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Design Forum Finland tukee  
suomalaisten yritysten ja organisaatioiden 
kansainvälistä kilpailukykyä  
edistämällä muotoilun strategista käyttöä.

MissioM-



DFF STRATEGIAESITYS / 16.11.2018 4 / 19

Muotoilun strateginen käyttö lähtee organisaatioissa niiden 
ylimmältä tasolta ja läpäisee koko organisaation.  
 
Muotoilu on olennainen osa organisaation strategiaa ja 
sen tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin arvoa esimerkiksi 
vahvistamalla tarjoamaa, asiakaskokemusta tai 
henkilöstötyytyväisyyttä. 

MissioM-
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Missio
Tavoitteena:

1 )  Muotoiluajattelu kuuluu johdon ydinvahvuuksiin ja 
    organisaation identiteettiä ja brändiä johdetaan 
   kokonaisvaltaisesti. 

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



Visio
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Osaamisensa ja verkostojensa kautta Design 
Forum Finland on strategisen muotoilun 
merkittävin asiantuntija Suomessa.

VisioMarkku



Arvot
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ArvotMark-

Edelläkävijä

Merkityksellinen

Vastuullinen
Vuorovaikutteinen



DFF STRATEGIAESITYS / 16.11.2018 10 / 19

Arvotark

Edelläkävijä

Pitkän kokemuksensa ja monipuolisen ammattitaitonsa ansiosta 
Design Forum Finland löytää huomisen keskeiset teemat, 
osaamisalueet ja kehityskohteet muotoilun käytössä yritysten 
ja organisaatioiden hyödyksi.

professori, TulevTurun yliopisto
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Arvotark

Vuorovaikutteinen

Design Forum Finland yhdistää muotoilun käyttäjät ja muotoilu- 
palvelujen tarjoajat ja on mukana rakentamassa alan verkostoa 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Käymme jatkuvaa vuoro-
puhelua, lähtökohtanamme asiakkaan tarpeiden syvällinen 
ymmärtäminen.
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Arvot ark

Merkityksellinen

Design Forum Finlandin toiminta on tuloksellista ja yritysten  
liiketoimintaan vaikuttavaa. Tuotamme merkityksellistä lisäarvoa 
verkostollemme ja kohderyhmillemme, tavoitteenamme suomalais-
ten pk-yritysten ja muotoilutoimialan menestys.

professori, TulevTurun yliopisto
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Arvot ark

Vastuullinen

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

professori, TulevTurun yliopisto



Strategia
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Strategia

Design Forum Finland tukee suomalaisten yritysten ja 
organisaatioiden kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja 
menestystä edistämällä muotoilun käyttöä erityisesti 
strategisella tasolla, ensisijaisena kohderyhmänämme 
pk-yritykset ja muotoilupalvelujen tuottajat. 
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Tarjoamme palveluja laajan verkostomme avulla, vahvistamme 
muotoilutoimialaa ja lisäämme tietoisuutta muotoilun käytön 
eduista. Autamme yrityksiä ja organisaatioita tuottamaan toiminnal-
laan arvoa ja merkitystä niiden asiakkaille. 

Strategiaark
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Muotoilukilpailut ja -palkinnot ovat tärkeä osa strategiaamme ja 
tuomme niiden avulla esille muotoilun suomalaisia menestystarinoita. 

Oman organisaatiomme osaaminen on monipuolista ja ajan tasalla.

Strategiaark
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Making a difference with design 

since  1875.




