimmäinen, Sitran rahoittama Stuff in Flux 
-tutkimus julkaistiin vuonna 2017.

Syksyllä käynnistyi uusi 
yhteistyönä toteutettava 
Stuff in Flux 2 -tutkimus-
hanke, jossa mitataan 
kuluttajakäyttäytymisen 
muutosta ja kuluttajien 
asenteita.



17

II 

Muotoiluviestintä ja
-markkinointi

Laajennamme sidosryhmiemme käsitystä 
muotoilun roolista ja aineettoman arvonluon-
nin merkityksestä yritysten kilpailutekijänä. 
Jatkamme keskustelua muotoilun merkityk-
sestä vastuullisessa ja kestävässä kehityksessä 
sekä kiertotaloudessa osana ympäristöhaas-
teiden ratkaisemista ja uusien liiketoiminta-
mallien kehittämistä. 

We broaden our interest groups’ understanding of 
the role of design and the significance of immaterial 
value creation as a competitive asset of companies. 
We continue the discussion around the significance 
of design in responsible and sustainable develop-
ment and in circular economy as a part of solutions 
to climate challenges and the development of new 
business models. 

VUODEN 2021 AIKANA muotoiluviestintä ja -mark-
kinointi keskittyi pääosin digitaaliseen viestintään ja 
verkkoympäristöön covid 19 -tilanteen jatkuessa haas-
tavana. Vuoden 2021 kattoteemaa Muotoilu on mahdol-
lisuus muutokseen käsiteltiin tapahtumiemme lisäksi 
laaja-alaisesti eri sisältöjen kautta kaikissa kanavissam-
me. Systemaattisesti kerätyn asiakaspalautteen ja vies-
tinnän tulosten analyysin perusteella onnistuimme ta-
voittamaan hyvin pääkohderyhmämme eri kanaviemme 
kautta ja viestimään monipuolisesti muotoilun ajankoh-
taisista teemoista, ilmiöistä ja muotoilun synnyttämästä 
arvosta. Kaikki sosiaalisen median kanavamme kehittyi-
vät vuoden aikana positiivisesti; erityisesti Design Fo-
rum Finlandin omia sisältöjä käsittelevä LinkedIn-kanava 
tavoitti merkittävän asiantuntijayleisön. 

Viestintä ja markkinointi
Muotoilu osana kestävän liiketoiminnan kehitystä oli ak-
tiivisena osana muotoiluviestintäämme vuoden aikana 
mm. hankkeittemme ja asiantuntija-artikkelien kautta. 
Lisäksi valitsimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteis-
ta (Sustainable Development Goals, SDG) neljä, joihin 
keskittymällä pyrimme edistämään kestävän kehityksen 
toteutumista omalta osaltamme ja viestimään muotoi-
lun työkaluista osana näiden tavoitteiden toteutumista. 
Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon mahdol-
lisuuksien mukaan myös muut SDG -tavoitteet ja kehi-
tämme omaa toimintaamme niiden edistämiseksi. 

Vuoden aikana teimme aktiivista yhteistyötä mm.  
ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Busi-
ness Finlandin sekä lukuisten alueellisten toimijoiden 
kanssa, erityisesti muotoilutapahtumien ja -koulutusten 
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Design Forum Finland Awards -näyttely, kuvat Ella Tommila.

DURING 2021, our design communications and mar-
keting focussed primarily on digital communications 
and online environments. We reached our main target 
groups well through our different channels and commu-
nicated diversely about current design topics and phe-
nomena and the value created by design. Design as a 
part of the development of sustainable business was a 
theme that was present in various ways, such as through 
our projects and expert articles. We also selected four of 
the UN Sustainable Development Goals (SDG) to focus 
on in order to promote the implementation of sustaina-
ble development in our own operations.

Over the course of the year, we collaborated active-
ly with different operators, such as the Ministry for For-
eign Affairs and Business Finland, especially in con-
nection with design events and training. Design Forum 
Finland is also one of the organisations behind Finnish 

+ 26 %
Design Forumin seuraajien määrän 
kasvu LinkedInissä vuonna 2021.

+ 59 %
Design Forumin seuraajien määrän 
kasvu Instagramissa vuonna 2021.

yhteydessä. DFF Awards -palkintokokonaisuuden yh-
teistyökumppaneiden kanssa toteutettiin laaja-alaista 
sidosryhmäviestintää muotoilun avulla saavutettavis-
ta hyödyistä. 

Design Forum Finland on yksi muotoilualan yhteisen 
viestintähankkeen Finnish Design Infon kumppaneista. 
Vuoden aikana osallistuimme aktiivisesti hankkeen ko-
konaisvaltaiseen edistämiseen ja viestinnän tukemi-
seen. Hankkeelle haettiin jatkorahoitus vuodelle 2022.

Aloitimme loppusyksystä designtoimisto Kuuden-
nen kanssa laajan asiakastutkimuksen, jonka tarkoituk-
sena on selvittää Design Forum Finlandin nykytilannetta 
asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa sekä tuottaa 
käyttökelpoista tietoa ja ymmärrystä palvelukehitys-
työhön sekä viestinnän suunnittelun ja kohdentami-
sen tueksi. Tutkimuksessa paneudutaan nykytilanteen 
lisäksi asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Asiakastut-
kimus jatkuu alkuvuodesta 2022. Jatkamme asiakasko-
kemuksemme mittaamista jatkossa vuosittain.

Viestintämme tukemiseksi siirryimme vuoden aika-
na Meltwater-mediaseurantajärjestelmään ja otimme 
Lyyti-palvelun osaksi tapahtumien hallintaa ja viestin-
tää. Design Forum Finlandin verkkosivuille toteutettiin 
saavutettavuusauditointi syksyllä 2021.

Design Info, a joint communications project of the de-
sign sector. Extensive interest group communications 
were implemented together with the collaboration 
partners behind DFF Awards.



2120

FENNIA PRIZE 22 -MUOTOILUKILPAILUSSA etsitään 
yrityksiä ja organisaatioita, joiden toiminnassa muo-
toilu on strateginen voimavara. Kilpailun järjestävät 
Design Forum Finland ja Fennia yhteistyössä Patentti- 
ja rekisterihallituksen ja Elon kanssa. 15 000 €:n Fen-
nia Prize Grand Prix’n ja yhteensä 20 000 €:n Fennia 
Prize Winner -palkinnot lahjoittaa Fennia. Patentti- ja 
rekisterihallitus jakaa kilpailussa 5 000 €:n suuruisen 
IPR-palkinnon. 

Fennia Prize 22 -kilpailuun osallistuminen oli avoin-
na 16.8.–15.10.2021. Muotoilun ja elinkeinoelämän asi-
antuntijat arvioivat kilpailutöitä kolmessa jurytapaa-
misessa, joista viimeiseen kutsuttiin valitut yritykset 
esittelemään kilpailutyötään tuomaristolle. Kilpailun 
voittajat ja kunniamaininnan saajat julkistetaan vuo-
den 2022 keväällä DFF Awards 22 -näyttelyn avajais-
ten yhteydessä.

Fennia Prize 22

Muotoilun ja elinkeino-
elämän asiantuntijat 
arvioivat Fennia Prize 22 - 
kilpailutöitä kolmessa 
jurytapaamisessa, joista
viimeiseen kutsuttiin
valitut yritykset esittele-
mään kilpailutöitään.

Candelabra -kynttelikkö, Hanna Anonen, DFF Awards, kuva: Ella Tommila.Design Forum Finland Awards, Galleria A2, Helsinki, kuva: Ellla Tommila.

Design Forum Finland Awards
DESIGN FORUM FINLANDIN toimintaan kuuluvat muo-
toilupalkinnot ja niiden kautta muotoilun esitteleminen 
suurelle yleisölle. DFF Awards kokoaa yhteen Design 
Forum Finlandin jakamat muotoilupalkinnot: Fennia 
Prizen, Kaj Franck -muotoilupalkinnon, Vuoden nuori 
muotoilija -palkinnon sekä Estlander-mitalin. Vuonna 
2021 jaettiin Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Vuoden 
nuori muotoilija -palkinto sekä käynnistettiin yrityksil-
le suunnatun Fennia Prize 22 -muotoilukilpailun haku.

IN 2021, the Kaj Franck Design Prize and the Young De-
signer of the Year prize were awarded, and the registra-
tion period was launched for the Fennia Prize 22 design 
competition aimed at companies.

 The Fennia Prize 22 competition seeks companies 
and organisations that consider design to be a strategic 
resource. The competition is organised by Design Fo-
rum Finland and Fennia in collaboration with the Finn-
ish Patent and Registration Office and Elo. The regis-

tration period was open in the early autumn, the jury 
evaluated the competition entries in the late autumn, 
and the results will be announced in the spring of 2022 
at the opening of the DFF Awards 22 exhibition.

The Kaj Franck Design Prize 2021 was awarded to 
textile designer Johanna Gullichsen. The Young De-
signer of the Year 2021 prize was awarded to designer 
Hanna Anonen. The Design Forum Finland Awards ex-
hibition, showcasing the work of both recipients, was 
open in Helsinki in June. 
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KAJ FRANCK -MUOTOILUPALKINTO on tunnustuspal-
kinto, jonka saaja tuo näkyväksi muotoilija Kaj Franckin 
työn henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta, demo-
kraattisesta ja funktionaalisesta muotoilusta. Palkin-
tosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

Vuoden 2021 Kaj Franck -muotoilupalkinnon sai 
tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen. Palkintoju-
ry totesi, että Johanna Gullichsenin suunnittelemis-
sa kankaissa näkyy luonnonmateriaalien, käsin teke-
misen ja kudontaperinteen säilyttämisen arvostus. 
Gullichsen on pystynyt yhdistämään taiteellisen ja 
luovan työnsä kestävästi toteutettuun sarjatuotan-
toon. Hänen omaa nimeään kantavan brändin kan-
kaat kudotaan Suomessa luonnonmateriaaleista ja 
niiden huolellisesti mietityt väriyhdistelmät täyden-
tävät luontevasti suomalaista sisustus- ja huonekalu-
suunnittelua ja muotoilua. Omaleimainen kädenjälki 
on tuottanut myös yhteistyöhankkeita niin kotimais-

Hanna Anonen, kuva: Elina Simonen.

ten kuin ulkomaistenkin suunnittelijoiden ja yritysten 
kanssa. Johanna Gullichsenin tuotanto jatkaa vahvana 
suomalaisen tekstiilitaiteen perinnettä. 

Vuoden 2021 Kaj Franck -muotoilupalkinnon juryyn 
kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Fo-
rum Finland, muotoilujohtaja Hanna Harris / Helsin-
gin kaupunki, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen, toi-
mitusjohtaja Päivi Tahkokallio / Tahkokallio Design+ ja 
muotoilija, professori Heikki Orvola.

Kaj Franck -muotoilupalkinto on suuruudeltaan  
10 000 €. Palkinnon on perustanut Design Forum Fin-
land v. 1992 ja sen rahoittaja on Suomen Messusäätiö.

Vuoden nuori 
muotoilija
VUODEN NUORI MUOTOILIJA on kannustuspalkinto, 
jonka tarkoituksena on tukea nuoria muotoilijoita tin-
kimättömässä ja omaleimaisessa työskentelyssä. Pal-
kintosumman lahjoittaa Design Forum Finland.

Muotoilija Hanna Anonen valittiin Vuoden nuoreksi 
muotoilijaksi 2021. Palkintojuryn mukaan Hanna Ano-
sen kädenjälki on rohkeaa ja persoonallista ja hänen 
vahva osaamisensa on tuonut toimeksiantoja useilta 
suomalaisilta brändeiltä. Hän on tehnyt myös näytte-
lysuunnittelua mm. Grafialle ja Designmuseolle. Ano-
sen työt uudistavat suomalaisen nykymuotoilun kuvaa 
ja ne ovatkin jo saaneet myös kansainvälistä huomio-
ta. Vahvan suunnittelijaidentiteettinsä kautta Hanna 
Anonen on suunnannäyttäjä muille nuorille suunnit-
telijoille.

Vuoden nuori muotoilija -palkinto on suuruudel-
taan 5 000 € ja vuosina 2018–2022 siihen kuuluu li-

säksi Institut finlandais’n (Suomen Ranskan instituutin) 
IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. IF Studios -vierai-
luohjelma tukee suomalaisten taiteilijoiden, kuraatto-
reiden ja muiden luovien alojen tekijöiden kansainvä-
listymistä Ranskassa.

Palkintojuryyn vuonna 2021 kuuluivat toimitusjohta-
ja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, lehtori Merja 
Kosonen / Metropolia AMK, muotoilujohtaja Antti Olin 
/ Isku Oy ja johtaja Johanna Råman / Institut finlandais.

 Design Forum Finland Awards -palkintonäyttely oli 
esillä Galleria A2:ssa Helsingissä 3.–24.6.2021.

Vuoden 2020 nuoren muotoilijan Matias Karsik-
kaan näyttely avautui Suomen Ranskan instituutissa 
Pariisissa 10.9.2021.

Kaj Franck - 
muotoilupalkinto

Johanna Gullichsen, kuva: Elina Simonen.
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III 

Jäsentoiminta ja
yhteistyöverkostot

Design Forum Finlandin tavoitteena on teh-
dä jäsenyydestä houkutteleva osaamisver-
kosto kaikille eri tapahtumiimme, valmen-
nuksiimme ja tilaisuuksiimme osallistuville 
yrityksille, jotka haluavat nostaa kilpailu-
kykyään muotoilun ja aineettoman arvon-
luonnin keinoin. Jäsenkonseptia kehitetään 
vastaamaan päivitettyä strategiaa.

The aim of Design Forum Finland is to make mem-
bership an enticing competence network for all the 
companies that participate in our different events 
and coaching and want to strengthen their compet-
itiveness through the methods of design and imma-
terial value creation. The membership concept is be-
ing developed to correspond to the updated strategy.

Suomen Taideteollisuusyhdistys
DESIGN FORUM FINLANDIN / Suomen Taideteollisuus-
yhdistyksen jäsenet edustavat monipuolisesti suoma-
laista muotoilutoimialaa. Jäsenemme ovat esimerkiksi 
muotoilupalveluja tarjoavia tai niitä hyödyntäviä yri-
tyksiä ja organisaatioita. Yhteistä kaikille on näkemys 
muotoilusta voimavarana, joka vahvistaa kilpailukykyä, 
tuottaa pitkän aikavälin arvoa kaikille sidosryhmille ja 
rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. 

Jäsenten kanssa Design Forum Finland  muodostaa 
Suomen suurimman muotoilun osaamiskeskittymän. 
Suomen Taideteollisuusyhdistykseen kuului vuoden 
2021 lopussa 55 jäsentä.

THE MEMBERS of Design Forum Finland / The Finnish 
Society of Crafts and Design are a diverse representa-
tion of the Finnish design sector. Our members in-
clude companies and organisations that offer or use de-
sign services. At the end of 2021, the Finnish Society of 
Crafts and Design had 55 members. Over the course of 
the year, we organised two member events and featured 
our member activities on our social media channels.
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Jäsentoiminta

Finnish Design Info

VUODEN AIKANA JÄRJESTETTIIN kaksi jäsentilaisuut-
ta. Helmikuussa virtuaalisen jäsen- ja kutsuvierasaa-
mumme tavoitteena oli innostaa ja motivoida osal-
listujia uuteen alkuun haastavan ja erikoisen vuoden 
2020 jälkeen. Tilaisuuden puhujana oli luova johtaja 
Saku Tuominen. 

Kesäkuun jäsentilaisuudessa keskusteltiin muo-
toilun mahdollisuuksista siirtymässä kohti vastuulli-
sempaa ja kestävämpää liiketoimintaa ja tulevaisuut-
ta. Tilaisuuden puhujana oli Zeynep Falay von Flittner, 
Principal, Sustainable Design   /   Hellon. Design Forum 
Finlandin toiminnasta ja tapahtumista kertovia jäsen-
tiedotteita lähetimme säännöllisesti.

YKSI TAPA VAIKUTTAA Suomen muotoilu-, kulttuuri- 
ja elinkeinoalaan on olla mukana erilaisissa luottamus-
tehtävissä. Tällä autetaan saamaan näkyvyyttä muo-
toiluosaamiselle, tuetaan alan verkostoja ja luodaan 
yhteyksiä erilaisiin organisaatioihin.

Design Forum Finlandilla on edustaja säädekirjan 
mukaan Taidehallin säätiön ja Gerda ja Salomon Wuo-
rion säätiön hallituksessa. Gerda ja Salomon Wuorion 
säätiö on myös merkittävä Taideteollisuusyhdistyksen 
toiminnan rahoittaja. Samoin ollaan mukana sekä De-
signmuseon säätiön hallituksessa että Arkkitehtuu-
rimuseon säätiön edustajistossa, mitä kautta Design 
Forum Finlandilla on yhteys uuden arkkitehtuuri- ja de-
signmuseon hankkeeseen. 

Edustukset, puheenvuorot  
& vaikuttajaverkostot

Muotoilutoimijoiden yhteistyö

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 compe-
tence, support networks in the industry and forge con-
nections to a variety of organisations. Design Forum Fin-
land has representatives in the boards of organisations, 
such as the Design Museum, Kunsthalle Helsinki and 
Museum of Finnish Architecture.

DESIGN FORUM FINLAND on aktiivisesti mukana eri-
laisissa muotoilualan yhteistyöhankkeissa. Jo monien 
vuosien ajan olemme olleet mukana ulkoministeriön 
maakuvatyöryhmässä, jossa tavoitteenamme on vah-
vistaa muotoilun näkyvyyttä osana Suomen brändiä 
ja maakuvaa. Samoin olemme pitkään olleet mukana 
UM:n viestintäyksikön koordinoimassa työryhmässä, 
joka pyrkii edistämään Suomen näkyvyyttä ulkomaisis-
sa medioissa ja jossa ovat mukana muotoilualan kes-
keiset toimijat, museot ja Helsingin kaupunki. Kansain-
välinen yhteistyö toteutuu mm. kiertotaloushankkeiden 
kautta. Niissä on mukana muita muotoilualan organi-
saatioita 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 For-
eign 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 circu-
lar economy projects, for example. Finnish Design Info, 

Kotimaan muotoilutoimijoiden merkittävä yhteistyö-
hanke, Finnish Design Info käynnistyi syksyllä 2019 
opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Design Forum 
Finland on yksi hankkeen kumppaneista. Vuoden ai-
kana osallistuimme aktiivisesti hankkeen kokonaisval-
taiseen edistämiseen ja viestinnän tukemiseen. Hank-
keelle haettiin jatkorahoitusta vuodelle 2022.

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 work-
ing group which has worked to build an operating con-
cept and a visual identity for the new organisation.

Olemalla mukana
erilaisissa luottamus-
tehtävissä tuetaan alan 
verkostoja ja luodaan 
yhteyksiä eri organisaatioihin.
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IV 

Design Forum Finlandin
organisaatio

Uuden strategiansa mukaisesti Design Fo-
rum Finland pyrkii yhdistämään kasvua ja 
kansainvälistymistä tavoittelevat pienet ja 
keskisuuret yritykset luovia ja muotoilu-
palveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. 
Tämä näkyy toiminnan jatkuvassa kehittä-
misessä vastaamaan asiakas- ja sidosryh-
mien tarpeita. 

In accordance with its new strategy, Design Forum 
Finland aims to combine small and medium-sized 
companies that pursue growth and internationalisa-
tion with operators offering creative and design ser-
vices. This is evident in the continuous development 
of our operations to make them meet the needs of 
our customers and interest groups.
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DESIGN FORUM FINLANDIN vuosibudjetti vuonna 2021 
oli 1 046 000 euroa. Tulot koostuivat omien rahastojen 
tuotoista, säätiöiltä saatavista tuista, jäsenmaksuista, 
yhteistyökumppaneilta saatavista tuista, omien tuot-
teiden ja julkaisujen myynnistä sekä työ- ja elinkein-
oministeriöltä saatavasta valtionavustuksesta. Omara-
hoitusosuus toiminnasta oli 55,33  %.

Taloutta on pidetty tasapainossa huolellisella en-
nustamisella ja  budjetin seurannalla. Yhteistyö rahoit-
tajien kanssa on sujunut moitteetta ja Design Forum 
Finlandin tuottaman tiedon ja taidon merkitys muotoi-
lun saralla on ymmärretty.

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i 
Finland ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2021:

Ia Adlercreutz, puheenjohtaja 
Pekka Pokela, varapuheenjohtaja
Mikko-Pekka Hanski
Sauli Hämäläinen
Annika Jyllilä-Vertigans
Tuomo Kuosa 
Matti Mannonen

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Yh-
distys piti kevät- ja syyskokoukset, joissa molemmissa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa kä-
siteltiin lisäksi yhdistyksen sääntöjen pykälien 2 ja 10 
muutosehdotukset.

Toimitusjohtaja Petteri Kolinen (31.8.2021 saakka)
Vt. toimitusjohtaja Ia Adlercreutz (1.9.–31.10.2021)
Toimitusjohtaja Joakim Karske (1.11.2021 alkaen)
Hallintopäällikkö Heidi Tirkkonen
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
Brand Manager Päivi Kaira
Viestintäasiantuntija Anne Veinola
AD Anna Savolainen 
Tuottaja Saija Malila 
Digituottaja Taina Martikainen

Talouskatsaus Hallinto
Henkilörekisterit ja 
tietosuoja

Jäsenyydet ja 
edustukset

HenkilökuntaDesign Forum 
Finlandin tuottaman 
tiedon ja taidon merkitys 
muotoilun saralla on 
ymmärretty.

DESIGN FORUM FINLAND ylläpitää kahta henkilörekis-
teriä, joista toinen on Suomen Taideteollisuusyhdis-
tyksen jäsenrekisteri ja toinen Design Forum Finlan-
din asiakasrekisteri. Jäsenrekisteri sisältää yhdistyslain 
edellyttämät tiedot yhdistyksen yhteisöjäsenistä ja nii-
den yhteyshenkilöistä sekä yhteys- ja jäsenmaksutieto-
ja. Asiakasrekisteri sisältää erilaisia yhteystietoja mm. 
Design Forum Finlandin tilaisuuksiin osallistuneista, si-
dosryhmien edustajista, lehdistöstä ja muista asiakas-
suhteeseen perustuvista kontakteista sekä uutiskirjeen 
tilaajarekisterin. Molemmat rekisterit noudattavat EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä ja niiden tietosuojaselosteet 
ovat ladattavissa verkkosivuilta. Vuoden 2021 aikana 
rekistereistä ei todettu huomautettavaa.

Suomen Taideteollisuusyhdistys oli jäsenenä seuraa-
vissa yhteisöissä:

World Design Organization

Design Forum Finlandin / Suomen Taideteollisuusyh-
distyksen 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 2021 lopussa olivat:

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

Vuosikertomuksen kuvat, jollei toisin mainita: Mikko Ryhänen
© Design Forum Finland 2021

Grow Finland Oy
Hamari Auditorium Furniture Solutions Oy
Helin & Co Arkkitehdit
Hellon Oy
Hotel Rantapuisto Oy
Inno Interior Oy
Kirnu Kreativ Oy
Kuudes Helsinki Oy
Lepo Product Oy
LINK Design and Development Oy
Loihde Factor Oy
LOOOK Industries Oy
Luova Työmaa Oy
Marimekko Oyj
Mediaosakeyhtiö Frantic
Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö
Omuus Oy
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
Tej Chauhan Ltd.
Uuden muotoilun yhdistys UMY ry
Vieser Oy
Vivero Oy 
Werklig Oy 
Woodio Oy
Workspace
Young Finnish Design Oy
Yo Zen

® YO ZEN

anna’sdarling
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