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Tämä maisterin opinnäytetyö on tutkimusmatka 
kotimaisen muotoilun kentälle, jonka kalustemu-
otoilijat kohtaavat tänä päivänä. Työssäni tutkin 
muotoilijan roolia suomalaisen nykymuotoilun 
kentällä ja pyrin avaamaan kentän tapahtumia 
työelämässä jo pidempään toimineiden sekä 
vasta valmistuvien tai valmistuneiden muotoili-
joiden antamien haastatteluiden avulla, saadak-
seni tarkemman käsityksen siitä, minkälaisena 
tilanne kentällä näyttäytyy muotoilijoiden työl-
listymisen ja uran edistämisen kannalta. Pere-
hdyn seikkoihin, jotka vaikuttavat yhteistyön 
syntymiseen suomalaisten muotoilijoiden ja koti-
maisten valmistajien välillä ja valotan tekijöitä, 
jotka hidastavat tai estävät uuden muotoilun 
edistymisen valmistukseen ja markkinoille. Työni 
pyrkimyksenä on hahmottaa kentän rakennetta 
ja mahdollisia ongelmia siinä, samalla korostaen 
muotoilun laajempaa vaikutusta yhteiskunnas-
samme ja sitä, miten muotoilun tarjoamat edut 
voitaisiin saada paremmin hyödynnettyä.  

Opinnäytetyöni koostuu tutkimuksesta, sekä 
projektiosuudesta. Projektiosuus kertoo vuon-
na 2017 perustetusta yrityksestä Young Finnish 
Design Oy:stä, jonka perustimme yhdessä sis-
ustusarkkitehti Elisa Luodon kanssa. Yrityksen 
tavoitteena on auttaa suomalaisia nuoria mu-
otoilijoita saamaan tuotteensa valmistukseen 

ja myyntiin. Käsittelen opinnäytetyöni aihetta muotoilijan 
näkökulmasta, mutta olen sisällyttänyt työhön näkökulmia 
myös yrittäjän perspektiivistä. Projekti-osuudessa syvennyn 
yrityksen perustamiseen, sekä toimiin, joita on tehty yritysto-
iminnan edistämiseksi.  

Opinnäytetyön lähdemateriaalina on käytetty alan kirjal-
lisuutta, teemaan liittyviä online-artikkeleita, podcasteja, 
opinnäytetöitä, raportteja ja haastatteluja, sekä havaintojani 
opintojeni varrelta. Omien kokemusteni ohella, työni pohjaa 
muotoilijoiden kokemuksiin muotoilun kentällä. Näitä kokemuk-
sia tutkin työssäni suullisten ja kirjallisten haastatteluiden 
avulla.  

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että mu-
otoilijan näkökulmasta ongelmat kiteytyvät tuotteiden saat-
tamiseksi markkinoille. Ongelmakentän rakenne koostuu 
useammasta eri tekijästä, joita ovat mm. kotimaan markkinan 
pieni koko, valmistavien tahojen vähyys, yritysten huono kil-
pailukyky kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, viennin 
takkuaminen ja resurssien puute. Suomessa muotoilun hyö-
dyntämisessä nähdään etuja mm. kansantalouden kasvat-
tajana ja asiantuntijoiden mukaan yritykset ovat alkaneet 
ymmärtämään muotoilun tarjoamia hyötyjä yhä enenevissä 
määrin. Muotoilun tuotteistamisen esteinä korostuvat mm. 
myynti ja markkinointi. Markkinoinnin ja brändäämisen suht-
een suomalaiset yritykset ovat ottaneet edistysaskeleita, mut-
ta rimaa tulisi edelleen nostaa korkeammalle. Kotimaiset mu-
otoilualan yritykset ovat myös yhä enenevissä määrin tehneet 
toimenpiteitä toimintansa kansainvälistämiseksi. Kilpailukyvyn 
kehittämiseksi olisi toivottavaa, että Suomen valtio pystyisi 
tarjoamaan monipuolisempaa ja kohdennetumpaa tukea koti-
maisille muotoilualan yrityksille.
 
Avainsanat   
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Heidi Huovinen 
Työn Nimi: Suomalaisen muotoilun vierivä kivi ei sammaloidu  
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ABstRACt
 
This master´s thesis tells about the field which Finnish furni-
ture designer´s are facing today. The thesis studies the role 
of a designer in the modern field of design and pursues to 
describe designer´s experiences through interviews of profes-
sional designers and designers who are in the early stage of 
their careers. The interviews provide a better understanding 
to designer´s employment situation and how their careers 
advance. I study the factors which have an affect on co-oper-
ation between designers and manufacturers and what factors 
result in preventing design to reach markets. The aims of this 
thesis is to understand the outlines of the situation in the field 
of furniture design and the troubles the field is facing. At the 
same time I am highlighting the vaster effect design has in our 
society and how we could better benefit from using design as 
an asset. 
This thesis consists of two parts; research and project. The 
project is about Young Finnish Design Oy, a company which 
was founded year 2017 together with interior architect Elisa 
Luoto. The company aims to help designers to get their prod-
ucts into manufacturing and to markets. I discuss my topic 
from the point of view of a designer but I have also included 

viewpoints from entrepreneur´s perspective. In the project part 
I go deeper into the founding process of the company and de-
velopment of the business.

The source material consists of literature, online-articles relat-
ed to the theme, podcasts, reports, theseses, interviews and 
also the writer´s own observations. In addition to own expe-
riences, this thesis is based on designer´s experiences in the 
field of design. These experiences I study in my thesis using 
oral and written interviews. 

The outcome of this study is that furniture designer´s troubles 
crystallize in getting own work into manufacturing and mar-
kets. The reasons leading to this are among others, small size 
of domestic market, small amount of manufacturers, com-
panie´s weak competitiveness, troubles in export and lack of 
resources. In Finland utilization of design is seen to be benefi-
cial for example in increasing national economy and according 
to specialists Finnish companies have started to understand 
better the benefits of design. The obstacles to productizing 
design emphasizes in sales and marketing. Regarding market-
ing and branding Finnish companies have though taken steps 
forward. Design companies have made increasing procedures 
to internationalize their businesses. To develop competitive-
ness it would be desirable that the Finnish government would 
provide more versatile and targeted support to Finnish design 
companies. 
 
Keywords  Finnish Design, Young Designer, Furniture Industry

Heidi Huovinen 
Title of thesis: The rolling stone of finnish design gathers no 
moss - Difficulties Finnish design is facing from the point of 
view of a furniture designer
Department of Design 
Master´s Programme in Product and Spatial Design 
2019, Number of pages 145 + 11, Language Finnish
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JA siitä se  
sitteN läHti

Kuva 01  
HE Design Helsinki  

Wondering Women exhibition 2016

Vaikka ura kalustemuotoilun parissa on lähes verrattavissa 
taiteen tekemiseen, se ei saa minua hakeutumaan toiselle 
alalle. Suomessa muotoilijoita valmistuu vuosittain useita 
satoja, mutta töitä kalustemuotoilun parissa ei löydy kuin 
kouralliselle. Mitkä tekijät vaikuttavat muotoilijoiden työllisty-
miseen kotimaassamme tänä päivänä? Suomalaisen mu-
otoilun klassikot ovat kansainvälisestikin tunnettuja, mutta 
minkälaista on nykyajan suomalainen muotoilu ja tunnetaanko 
sitä maailmalla? Olen kiinnostunut tutkimaan mihin suuntaan 
suomalainen kalustemuotoilu on menossa ja minkälainen rooli 
muotoilijalla on muotoilun kentällä muuttuvassa yhteiskunnas-
samme. 

Aloitin opintoni tila- ja kalustemuotoilun koulutusohjelmas-
sa syksyllä 2010. Samalla tutustuin Elisa Luotoon. Muistan 
hänet sisäänpääsykokeista, sillä hän istui muutaman penkin 
päässä takanani ja työsti kuumeisesti tehtävää, jossa ohuista 
rimoista tuli suunnitella ja rakentaa nuottiteline. Päädyimme 
opintojemme ohella työskentelemään yhdessä erilaisten tila- 
ja kalusteprojektien parissa ja syksyllä 2015 perustimme HE 
Design Helsinki -työnimen. H tarkoittaen Heidi:ä ja E, Elisaa. 
Suunnittelemiamme kaluste-ja valaisin prototyyppejä valittiin 
mukaan vuoden 2016 New Yorkin -ja Lontoon messuille sekä 
Habitaren Protoshopiin. Messuilla tavoitteenamme oli löytää 
valmistajia, yhteistyökontakteja sekä saada näkyvyyttä töil-
lemme. Osallistuminen messuille, etenkin Suomen ulkopuolella, 
ilman rahallista tukea on lähes mahdotonta muotoilija-opiske-
lijoille korkeiden kustannusten vuoksi. Vaikka apurahojen 
saaminen ei ole koskaan varmaa, olivat rahalliset avustuk-
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Kuva 02  
HE Design Helsinki  

New York Design Week 2016

JA siitä se  
sitteN läHti

set ainoa vaihtoehtomme rahoittaa messuille osallistumista. 
Apurahahakemuksemme eivät kuitenkaan olleet turhia, sillä 
toimintaamme varten myönnettiin apurahoja, joiden avulla 
pystyimme kattamaan mm. messuosastojen vuokran, osas-
tojen rakentamisen, prototyypit, matkustamisen ja tavaroiden 
kuljettamisen.

Wanted Design New Yorkissa kokoaa saman katon alle de-
sign-alan toimijoita ympäri maailman. Wanted Designin 
järjestämään Launch Padiin valittiin n. 30 lupaavaa kansain-
välistä muotoilijaa, jotka saivat mahdollisuuden esitellä uusim-
pia töitään tapahtumassa. Messujen edetessä, huomasimme, 
että moni kävijöistä oli kiinnostunut ostamaan suunnittelemi-
amme valaisimia. Emme kuitenkaan voineet myydä mitään, 
sillä meillä ei ollut valmistajaa joka olisi voinut tuottaa niitä. 
Kohtasimme saman tilanteen Lontoon 100 % Design -mes-
suilla ja Habitaressa. Käytännössä katsoen olimme testan-
neet prototyyppien kiinnostavuutta kotimaisilla ja ulkomaisilla 
messuilla. New Yorkin, Lontoon ja Helsingin messuilta saimme 
hyviä yhteistyökontakteja, joita mahdollisesti voisimme hyö-
dyntää tulevaisuudessa, sekä näkyvyyttä painetussa ja 
sosiaalisessa mediassa. Emme kuitenkaan löytäneet pro-
toillemme valmistajia. Hyvän vastaanoton vuoksi tahtomme 
löytää valmistajat tuotteillemme vahvistui, ja ajatus nuorten 
muotoilijoiden tuotteiden edistämisestä valmistukseen ja 
myyntiin yritystoimintana alkoi kehittyä.

7 8



JoHdANto

Opinnäytetyössäni pyrin löytämään vastauksia siihen, 
minkälaisia ongelmia muotoilija kohtaa tänä päivänä. Suoma-
laisen muotoilun eteenpäin vieminen vaatii laajempaa yhteistä 
rintamaa, jossa vastuu muotoilun perinnön jatkamisesta 
jakautuu tasaisesti. Perehdyn seikkoihin, jotka vaikuttavat 
yhteistyön syntymiseen suomalaisten muotoilijoiden ja koti-
maisten valmistajien välillä, sekä muotoilijan rooliin suoma-
laisen nykymuotoilun kentällä. Perehdyn ongelmakentän 
rakenteeseen ja siihen minkälaisia laajempia vaikutuksia sillä 
mahdollisesti on mm. yhteiskunnassamme. Työni tavoittee-
na on valottaa tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät uuden 
muotoilun edistymisen valmistukseen ja markkinoille. Ongel-
makenttää tutkiessani olen perehtynyt siihen, miten muotoilun 
tarjoamat edut voitaisiin saada laajemmin hyödynnettyä.

Vuonna 2017 perustimme yhdessä sisustusarkkitehti Elisa 
Luodon kanssa yrityksen Young Finnish Design Oy:n. Yrityk-
sen tavoitteena on auttaa suomalaisia nuoria muotoilijoita 
saamaan tuotteensa valmistukseen ja myyntiin. Täten käsit-
telen opinnäytetyöni aihetta muotoilijan näkökulmasta, mutta 
olen sisällyttänyt työhön näkökulmia myös yrittäjän perspek-
tiivistä. Opinnäytetyö sisältää projekti-osuuden, joka kertoo 
Young Finnish Designin perustamisesta, sekä toimista, joita on 
tehty yritystoiminnan edistämiseksi. 

Ajankohtaisuus ja Rakenne
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Opinnäytetyön tutkimusmateriaali pitää sisällään haastatte-
luja, kirjallisuutta, online-artikkeleita -ja tilastoja, opinnäytet-
öitä, sekä valtiollisten tahojen teettämiä raportteja. Olen 
tutustunut haastateltaviin koulutukseni kautta. Haastattelin 
opinnäytetyötä varten opiskelijoita, opettajia ja professoreja 
huonekalumuotoilun ohjelmasta. Olen jakanut haastateltavat 
kahteen ryhmään; urallansa edenneet muotoilijat ja nuoret 
muotoilijat. Urallansa edenneet muotoilijat työllistävät itsensä 
muotoilulla eri tavoin ja uransa alussa olevilla muotoilijoilla ei 
ole töitä teollisessa valmistuksessa tai töitä on valmistukses-
sa vain muutama. Jaottelulla haluan korostaa haastatteluissa 
ilmenneitä eroja. Suulliset haastattelut nauhoitettiin ja niistä 
on tehty muistiinpanot ja kirjalliset haastattelut suoritettiin 
sähköpostin välityksellä. Haastattelukysymykset ovat osana 
liitteitä.  

Opinnäytteen tutkimuskysymykset ovat :  
 
1 Mitä haasteita kalustemuotoilijat kohtaavat tänä päivänä?  
2 Mistä haasteet johtuvat?

Tutkimuskysymykset

11 12



teRmistÖ

Nuori muotoilija
Uransa alkuvaiheessa oleva muotoilija. Sanalla ‘nuori’ ei viita-
ta ikään. Muotoilijalla on ainoastaan muutama työ teollisessa 

valmistuksessa tai ei vielä ollenkaan.

Urallansa edennyt muotoilija
Muotoilijalla on jo useita töitä teollisessa valmistuksessa. Työ 
muotoilun parissa on muotoilijalle taloudellisesti kannattavaa, 
ja hän työskentelee pääosin tai pelkästään muotoilutyön 
parissa.

Muotoilija
Kaluste- tai tuotemuotoilija 
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“The difficulty lies not 
so much in developing  

new ideas as in  
escaping from  

old ones.” 
John Maynard Keynes



Kuva 03  
Design-klassikoiden ja uuden muotoilun epätasapaino

1 muotoilijan näkökulmasta 
1.1 Tasapainoa design-perinnön ja uuden  
muotoilun välille
Moni muotoilija ja tutkija kokee, että suomalaisen muotoilun 
arvopohja on vanhentunut ja suomalaisessa muotoilussa on 
reagoitu hitaasti kansainvälisiin muotoilun alan kehityskulkui-
hin sekä globaalin toimintaympäristön muutoksiin. Suomalais-
ta muotoilua tarkastellaan edelleen lähes samasta tuote- ja 
suunnittelija-keskeisestä näkökulmasta kuin 1950-luvulla niin 
mediassa, kuin markkinoinnissakin.
Yhdeksi suurimmista ongelmista muotoilijat kokivat Suomes-
sa muotoilun kentällä sen, ettei uusille tekijöille anneta 
mahdollisuutta päästä riittävästi esille. Suomi-designin kul-
takauden muotoiluklassikoilla ratsastetaan edelleen ja niitä 
markkinoidaan uusina, kun ne lanseerataan uusissa väreissä. 
Suomalaista muotoiluperinnettä ja kulttuuria tulisi edistää ja 
jatkaa, muotoilun historiaa kuitenkaan unohtamatta. Myös 
mediahuomio jakautuu epätasapainoisesti muotoilun kentällä 
ja pääpainopisteen on katsottu olleen jo pitkään vanhoissa 
design-klassikoissa (Yle, 2016, 02.) Tasapaino suomalaisen 
design-perinnön ja uuden designin välillä tulisi olla harmo-
niassa ja suomalaisen designin näkyvyyden edistämisessä 
tulisi myös osata käyttää hyödyksi merkittävää suomalaista 
design-perintöä. Vanhempien design-klassikoiden näkyvyys 
ei saisi myöskään kilpailla nyky-muotoilun näkyvyyden kans-
sa, vaan ennemminkin tukea sitä. Design-konsultti ja kuraat-
tori Paula Bello muistuttaa, että kulttuuriperintö, joka nosti 
Suomen maailman maineeseen, on suomalaiselle muotoilulle 
tärkeä resurssi, mutta suomalainen muotoilu saattaa men-
ettää kansainvälisen kilpailukykynsä, mikäli muotoilijat eivät 
kykene soveltamaan kulttuuriperintöä tämän päivän tarpeisi-
in. “Suomi pärjäsi loistavasti toisen maailmansodan jälkeen, 
mutta eikö uusi suunnitelma olisi tarpeen?”. (Rajaton muotoilu, 
2012, s. 15-16.)
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Rojaltien kerryttämä tulo hyödyttää muotoilijaa 
taloudellisesti vasta useiden vuosien päästä 
tuotteen suunnittelusta.

1.2 Epävarmuustekijöitä urallamme
Muotoilijan uran alkuvaiheessa epävarmuutta luo mm. elannon 
saaminen, sillä Suomessa muotoilijoille ei ole tarpeeksi työpai-
kkoja. Haastatteluissa ilmeni, että mm. pelko työttömyydestä 
ja siitä, että töitä joutuisi mahdollisesti hakemaan jopa toisesta 
maasta aiheuttavat myös epävarmuuden tunnetta. Yleensä 
muotoilijat saavat työstään korvauksena rojalteja. Tutkimuk-
sen mukaan muotoilijat saavat rojaltia myytyä tuotetta kohden 
keskimäärin 3-5%. Tämä tarkoittaa sitä, että työstä voi saada 
kohtuullisen korvauksen vasta, kun tuotetta on myyty suure-
mpia määriä. Haastatteluiden perusteella ilmeni, että rojaltien 
kerryttämä tulo hyödyttää muotoilijaa taloudellisesti vasta 
useiden vuosien päästä tuotteen suunnittelusta. Tällöin usei-
ta töitä tulisi edistää valmistukseen jo heti uran alkuvaiheista 
lähtien, jotta töistä saadut rojaltit voisivat mahdollisesti taata 
elannon uran myöhäisemmässä vaiheessa.

Muotoilijoiden yksi huolenaiheista on mm. se, että usein työstä 
ei tarjota suunnittelupalkkiota. Suunnittelupalkkio koetaan 
erittäin merkittäväksi tulonlähteeksi. Tuotteiden suunnittelu 
vaatii paljon aikaa ja mikäli muotoilija ei vielä ansaitse rojalteil-
la elantoaan, täytyy muotoilijan muotoilutyön ohessa tehdä 
myös leipätyötä. Tällöin muotoilutyölle jää vain vähän aikaa, 
jos ollenkaan. Mikäli tuotteita ei myytäisi juuri ollenkaan, tai 
vain vähän, ei muotoilija välttämättä tule koskaan saamaan 
työstään korvausta. Tuotteiden markkinoinnin vähyys tai 
laiminlyöminen valmistaja- tai myyjätahon puolesta, osoittau-
tui myös yhdeksi huolen aiheeksi. Mikäli tuotteita myydään 
kansainvälisesti, voi rojalteista saatava tulo hyödyttää mu-
otoilijaa merkittävästi. Mm. Ornamon toivottaisiin edistävän 
muotoilijoiden etua nimenomaan suunnittelupalkkioihin liit-
tyvissä asioissa.  
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“Eihän  
insinöörikään  
suunnittele  
koneen moottoria  
ilmaiseksi”.  
 
Haastattelut, Nuoret muotoilijat, 2018

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että muotoilijan 
on vaikea saada omia tuotteitaan valmistukseen ja muotoilu-
työstä saatava palkka ei vastaa tehtyä työtä. Muotoilijoiden 
yleisenä neuvona on, että yhteistyöhön kannattaa ryhtyä, 
mikäli molemmat suunnittelija sekä valmistaja ovat samalla 
sivulla yhteistyöstä. Joissain tapauksissa valmistajataho on 
ehdottanut muotoilijalle sopimusta, joka ei palvele muotoili-
jan etua laisinkaan. Aalto-yliopiston professori Ville Kokkosen 
mukaan valmistavan tahon tulisi olla vastuullinen myös suun-
nittelijoiden palkkioissa. Työstä tulisi maksaa tarpeeksi suurta 
rojaltia, sekä suunnittelupalkkiota. Muotoilijoiden tulisi hänen 
mukaan myös osata vaatia työtään vastaavaa palkkiota eikä 
tyytyä liian pieniin korvauksiin. (Haastattelu, Kokkonen, 2018.) 
Muotoilijat ovat saaneet neuvoa uransa edistämiseen mm. 
kollegoiden muodostamasta yhteisöstä. Laillisiin seikkoihin 
on yleensä haettu asiantuntevaa apua mm. teollisuustaiteen 
liitto Ornamo Ry:stä, jonka pääasiallisena tehtävänä on toim-
ia edunvalvojana muotoilijoille ja muille taideteollisten alojen 
toimijoille. Kollegoiden uraa seuraamalla on myös voinut tark-
kailla sitä, mitä muotoilun kentällä tapahtuu. (Haastattelut 01, 
2018.) (Haastattelut, 02, 2018.)

1.3 Toivomme muutosta muotoilun kentälle
Suomessa markkina on pieni ja alan yrityksiä vain vähän. 
Suomeen toivotaan syntyvän uusia tekijöitä, jotka pystyisivät 
menestymään ja kilpailemaan kansainvälisesti. Vanhempien 
yritysten pitäisi myös pystyä uudistumaan, jotta kilpailussa 
voisi pärjätä. Haastatteluissa ilmeni, että yhtenä muotoilijoiden 
toiveena on, että suomalaiset yritykset ryhtyisivät rohkeam-
min kansainvälistymistoimenpiteisiin. Toivottiin, että kotimaan 
sijasta markkina-alueen ajateltaisiin jo heti toiminnan alusta 
lähtien olevan kansainvälinen. Suomessa kouluista valmistuu 
vuosittain satoja muotoilijoita, mutta suomalaiset yritykset 
eivät käytä, tai osaa käyttää muotoilua edukseen yritystoimin-
nassaan. Tähän muotoilijat toivoivat muutosta. Muotoilua tulisi 
osata käyttää yritystoiminnassa hyödyksi kokonaisvaltaisem-
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min, eikä esimerkiksi pelkästään markkinoinnissa ja tuotteen 
suunnittelussa.

2 muotoilijat messuilla
2.1 Habitaressa
Habitare kokoaa joka vuosi suomalaisia muotoilijoita, kaluste- 
ja valaisinvalmistajia sekä jälleenmyyjiä saman katon alle. 
Nykyään kuluttajille suunnatuilla Habitare-messuilla suomalai-
set valmistajat edistävät tuotteidensa myyntiä ja markkinoivat 
uusia tuotteitaan. Messut ovat hyvä tapa saada näkyvyyttä, 
sillä mielenkiintoisella ja näyttävällä osastolla, sekä tuotteilla 
on todennäköistä saada huomiota myös mediassa ja somes-
sa. Brändien omat osastot ovat selkeämmin yleistymässä, ja 
niissä korostuu elämyksellisyys, brändin tarina ja konseptu-
aalisuus, joilla pyritään maksimoimaan osaston huomioarvo 
messujen aikana. Habitaren myyntipäällikkö Mari Sobottin 
mukaan Ahead-hallin kuratointi on lisännyt yritysten panos-
tuksia osastoihinsa, osoittaen että visuaalisesti kiinnostavalla 
tai yllätyksellisellä toteutuksella voidaan luoda kaupallista 
arvoa brändille. Messuilla brändimarkkinointi näkyy brändien 
ja jälleenmyyjien välisessä asetelmassa ja moni brändi haluaa 
oman osastonsa lisäksi, että brändin tuotteet ovat myynnissä 
myös jälleenmyyjän osastolla, jolloin tuotenäkyvyys ja tavoitet-
tavuus myös tuplaantuu. (Sobott, 2019) 

Habitare-messujen on koettu muuttuneen vuosien saatossa ja 
etenkin sillä, että messut päätettiin järjestää vuosittain, on ol-
lut suuri merkitys muutoksessa. Valmistajien määrä messuilla 
on huomattavasti vähentynyt, kun taas vähittäiskaup-piaiden 
määrä on lisääntynyt. 80-luvulla messut olivat pääpainot-
teisesti valmistajia varten. Aalto-yliopiston kalustesuunnit-
telun professori ja sisustusarkkitehti Jouko Järvisalon mukaan 
80-luvulla käytävät olivat täynnä kalustevalmistajia, mutta 
tänä päivänä messut ovat suunnattu lähinnä kuluttajille. 

Kuva 04  
Habitare 2018 Talentshop
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Kuva 05  
Habitare 2018 Talentshop

(Haastattelu, Järvisalo, 2018.) Koska messuille osallistuminen 
vaatii paljon resursseja, ei osallistuminen jokaisena vuonna ole 
välttämättä mahdollista kotimaisille yrittäjille. Viime vuosien 
aikana järjestetyt Habitare-messut ovat jakaneet mielipiteitä. 
Osa haastateltavista on sitä mieltä, että messut ovat olleet 
parempaan päin, kun taas osa kertoi messujen tason jatka-
van laskuaan. Valmistajien määrän ollessa laskussa, on mes-
suille osallistunut enenevissä määrin muita kuin varsinaisia 
huonekaluvalmistajia, kuten esimerkiksi sauna-, lämpöpatteri-, 
porras- ja paljuyrityksiä.

Muotoilijan näkökulmasta Habitare-messut ovat yksi vuoden 
merkittävimmistä alan tapahtumista kotimaassa. Ne ovat hyvä 
paikka olla esillä ja verkostoitua, mutta kuluttajille suunnatuilla 
messuilla esimerkiksi valmistajan löytyminen on koettu olevan 
epätodennäköistä. Kuluttajat eivät myöskään aina ymmärrä, 
etteivät protot ole myytäviä tuotteita tai esimerkiksi tuotan-
nossa, mikä on aiheuttanut sekaannusta kuluttajissa. Habi-
tare-messujen hyvät puolet ovat muotoilijoiden mielestä niiden 
sijainti ja mm. se, että messut kokoavat vuosittain suomalaisia 
alan toimijoita saman katon alle. Messuilla kontaktien luomis-
ta pidettiin myös hyvin tärkeänä uran edistämisen kannalta. 
Huonoiksi puoliksi, valmistajien vähyyden lisäksi, mainittiin 
messujen heikko kansainvälinen näkyvyys ja kansainvälisten 
yritysten puuttuminen. Habitareen osallistuvien muotoilijoid-
en mielestä pressinäkyvyys, kotimainen ja kansainvälinen, on 
koettu olevan yksi tärkeimmistä asioista, jota messut voivat 
tarjota näytteilleasettajille ja etenkin kansainvälisen näkyvy-
yden tehostamiseen toivotaan Habitaren järjestäjätahon 
panostavan tulevaisuudessa enemmän. Näkyvyydellä on 
merkittävä rooli muotoilu-uran edistäjänä, sekä suunnittelijan 
ja muotoilun tunnettuuden luomisessa. 

Tänä päivänä muotoilijan on hyvä tuoda itseään ja töitään 
esille. Osallistuminen messuille, esiintyminen erilaisilla fooru-
meilla, sekä oman työnsä ja itsensä julki tuominen on  
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Nuoret muotoilijat  
Tukholman messuilla.  
Horvath, Relander  
Tukholman messut 2017

välttämätöntä muotoilu-uran edistämiseksi. Tätä ei kuitenkaan 
olisi katsottu 30 vuotta sitten hyvällä. 
Järvisalo vuokrasi yhdessä sisustusarkkitehti Kimmo Var-
jorannan kanssa osaston Habitare-messuilta vuonna -81, 
missä he esittelivät suunnittelemiaan kalusteita. Valtavirrasta 
poikkeava toiminta ei kuitenkaan ollut tuohon aikaan yleistä, 
sillä Itsensä ja töidensä markkinoimista ei pidetty sopivana. 
Taiteellista työtä pidettiin pyhänä, eikä sen tuominen kaupal-
lisille foorumeille ollut sopivaa. Pari vuotta myöhemmin, Sisus-
tusarkkiteh-dit SIO alkoi esiintyä ryhmänäyttelyiden muodossa 
messuilla. Tämän jälkeen yksittäiset suunnittelijat alkoivat 
vähitellen esiintyä messuilla omien suunnittelemiensa tuot-
teiden kanssa. Huomattiin, että näyttelytapahtumat koettiin 
tarpeelliseksi, jotta kalusteita voitaisiin esitellä teollisuudelle. 
(Haastattelu, Järvisalo, 2018.)

2.2 Tukholman messuilla
Aalto-yliopiston kalustesuunnittelun-kurssilla toteutettuja töitä 
nähdään lähes vuosittain Tukholman kalustemessuilla Aal-
to-yliopiston omalla ständillä. Opiskelijat ottavat osaa ständin 
suunnitteluun ja toteutukseen ja täten oppivat, mitä messuille 
osallistuminen konkreettisesti vaatii. Messuilla käyminen on 
muotoilijalle yksi tärkeimmistä tavoista edistää omaa uraansa. 
Muotoilijat ovat olleet kiitollisia siitä, että he ovat päässeet 
opintojensa aikana osallistumaan messuille. Muiden opiskeli-
joiden kanssa esiintyminen sekä messu-ständin suunnittelu ja 
rakentaminen on koettu tärkeäksi kokemukseksi myöhempää 
itsenäistä messuilla esiintymistä varten. Haastatteluiden 
perusteella Tukholman huonekalumessut ovat suomalaisten 
nuorten muotoilijoiden suosiossa. Tukholmassa järjestet-
tävillä messuilla käy mm. paljon toimijoita, jotka eivät vieraile 
suomalaisilla messuilla ja myös osallistumiskustannukset ovat 
kohtuulliset. 
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Muotoilija ja Himmee 
Oy:n perustaja Timo 

Niskanen kertoi myös 
kiertäneensä  

messuilla hakien 
valmistajaa  

tuotteilleen, mutta 
koki, että  

toimintamalli oli 
haastava. Nykyään 

muotoilija vastaa itse 
tuotteidensa  

valmistuksesta ja 
myynnistä.

2.3 “Valmistajaa metsästän..”
Kilpailu suunittelijoiden välillä on kovaa, sillä suunnittelijoita on 
paljon suhteessa valmistaviin tahoihin. Haastatteluiden mu-
kaan muotoilijat ovat pyrkineet sopimaan tapaamisia mes-
suilla valmistajien kanssa. Tapaamiset ovat olleet hyvä tapa 
tavata valmistaja kasvotusten ja se on myös mahdollisuus 
jäädä valmistajan mieleen. Tapaamisten on koettu olevan 
parempi tapa edistää tuoteideoita valmistukseen, kuin esime-
rkiksi niiden lähettäminen valmistajataholle sähköpostitse. Vai-
kka tuoteideoita ei välttämättä olla valmistajan puolesta viety 
heti eteenpäin, on valmistajan tuntemisesta ollut hyötyä mm. 
myöhempien projektien osalta. Muotoilijat toivoisivat olleensa 
aktiivisempia jo paljon varhaisemmassa vaiheessa uraansa. 
Yhtenä muotoilijoiden neuvona onkin, että näkyvyyttä ja kon-
taktien luomista valmistajiin, alihankkijoihin ja muihin alan 
yhteistyökumppaneihin tulisi edistää aktiivisesti jo heti uran 
alkuvaiheessa, eli mahdollisesti jo opintojen alusta lähtien. 
Koska etenkin Suomessa muotoilun kentällä piirit ovat pienet, 
on kontaktien luominen koettu hyvin tärkeäksi muotoilutyön 
edistämistä varten. Kontaktien luomista on edistetty mm. 
osallistumalla erilaisiin muotoiluun ja designiin liittyviin tapah-
tumiin ja kilpailuihin. 

“Aluksi minullakin oli ajatus, että kierrän messuilla ja odotan, 
että kansainväliset firmat alkavat valmistaa prototyyppejäni.” 
-Timo Niskanen, Himmee Oy 
 
Kotimaisilla Habitare-messuilla valmistajan löytymistä on 
pidetty epätodennäköisenä, mutta ei täysin mahdottomana. 
Ulkomaisilla messuilla valmistajan löytyminen on ollut toden-
näköisempää. Ulkomaisilla messuilla valmistaja on myös use-
ammin lähestynyt muotoilijoita yhteistyön merkeissä, kuin koti-
maisilla messuilla. Muotoilija ja Himmee Oy:n perustaja Timo 
Niskanen kertoi myös kiertäneensä messuilla hakien valm-
istajaa tuotteilleen, mutta koki, että toimintamalli oli haastava. 
Nykyään muotoilija vastaa itse tuotteidensa valmistuksesta ja 
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myynnistä. Niskanen perusti valaisinyrityksensä Himmee Oy:n 
vuonna 2014, ja lanseerasi ensimmäiset tuotteensa samana 
vuonna Habitaressa. (Haastattelu, Niskanen, 2018.)

2.4 Protosta tuotteeksi
Kokemus ja onnistumiset alalla auttavat muotoilijaa suun-
nittelutyön edistämissä ja oman näkemyksen kehittämissä. 
Muotoilija Tapio Anttilan mukaan osaamisen kartuttaminen 
on tärkeää. Mutoilutyöhön liittyy vahvasti materiaalien ja eri 
valmistustekniikoiden tuntemus, sekä tietämys markkinoinn-
ista, konseptoinnista, tuotteistuksesta, brändäyksestä, asi-
akastarpeista ja käyttäjistä (Design Forum Finland, 2016). 
Muotoilijat edistävät suunnittelemiaan tuotteita valmistukseen 
erilaisin tavoin. Tuotteita on päätynyt valmistukseen esimerkik-
si työharjoittelun, kilpailuiden ja mm. IMU designin vuosittain 
järjestämän Protoshopin kautta. Yksi työ voi poikia myös use-
ampia töitä. Haastatteluissa ilmeni, että yhden tuotteen saat-
taminen valmistukseen on edesauttanut myös muiden töiden 
edistämistä markkinoille. Esimerkiksi hyvin toimiva yhteistyö 
valmistajan kanssa on saattanut alkaa yhdellä työllä, mutta on 
jälkeenpäin poikinut uusia toimeksiantoja. Muotoilijoiden ym-
märrys myös siitä, mitä asiakkaat haluavat ostaa kehittyy sitä 
mukaan, kun tuotteita on saatu edistettyä valmistukseen ja 
markkinoille. (Haastattelut 01, 2018.) (Haastattelut, 02, 2018.) 
Töitä on päätynyt valmistukseen myös muiden suunnitte-
lu-projektien kautta. Kalustemuotoilija Timo Ripatti suunnitteli 
tilasuunnittelu-projektiin Weegeelle Grand Canyon -nimisen 
sohvajärjestelmän, jonka Piiroinen valitsi mallistoonsa. Sohv-
ajärjestelmästä on tänä päivänä olemassa useita eri malleja, 
jotka Ripatti on suunnitellut Piiroiselle. (Haastattelu, Ripatti 
2018.)

2.5 Suunnittelukilpailut luovat meille mahdollisuuksia
Suomessa suunnittelukilpailuja järjestetään vuosittain. Mm. 
Isku hakee uusia tuotteita mallistoonsa suunnittelukilpailujen 
avulla. Palkintorahan lisäksi kilpailutyöt voivat mahdollises-

Kuva 06, 07  
Grand Canyon, Piiroinen 
Kalustesuunnittelija Timo Ripatti 
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Kuva 08 
Perch, Nikari 
Suunnittelijat,  
Salla Luhtasela, Wesley Walters 

”Suomessa on  
paljon lahjakkaita  

suunnittelijoita,  
mutta tie tuotteen 

saamiseksi  
valmistukseen  

on kivinen.”  
 

Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski

ti päästä Iskun teolliseen valmistukseen ja kansainväliseen 
myyntiverkostoon. “Muotoilukilpailujen kautta olemme saaneet 
innovatiivisia tuotteita mallistoomme”, kertoo Isku 90-kilpai-
lun palkintolautakunnan puheenjohtaja Seppo Vikström. (Isku, 
2018.) Pohjoismaista muotoilua verkossa myyvä Finnish De-
sign Shop järjestää kolmatta kertaa FDS Award muotoilukil-
pailun. Vuosien 2016 ja 2017 kilpailujen voittaneet tuoteideat 
on edistetty tuotantoon. Vuoden 2016 DFS Awardin voittajien 
Salla Luhtaselan ja Wesley Waltersin yhdessä suunnittelema 
Perch-jakkara on tällä hetkellä Nikari Oy:n yksi parhaiten myy-
dyistä tuotteista. Kilpailu järjestetään kannustamaan uusien 
ideoiden kaupallistamista ja helpottamaan tietä tuoteideasta 
kaupan hyllylle. ”Suomessa on paljon lahjakkaita suunnitteli-
joita, mutta tie tuotteen saamiseksi valmistukseen on kivinen. 
Haluam me kannustaa palkinnolla etenkin uransa alkuvaihees-
sa olevia suunnittelijoita tulevaisuuden menestystuotteiden 
synnyttämiseen”, Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu 
Kiiski kertoo. (Kauppalehti, 01, 2015.)
 

3 muotoilutyö ja elanto
3.1 Työtä työn ohessa
Ennen kuin Niskanen aloitti työskentelemään täysipäiväisesti 
valaisin-yrityksessään, hän työskenteli yritystoiminnan ohella 
Helsinkiläisessä yläkoulussa teknisen työn opettajana (Yle, 
01, 2016). Yksi muotoilijoiden tavoitteista on elättää itsensä 
muotoilutyöllä, mutta sen kuitenkin uskottiin tapahtuvan vas-
ta vuosien päästä. Muotoilutyön ohessa muotoilijat työsken-
televät usein myös muiden töiden parissa, jonka avulla he 
ansaitsevat elantonsa. Tasapainottelu leipätyön ja muotoilulle 
jäävän ajan kanssa on koettu haastavaksi, sillä tasapainon 
ylläpitämiseksi muotoilijan tulisi elää säästeliäästi, jotta mu-
otoilutyölle jäisi mahdollisimman paljon aikaa. Luovan työn 
ohessa muotoilijat työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, 
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kuten sisustusarkkitehtitoimistoissa, suunnitteluassistenttina, 
tai tekevät koulutuksestaan poikkeavaa työtä esimerkiksi asi-
akaspalvelualalla. (Haastattelut 01, 2018.) (Haastattelut, 02, 
2018.)

3.2 Rojaltit ja suunnittelupalkkio
Rojalti tarkoittaa palkkiota, jonka muotoilija saa myydyistä 
tuotteista ja sen määrä on sovittavissa valmistajan ja mu-
otoilijan välillä. Tutkimuksen mukaan rojaltin määrä vaihtelee 
3-5 % välillä, ja se lasketaan esimerkiksi alvittomasta valm-
istajan ulosmyyntihinnasta. Se miten rojalti määräytyy riippuu 
tehdystä sopimuksesta. Muotoilijoiden etujärjestö Ornamo 
auttaa muotoilijoita sopimusasioissa. Muotoilija voi saada 
tekemästään suunnittelutyöstä rojaltin lisäksi myös suunnit-
telupalkkiota. Kuitenkin, haastatteluiden perusteella voidaan 
sanoa, ettei suunnittelupalkkion saaminen ole itsestäänselvää. 
Joissain tapauksissa muotoilija on voinut myös itse päättää 
valitseeko rojaltin vai suunnittelupalkkion.
Uralla edetäkseen muotoilija tarvitsee pitkää pinnaa ja lannis-
tumatonta luonnetta. Uralla etenemisen hankaluus koetaan 
suurena kynnyksenä ja pieniä rojalteja ei koeta kannustavina. 
Haastatteluissa ilmeni, että mm. Tanskassa muotoilijoille on 
tarjottu suurempaa rojaltia kuin Suomessa. Kuitenkaan, suun-
nittelupalkkiota ei Tanskassakaan tarjota muotoilijoille au-
tomaattisesti. Ns. riistosopimukset tuntuvat myös olevan alalla 
yleisiä. Muotoilijoille on tarjottu sopimuksia, joissa heiltä mm. 
evättäisiin kaikki oikeudet omaan työhönsä. 

Rojaltin määrä jakaa muotoilijoiden mielipiteitä. Suurin osa 
vastaajista on kuitenkin sitä mieltä, että sen tulisi vastata te-
htyä työtä paremmin ja siitä syystä olla suurempi. Mikäli tuot-
teen myynti on koettu olevan tehokasta, on rojaltin määrään 
suhtauduttu suopeammin. Muotoilijat ovat tietoisia siitä, että 
useita töitä tulee edistää valmistukseen pitkäjänteisesti ennen 
kuin rojalteista saatava tulo riittäisi elämiseen. Tämä on saat-
tanut joissain tapauksissa kestää vuosia, jopa yli 10 vuotta. 
(Haastattelut 01, 2018.) (Haastattelut, 02, 2018.)
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Yhteiskunnassamme 
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merkitys  
korostuu mm.  
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tuntemaa  
suomalaisuutta.

- Minna Ruckenstein

3.3 Muotoilu-uran valinta on rohkea veto
Muotoilu-uran edistäminen ei yleensä ole suoraviivainen pros-
essi, vaan se vaatii paljon uhrauksia, sillä suunnittelutyötä te-
hdään usein muiden töiden ohessa hyvin pitkänkin ajan. Tapa 
miten muotoilutyötä edistetään voidaan rinnastaa taiteen 
tekemisen kanssa. Työtä tehdään intohimosta, muut leipätyöt 
ja apurahat mahdollistavat työn tekemisen ja taloudellisesti se 
ei aina ole kannattavaa. Jotta omia töitä voisi saada edistettyä 
valmistukseen ja markkinoille, tulee muotoilijan käyttää paljon 
resursseja ja aikaa niiden työstämiseen, suunnitteluun, töiden 
esittelyyn sekä kilpailuihin ja messuille osallistumiseen. 
Haastatteluissa selvisi, että muotoilijat tekevät valintaa myös 
muotoilu-uran ja muiden muotoiluun liittyvien töiden välillä. 
Esimerkiksi; muotoilijalla ei riitä aika työskentelemiseen täy-
sipäiväisesti tilasuunnittelijana toimistossa sekä kalustemu-
otoilu-uran edistämiseen ammattimaisesti. Täysipäiväinen 
muotoilijan työ taas puolestaan ei usein onnistu siitä syystä, 
koska suunnittelutyöstä ei saa tarpeeksi elantoa, ainakaan 
uran alkuvaiheessa. (Haastattelut 01, 2018.) (Haastattelut, 02, 
2018.)

4 muotoilun merkityksestä
Muotoilulla on monia eri vaikutuksia elämämme toimivuuteen 
ja laatuun. Aalto-yliopiston estetiikan professori Ossi Naukka-
risen mukaan taiteen ja muun kulttuurin välillä ei ole selkeää 
rajaa, sillä kulttuuri ja taide ovat aktiivisesti vuorovaikutukses-
sa keskenään. Estetiikka vaikuttaa hyvinvointiimme ja arjessa 
se ohjaa mm. tekemiämme valintoja. (Naukkarinen, 2011.) 
Muotoilulla on merkitystä arjessamme myös palveluiden ja 
arjen toimivuuden edistäjänä. Yhteiskunnassamme muotoilun 
merkitys korostuu mm. kansallisen identiteetin rakentajana, 
jossa design tukee suomalaisten tuntemaa suomalaisuut-
ta. Suomi-designin symbolinen vahvuus on perustunut pit-
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käkestoiseen ihmisiä kannattelevaan sosiaaliseen arvoon, joita 
tullaan designilta odottamaan myös tulevaisuudessa. (Design-
museo, 2018.) (Rajaton muotoilu, 2012, s. 213-227.) 

Antropologi-tutkija Minna Ruckensteinin mukaan muotoi-
lussa on kyse ongelman ratkaisusta ja siihen kohdistetaan 
enenevissä määrin toiveita, jotta sen avulla voitaisiin tehdä 
maailmastamme mm. parempi paikka elää. Muotoilun alalla 
tapahtuu monenlaisia uudelleen suuntautumisia ja mm. käyt-
täjä- tai ihmislähtöisyydestä puhutaan designin yhteydessä 
enenevissä määrin. Koska design on vahvasti sidottu kaupal-
lisuuteen, muotoilijoiden etuna olisi ymmärtää taloudellisia 
toimintaympäristöjä, jotta he voisivat käyttää markkinoita 
tarkoitushakuisemmin edukseen sosiaalisen arvon luomisessa. 
Muotoilu luo myös lisäarvoa ja kilpailuetuja yrityksille. Muotoilu 
avaa mahdollisuuksia mm. uudenlaisten liiketoimintakonsep-
tien kehittämiseksi, jonka avulla voidaan erottautua ja asemo-
itua edelläkävijöiksi. (Rajaton muotoilu, 2012, s. 213-227.)

4.1 Huipputason muotoilukoulutuksen hyödyntäminen
Kotimainen design ei ole jäljessä, mutta sen soveltaminen on. 
-Muotoiluyrittäjä Ville Tikka

Vaikka työpaikat vähenevät perinteikkäissä suomalaisissa 
muotoilualan yrityksissä, alalle valmistuu vuosittain uusia mu-
otoilijoita. Monen mielikuvissa suomalainen muotoilu on edel-
leen peräisin  1950–1960-luvuilta. Suomalaisella muotoilulla 
on upea historia ja näkyvyyttä saavat edelleen Tapio Wirk-
kala, Timo Sarpaneva, Kaj Franck ja Alvar Aalto, joiden nimet 
tunnetaan Suomen rajojen ulkopuolellakin. Toisin on kuitenkin 
uusien suomalaisten muotoilijoiden laita. (Yle, 01, 2016.) Miten 
muotoilijat pärjäävät alalla, kun kilpailu on kovaa ja töitä on 
harvassa?

Aalto-yliopiston taideteollisen muotoilun professori Timo Sal-
lin mielestä Aalto-vaasit ja Muumi-mukit eivät haittaa, kun-

Miten  
muotoilijat 
pärjäävät 
alalla, kun 
kilpailu on 
kovaa ja 
töitä on  
harvassa?
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han nuoret, uudet suunnittelijat saisivat myös näkyvyyttä. 
Suomessa on laadukasta puusepänteollisuutta ja insinööri-
osaamista ja teknologia on myös maailman huipputasoa. 
Puuta valmistusta varten löytyy myös kotimaisista metsistä. 
Tämä ei kuitenkaan ole estänyt kalustevalmistuksen hiipum-
ista Suomessa. Design-kriitikko Kaj Kalin kyseenalaistaa mm. 
muotoilijoiden kouluttamista Suomessa. Suurimmaksi ongel-
maksi muotoilun kentällä Kalin mainitsee tuotteiden myynnin 
ja markkinoinnin. Suomessa koulutuksen taso on kansain-
välisesti tunnettua ja muotoiluosaaminen on huippuluokkaa. 
Uusia design-klassikoita ei kuitenkaan pääse syntymään, kun 
tuotteita ei saada lyötyä läpi. Design Forum Finlandin toimitus-
johtajan Petteri Kolisen mukaan varmin tapa ansaita elantoa 
ei tule työskentelyllä kalustesuunnittelun parissa tai tie siihen 
on pitkä. Matka yksittäisestä prototyypistä liiketoiminnan 
syntymiseen vie kauan aikaa, etenkin jos suunnittelijalla ei ole 
kokemusta valmistuksesta. (Yle, 02, 2016.)

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan mukaan luovan 
työn tekijöitä koulutetaan Suomessa pitkällä opintopolulla 
tuottamaan sisältöä pienille kotimarkkinoille, joilta vain harvat 
saavat riittävän toimeentulon (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 
2017). Suomalaisten nuorten muotoilijoiden haasteena on 
tuotteiden edistäminen valmistukseen ja myyntiin. Muotoil-
ijat ovat riippuvaisia valmistuksesta ja täten ongelmana on 
uusien valmistavien ja markkinoivien yritysten vähyys, sekä 
se, etteivät jo olemassa olevat yritykset pysty vastaamaan 
kasvavan muotoilijajoukon tarpeisiin. Jos nuoret muotoilijat 
eivät työllisty alalta, ei kallisarvoista kokemusta esimerkiksi 
tuotannosta pääse syntymään. Muotoilija Tapio Anttilan mu-
kaan Suomessa huonekalualan ei koeta olevan kannattavaa ja 
sen vuoksi valmistajan saappaisiin ei uskalleta hypätä ja ottaa 
suurta taloudellista riskiä. (Design Forum Finland, 2016.)
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4.2 Muotoilua ihmisille, ei teollisuutta varten
“Tanska on tällä hetkellä yksi maailman parhaimmista de-
sign-puuhuonekalujen viejistä. Se on hyvä suoritus maalta, 
jossa ei ole metsiä ollenkaan ja puusepänteollisuuskin on 
vähäistä.” -Tapio Anttila (Design Forum Finland, 2016).

Mitä mahdollisuuksia tuotteiden valmistukseen olisi ulkomail-
la, jos valmistaminen ei esimerkiksi edellä mainituista syistä 
onnistu Suomessa? Anttilan mukaan Tanskassa toimii yritys, 
joka työskentelee tanskalaisten huonekalu-brändien alihank-
intakonsulttina. Useat brändit käyttävät samoja alihankkijoita, 
jolloin yrityksillä jää aikaa muuhun, kuin valmistamiseen, kuten 
esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, sekä seuraaviin kon-
septeihin panostamiseen. Konsultti hakee brändien tuotteille 
kustannustehokkaimman alihankkijan n. 500:n alihankkijan 
verkostostaan, jotka sijaitsevat Itä-Euroopassa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että yrityksillä on käytössään parhaat osaajat ja tek-
niikat sekä paras hinta-laatu-suhde. (Design Forum Finland, 
2016) Esimerkiksi tunnetuimpiin lukeutuvien tanskalaisten 
design-brändien HAY:n ja Muuton nettisivuilta ei löydy tietoa 
tuotteiden valmistamisen alkuperästä. Mm. HAY:n sivuilta ei 
löydy lainkaan mainintaa valmistamisesta. Tanskalaisen Muu-
ton sivulla tiedotetaan, että he tekevät valmistusta huolella 
valittujen alihankkijoiden kanssa, jotka ovat yhteiskuntavas-
tuullisia ja noudattavat korkeimpia eettisiä valmistus-stand-
ardeja. Sitä, missä tuotteet valmistetaan ei kerrota (Muuto, 
2018). Myös Italialaiset brändit teettävät tuotteitaan alihank-
kijoilla Itä-Euroopassa ja Aasiassa, mutta sen lisäksi he pa-
nostavat myös omaan valmistukseensa. Vaikka Suomessa 
muotoilun kentällä koetaan haasteita, on muistettava, että 
muotoilun yhtenä päämääränä on muotoilla tuotteita ihmisille. 
Tuotteita ei tuoteta teollisuutta varten, ja ne täytyy osata myy-
dä käyttäjille. (Design Forum Finland, 2016.)

Muotoilua  
ihmisille,  
ei  
teollisuutta  
varten
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1 young Finnish design 
1.1 Muotoilijoilta muotoilijoille
Perustimme yhdessä Elisa Luodon kanssa Young Finnish De-
sign-yrityksen vuonna 2017. Toiminnan perusideana on tuoda 
nuorten suomalaisten muotoilijoiden tuotteita markkinoille. 
“Nuorella muotoilijalla” ei viitata niinkään suunnittelijan ikään, 
vaan uuteen suomalaiseen muotoilu- ja muotoilijasukupolveen. 
Yrityksen toiminta-ajatus perustuu tuotteiden tuotekehitykseen 
ja markkinoille tuomiseen oman verkkokaupan ja jälleenmyyn-
tiverkoston avulla. Toiminnan missiona on edistää suomalais-
ta muotoilua kotimaassa ja kansainvälisesti tuomalla uuden 
sukupolven muotoilijoiden tuotteita markkinoille värittämään 
klassikoista koostuvaa tuotevalikoimaa. Tällä hetkellä nuorten 
suomalaisten muotoilijoiden tuotteita on hyvin vähän markkin-
oilla, sillä nuoren muotoilijan on mm. taloudellisista syistä yksin 
vaikea edistää tuotteitaan valmistukseen ja myyntiin. 
 
1.2 Muotoilijoista yrittäjiksi
Vuoden 2016 messujen jälkeen aloimme miettimään ratkaisua, 
jolla nuori muotoilija pystyisi saamaan tuotteitaan valmistuk-
seen ja myyntiin. Toimintaamme varten päätimme perustaa 
osakeyhtiön. Vaikka muotoilijan työ on yrittäjähenkistä, olen 
yllättynyt yrittämiseen kouluttavien kurssien vähyydestä opin-
to-ohjelmassani Aalto-yliopistossa. Haimme Luodon kanssa 
mukaan TE-toimiston tarjoamaan yrittäjyyskoulutukseen, 
missä opettelimme perusasioita yrittämisestä viiden viikon 
ajan. Kokemukseni TE-toimiston tarjoamasta kurssista on 
positiivinen ja uskon, että yrittäjyyskurssi hyödyttäisi myös 
muita muotoilijoita, uransa edistämiseksi yrittäjähenkisesti. 
TE-toimiston tarjoaman kurssin jälkeen haimme starttirahaa, 
jotta pystyisimme kattamaan osan elämiseen liittyvistä kus-
tannuksista. Starttiraha on TE-toimiston tarjoama avustus 
aloittaville yrittäjille ja se on tarkoitettu kattamaan osan yrittä-
jän henkilökohtaisista kuukausittaisista menoista. 

TM
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Haastatteluissa ilmeni, etteivät muotoilijat välttämättä koe 
yrittämistä omaksi vahvuudekseen ja yrityksen pyörittämisen 
koetaan vievän liikaa aikaa, jolloin sitä ei jäisi tarpeeksi  
muotoilutyölle. Muotoilijat haluaisivat myös mieluummin kes-
kittyä muotoiluun, kuin olla vastuussa tuotanto-, markkinointi 
-ja myyntiprosessista. Osa haastateltavista kertoi harkinneen-
sa yrityksen perustamista, mutta suurimpina huolenaiheina 
ovat mm. yritystoiminnasta koituva vastuu, taloudellisten 
resurssien vähyys, sekä markkinointi- ja myyntiosaamisen 
puute. (Haastattelut, 02, 2018.) Alalle on tästä huolimat-
ta syntynyt uusia, pienempiä toimijoita, kuten esimerkiksi 
omavalmisteisia brändejä. Pienet sarjakoot nostavat kuitenkin 
tuotteiden hintoja paljon ja yhteistyötahojen vähyys vaikeuttaa 
tarjouksien saamista. Useasti muotoilijoilla on käytössään 
toiminimi. Sen perustaminen on suhteellisen helppoa ja vel-
vollisuuksia vähemmän, kuin esimerkiksi osakeyhtiössä ja 
mm. arvonlisäverojen ilmoitusvelvollisuus riippuu liikevaihdon 
suuruudesta. Kevytyrittäjyys on myös kasvattanut suosio-
taan. Kevytyrittäjyys on yrittäjämäistä toimintaa, mutta sitä 
varten ei tarvitse perustaa yritystä ja laskutus hoituu esime-
rkiksi laskutuspalveluiden kautta. Netissä toimii useita erilaisia 
laskutuspalveluita, kuten Ukko.fi, Eezy, E-tunnus, Finjob. Las-
kutuspalvelut perivät provision myymistään palveluista ja se 
vaihtelee 2-5 % välillä. Mikäli tulot jäävät pieniksi, kannattaa 
harkita tarkasti minkä yrittäjyysmuodon valitsee. 

1.3 Luottamuksen merkitys toiminnan elinehtona
Yrityksen eteenpäin viemisessä tärkeintä on luottamus teki-
jöihin ja tekemiseen. Ilman sitä, emme Luodon kanssa tällä 
hetkellä pystyisi työskentelemään yrityksessämme. Ensim-
mäinen vuosi yrityksen perustamisen jälkeen oli haastava, 
sillä työskentelimme yrityksessämme ilman palkkaa ja emme 
olleet varmoja siitä, mihin toimintamme voisi viedä ja onko 
tekemällämme työllä tulevaisuutta. Samalla opintomme ja 
valmistumisemme myös viivästyi. Tuolloin emme voineet muu-
ta, kuin luottaa siihen, että työllämme on jatkuvuutta haasteis-
ta huolimatta.

Young Finnish Design  
Kiuas Accelerator - kiihdytysohjelmassa 
Kesä 2018
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1.4 Tempolla eteenpäin
Jotta voisimme kehittää ja viedä yritystä eteenpäin, tarvit-
simme toimintaamme varten rahoitusta. Punnitsimme eri 
vaihtoehtoja, kuten pankki-lainaa, enkelisijoittajia, sekä valtion 
tukemia rahoitus-ja laina vaihtoehtoja. Yrityksemme varhais-
esta vaiheesta johtuen, koimme, että Business Finlandin raho-
itus oli meille paras vaihtoehto. Päädyimme hakemaan raho-
itusta Business Finlandilta keväällä 2018. Aloitimme 7 kk:tta 
kestävän Tempo-projektin toukokuussa 2018 ja rahoituksen 
avulla pystyimme työskentelemään yrityksessämme täysip-
äiväisesti, sekä palkkaamaan myös lisäapua. Teimme pro-
jektiluontoista yhteistyötä graafi kon, valo- ja videokuvaajan, 
sekä kolmen ohjelmistokehittäjän kanssa. Tämän lisäksi palk-
kasimme yhden osa-aikaisen työntekijän edistämään kansain-
välistymistutkimusta Tempo-projektin ajaksi. 

1.5 Designia joukkorahoittamalla
Tempo-projektin aikana, tavoitteenamme oli löytää ratkaisu-
ja, joiden avulla pystyisimme testaamaan tuotteiden kysyn-
tää suoraan asiakkailla, ja siten, että mahdollisilta välikäsiltä 
pystyttäisiin välttymään. Yritysidea kirkastui sitä myöden, 
mitä enemmän paneuduimme ongelmaan. Keskityimme ke-
hittämään konseptia, joka tarjoaisi apua saattamaan nuorten 
muotoilijoiden tuotteita valmistukseen ja myyntiin.  Young 
Finnish Design-nimi viittaa uuteen suomalaiseen muotoilu- ja 
muotoilijasukupolveen ja tomintamme tarkoituksena on aut-
taa muotoilijoita ikään katsomatta. Asiakkaat saisivat päättää 
sen, mitkä tuotteet menisivät tuotantoon. 

Aloitimme kehittämään tapaa, miten design-tuotteita voisi 
myydä ennakkoon joukkorahoittamalla. Joukkorahoittaminen 
tarkoittaa sitä, että henkilöiden tai organisaatioiden hankkeille 
kerätään rahaa keskenään verkostoituvien ihmisten avulla ja 
yleensä internetissä. Idea on yksinkertaisuudessaan se, että 
hanketta voidaan tukea pienelläkin summalla, esimerkiksi 
yhdellä eurolla. Kun tarpeeksi moni ihminen saadaan mukaan 
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tukemaan projektia pienemmällä tai suuremmalla summalla, 
voidaan valtavaankin hankkeeseen kerätä tarvittava rahoitus. 
Yleisö päättää, minkälaisia tuotteita tai hankkeita toteutetaan 
ja mahdolliset välikädet saadaan pudotettua pois yleisön 
ja tuottajan väliltä. Joukkorahoittaminen on yhä yleisemmin 
käytetty keino myydä tuotteita ennakkoon, testata tuotteen 
kysyntää, tai kerätä varoja hanketta varten. Tässä opinnäyte-
työssä joukkorahoittaminen tarkoittaa tuotteiden, kuten es-
imerkiksi muotoilutuotteiden, eikä esimerkiksi yrityksen jouk-
korahoittamista. Joukkorahoittamisen avulla kuka tahansa voi 
auttaa keksinnön tai tuotteen testaamisessa, kehittämisessä 
tai rahoittamisessa. Keksintösäätiön toiminnanjohtaja Juha Ju-
tila kehottaa suojaamaan tuotteet ennen joukkorahoituskam-
panjan julkaisemista, sillä tuotteen esitteleminen julkisesti 
antaa mahdollisuuden kenelle tahansa kopioida idean (Yle, 
2011).

1.6 Valintaa joukkorahoitusalustojen välillä
Mesenaatti.me on Suomen ja Pohjoismaiden suurin vastike-
pohjainen joukkorahoitusalusta. Mesenaatti toimii lähes sa-
malla periaatteella, kuin esimerkiksi kansainväliset alustat 
Indiegogo ja Kickstarter. Joukkorahoituskampanjaa voi tukea 
pienelläkin summalla, mutta vastikkeen tulee olla suhteessa 
annettuun rahasummaan. Vastikkeeksi voi tarjota projektin 
luonteelle ominaisia asioita, kuten esimerkiksi palvelua, tav-
aran, elämyksen, jäsenyyttä tai osuutta. Mesenaatti on su-
unnattu pääasiallisesti suomalaisille kampanjantekijöille ja 
markkinointia tehdään pääasiallisesti suomeksi ja Suomessa. 
Kuitenkin, tästä huolimatta projekteja voidaan rahoittaa myös 
ulkomailta käsin ja useat kampanjat ovat saaneet huomat-
tavan osan rahoituksestaan ulkomailta. Mesenaatin oman 
markkinoinnin kohdistuen pääpainotteisesti Suomeen, omaan 
markkinointiin tulee panostaa, mikäli tavoitteena on saada 
asiakkaita osallistumaan joukkorahoitukseen myös Suomen 
ulkopuolelta. (Mesenaatti, 2019.)
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Päädyimme toteuttamaan kampanjamme kansainvälisellä 
Indiegogo-joukkorahoitusalustalla, sillä halusimme testata 
tuotteen kysyntää myös ulkomaisilla asiakkailla. Indiegogo 
on Yhdysvaltalainen joukkorahoitusalusta ja sen kautta star-
tataan 19,000 joukkorahoituskampanjaa kuukaudessa ja 30 % 
kampanjoista järjestetään Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Indiego-
go-alustalla vierailee 10 miljoonaa kävijää kuukaudessa 235 
eri maasta. (Indiegogo, 2019.) Ulkomaisten asiakkaiden lisäksi 
kohderyhmäämme kuuluivat myös kotimaiset design-kulutta-
jat. 

Suurimmaksi haasteeksi koimme mm. alustan epätunnet-
tuuden suomalaisten keskuudessa, jonka vuoksi myös itse 
joukkorahoitusalustaa tuli markkinoida asiakkaille Suomessa. 
Tämän lisäksi huonoja puolia Indiegogo:ssa oli merkittävä pro-
visioiden määrä, joita peritään jokaisesta lahjoituksesta, sekä 
rahan siirtymisestä Suomesta Yhdysvaltoihin. Tällöin usean 
pienemmän summan kerääminen asiakkailta tulee kalliimmak-
si, kuin esimerkiksi Mesenaattia käytettäessä. Mikäli joukko-
rahoituskampanjan tarkoituksena on kerätä rahoitusta ain-
oastaan tai pääosin suomalaisilta käyttäjiltä, voi Mesenaatti 
olla parempi vaihtoehto, kuin esimerkiksi Indiegogo. 
Indiegogo:n käyttäminen ja kampanjan toteuttaminen oli suht-
eellisen helppoa ja alustan tarjoama pohja kampanjan raken-
tamista varten oli selkeä. Indiegogo:ssa vierailee kuukausittain 
merkittävä määrä kansainvälisiä käyttäjiä, mutta haasteena 
on kampanjan erottautuminen muiden kampanjoiden joukosta. 
Omaan markkinointiin tulisi satsata, jotta kampanja saataisi-
in esille Indiegogo:n etusivulle. Kickstarterissa järjestetään 
verrattaen enemmän design-tuotteiden joukkorahoituskam-
panjoita suhteessa Indiegogo:hun, minkä vuoksi se olisi voinut 
soveltua kampanjamme joukkorahoitusalustaksi paremmin. 
Kuitenkin, Suomen rahankeräyslaista johtuen joukkorahoi-
tus-kampanjan järjestäminen Suomesta käsin Kickstarterissa 
on vielä lähes mahdotonta ja tämä oli yksi syy siihen, miksi 
valitsimme Indiegogo:n tunnetumman Kickstarterin sijasta.

Kesä 2018

Airy-joukkorahoituskampanja 
Indiegogossa

Yhteistyö, Involvers

Airy-tuotevideo
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1.7 Edistysaskelia, Airy-valaisin joukkorahoittamalla  
valmistukseen
Aloitimme valmistajien kartoittamisen hyvissä ajoin ennen 
kampanjan järjestämistä. Keskustelimme yhteistyöstä Young 
Finnish Designin ja kotimaisen valaisinvalmistaja Innojok 
Oy:n välillä ja päätimme lähteä viemään suunnittelemaani 
Airy-valaisinta eteenpäin yhteistyössä heidän kanssaan. Jouk-
korahoituksen ideana oli tuotteen myyminen ennakkoon, jo 
ennen kuin sitä oli valmistettu, sekä testata menisikö valaisin 
kaupaksi, kun ostamiseen annettaisiin mahdollisuus. Olimme 
aiempina vuosina messuilla esitelleet valaisinprotojamme, ja 
asiakkaat olisivat halunneet ostaa niitä. Kuitenkin, koska meillä 
ei ollut valmistajaa, emme pystyneet myymään mitään. Jouk-
korahoituksen avulla otimme ikäänkuin seuraavan askeleen 
kohti tuotteen myymistä asiakkaalle. Tällä kertaa pystyimme 
myymään valaisinta, sillä sille oli jo tiedossa valmistaja ja 
tiesimme mikä valaisimen hinta tulisi olemaan. Joukkorahoitus 
meidän tapauksessamme tarkoitti toisin sanottuna valaisimen 
ennakko-ostamista. Mikäli saisimme tarpeeksi paljon ennak-
ko-tilauksia, valaisin edistettäisiin valmistukseen ja lähetet-
täisiin asiakkaille. 

Indiegogo:n kampanjasivua varten mm. kuvasimme hankkees-
tamme kertovan kampanjavideon ja valmistelimme kirjallista 
materiaalia kertomaan tarkemmin kampanjastamme. Tämän 
lisäksi tuotimme valaisimesta tuotevideon yhteistyössä Involv-
ersin, suomalaisen Indierock-yhteen kanssa. (Youtube, 2019.)
Ennen varsinaista joukkorahoituskampanjaa Indiegogossa, jär-
jestimme ennakkokampanjan nettisivullamme. Nettisivu luotiin 
myös siitä syystä, koska arvioimme, ettei jokaiselle asiakkaalle 
kansainvälinen joukkorahoitussivusto ollut entuudestaan tuttu, 
mikä saattaisi karkottaa osan potentiaalisista asiakkaista. 
Kampanjaa markkinoitiin pääasiallisesti Instagramissa, ja 
koimme sen tehokkaammaksi kuin esimerkiksi FaceBookin 
markkinoinnin. Saimme ennakkokampanjan aikana noin puolet 
tilauksista kasaan, joista suurin osa tuli Suomesta.  

Innojok,  
Airy -valaisimen  
ensimmäinen  
prototyyppi.  
Kuvassa Elisa Luoto  
ja Innojokin tuotekehityksestä  
vastaava Joel Klemetti. 
Syksy 2018.
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Indiegogo:n kautta tulleista tilauksista suurin osa oli myös 
Suomesta, mutta saimme asiakkaita myös mm. Saksasta, 
Ranskasta ja Iso-Britanniasta. Keräsimme kampanjan aikana 
tavoitellun summan tuotteen valmistusta varten.

1.8 Kiukaalta löylyä liiketoiminnan kehittämiseen
Yrityksen perustamisen jälkeen otimme osaa erilaisiin tapah-
tumiin, kuten Slushiin, Fall Upiin ja Team Upiin, joissa verkos-
toiduimme mm. eri alojen yrittäjien, sekä markkinointi- ja raho-
itusalan asiantuntijoiden kanssa. Syksyllä 2017 Young Finnish 
Design valittiin mukaan Kiuas Incubator-ohjelmaan Startup 
Saunalle. Kehitimme yritysideaa yhdessä ohjelman mentoreid-
en tukemana kevääseen 2018 saakka, jonka jälkeen etenimme 
kesän Kiuas Accelerator kiihdytys-ohjelmaan. 
Kiihdytysohjelmat tarjoavat aloittaville ja jo toiminnassaan 
edenneille yrityksille mm. yhteisön, luentoja sekä workshopeja.
Yrityksemme kannalta molemmat ohjelmat; Kiuas Accelerator 
ja Incubator, olivat merkittäviä. Kiuas Accelerator toimi aiem-
min nimellä Summer of Startups ja sieltä ovat ponnahtaneet 
esimerkiksi yritykset kuten Venuu, Holda ja CatchBox. Kiuas In-
cubatorin aikana tiimillämme oli oma mentori ja saimme apua 
mm. laillisiin sekä rahoitukseen liittyviin asioihin. Kiuas Accel-
erator oli intensiivinen kiihdytysohjelma ja se kesti 10 viikkoa ja 
siihen valittiin mukaan 15 tiimiä. Ohjelma oli nopeatempoinen 
ja viikot koostuivat mentoroinnista, luennoista, workshopeista, 
sparraamisesta ja pitchaamisesta. Ohjelma huipentui Demo 
Day:hin, jossa jokainen tiimi pitchasi täydelle Scape-salille Hel-
singin Tennispalatsissa. Tapahtuma toi mukanaan kontakteja 
mm.markkinoinnin, brändäyksen, sekä rahoituksen osa-alueil-
ta.

Innojok,  
Airy -valaisimen   
toinen prototyyppi. 
Syksy 2018.
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Young Finnish Design  
Habitare, The Block 
2018

1.9 Mitä Young Finnish Designille kuuluu tänä päivänä
Tempo-projektin aikana kasvatimme mm. valmistusyhteistyö- 
sekä jälleenmyyntiverkostoamme. Alkusyksystä 2018 osallis-
tuimme myös ensimmäisen kerran Young Finnish Design-ni-
men alla Habitare-messuille. Nuoren suomalaisen muotoilun 
edistäminen on hyvin ajankohtainen aihe muotoilun kentällä 
ja Habitare-messut olivat hyvä paikka löytää uusia yhteistyö-
kumppaneita, edistämään uutta suomalaista muotoilua 
yhteistyössä kanssamme. Saimme paljon hyvää palautet-
ta toiminnastamme ja eritoten muotoilijat kokivat työmme 
nuorten muotoilijoiden tuotteiden edistämiseksi valmistukseen 
hyvin tärkeäksi. Tällä hetkellä, Young Finnish Designilla on 
myynnissä 9 tuotetta kuudelta nuorelta muotoilijalta. Vuoden 
2019 tavoitteina on mm. kehittää yrityksen markkinointia ja 
brändiä. Myös tuotteiden joukkorahoittamista tullaan kehit-
tämään. Ilman yhteistyötä, toimintamme uusien design-tuot-
teiden edistämiseksi valmistukseen ja markkinoille olisi mah-
dotonta. Olemme avoimia uusille mahdollisuuksille ja vuoden 
2019 tavoitteenamme onkin laajentaa yhteistyökumppaniver-
kostoamme, ja löytää uusia tahoja edistämään nuorta suoma-
laista muotoilua kanssamme. 
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5 ongelmakentän hahmottamista
5.1 Kotimassa pieni markkina ja kasvanut tuonti
“Growth springs from better recipes, not just from more cook-
ing.” Paul Romer, Maailmanpankin pääekonomisti

Kotimaassa kilpailua kiristää suomalaisen huonekalu- ja 
sisustuksen vähittäiskaupan pieni markkina sekä kasvanut 
tuonnin määrä. Kauppalehden analyytikko Ari Rajalan mu-
kaan tuontituotteiden osuus myynnistä on ollut kasvussa ja 
huonekalukaupat suomessa hankkivat myytävät tuotteensa 
globaalisti. Kasvavan tuonnin lisäksi suomalaiset huoneka-
lukaupat kilpailevat kansainvälisten ketjujen kanssa. Rajalan 
mukaan huonekalujen vienti on romahtanut huippuvuosistaan, 
kun kannattavuuskriisi koettelee useita kotimaisia kaluste-
valmistajia ja vientiin ei ole tarvittavia resursseja. (Kauppalehti, 
2017.) Myös työ- ja elinkeinoministeriön toimialapäällikkö Pasi 
Loukasmäen mukaan Suomi on jäänyt huonekalujen vien-
nin kehityksessä jälkeen (Kauppalehti, 2015). Vuonna 2014 
Suomeen tuotiin huonekaluja 550 miljoonalla eurolla, kun taas 
vienti on pysynyt 150 miljoonassa eurossa vuoden 2008 jäl-
keen. Rajalan mukaan ulkomaiset toimijat pärjäävät Suomen 
huonekalukaupassa ja mm. Ikean pääoman tuottoaste on 60 
% kun kotimaisilla yrityksillä se on alle 10 %. (Kauppalehti, 
2017) Ikealla on ollut myös vaikutusta kotimaisten valmistajien 
toimintaan. Ikean kasvaminen on tarkoittanut huonekaluvalm-
istajille leipää ja kuolemaa. Ikealla on ollut valmistusta myös 
Suomessa, mutta alhaisemmat valmistushinnat mm. Kiinas-
sa ovat aiheuttaneet sen, että valmistus ollaan siirretty pois 
suomalaisilta tehtailta. Useat suomalaiset valmistajat ovat 
myös tästä syyystä johtuen joutuneet laittamaan lapun luuku-
lle, tai hakeutumaan yrityssaneeraukseen. Huomattava osa 
mm. suomalaisista mäntykalustevalmistajista, joilla on ollut 
riittävä valmistus-kapasiteetti, ovat toimineet Ikean sopimus-
toimittajina. (Talouselämä, 2006.)
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5.2 EU:n hankintalaki
Ornamon muotoilupäivässä 20.4 2016 Musiikkitalolla sisus-
tusarkkitehti, professori emeritus Simo Heikkilä kertoi olleensa 
jo pitkään huolissaan kalusteteollisuudessa vaikuttaneesta 
hankintalaista, joka on vaikeuttanut pienten muotoiluyrittäjien 
mahdollisuuksia julkisiin hankintoihin. (Ornamo, 2016.) Hank-
intalain tavoitteena on turvata tehokas ja toimiva kilpailu, ja 
sen avulla kuluttajan voitto.  Kilpailuoikeuden alaan luetaan 
myös julkiset hankinnat, jolloin kyse on verovarojen tehok-
kaasta käytöstä, sekä julkisen sektorin hankintoja koskevan 
päätöksentekoprosessin muuttamisesta läpinäkyvämmäksi. 
Ennen Euroopan Unionin julkisia hankintoja koskevia direk-
tiivien määräyksiä, valtionhallinnon hankintojen lisätavoitteina 
oli mm. kotimaisen tuotannon edistäminen, kotimaisen työl-
lisyyden ylläpitäminen ja kunnat painottivat hankinnoissaan 
oman alueensa yrityksiä. (Pätilä, 2006, s. 1,18-20.) Pienem-
millä yrityksillä on vähemmän mahdollisuuksia pärjätä hintak-
ilpailussa, kun vastassa ovat suuremmat alan toimijat, joilla on 
mm. myös suurempi valmistuskoneisto. Tällöin merkittävät pro-
jektit menevät pienemmiltä toimijoilta ohi suun, ja suuremmat 
toimijat saavat kilpailussa yhä enemmän jalansijaa. Tämän ei 
katsota edistävän pienempien kotimaisten valmistavien  
yksiköiden toimintaa.

5.3 Vain vähän alihankkijoita
Oma valmistus on taloudellinen riski, jolloin yhtenä vaihtoeht-
ona on alihankkijoiden käyttäminen. Suomen talouden sukelt-
aminen ja tuonnin luoma kilpailu on aiheuttanut sen, että useat 
kalustevalmistajat ovat lopettaneet, koska toiminta ei ole ollut 
kannattavaa. Tällöin työt ovat jakautuneet muutamien alihank-
kijoiden kesken. (Design Forum Finland, 2016.) Mm. kotimainen 
Muurame Oy käyttää valmistuksessaan alihankkijoita, mut-
ta kalusteet kootaan ja pakataan Muuramen omissa tiloissa 
(Muurame, 2018). Anttilan mukaan yksi syy siihen miksi uusia 
tuoteideoita ei edistetä tuotantoon ja markkinoille on kilpailun 
puute, joka eliminoi mahdollisuuksia muotoilulta.  

Himmee valaisin-yrityksen 
perustaja Timo Niskanen on 
vastuussa suunnittelemiensa 
valaisinten kokoonpanosta. 

67 68



Muotoilijoiden näkökulmasta tahtoa muotoilutöiden 
edistämiseksi tuotantoon löytyisi, mutta uusien hyvien tuotei-
deoiden tuotteistaminen lopahtaa useasti siihen, ettei alihan-
kkijoilla ole kapasiteettia lähteä kokeilemaan uusia asioita, 
kun työtä on paljon ja tilauskirjat täynnä. Tällöin uusien asi-
oiden kokeilemista ei koeta kannattavana, vaan mieluummin 
edistetään vanhempia, tuttuja tilauksia. Tämä estää mm. 
valmistajan ja muotoilijan välisen vuoropuhelun ja tuoteke-
hityksen syntymistä. Kun tekijöitä ei löydy, ei uusia tuotteita 
voida edistää markkinoille. (Design Forum Finland, 2016.)

5.4 Not made in Finland 
Kotimaisten alihankkijoiden vähyyden lisäksi valmistus on 
useasti Suomessa kalliimpaa verraten ulkomaihin. Kallis raa-
ka-aine ja työvoima puhuvat suomalaista huonekaluteollisuut-
ta vastaan. Useat suomalaiset yritykset tekevät tuotteitaan 
alihankintana ulkomailta. Mm. Marimekon valmistajaverkosto 
tekee tuotteita alihankintana Euroopassa ja Aasiassa ja suurin 
osa Marimekon tuotteista valmistetaan Euroopassa ja noin 
kolmannes Euroopan ulkopuolella. Osa Marimekon tuotteista 
kuten, sisustuskankaat, keittiötekstiilit sekä osa vaatteiden 
ja laukkujen kankaista painetaan edelleen Herttoniemessä, 
Helsingissä. (Marimekko, 2018.) Pitkään mm. Milanossa vai-
kuttanut Alessin entisen design-johtajan Kristiina Lassuksen 
mukaan Italiassa osataan tuotanto- ja markkinointipuoli (Yle, 
2012). Italialaisille markkina-alue on heti koko maapallo eikä 
ensin kotimaa. Italialaisista tuotteista tulee mieleen hyvä laatu 
ja tyyli, ja tätä sovelletaan myös kalusteiden valmistukses-
sa. Alihankinnasta huolimatta Italialaiset ovat onnistuneesti 
brändänneet oman valmistuksensa ja käyttävät sitä edukseen 
tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa (Design Forum Fin-
land, 2016).

MADE IN FINLAND ?
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5.5 Design From Finland ja kotimaisuuden merkitys asiak-
kaan ostopäätöksessä
Suomalaisen työn liiton mukaan suomalaisuus vaikuttaa 
kuluttajien ostopäätöksiin Suomessa. Kotimaista designia 
ostamalla luodaan ja tuetaan suomalaista työtä ja työllisyyt-
tä. Design from Finland -merkki tunnetaan suomalaisten 
kuluttajien ja yrittäjien puolesta jokseenkin hyvin ja vuonna 
2017 36 % suomalaisista kuluttajista ja 40 % yrityspäättäjistä 
tunsi merkin. Yrittäjistä n. 90 % kertoi merkin tukevan myyntiä 
Suomessa ja 80 % sanoivat sen tukevan myyntiä myös ulko-
mailla. Design From Finland -merkki kertoo siitä, että palvelu 
tai tuote on muotoiltu Suomessa tai sen muotoiluun on in-
vestoitu Suomessa. Kuitenkin merkkiä voi kantaa myös tuote, 
joka voi olla valmistettu joko Suomessa tai muualla. Tärkeää 
on myös aineettoman työn hyöty, sillä esimerkiksi palveluiden 
ja tuotteiden suunnittelu, luo enemmän työpaikkoja Suomeen. 
(Suomalainentyö, 2018.) Anttilan mukaan ekologisuus näyt-
täytyy parhaimmillaan, kun paikallinen tuotanto yhdistetään 
paikallisiin materiaaleihin. Suomalaisille yrityksille kansain-
välisillä markkinoilla kotimaisen valmistuksen korostaminen 
ja brändääminen voisi olla kilpailuetu. (Design Forum Finland, 
2016.) Verraten esimerkiksi valmistuksessaan kasvottomaan 
Tanskaan, ei valmistuksen alkuperämaa kuitenkaan välttämät-
tä ole kaikki kaikessa. 

6 muotoilun mahdollistajia
 
6.1 Valtion tuki muotoilun mahdollistajana
Kulttuurityöllä on paljon mahdollisuuksia mm. työllisyyden 
edistäjänä. Mahdollisuuksia suomalaisen kulttuurin edistämi-
sessä näkevät myös opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Näiden 
toimesta asetettiin uusi työryhmä, jonka pääasiallisena te-
htävänä on tehdä ehdotuksia luovien alojen vahvistamiseksi, 
työllisyyden kehittämiseksi ja rahoitusinstrumenttien 

Kuva 1371 72



uudistamiseksi. Työryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty 
Professor of Practice Anne Brunila. (Minedu, 2016.) Suomessa 
vienti on ainoastaan yritysten käsissä, vaikka suomalaiselle 
kulttuurille olisi ulkomailla myös kysyntää. Brunilan johtaman 
luovia aloja Suomessa edistävän työryhmän mukaan muut 
maat tukevat luovia aloja ahkerammin kuin Suomi. Esimerkiksi 
Ruotsissa luovat alat työllistävät nykyään yli 200 000 henkeä 
ja mm. Britanniassa luovien alojen yritykset ovat kasvaneet 
nopeammin kuin muiden alojen yritykset ja ne työllistävät 
enemmän, kuin finanssi-tai rakennusala. (Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, 2017.)

6.2 Konseptointi ja brändäys luovat mahdollisuuksia 
kasvuun ja kansainvälistymiseen
Suomessa on vain vähän arvokkaita kuluttajabrändejä ja 
kuluttajamarkkinoilla kotimaiset brändit eivät menesty kovin 
hyvin. Valtion talouden tarkastusviraston mukaan markkinoin-
tia pidetään toisarvoisena, ns. ‘pehmeänä alana’ ja sen tähden 
Suomi häviää kilpaileville maille. Tämän arvioidaan johtuvan 
mm. markkinoinnin arvostuksen ja osaamisen puutteesta. 
(Valtion talouden tarkastusvirasto, 2017.) Konseptointi- ja 
brändiasiantuntija Marina Vahtolan mukaan ruotsalaiset brän-
dit menestyvät ja kasvavat kannattavasti, toisin kuin kotimai-
set kilpailijat (Kauppakamari, 2017). Myös Kolinen mainitsee 
kotimaisten yritysten heikkouksia olevan markkinointi, sekä 
taiteellisuuden kääntäminen kaupalliseksi menestykseksi (Yle, 
03. 2016). Suomi jää huomattavasti jälkeen muotoilubrändien 
määrässä, jos vertaamme kotimaata Ruotsiin tai Tanskaan 
ja mm. ruotsalaiset brändit näkyvät vahvasti suomalaisessa 
katukuvassa (Design Forum Finland, 2016). Enää ei kuiten-
kaan riitä, että Suomessa valmistetaan laadukkaita, hyvin 
suunniteltuja tuotteita, vaan niiden myymiseen ja markkinointi-
in tulee myös panostaa. Lassuksen mukaan usean suomalais-
en yrityksen tuotteiden myynti ja markkinointi ei ole tarpeeksi 
pitkäjänteistä ja tuotteiden myyntiin satsattavat resurssit eivät 
ole tasapainossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen kans-
sa. (Yle, 2012.) 

Markkinointia  
pidetään  

toisarvoisena,  
ns. ‘pehmeänä  

alana’ ja sen  
tähden Suomi 

häviää kilpaileville 
maille.

Nikari on yksi kotimaisista design- 
yrityksistä, joka on onnistunut 
avaamaan portit kansainvälisille  
markkinoille.
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“Suomalaiset usein istuvat ja odottavat, että joku markkinoisi 
heitä.” -Petteri Kolinen (Yle, 03, 2016). 

6.3 Markkinointi luo kansainvälistymisen mahdollisuudet  
kotimaisille yrityksille
Luovat alat muodostavat merkittävän osan Suomen kansan-
taloudesta, mutta mm. työllisyys on heikentynyt vuodesta 2012 
lähtien. Valtiontalouden tarkastuviraston mukaan markkinoin-
nilla on merkittävä rooli yritystoiminnan kannattavuuden ja 
kansantalouden tuottavuuden edistävänä tekijänä. Yritykset 
eivät kuitenkaan ole pystyneet hyödyntämään markkinoinnin 
mahdollisuuksia kannattavuuden kasvattamiseksi, kun markki-
nointiosaamista ei ole tai sitä ei koeta tärkeäksi. (MMA, 2018.) 
Markkinoinnin osaamisen ja arvostuksen puute näkyy mm. 
design-tuotteiden vähäisessä edistämisessä kansainvälisille 
markkinoille. Kotimaisista design-yrityksistä vain muutama on 
onnistunut avaamaan portit kansainvälisille markkinoille. Näitä 
ovat mm. Nikari, Secto Design ja Woodnotes. Brunilan mukaan 
talouden kasvu ja yritysten kilpailukyky perustuvat yhä enem-
män aineettomiin tekijöihin ja siitä syystä luovien alojen koke-
mat ongelmat rasittavat koko kansantaloutta. Täten luovat alat 
eivät ole kasvaneet Suomessa toisin, kuin muissa EU:n jäsen-
valtioissa. Yksittäisen yrityksen ja toimijan, kuin koko toimialan 
kasvun ja kansainvälistymisen kannalta luovien alojen yritysten, 
sekä pienten toimijoiden pieni koko on koettu haastavana. Ra-
hoituksen saaminen on haastavaa ja etenkin markkinointiin ja 
tuotekehitykseen, jotka ovat menestyksen kannalta kriittisiä asi-
oita, on saatavilla vain vähän rahaa. (Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö, 2017.) Useat suomalaiset kalustevalmistajat ovat yleensä 
pieniä yksiköitä, jolloin markkinointiin käytettävät resurssit ovat 
rajalliset, pohtii Järvisalo. (Haastattelu, Järvisalo, 2018.)
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7 muotoilu Suomen tulevaisuuden 
rakentajana 

7.1 Muotoilu luo kilpailuetua
Suomalaisen Työn Liiton taloustutkimuksella teettämän 
selvityksen mukaan 71 prosenttia tutkimukseen osallistu-
neista uskoo, että suomalainen muotoilu tuo kilpailuetua ja 
suomalainen muotoiluosaaminen koettiin olevan kansain-
välisestikin huippua. Muotoilu nostettiin esiin yhtenä suomen 
tulevaisuuden rakentamisen tukijaloista ja 64 prosenttia vas-
tanneista, ylempiin toimihenkilöihin ja asiantuntijoihin kuulu-
vista henkilöistä, on sitä mieltä, ettei muotoilun mahdollisuuk-
sia toimialoilla hyödynnetä. Brand Manager Johanna Lahti 
Suomalaisen työn liitosta sanoo muotoilun olevan parhaim-
millaan kiinteänä osana liiketoimintaa. Lahden mukaan kehi-
tystä on jo tapahtunut ja muotoilua on alettu hyödyntämään 
yritystoimissa ja mm. monessa vahvasti teknologiaosaamiseen 
perustuvissa yrityksessä muotoilu on jo kiinteä osa yritystoi-
mintaa. Tämä näkyy mm. teknologiaa, sekä palvelumuotoilua 
hyödyntäneiden yritysten keskuudessa, jotka ovat enenevissä 
määrin hakeneet Design from Finland-merkkiä toimilleen. 
(Suomalainentyö, 2017) 

7.2 Muotoilu = strateginen voima
Kolisen mukaan muotoilua voidaan käyttää myös strategisena 
voimana ja sillä voidaan tukea liiketoiminnan kehitystä. Mu-
otoilun hyödyntämistä tulisi lähestyä kokonaisvaltaisemmasta 
näkökulmasta ja suomalaista muotoilua tulisi kehittää yhdessä 
suomalaisten yritysten kanssa. Design Forum Finlandin tav-
oitteena on edistää suomalaista muotoilua ja suomalaisten 
yritysten menestystä maailmalla muotoilun avulla. Muotoilu 
luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehitykselle ja se voi olla 
merkittävä tekijä perinteisten suomalaisten yritysten pärjäämi-
sessä globaalissa kilpailussa. (Yle, 03, 2016.) Helsinkiläisen 
designtoimiston Nordkappin luovan johtajan Sami Niemelän Kuva 16 
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mukaan design voi toimia mm. myös yritysten päätöstenteon 
tukena sekä mahdollistajana, kun sitä sovelletaan syvemmälle 
yritysten strategiaan (Kauppalehti, 02, 2017).

7.3 Muotoilun hyödyntäminen yritystoimissa mahdollistaa 
luovien alojen kehityksen
Brunilan johtaman työryhmän mukaan, muilla aloilla yrityk-
set hyödyntävät muotoilu-osaamista vain rajoitetusti, vaik-
ka sillä voitaisiin lisätä yrityksen kilpailukykyä. Täten myös 
B2B-markkinan kehittyminen  luoville aloille estyy (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, 2017). Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoit-
taa mm. visuaalisen taiteen keskus Framea, joka vie kuvatait-
eilijoita maailmalle, sekä musiikkia kansainvälisille markkin-
oille edistävää Music Finlandia. Samanlaista tukea tai tahoa 
toivottaisiin myös suomalaiselle muotoilulle, joka edistäisi 
suomalaista muotoilua kansainvälisille markkinoille. Salla 
Heinänen, toiminnanjohtaja teollisuustaiteen liitto Ornamosta 
ehdottaa, että muotoilun voisi kytkeä mukaan suomalaisen 
teknologiateollisuuden viemiseen kansainvälisille markkinoil-
le, esimerkiksi Aasian yritysvientimatkoille. Täten yhteistyötä 
voitaisiin tehdä esimerkiksi suomalaisten suunnittelutoimisto-
jen kanssa. (Yle, 03, 2016.) Muotoilijoiden ja muotoiluyrittäjien 
etuja valvova Ornamo edistää toiminnallaan luovan talouden 
kehitystä. Ornamo julkisti hallitusohjelmatavoitteensa kaudelle 
2019-2023 ja ne rakentuvat kolmen teeman varaan: luovan 
talouden edistäminen, laadullisen työllistymisen tukeminen, 
sekä paremman arjen ja rakennetun ympäristön rakentaminen. 
(Ornamo, 2019).

7.4 Markkinoinnin tärkeys yrityksen kannattavuutta ja 
kansantalouden tuottavuutta parantavana tekijänä
Yritysten tulisi tunnistaa muotoilun arvo yritystoiminnan kilpail-
uetuna, jotta luovien alojen kannattavuus saataisiin kasvuun. 
Valtion talouden tarkastusviraston ehdotuksena on, että val-
tiojohto ja viranomaiset tunnistaisivat markkinoinnin tärkey-
den yrityksen kannattavuutta ja kansantalouden tuottavuutta 
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parantavana tekijänä. Tarkastusvirasto teki kehitysehdotuksia 
mm. markkinoinnin arvostuksen ja osaamisen parantamiseksi. 
Yhtenä kehitysehdotuksena oli mm. Markkinoinnin kehittäm-
iskeskuksen perustaminen. Makes perustettiin vuoden 2017 
lopussa ja sen tarkoituksena on saattaa yhteen markkinoinnin 
parhaita osaajia ja tietoa, sekä palvella yrityksiä yhteistyöpro-
jektien avulla. Kehittämiskeskuksen on suunniteltu toimivan 
ikään kuin moottorina markkinointiosaamisen kasvattamises-
sa. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2017) (Marmai, 2017.)

8 Kansainvälistyminen
8.1 Muotoilualan yrityksillä on halu kansainvälistyä & 
kansainvälistymisen työkaluja
Suomalaisen työn liiton mukaan kansainvälisyys on usealle 
suomalaiselle yritykselle jo arkipäivää. Monelle yritykselle 
Suomi on kuitenkin edelleen tärkeä markkinapaikka, sekä en-
nen kaikkea kotipaikka, josta ponnistetaan. Niin myös  
muotoilualan yrityksille. Ornamon Ry:n kyselyn mukaan joka 
kolmas yritys panostaa voimakkaasti tai ainakin jonkin verran 
kansainväliseen toimintaan ja kolmellatoista prosentilla on jo 
vakiintunutta kansainvälistä toimintaa jota kehitetään tasais-
esti. Tämän lisäksi kyselyyn vastanneista yrityksistä 12 % vas-
tasi, että heillä on halu kansainvälistyä, mutta ovat kokeneet 
sen suhteen ongelmia. (Ornamo, 2018.) 

8.2 Yhteistyö ja messuille osallistuminen kansainvälisty-
misen keinona
Kotimarkkina Suomessa on pieni ja vain kansainvälistymällä 
on mahdollista saavuttaa isompia markkinoita. Kansain-
välistymistoimenpiteissä yrityksillä korostuvat aktiivinen 
läsnäolo ja yhteistyöverkoston kehittäminen kohdemarkkinoilla 
ja mm. kansainvälisille messuille osallistuminen. Tunnetuimpiin 
suomalaisiin design-alan yrityksiin lukeutuvat  
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Nikari Oy ja Secto Design painottavat myös messuille osallis-
tumisen tärkeyttä kv-toiminnassaan. Esimerkiksi Nikari Oy:n 
vienti on vuonna 2018 yhtä suuri, kuin koko yrityksen liikevai-
hto oli vuonna 2012. Yhtenä syynä kansainvälistymisen 
melko nopealle kasvulle he pitävät messuille osallistumista 
yhteistyössä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Myös 
Secto Designing toimitusjohtaja Emma Frenzel korostaa 
yhteisnäyttelyiden merkitystä näkyvyyden ja kaupallisten kon-
taktien saamiseksi. Tämän lisäksi yhteisnäyttelyillä on vaiku-
tusta myös suomalaisen muotoilun kansainvälisen maineen 
kasvattamisessa ja tunnettuuden lisäämisessä. Tämän  
vuosituhannen laajin suomalaisen muotoilun esiintyminen, 
Nordic Happiness, kokosi 12 kotimaista designyritystä yhtei-
sen teeman alle Milanoon keväällä 2018. Ulkoministeriö toimi 
yhtenä tapahtuman taustatukijoista. Tapahtumaan osallis-
tunut Made by Choicen perustajaosakas Lasse Laine korostaa 
Milanon designviikon tärkeyttä laajan kansainvälisen verkos-
ton luomisessa arkkitehdeistä valmistajiin, jälleenmyyjiin, alan 
ammattilaisiin sekä mediaan (City, 2018). Frenzelin mukaan 
Suomella on verrattaen vähemmän yhteisesiintymisiä kansain-
välisillä messuilla. “Yhteistyössä on voimaa, kun kilpaillaan 
maailman huippujen kanssa. Tarvitaan riittävää massaa”, 
Frenzel pohtii. (Kauppapolitiikka, 01, 02, 2018.) 
 
Lassuksen mukaan esimerkiksi Milanon messuille on ollut joka 
vuosi yhä vaikeampi päästä ja tapahtumiin ympäri Milanon 
keskustaa ottaa osaa yhä enemmän toimijoita. Tämä vai-
keuttaa myös näkyvyyden saamista messuilla. Hän painottaa 
sijainnin merkitystä, sekä ennen ja jälkeen tapahtumaa te-
htävää työtä. Tähän kuuluu mm. markkinoinnin suunnittelua ja 
aktiivista yhteydenpitoa uusiin kontakteihin. (Kauppapolitiikka, 
01, 2018.)

8.3 Valtion tuki kansainvälistymisen edistämiseksi 
tärkeää
Valtion tukien vähentyminen on vaikuttanut mm. suomalai-
syritysten osallistumiseen kansainvälisille messuille. 90-lu-
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vulla suomalaisyritykset ottivat ahkerammin osaa erilaisiin 
kansainvälisiin muotoilutapahtumiin ja mm. muutaman vuoden 
takaisilla Pariisin-huonekalumessuilla oli vain neljä suomalai-
syritystä, kun Tanskasta ja Ruotsista yrityksiä otti osaa lähem-
mäs 80. (Kauppapolitiikka, 02, 2018.) Nygård (2017) tutki 
opinnäytetyössään keskipohjalaisten design-alan yritysten 
kansainvälistymistä. Opinnäytetyötä varten haastatellut  
yritykset korostivat myös kansainvälistymistoimenpiteissään 
messuille osallistumista erityisesti kansainvälistymisen alussa. 
Messuilla saadut kontaktit auttoivat yrityksiä mm. kansain-
välistymisen käynnistämisessä. Tämän lisäksi haastatellut 
yritykset suosittelivat Business Finlandin ja ELY-keskusten 
avun käyttämistä markkinakartoitusten tekemisessä sekä ra-
hoituksen hankkimisessa, sekä verkostojen luomisessa muiden 
design-yritysten kesken. Tämän lisäksi yritykset olivat itse et-
sineet mahdollisia jälleenmyyntikumppaneita ja kontaktoineet 
heitä yhteistyön aloittamiseksi. Kansainvälistymistoimia varten 
avustusta voi hakea mm. Business Finlandilta, joka  myöntää 
pk-yrityksille messuavustusta yhteisvientiin. Rahoituksen edel-
lytyksenä on, että vähintään 4 yritystä on hankkeessa muka-
na ja heillä tulee olla kyky ja edellytykset kasvaa ja kansain-
välistyä. 

8.4 Verkkokaupan kautta Pohjoismaista designia kaik-
kialle maailmaan
Messuille osallistumisen lisäksi yritysten kansainvälistymisen 
keinoina on tuotteiden myynti kansainvälisillä markkinoil-
la oman verkkokaupan, sekä jälleenmyyntiverkoston kaut-
ta. Kohdemaissa apuna voi olla esimerkiksi vientiagentti tai 
kohdemaahan perustettu tytäryritys. Verkkokauppaa harjoitta-
vat yritykset olivat tehneet myös pienimuotoista markkinointia 
sosiaalisessa mediassa testaten kuluttajien kiinnostusta. Mm. 
omnichannel ostaminen on yleistymässä, mikä tarkoittaa sitä, 
että kuluttajat vertailevat tuotteita verkossa, saattavat testa-
ta niitä kivijalkaliikkeessä ja tehdä lopullisen oston kuitenkin 
verkossa. Verkkokaupan osalta suomalaiselle designille tietä 
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on raivannut Finnish Design Shop, jonka vuosittainen kasvu on 
ollut noin 40% (Kauppalehti, 2018). 

8.5 Kansainvälistyminen, nettikauppa
Huonekalu- ja sisustusmarkkinan verkkokaupan vähit-
täiskaupan liikevaihto on kasvussa (Nordic Growth, 2018). 
Yksi kansainvälistymisen ulottuvuuksista on kansainvälisten 
markkinoiden tavoittaminen oman verkkokaupan kautta. Yksin 
suomalaisena verkkokauppana toimiminen voi olla kuitenkin 
haastavaa ja suomalaisten verkkokauppojen kehitys ei oleka-
an tapahtunut yhtä nopeasti, kuin muissa maissa. (Valtion-
talouden tarkastusvirasto, 2017). Toiminnan alkuvaiheessa 
tuotteiden saaminen myyntiin jälleenmyyntikumppaneiden 
verkkokauppoihin voi olla järkevä tapa testata tuotteiden 
verkkokauppakysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Kuitenkin, 
oman yrityksen tuotteiden saaminen jälleenmyyjän verkkokau-
ppaankaan ei ole itsestään selvää. Business Finlandilla on ollut 
valikoimissa eCom Growth -kasvuohjelma, jonka tarkoituksena 
on ollut auttaa kotimaisia verkkokauppa-yrityksiä kasvamaan 
ja kansainvälistymään. Pohjoismaalaisten design-brändien 
tuotteita netissä myyvä Finnish Design Shop on ollut mukana 
Business Finlandin operoimassa kasvuohjelmassa. Netissä 
toimivat markkinapaikat tarjoavat yleensä suoraviivaisemman 
ostokokemuksen, ja tästä syystä Finnish Design Shopin tavoit-
teena on mm. palvella asiakasta kokonaisvaltaisemmin ja tar-
jota asiakkaille muutakin, kuin pelkästään ostamiseen liittyvää 
sisältöä. (Kauppa, 2018.)

Finnish Design Shop on yksi maailman suurimmista pohjois-
maisen designin nettikaupoista. Suomalaisten design brändien 
tuotteiden lisäksi yritys myy tuotteita myös muilta pohjois-
maisilta design brändeiltä. Yrityksen kansainvälinen myynti 
on ottanut viime aikoina isoja harppauksia ja tällä hetkellä 
yritys myy tuotteita verkossa yli 180 maahan. Jo heti toimin-
nan alusta lähtien yritys on keskittynyt kansainvälistymiseen 
ja luottamuksen rakentamiseen yrityksen ja asiakkaiden välillä. 
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Kansainvälistyminen ja kasvu vaativat jatkuvaa kehitystyötä 
ja siksi yritys seuraa tarkasti palvelu -ja teknologiakulttuurin 
kehitystä ja megatrendejä ja he tarkkailevat jatkuvasti kulut-
tajamarkkinaa ja sen muutoksia yli toimialojen. Finnish Design 
Shopin toimitusjohtajan ja perustajan Teemu Kiisken mukaan 
kasvua on lähdetty hakemaan rohkeasti ja innovatiivisin ottein. 
Sosiaalinen media (Instagram ja Facebook) on otettu osaksi 
viestintää, joiden kautta asiakkaat löytävät verkkokauppaan. 
Eniten tuotteita myydään maihin, joissa verkkokauppa-ostami-
nen ja skandinaavinen sekä suomalainen design on tuttua. 
Tällaisia maita ovat esimerkiksi Yhdysvallat, Kanada ja Aus-
tralia. Enää kilpailussa ei pärjää pelkällä verkkokaupalla, vaan 
asiakas on osattava ottaa huomioon tarjoamalla kokonaisval-
taisempaa verkkokauppakokemusta. Finnish Design Shop mm. 
julkaisee Design Stories-nimistä verkkolehteä, jonka avulla 
asiakkaat viihtyvät myös ostosten välissä. (Kauppa.fi, 2018.)

 

9 ratkaisujen hahmottamista
9.1 Markkinoinnin ja brändäyksen merkityksestä  
menestyvälle liiketoiminnalle
Finnish Design Shop on panostanut pitkäjänteisesti brändin 
ja luottamuksen rakentamiseen asiakkaiden ja yrityksen vä-
lillä. Brändi- ja konseptiasiantuntija Marina Vahtolan mukaan 
yritysten menestys rakentuu nimenomaan näistä palikoista. 
Vahvan brändin luomiseksi yritysten tulisi tehdä jatkuvaa 
markkina- analyysiä ja asiakastutkimusta, johon yrityksen 
kehitys perustuu. Koska tulevaisuuden kuluttaja on yhä kriit-
tisempi, liiketoiminnan kehittäminen on avainasemassa me-
nestyvän liiketoiminnan saavuttamiseksi. Vahtola painottaa 
asiakkaan tuntemisen tärkeyttä, sillä siten yrityksen on myös 
mahdollista erottautua kilpailijoista ja vastata asiakkaiden 
muuttuviin odotuksiin. Yritysten tulisi myös olla rehellisempiä 
itselleen siinä, onko heillä resursseja ja osaamista täyttää 
asiakaslupauksiaan. Vahtolan mukaan brändi ja konsepti ovat 
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tärkeä osa koko liiketoiminnan kovinta ydintä ja hän korostaa, 
että niitä tulisi edistää samassa tahdissa yrityksen kehityksen 
kanssa. (Kauppakamari, 2017.)

9.2 Katse brändin kehittämiseen ja globaaleille  
markkinoille
Mitä tulee markkinointiin ja brändäämiseen, Suomi on ottanut 
paljon askeleita eteenpäin, kuitenkaan emme edelleenkään ole 
samalla viivalla esimerkiksi naapurimaamme Ruotsin kanssa. 
Etenkin nuoremmat yritykset ovat yhä enemmän paneutuneita 
konseptointiin ja brändäämiseen. Yritykset ovat ymmärtäneet, 
ettei kaiken osaamisen tarvitse löytyä yrityksen sisältä, ja mm. 
ulkopuolisia asiantuntijapalveluita ostetaan enenevissä määrin 
yritysten tarpeisiin. Vahtolan neuvona on, että yrityksen 
brändiä tulisi ajatella jo heti yrityksen perustamisvaiheessa, 
tähdätä toiminnan alusta lähtien globaaleille markkinoille ja 
tehdä yhteistyötä alalla pidempään toimineiden yritysten ja to-
imijoiden kanssa. (Kauppakamari, 2017.) Lassus painottaa ra-
hoituskanavien räätälöimistä nimenomaan muotoilua varten, 
sillä yritystoiminta muotoilun parissa tarvitsee lisää tukea, 
etenkin toiminnan alkuvaiheessa, jotta markkinoillepääsy hel-
pottuisi. Lassuksen mukaan myynti on suomalaisten yritysten 
heikoin lenkki. Myynnin edistämiseksi hyvien kontaktien luomi-
nen kohdemaahan on tärkeää, korostaen yhteistyökumppanei-
den ja vientiagenttien merkitystä. Myös myyntitoimiston olisi 
hyvä sijaita kohdemarkkinalla. (Kauppapolitiikka, 01, 2018.)

9.3 Rima korkeammalle
Kotimaisten yritysten tavoitteet markkinoinnin suhteen sai-
sivat olla korkeammalla. Hasan & Partnersin toimitusjohtaja 
ja vastaava luova johtaja Eka Ruola on myös sitä mieltä, että 
kotimaisten yritysten tulisi edistää liiketoiminta- ja markkinoin-
tistrategiaa käsi kädessä ja sen tulisi näkyä laadukkaana ja 
puhuttelevana markkinointiviestintänä ja mainontana. Hänen 
neuvonsa suomalaisille yrityksille on, että markkinointi tulisi 
nostaa johtoryhmään ja markkinointipanostuksia tulisi  
kasvattaa joka vuosi 10 prosenttia. (Marmai, 2015.)
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9.4 Toimijoita muotoilun kentällä kotimaassa
Erilaiset muotoilua esittelevät alustat tarjoavat muotoilijalle 
mahdollisuuden esitellä töitään ajankohtaisissa tapahtumissa. 
Alustoille valituksi-tuleminen ja niillä esillä oleminen on mo-
nelle nuorelle muotoilijalle tärkeä ensiaskel muotoilu-uralla. 
Suomessa uutta muotoilua edistää mm. IMU design, joka esit-
telee suomalaista nuorta designia kotimaisissa ja kansainväli-
sissä näyttelyissä ja tapahtumissa. IMUn on perustanut Elina 
Aalto, Krista Kosonen ja Saara Renvall. Habitare-messuilla 
järjestettävät Talent- ja Protoshop ovat IMU:n järjestämiä ja 
kuratoimia ja ne esittelevät alan uusimpia ja mielenkiintoisim-
pia toimijoita ja tuotteita Suomessa. Talentshop ja Protoshop 
ovat merkittävimpiä suomalaisen muotoilun kentällä toimivia, 
uusia alan tekijöitä esitteleviä ja esiin nostavia alustoja. (IMU 
Design, 2019.)  

Kuratoitujen näyttelyiden ja kilpailuiden lisäksi muotoilijoiden 
uran edistämisen tueksi järjestettiin ensimmäisen kerran Hab-
itaressa 2018 pitchaamista valmentava workshop. Ornamon, 
Aalto ENT:n, Habitaren, Design Forum Finlandin ja Finlaysonin 
järjestämän Design Your Pitch- workshopin tavoitteena on 
auttaa muotoilijoita kehittämään viestintätaitojaan ja luomaan 
parempia myyntipuheita. Workshopin tarkoituksena on rohkai-
sta muotoilijoita luomaan kontakteja eri sidosryhmien kanssa, 
jotta he voisivat löytää oikeat ostajat, kumppanit, sijoittajat ja/
tai markkinat töidensä myymiseksi.  

Jotta muotoilua saataisiin edistettyä valmistukseen ja markkin-
oille, tämän päivän maailmassa ei riitä, että onnistuu luomaan 
täydellisiä tuotteita tai palveluja, vaan ne täytyy myös osata 
myydä. Workshopin valmentajan Walid O. El Cheikhin mukaan 
muotoilijat tarvitsevat lisää itseluottamusta ja rohkeutta puhua 
omista töistään, sillä myyminen ei ole pahasta, vaan pakollista. 
Workshop järjestettiin ensimmäisen kerran Habitare-messuilla 
2018. (Ornamo, 02, 2018.) (Ornamo, 03, 2018.) 
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Young Finnish Designin ohella, muotoilun kentälle on viime 
vuosien aikana syntynyt myös muita tahoja, jotka edistävät 
nuorten suomalaisten muotoilijoiden tuotteita valmistukseen 
ja myyntiin. Mm. Meiju Granholmin vuonna 2016 perustama 
yritys Grandesign, myy ja valmistuttaa nuorten suomalaisten 
muotoilijoiden kalusteita. Heidän valikoimissaan on tuottei-
ta mm. Elina Ulviolta, Hanna Särökaarelta, Liinu Kiviojalta ja 
Kamomilla Sarajärveltä (Grandesign, 2018). Uutta muotoilua 
edistämässä on myös UU Market, joka tarjoaa luovan alan 
tekijöille kanavan myydä tuotteitaan pääosin verkossa. Kura-
toituun valikoimaan kuuluu mm. koruja, kalusteita, tekstiilejä ja 
taidetta. Brändin arvoja ovat eksklusiivisuus ja käsityöläisyys, 
ja tuotteet ovat joko uniikkeja taideteoksia tai niitä on tuotettu 
ainoastaan pienempi erä. UU Marketin on perustanut Susanna 
Kettunen ja Milla Vaahtera vuonna 2017. (Uumarket, 2018.)

9.5 Näkyvyyttä ja kauppapaikkoja suomalaiselle  
muotoilulle
Suomalaisen muotoilun edistämisen kannalta myynti ja mark-
kinointi ovat oleellisessa asemassa, mutta myös kauppapa-
ikkoja tarvittaisiin lisää. Design-kriitikko Kaj Kalinin mielestä 
suomalaisen muotoilun edistämiseksi designille tulisi löytyä 
keskeinen paikka, jonne esimerkiksi turistit olisi helppo ohja-
ta. Hyviä lokaatioita voisivat olla mm. lentokentät ja satamat, 
joissa suomalainen muotoilua tavoittaisi myös kansainvälisen 
yleisön (Yle, 02, 2016). Helsingissä suomalaisen muotoilun 
näyteikkunana toimi pitkään Design Forum Finland Shop.  
23 vuoden ajan myymälässä esiteltiin suomalaista muotoi-
lua laajasti ja se tarjosi myös nuorille suunnittelijoille mah-
dollisuuden näyttää osaamistaan, sekä toimi pientuotannon 
myyntikanavana. Vuonna 2014 myymälä kuitenkin lopetettiin 
sen huonon kannattavuutensa vuoksi. (Design Forum Finland, 
2014.)

Tanja Sipilä pyöritti Design Forum Finlandin muotoiluliikettä 
neljä viimeistä vuotta, ennen kuin se lopetettiin. Nykyään Sipilä 
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edistää suomalaista muotoilua Suomessa ja ulkomailla. Hän 
on perustanut World of Tre -nimisen yrityksen, jonka myymälä 
on Helsingissä keskeisellä paikalla, Mikonkadulla. Myymälässä 
on kattavasti tarjolla tuotteita suomalaisilta brändeiltä, niin 
tunnetuilta, kuin myös nuorilta suunnittelijoilta, ja sieltä voi os-
taa mm. koruja, vaatteita, valaisimia ja sisustustuotteita. Tren 
tavoitteena on uudistaa jälleenmyynti-bisnestä hyödyntämällä 
lokaaleja verkostoja, sekä luomalla innovatiivisia, globaaleja 
ratkaisuja ja alustoja designtuotteille, muodille ja palveluille. 
Tre on panostanut erilaisiin tapoihin myydä tuotteita ja markki-
noida konseptiaan ja mm. Pop-up-kauppojen lisäksi, Tre:llä on 
ollut joulumarketteja vuosina 2016-2017, sekä liikkuva kaup-
papyörä TRE Wheels. Suomalaista muotoilua kansainvälisille 
markkinoille vievä World of Tre on aloittanut kansainvälisty-
misensä Aasian markkinoilta, Koreassa ja Japanissa. (Option 
gaala, Kauppalehti, 2018.)  

Kauppapaikan nuorten suunnittelijoiden tuotteille tarjoaa 
Espoon Otaniemessä vuonna 2018 ovensa avannut Aalto 
University Shop. Myymälä myy omien tuotteidensa ohessa 
Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelemia design-tuotteita 
ja sen valikoima koostuu mm. pientuotteista, kuten koruista 
ja sisustustuotteista, printeistä ja tekstiileistä. Osa tuotteista 
on uniikkeja tai suunnittelijoiden itse valmistamia, ja niitä on 
saatavilla vain rajattu erä. Myymälän tuotteita on mahdollista 
ostaa myös nettikaupan kautta, mutta myös  ajankohtaisista 
design-myyjäisistä, joihin myymälä ottaa osaa. (Aalto Univer-
sity Shop, 2019.)  

Pop-up liiketilat tarjoavat lyhytaikaista näkyvyyttä keskeisillä 
paikoilla. Turussa toimiva Puf Design Market on Fennia Priz-
essä palkittu kauppapaikka-konsepti ja se tarjoaa fyysisen 
kauppapaikan suomalaisille design-brändien tuotteille. Puf on 
ikään kuin pysyvä POP-UP liiketila designille, jonka kauppa-
tilassa brändit ja tuotteet vaihtuvat lähes kuukausittain. Brän-
dit voivat vuokrata eri kokoisia tiloja Puf:n liiketilasta vähintään 
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yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan ja yritys kuratoi sopivan koko-
naisuuden jokaiselle kuukaudelle. Puf painottaa toiminnassaan 
yhteisöllisyyttä ja he nostavat markkinoinnissaan brändien 
tarinoita esille mm. somekanavissaan. (Kauppalehti, 2017) 
(Pufdesignmarket, 2018.) 

9.6 Yhteistyöstä
Ongelmien sijasta muotoilijoiden olisi hyvä keskittyä kehit-
tämään itselleen sopivat keinot ratkaista kohtaamiaan haas-
teita muotoilun kentällä (Haastattelu, Niskanen, 2018.) Uransa 
alkuvaiheessa olevan muotoilijan olisi hyvä tietää, mitä uransa 
eteen on valmis tekemään, sillä tie siihen on pitkä, että suun-
nittelemillaan tuotteilla voi saada elantoa ja tulla taloudellises-
ti toimeen. Muotoilijaksi ryhtyminen, etenkin Suomessa, vaatii 
muotoilijalta sitkeyttä ja toimenpiteitä uran edistämiseksi tulisi 
tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa uraa. Design 
Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen pitää suoma-
laisen luonteen peruspiirrettä, vaatimattomuutta, huonona 
muotoilu-uran edistämisen kannalta ja kannustaa muotoilijoita 
olemaan aktiivisempia mm. buukkaamaan tapaamisia valm-
istajien kanssa ulkomaisilla messuilla, sillä se mahdollistaa 
yhteistyön syntymisen niin ulkomaisten, kuin kotimaisten valm-
istajien kanssa. (Yle, 03, 2016.)  

Professori Kokkosen mukaan henkilökohtaisen verkoston 
kasvattaminen on yksi tärkeimmistä asioista mitä muotoilija 
voi tehdä uransa edistämiseksi. Kansainväliset työ- ja opiskel-
ukokemukset avaavat myös mahdollisuuksia muotoilijalle. 
(Haastattelu, Kokkonen, 2018.) Jotta suomalaista muotoilua 
voitaisiin edistää isommassa mittakaavassa, tarvitsee 
muotoilija-valmistaja yhteistyö tuekseen suurempaa tukiver-
kostoa. Yhteistyön syntymistä muotoilualalla edistää mm. 
Helsinki Design Week, joka on perustanut koko toimintansa 
verkostojen varaan. Vuoden 2018 teemana oli luottamus ja 
teema toimi myös kannanottona verkostoitumisen tärkeydestä. 
HDW:n avoin toiminta-alusta tarjoaa suomalaisille ja  
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Kuva 20 
Muotoilija  

Hanna Särökaari 
Talentshop 2018

Luomo Collectiven jäsen 
muotoilija Hanna Särökaari  
esitteli töitään Habitaren  
Talentshopissa syksyllä 2018. 

kansainvälisille sidosryhmille mahdollisuuden esitellä toi-
mintaansa ja solmia yhteistyökumppanuuksia. (HDW, 2019.) 
Suomalaisen muotoilun edistämiseksi, yhteistyötä tulisi kehit-
tää kotimaisten toimijoiden välillä. Muotoilijoiden, valmistajien, 
huonekalukauppojen, yritysten, sekä valtion tulisi tehdä tiivistä 
yhteistyötä, jotta suomalaisen muotoilun tarjoamat hyödyt 
voitaisiin saada tehokkaasti käyttöön. Yhteistyön synnyttämi-
seen tarvitaan työkaluja ja rahoitusinstrumentteja, ja myös 
ymmärrystä muotoilun hyödyntämisen tuomista eduista tulisi 
lisätä. 

Järvisalon mukaan suomalaiselle muotoilun kentälle kaivat-
taisiin kipeästi uusia pienyrityksiä, jotka toimisivat suunnan-
näyttäjinä muille toimijoille. Pysyäkseen kelkassa mukana, 
kalustealan yritysten tulisi osata uudistua ja kohdistaa kat-
seensa tulevaan. (Haastattelu, Järvisalo, 2018.) Eritoten pienet 
huonekaluvalmistajat ja brändit voisivat hyötyä yhteistyöstä, 
sillä kaikkien alan toimijoiden ei välttämättä kannata omistaa 
omaa valmistuskoneistoa, jota varten vaaditaan paljon 
resursseja. Yhteistyön avulla suomalaista muotoilua voidaan 
tuoda näkyvämmin esille mm. ajankohtaisissa alan tapah-
tumissa.Yritykset ovat hyödyntäneet yhteistyötä mm. kansain-
välistymistoimenpiteissä yhteisnäyttelyiden muodossa, mutta 
myös muotoilijat ovat edistäneet töitään yhteistyön avulla. 
Hyviä aloitteita ovat nuorten muotoilijoiden muodostamat 
kollektiivit, joiden avulla useampi nuori muotoilija on pystynyt 
viemään suunnittelemiaan tuotteita esille ulkomaisille mes-
suille. Kun useampi nuori muotoilija on esiintynyt yhteisen 
sateenvarjon alla, näkyvyyttä on voitu saada koko kollektiiv-
ille. On todennäköisempää, että useammilla tuotteilla voidaan 
herättää myös suuremman yleisön kiinnostus, tällöin näkyvy-
yttä voidaan saada yhden muotoilijan sijasta koko ryhmälle. 
Hyvä esimerkki nuorten muotoilijoiden yhteistoiminnasta on 
Luomo Collective, joka voitti Lupaus 2016 -palkinnon Muoto-
gaalassa. Muotogaalan raadin mukaan Luomo on osoittanut 
omalla toiminnallaan, miten voimia yhdistämällä uransa alku-
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vaiheessa olevat suunnittelijat voivat saavuttaa kansainvälistä 
huomiota. Luomo Collective on alunperin viiden nuoren suoma-
laisen muotoilijan kokoonpano, johon kuuluivat Anni Pitkäjär-
vi, Hanna-Kaarina Heikkilä, Laura Väre, Elina Ulvio ja Hanna 
Särökaari. (Luomocollective, 2018.)  

9.7 Uuden muotoilun tuotteistaminen mahdollista  
yritystoiminnan uudistusten myötä
Merkittävän suunnanmuutoksen toiminnassaan on tehnyt  
kotimainen Hakola, joka tunnetaan laadukkaana  
kalustevalmistajana Jurvasta ja jonka juuret ulottuvat 60-lu-
vulle saakka. Hakola tarjoaa laadukkaita ja hyvin suunniteltuja 
tuotteita, mutta vielä muutama vuosi takaperin valmistajan to-
iminnan ei katsottu olevan kannattavaa ja yrityksen ovet mein-
attiin sulkea lopullisesti. (Hakola, 2019.) Viime vuosien aikana 
Hakolan tavoitteena on ollut uudistaa ja jatkaa laadukasta 
puuseppä-perinnettä ja tässä he ovat onnistuneet. Ennen 
pääpainotteisesti sohviin painottunut tuotevalikoima on saa-
nut paljon uusia tuotteita rinnalleen brändi-uudistuksen myötä. 
Hakolan uudistumisen takana on yrityksen luova johtaja ja 
muotoilija Annaleena Hämäläinen, joka päätti tuoda tuoreita 
ajatuksia mukaan yrityksen perinteisiin. Tänä päivänä Hakolan 
tuotteissa yhdistyvät perinteinen puusepäntaito ja mm. uusien 
nuorten muotoilijoiden design-näkemys. Yrityksen uudistuneen 
markkinoinnin ja brändäyksen myötä yrityksen liikevaihto on 
lähtenyt nousuun ja yritys välttyi toiminnan lopettamiselta. 
(Asiakastieto, 2019.) Toiminnan uudistusten myötä Hakola on 
pystynyt tuomaan uusia tuotteita markkinoille myös uusilta 
kotimaisilta muotoilijoilta, sekä tarjonnut muotoilijoille kallis-
arvoista kokemusta mm. tuotevalmistuksen saralla. Hakola on 
valinnut nuorten suomalaisten muotoilijoiden suunnittelemia 
tuotteita valikoimaansa, kuten esimerkiksi Anni Pitkäjärven 
Lempi-hyllyn, joka valittiin vuonna 2014 IMU-designin jär-
jestämään Protoshopiin Habitaressa. Tämän lisäksi Hakolalla 
on tuotteita mm. Samuli Helavuolta, Fanni Suvilalta, Ines Var-
tiaiselta ja Elina Ulviolta. Toimitusjohtaja Jari Hakolan mukaan 
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Annaleena on tuonut toimintaan mukanaan iloisuuden sekä 
uskon tulevaisuuteen (Talouselämä, 2016). Hakolan kaltaisia 
menestystarinoita toivotaan syntyvän lisää, jotta  
kalustevalmistaminen saataisiin Suomessa polkaistua  
kunnolla käyntiin ja sen myötä myös uusia tuotteita voitaisiin 
tuoda markkinoille. Toivottavasti Hämäläisen kaltaisia toimi-
joita saataisiin lisää mukaan suomalaisen kalustevalmistuksen 
kentälle.

10 lopuksi 
Muotoilua voidaan tarkastella useasta eri perspektiivistä, sillä 
se lävistää yhteiskuntaamme usealla eri tasolla. Monelle  
muotoilu edelleen näyttäytyy historiastamme tuttuina 50-lu-
vun kultakauden tuotteina, kuten maljakoina ja jakkaroina, 
mutta sen päälle on kuitenkin rakentunut uudenlainen tapa 
puhua designista. Design seuraa maailman menoa ja se 
muotoutuu yhdessä yhteiskuntamme muiden osa-aluiden 
kanssa. Samalla myös muotoilukoulutus muuttuu vastaamaan 
nykyajan tarpeitamme paremmin. Teollisen ajan muotoilu ja 
sen perintö on vahvasti läsnä, mutta tänä päivänä muotoilu on 
paljon muutakin kuin fyysisiä tuotteita, se tarkoittaa mm. uusia 
kosketuspisteitä kuten palveluita ja brändikokemuksia, ja jopa 
kokonaisten systeemien, bisnesmallien ja organisaatio-kult-
tuurien muotoilua. (Yle Puhe, 2018.) Koska muotoilu elää alati 
muuttuvan ympäristömme mukana, voidaan muotoilun avul-
la kertoa hyvin moniulotteista tarinaa yhteiskunnastamme. 
Minulle muotoilu tarkoittaa tuotteiksi muotoiltuja tarinoita, 
sanoja ja ajatuksia. Näitä haluan kuulla niin historiamme, kuin 
tämän päivän, sekä tulevaisuuden muotoilijoilta. Nämä kaikki 
tarinat ovat tärkeitä suomalaisen muotoiluperinnön kannalta 
nyt ja tulevaisuudessa. 

lopuksi 
Young Finnish Design  

Kiuas Accelerator  
Demo Dayssä 

2018

Tällä hetkellä nuorten suomalaisten  
muotoilijoiden tuotteita on hyvin vähän  
markkinoilla. Young Finnish Designin  
toiminnan missiona on edistää suomalaista  
muotoilua kotimaassa ja kansainvälisesti 
tuomalla uuden sukupolven muotoilijoiden 
tuotteita markkinoille värittämään  
klassikoista koostuvaa tuotevalikoimaa.

107 108



yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa
yhteenveto & pohdintaa109 110



Muotoilijoiden kohtaamat haasteet
Muotoilijan näkökulmasta, ongelmat muotoilun kentällä kitey-
tyvät tuotteiden saamiseen valmistukseen ja markkinoille. Mu-
otoilijoita Suomessa koulutetaan pitkällä ja kalliilla opintopo-
lulla, mutta varmuutta työllistymisestä ei ole. Tämä tarkoittaa 
mm. myös sitä, ettei arvokasta muotoiluosaamista osata 
hyödyntää, esimerkiksi yritystoimissa. Messuilla muotoilijoiden 
tavoitteena on löytää valmistuskontakteja, verkostoitua ja saa-
da näkyvyyttä mediassa. Kuitenkin muotoilijoiden yhteisenä 
huolenaiheena on messuille osallistumisen korkeat kustannuk-
set, jotka koituvat kotimaisista ja etenkin ulkomaisista mes-
suista. Muotoilijat kattavat messukuluja yleensä apurahoilla, 
mutta niistä käydään kovaa kilpailua. Apurahojen ja erilaisten 
tukien vähyyttä ei koeta muotoilijoiden puolelta kannustavak-
si. Toinen merkittävä huolenaihe on pelko työttömyydestä, 
sillä Suomessa muotoilijoille ei ole tarpeeksi työpaikkoja. Jos 
muotoilijat, koulutuksestaan huolimatta, eivät saa työstään 
riittävää kompensaatiota, miten käy kotimaisen uuden muotoi-
lun? Omien töiden tuotannosta ja myymisestä voi olla vastuus-
sa myös itse, kuitenkin koko prosessin haltuun ottaminen vaatii 
paljon resursseja ja osaamista ja muotoilutyölle jäisi siten vain 
vähän aikaa. Tämä ei tunnu houkuttelevan muotoilijoita. 
Muotoilijan tienestit koostuvat pääosin rojalteista, jotka koettiin 
liian pieniksi. Rojaltien kerryttämä tulo hyödyttää muotoilijaa 
taloudellisesti yleensä vasta useiden vuosien päästä tuot-
teen suunnittelusta. Rojaltien lisäksi muotoilijat toivoivat, että 
työstä maksettaisiin myös suunnittelupalkkio, jotta palkka vas-
taisi tehtyä työtä paremmin. Jotta omia töitä voitaisiin edistää 
valmistukseen ja markkinoille tulee muotoilijan saada töillensä 
näkyvyyttä esimerkiksi alan tapahtumissa ja kilpailuissa. 
Epätasapainoisesti jakautuva mediahuomio ja taloudelliset 
tuet uuden ja tunnettujen designklassikoiden välillä aiheuttaa 
myös mielipahaa. Nyky-muotoilua tulisi osata hyödyntää ja 
käyttää kilpailuetuna, unohtamatta muotoilun historiaa de-
sign-klassikoineen. 
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Suomalaisten kalustealan toimijoiden kohtaamat  
haasteet
Suomessa markkina on pieni ja yrityksiä on vain vähän. Mu-
otoilijoiden toiveena olisi, että Suomeen syntyisi uusia valm-
istavia ja markkinoivia tahoja, jotka pystyisivät menestymään 
ja kilpailemaan kansainvälisesti. Kuitenkin tuotteiden valmis-
taminen Suomessa tarkoittaa yleensä kalliimpaa hintalappua 
lopputuotteille. Kallis raaka-aine ja työvoima puhuvat suoma-
laista huonekaluteollisuutta vastaan ja mm. alihankkijoiden 
vähyys on yhtenä esteenä uusien tuotteiden syntymiselle. 
Alhaisempien kustannusten ja loppuhinnan toivossa useat 
suomalaiset yritykset tekevät tuotteitaan alihankintana ulko-
mailla.
Suomalaiset huonekalukaupat käyvät kilpailua kansainvälisten 
ketjujen kanssa ja tuontituotteiden osuus myynnistä on edel-
leen merkittävä. Kotimaisten design-yritysten vienti takkuaa, 
kun siihen tarvittavia resursseja ei ole. Myös mm. EU:n hankin-
talaki on vaikeuttanut pienempien kalustevalmistajien toimint-
aa.
 
Muotoilun tarjoamat mahdollisuudet
Muotoilun hyödyntämisessä nähdään etuja myös kansan-
talouden kasvattajana. Muotoilua edistäviä toimia on tehty ja 
mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön 
ja sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Ko. tahojen puoles-
ta asetettiin uusi työryhmä, jonka pääasiallisena tehtävänä on 
tehdä ehdotuksia luovien alojen vahvistamiseksi, työllisyyden 
kehittämiseksi ja rahoitusinstrumenttien uudistamisek-
si. Suomalaisen muotoiluosaamisen koetaan olevan myös 
kansainvälisestikin huippua. Siitä huolimatta, että muotoilua 
pidetään kilpailuetuna, sekä yhtenä suomen tulevaisuuden 
rakentamisen tukijalkana, muotoilun tarjoamia mahdollisuuk-
sia ei koeta hyödynnettävän tarpeeksi toimialoilla. Asiantunti-
joiden mukaan tilanne ei kuitenkaan ole täysin toivoton, sillä 
yritykset ovat alkaneet ymmärtämään muotoilun tarjoamia 
hyötyjä yhä enenevissä määrin.
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Muotoilu on valttia globaalissa kilpailussa
Suomalaista muotoilua pidetään yhtenä merkittävimmistä 
tekijöistä perinteisten kotimaisten yritysten pärjäämisessä 
globaalissa kilpailussa. Suomessa koetaan, että suomalainen 
muotoiluosaaminen on kansainvälisestikin huipputasoa, mutta 
suomalaiset yritykset eivät käytä, tai osaa käyttää muotoil-
ua edukseen yritystoiminnassaan. Kun muotoilu-osaamista 
hyödynnetään yritystoimissa, mahdollistaa se myös tärkeän 
B2B-markkinan kehittymisen luoville aloille. Asiatuntijoiden 
mukaan muotoilua tulisi soveltaa syvemmälle yritysten strate-
giaan, jotta sitä voidaan käyttää yrityksen strategisena voima-
na ja sen avulla voitaisiin tukea liiketoiminnan kehitystä.
Tämän lisäksi, niin muotoilijoiden kuin asiantuntijoidenkin 
puolesta, yritysten toivotaan ryhtyvän rohkeammin kansain-
välistymistoimenpiteisiin ja suuntaavan liiketoimintaansa 
kansainvälisille markkinoille varhaisemmassa vaiheessa yri-
tystoimintaa. Kotimarkkinan ollessa pieni, tulisi yritysten su-
unnata katseensa ulkomaille. Koska Suomessa on kilpailevia 
maita vähemmän arvokkaita kuluttajabrändejä, olisi toivot-
tavaa, että kotimaiset brändit olisivat kilpailukykyisempiä 
kuluttajamarkkinoilla. Globaalissa kilpailussa konseptointi ja 
brändäys luovat mahdollisuudet suomalaisyritysten kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Suomen valtiolta toivotaan monipuolis-
empaa tukea suomalaisen muotoilun kansainvälistämiseksi. 
Suomessa huonekaluvienti on kasvamaan päin ja kotimaisten 
design-alan yritysten kiinnostus kansainvälistymistä kohtaan 
on myös kasvanut. Design-alan yritysten kansainvälistymis-
toimenpiteissä messuilla läsnäolon lisäksi, korostuvat tuottei-
den myynti kansainvälisillä markkinoilla oman verkkokaupan, 
sekä jälleenmyyntiverkoston kautta. Huonekalu- ja sisustus-
markkinan verkkokaupan vähittäiskaupan liikevaihto onkin 
kasvamaan päin globaalisti. Tuotteita käydään katsomassa ja 
kokeilemassa myymälöissä, mutta lopullinen osto tehdään ne-
tissä. Kuitenkin erottautuminen netissä vaatii paljon resursseja. 
Kansainvälistymistoimenpiteissä on myös hyödynnetty kohde-
maissa toimivia vientiagentteja tai kohdemaahan perustettu 
tytäryritys.
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Markkinoinnin ja brändäyksen rooli yrityksen  
menestymisessä
Yhdeksi ongelmaksi muotoilun kentällä koetaan olevan myyn-
ti ja markkinointi. Markkinoinnin ja brändäämisen suhteen 
suomalaiset yritykset ovat ottaneet paljon askeleita eteenpäin, 
mutta markkinointiin olisi edelleen syytä panostaa enemmän. 
Mm. nuoremmat yritykset ovat enenevissä määrin paneu-
tuneempia konseptointiin ja brändäämiseen. Pitkäjänteisellä 
brändin rakentamisella ja asiakkailta saadulla luottamuksella 
on tärkeä rooli yritysten menestymisessä. Näissä onnistu-
akseen tulisi yritysten tehdä jatkuvaa asiakastutkimusta ja 
markkina-analyysiä, johon yrityksen kehitys perustuu. Myös 
brändiä ja konseptia tulisi edistää samassa tahdissa yrityk-
sen kehityksen kanssa, sillä ne ovat osa liiketoiminnan ydintä. 
Markkinointi tulisi myös nostaa johtoryhmään, jotta liiketoimin-
ta -ja markkinointistrategia voisivat kulkea käsi kädessä ja olla 
osana yrityksen kehitystä. 

Muotoilua edistäviä kotimaisia toimijoita
Suomessa toimii tällä hetkellä kourallinen tahoja, jotka 
edistävät suomalaisten muotoilijoiden tuotteita valmistuk-
seen ja myyntiin, sekä edistävät niiden näkyvyyttä keskeisissä 
design-alan tapahtumissa kotimaassa ja ulkomailla. Uusia 
kauppapaikkoja on syntynyt nimenomaan design-tuotteid-
en myymistä varten nettiin ja kaupunkien keskusta-alueiden 
läheisyyteen. Perinteisemmät valmistajat hyödyntävät uutta 
suomalaista muotoiluosaamista enenevissä määrin ja saatta-
vat nuorten muotoilijoiden töitä myyntituotteiksi. Näiden lisäk-
si, vuosittain järjestetään tapahtumia, joiden tarkoituksena on 
edistää kotimaisten tekijöiden tuotteiden myyntiä. Näitä ovat 
mm. design-torit, joulumarkkinat -ja myyjäiset, sekä pop-upit. 

Markkinoinnin ja 
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yrityksen  
menestymisessä
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Suomalaista muotoilua edistettävä yhteistyöllä
Etenkin uransa alussa olevien muotoilijoiden tulisi olla kär-
sivällisiä, sillä tie siihen on pitkä, että omilla suunnittelemillaan 
tuotteilla voi saada elantoa ja tulla taloudellisesti toimeen. 
Muotoilijoiden tulisi unohtaa suomalaisille luonteenomain-
en vaatimattomuus ja olla rohkeampia ja aktiivisempia mm. 
omien henkilökohtaisten verkostojen kehittämisessä niin koti-
maassa, kuin kansainvälisestikin. Täten myös yhteistyöhön 
tulisi panostaa. Muotoilijoiden sekä pienempien toimijoiden 
tulisi rohkeammin yhdistää voimansa eikä kilpailla toisiaan 
vastaan. Myös vakiintuneiden design-alan toimijoiden tulee 
ojentaa kätensä uusille tekijöille, sillä yhteistyöstä on merkit-
täviä hyötyjä koko alalle. Esimerkiksi yhdessä esiintymällä 
voidaan todennäköisemmin herättää laajempaa kiinnostusta 
suomalaista muotoilua kohtaan, mikä lisää näkyvyyttä me-
diassa ja mahdollistaa kaupallisia kontakteja suuremmalle 
ryhmälle. Yritysten ja muotoilijoiden välisen yhteistyön lisäksi 
myös oppilaitosten tulisi avata väyliä muotoilukoulutuksen 
hyödyntämiseksi opintojen aikana, sekä niiden jälkeen ja 
adaptoitua nopeammin yhteiskunnan tarpeisiin. Yhteistyöllä ei 
luoda mahdollisuuksia pelkästään yksittäiselle toimijalle, vaan 
koko suomalaiselle muotoilulle. 
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Liite 01
Haastattelukysymykset suullista  
haastattelua varten
 
Urallansa edenneet muotoilijat 

1.1 Ikä, koulutustausta
1.2 Kerro omasta urasta, sen alkuvaiheista tähän päivään 
asti (lyhyesti)
1.3 Koitko jonkin asian erityisen helpoksi / hankalaksi ?
1.4 Miten olet edistänyt omaa uraasi? (tapahtumat, mes-
sut, media, yhteistyö ym..)
1.5 Tapahtuiko urallasi jotain merkittävää käännettä?
  Mitä?
  Miksi? 
  Miten se vaikutti uraasi?  
1.6 Oletko saanut apua tai neuvoja urallasi? keneltä ? 
(Mentorilta, opettajalta, professorilta, toiselta suunnittelijal-
ta, joltain muulta?)
1.7 Onko jokin taho tai henkilö neuvonut sinua erityisesti 
siinä, miten omaa uraa kannattaisi edistää?
1.8 Oliko jokin asia erityisen hankalaa urasi alkuvaiheessa? 
1.9 Tekisitkö urallasi jotain toisin? 

2.1 Mitkä koet suurimmiksi ongelmiksi muotoilun kentällä 
tällä hetkellä Suomessa?
 Mistä mahdolliset ongelmat mielestäsi johtuvat?
 Minkälaisen muutoksen haluaisit nähdä tapahtuvan  
 suomalaisen muotoilun kentällä seuraavan viiden  
 vuoden aikana ?
2.2 Suomi ei osaa hyödyntää muotoiluosaamistaan  
(lihavoi valitsemasi oikea vastaus)
 Pitää paikkansa 
 Ei pidä paikkaansa
Jos vastasit yllä olevaan valintakysymykseen  
“Pitää paikkansa”, vastaa seuraavaan kysymykseen :
 Miten tämä on mahdollisesti vaikuttanut uraasi tai  
 voisi mahdollisesti vaikuttaa muotoilijoiden uraan  
 nyt tai tulevaisuudessa? 

2.3 Muotoilun kaupallistaminen hyvä vai huono asia?

2.4 Olisiko mielestäsi jossain muussa maassa helpompi 
edetä muotoilijan uralla? Missä ja miksi?

2.5 Mikä on mielestäsi huomattavin ero kalusteteol-
lisuudessa verraten Suomea esimerkiksi Ruotsiin Norjaan 
tai Tanskaan?
 Mistä erot mielestäsi johtuvat?

2.6 Mitkä ovat suurimmat ongelmat, joita suomalaiset  
muotoilijat kohtaavat tänä päivänä?
 Mistä ongelmat mielestäsi johtuvat?
 Oletko itse kohdannut (mainitsemiasi) ongelmia ura 
 si aikana?

2.7 Minkälaisia neuvoja olet antanut opiskelijoille, jotta he 
voisivat edistää uraansa muotoilijoina?  
(opettajat, professorit)

1. Ura

Tässä haastattelussa,
ellei toisin mainita, haastattelun kysymykset käsittelevät 
suomalaista muotoilua.
Muotoilulla ja muotoilutyöllä, tarkoitetaan kalusteiden,  
valaisinten ja muiden sisustustuotteiden suunnittelua.

Kysymyksiin voi vastata vapaasti.
Mikäli et halua tai voi vastata johonkin kysymykseen, voit  
jättää vastaamatta

2. Muotoilun kenttä tänä päivänä
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3.1 Olet vienyt suunnittelemiasi prototyyppejä (kalusteita, 
valaisimia, muita) kalustemessuille esille
 Mitä hyötyä messuista on muotoilijalle?  
 Mitä hyötyä siitä on ollut sinulle ? 
 Oletko kokenut, että jokin asia on ollut vaikeaa  
 (messujen aikana)?
 Oletko kokenut, että jokin asia on ollut helppoa  
 (messujen aikana)?

3.2 Mistä kalustemessuilla käyminen on saanut alkunsa?  

3.3 Missä kalustemessuilla olet käynyt? 
 Milloin? Miksi? 
 Mitkä ovat mieleenpainuvimmat messut ? Miksi?

3.4 Onko kalustemessu-skene mielestäsi muuttunut urasi 
aikana ? 
 Miten? 
 Onko messuilta ollut aiemmin helpompi löytää   
 valmistaja kuin esimerkiksi tänä päivänä?
 
3.5 Miten olet rahoittanut osallistumisesi messuille? 

3.6 Oletko löytänyt valmistajan suunnittelemillesi tuotteille?
 3.6.1 Miten?
 3.6.2 Miten kauan kesti, että löysit valmistajan? 
 3.6.3 Oletko tyytyväinen valmistajaan? 
 3.6.4 Mikä tuotteidesi valmistajssa on erityisen hyvää?
 3.6.5 Onko tuotteidesi valmistajassa jotain huonoa? 
 3.6.6 Oletko tyytyväinen sopimukseen, jonka olet  
 tehnyt valmistajan kanssa? (Jos et, miksi?)
 3.6.7 Oletko joskus ollut tyytymätön sopimukseen,  
 jota valmistajataho on sinulle tarjonnut? Miksi?
 3.6.8 Oletko kysynyt neuvoa joltain taholta tai hen  
 kilöltä ? 

3.7 Oletko saanut apurahaa urasi aikana?
 Miltä taholta?
 Mitä varten olet saanut apurahaa? (messut, projekti,  
 muu)
 Koetko, että apurahan saaminen on ollut helppoa? (jos  
 sinulle on myönnetty apurahaa)
3.8 Habitaremessut, plussat ja miinukset ?

3. Messut

4. Design-kalusteiden jälleenmyynti ja vähittäismyynti

4.1 Oletko urasi aikana huomannut muutosta sisustusku-
luttajien ostokäyttäytymisessä? 
 Mistä muutos mahdollisesti voi johtua?
 Jälleenmyyjien toimintatavoissa?
4.2 Missä suomalainen design myy ?
 Miksi? 
4.3 Kuka on todennäköisin asiakas, joka ostaa suomalais-
ta designia?
4.4 Ikea, hyvät ja huonot puolet?

5. Nuoret muotoilijat, työllistyminen
5.1 Kuinka monta kalustemuotoilijaa valmistuu Aalto-ylio-
pistosta vuosittain, arvio?
5.2 Tiedätkö, missä työpaikoissa valmistuneet  
kalustemuotoilijat työskentelevät ?
5.3 Elätätkö tällä hetkellä itsesi muotoilutyöllä? 
 Kuinka kauan kesti, että pystyit elättämään itsesi   
 muotoilutyöllä?
5.4 Onko suomessa riittävästi työpaikkoja kalustemuotoili-
joille?
5.5 Ovatko työpaikat vähentyneet tai lisääntyneet urasi 
aikana?
5.6 Uskotko että nuoret muotoilijat pystyvät elättämään 
itsensä tulevaisuudessa kalustemuotoilutyöllä?
5.7 Mikä on sinun mielestäsi tärkein neuvo, jonka jokaisen 
nuoren muotoilijan tulisi saada uransa alkuvaiheessa?
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Liite 02
Kysymykset kirjallista haastattelua  
varten
 
Nuoret muotoilijat

Tässä haastattelussa,
ellei toisin mainita, haastattelun kysymykset käsittelevät 
suomalaista muotoilua.
Muotoilulla ja muotoilutyöllä, tarkoitetaan kalusteiden, valai- 
sinten ja muiden sisustustuotteiden suunnittelua.
Uralla, tarkoitetaan muotoilijan uraa.

Kysymyksiin voi vastata vapaasti.
Mikäli et halua tai voi vastata johonkin kysymykseen, voit jät-
tää vastaamatta

1. Koulutus ja ikä
2. Onko urallasi tapahtunut jokin merkittävä käänne?
 2.1 Mitä?
 2.1 Miksi? 
 2.3 Oliko tapahtumalla negatiivinen tai positiivinen vai-
kutus uraasi?
3. Oletko saanut apua tai neuvoja urallasi? keneltä ? (Mento-
rilta, opettajalta, professorilta, toiselta suunnittelijalta, joltain 
muulta?)
4. Onko jokin taho tai henkilö neuvonut sinua erityisesti siinä, 
miten omaa uraa kannattaisi edistää?
5. Onko jokin asia ollut erityisen hankalaa urallasi?
 5.1 Miten ratkaisit asian ?
6. Oletko kokenut jonkin asian erityisen helpoksi urallasi?
7. Tekisitkö urallasi jotain toisin?
7. Mitkä koet suurimmiksi ongelmiksi muotoilun kentällä tällä 
hetkellä Suomessa?

 7.1 Mistä mahdolliset ongelmat mielestäsi johtuvat?
8. Minkälaisen muutoksen haluaisit nähdä tapahtuvan suoma-
laisen muotoilun kentällä seuraavan viiden vuoden aikana ?
9. Suomi ei osaa hyödyntää muotoiluosaamistaan (lihavoi val-
itsemasi oikea vastaus)
 9.1 Pitää paikkansa 
 9.2 Ei pidä paikkaansa
 Jos vastasit yllä olevaan valintakysymykseen “Pitää  
 paikkansa”, vastaa seuraavaan kysymykseen :
 9.3 Miten tämä on mahdollisesti vaikuttanut uraasi tai  
 voisi mahdollisesti vaikuttaa uraasi tulevaisuudessa?
 
10. Olisiko mielestäsi jossain muussa maassa helpompi edetä 
muotoilijan uralla? Missä ja miksi?
 
11. Muotoilun kaupallistaminen, hyvä vai huono asia?
 
12. Mikä on mielestäsi huomattavin ero kalusteteollisuudessa 
verraten Suomea esimerkiksi Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan?
 12.1 Mistä mahdolliset erot mielestäsi voivat johtua?
 
13. Mitkä ovat suurimmat ongelmat, joita suomalaiset muotoil-
ijat kohtaavat tänä päivänä?
 13.1 Mistä ongelmat mielestäsi johtuvat?
 13.2 Oletko itse kohdannut (mainitsemiasi) ongelmia  
 urasi aikana?
 
14. Oletko vienyt suunnittelemiasi prototyyppejä (kalusteita, 
valaisimia, muita) kalustemessuille esille?
 14.1 Miksi ?
 14.2 Mitä hyötyä siitä on ollut sinulle ?
 
15. Mitä hyötyä messuista on muotoilijalle?
 
16. Oletko kokenut, että jokin asia on ollut vaikeaa (messujen 
aikana)?
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17. Oletko kokenut, että jokin asia on ollut helppoa (messujen 
aikana)?
 
18. Missä kalustemessuilla olet käynyt? 
 18.1 Milloin? Miksi? 
19. Mitkä ovat mieleenpainuvimmat messut ? Miksi?
20. Mikä on negatiivisin kokemuksesi messuilla?
21. Oletko harkinnut vaihtoehtoa, että hoitaisit itse kaiken 
suunnittelemasi tuotteen valmistuksesta, jakeluun, myyntiin ja 
markkinointiin?
 21.1 Jos olet, oletko edennyt prosessissa ja minkälaisia  
 haasteita olet kohdannut?
 21.2 Jos et, miksi?
 
22. Miten olet rahoittanut osallistumisesi messuille, mikäli olet 
vienyt suunnittelemiasi prototyyppejä (kalusteita, valaisimia, 
muita) näytteille messuille?
 
23. Oletko löytänyt valmistajan messuilta, jonka kanssa olet 
alkanut tekemään yhteistyötä? 
 
24. Onko valmistaja löytänyt sinut ja työsi messuilta?
 
25. Oletko itse sopinut tapaamisia valmistajien kanssa mes-
suilla?
 
26. Oletko löytänyt valmistajan suunnittelemillesi tuotteille? 
(muualta kuin messuilta)
 26.1 Miten?
 26.2 Miten kauan kesti, että löysit valmistajan? ( mikäli 
 sinulla on suunnittelemiasi tuotteita valmistuksessa)
 
27. Oletko tyytyväinen valmistajaan? ( mikäli sinulla on suun-
nittelemiasi tuotteita valmistuksessa)
 

28. Mikä tuotteidesi valmistajassa on erityisen hyvää? ( mikäli 
sinulla on suunnittelemiasi tuotteita valmistuksessa)
 
29. Onko tuotteidesi valmistajassa jotain huonoa? ( mikäli 
sinulla on suunnittelemiasi tuotteita valmistuksessa)
 
30. Oletko tyytyväinen sopimukseen, jonka olet tehnyt valm-
istajan kanssa? (Jos et, miksi?)
 
31. Oletko joskus ollut tyytymätön sopimukseen, jota valmista-
jataho on sinulle tarjonnut? Miksi?
 
32. Oletko kysynyt neuvoa joltain taholta tai henkilöltä (profes-
sori, opettaja, mentori, lakimies, 
kaveri, muotoilija, muu) liittyen muotoilijan ja valmistajan 
välisiin sopimuksiin ? Miltä tai keneltä?
 
33. Habitaremessut, plussat ja miinukset ?
 
34. Oletko saanut apurahaa urasi aikana? Miltä taholta?
 34.1 Mitä varten olet saanut apurahaa? (messut, projek 
 ti, muu)
 
35. Koetko, että apurahan saaminen on ollut helppoa? (jos 
sinulle on myönnetty apurahaa)
 
36. Elätätkö tällä hetkellä itsesi muotoilutyöllä? 
 36.1 Jos et, kuinka kauan arvioisit, että kestää siihen,  
 että pystyt elättämään itsesi muotoilutyöllä?
 36.2 Jos et, mitä teet tällä hetkellä työksesi?
 
37. Uskotko, että tulevaisuudessa pystyt elättämään itsesi 
muotoilutyöllä?
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38. Onko joistain seuraavista vaihtoehdoista ollut hyötyä ural-
lasi (lihavoi vaihtoehto tai vaihtoehdot)
 Some
 3D-printtaus
 Pinterest
 VR - virtuaalinen todellisuus
 AR - lisätty todellisuus
 JR - joukkorahoittaminen
 Nettimyyntialustat, ebay, etsy, amazon
 
39. Osaatko ottaa kantaa siihen, miten näistä vaihtoehdoista 
voisi mahdollisesti olla hyötyä muotoilijalle?
 
40. Oletko käyttänyt joitain vaihtoehdoista? Mihin ja miksi?
 
41. Mitä jokaisen nuoren muotoilijan tulisi tietää uransa alku-
vaiheessa?
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