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Muotoilun muuttuessa yhä monimuotoi-
semmaksi teemoitimme vuoden 2018 ai-
heella Uusi muotoilu. Ajatuksena oli käydä 
keskustelua laajemmin kuin perinteisesti, 
ottaen mukaan uusia muotoilun aloja. Ja 
vastata kysymykseen: Mitä on suomalainen 
muotoilu tänään? 

KIRJOITIMME YHDESSÄ Ville Tikan ja Nuppu Gävertin 
kanssa aiheesta kirjan, jossa esimerkkien ja haastatte-
lujen kautta kuvasimme muotoilun käyttöä hyvin eri-
laisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Kaiken uuden 
muotoilun keskellä vanha ydinperiaate ihmiskeskeises-
tä ajattelusta on yhä edelleen voimassa ja luo perustan 
muotoiluajattelulle.

Vuoden aikana jatkoimme johdonmukaisesti strate-
giamme mukaista suomalaisten pk-yritysten kansain-
välisen kilpailukyvyn vahvistamista muotoilun keinoin, 
ja tulostakin tuntuu syntyvän. Omissa Design Forum 
Talk- ja Date -tilaisuuksissamme olemme pyrkineet ker-
tomaan muotoilun tuomasta arvosta yrityksille, organi-
saatioille ja ihmisille. Tilaisuudet täyttyvät nopeasti ja 
asiakastyytyväisyys on jatkuvasti parantunut. 

Siirryimme vuoden aikana yhä enemmän vuorovai-
kutteisiin tapoihin yritysten kanssa työskentelyssä ja 
jatkoimme Design Forum Studio -koulutuskonseptim-
me kehittämistä. Pidimme Oulussa ja Tampereella nel-
jän moduulin Strategisen muotoilun valmennus -koulu-
tuksen, jossa kerrallaan noin 25 suomalaista pk-yritystä 
oli valmennettavana. Työstimme aiheita tyvestä puu-
hun -periaatteella, esitellen strategisen muotoilun ehkä 
hiukan vaikeilta kuuluvia aiheita mahdollisimman ym-
märrettävästi ja arvoa tuottaen. Osallistuminen val-
mennuksiin ja niistä saamamme palaute on ollut in-
nostunutta ja innostavaa.

Vuoden 2018 Kaj Franck -muotoilupalkinnon sai ko-
kenut ja taitava kalustesuunnittelija ja muotoilija Tapio 
Anttila. Tyylikäs palkintonäyttely Designmuseossa oli 
hyvin suosittu. Toinen jakamamme tunnustus vuonna 
2018 oli Vuoden nuori muotoilija -palkinto, jonka sai 
puuseppämestari Antrei Hartikainen. Palkintoon kuu-
lui Helsingissä esillä olleen näyttelyn ohella myös re-
sidenssijakso Suomen Ranskan instituutissa, ja Antrei 
Hartikaisen töitä on esillä instituutin tiloissa alkuvuo-
desta 2019.

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen kansainvälisesti-
kin merkittävää ja laajaa arkistoa on järjestetty jo vuosia 
tutkija Auli Suortti-Vuorion ammattitaidolla. Nyt arkisto 
alkaa olla kunnossa ja järjestetty vuoteen 2013 saakka.

Syksyllä päivitimme myös visiotamme ja strategi-
aamme. Selkeä identiteetti asemoi meidät keskitty-
mään tärkeimpään: muotoilun strategisen käytön tu-
kemiseen ja lisäämiseen yrityksissä.

Vuoden aikana yleinen huoli elinympäristömme 
suurista ongelmista alkoi näkyä konkreettisesti myös 
Suomessa. Muotoilulla on hyviä metodeja, ajattelua ja 
prosesseja erilaisten vaikeidenkin haasteiden ihmisläh-
töiseen työstämiseen ja ratkaisumallien ideointiin, jo-
ten työmme sen käytön lisäämiseksi on ajankohtaisem-
paa kuin koskaan.

Vuoden 2019 teemamme on Arvo ja merkitys. Tu-
lemme käymään vuoden aikana keskusteluja ja järjestä-
mään erilaisia tilaisuuksia muotoilun pitkällä ja lyhyellä 
aikavälillä tuottamasta arvosta. Ympäristön ongelmien 
myötä ihmiset miettivät yhä enemmän merkitykselli-
syyttä. Pyritään tekemään oikeita ja kestäviä valintoja, 
ja valitsemaan yrityksiä, työpaikkoja ja palveluja, joiden 
ajattelu ja tekeminen sopii omaan arvomaailmaan.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja Design Forum 
Finlandin innostavalle porukalle hyvästä vuodesta.

Petteri Kolinen
toimitusjohtaja

Uusi muotoilu

M I S S I O 

Design Forum Finland tukee suomalaisten  
yritysten ja organisaatioiden kansainvälistä  

kilpailukykyä edistämällä muotoilun strategista käyttöä.
Muotoilun strateginen käyttö lähtee organisaatioissa

niiden ylimmältä tasolta ja läpäisee koko organisaation.  
 

Muotoilu on olennainen osa organisaation strategiaa  
ja sen tavoitteena on tuottaa pitkän aikavälin arvoa 

esimerkiksi vahvistamalla tarjoamaa,  
asiakaskokemusta tai henkilöstötyytyväisyyttä.  

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.

V I S I O 
 

Osaamisensa ja verkostojensa kautta  
Design Forum Finland on strategisen muotoilun 

merkittävin asiantuntija Suomessa.

ST R AT E G I A

 Design Forum Finland tukee  
suomalaisten yritysten ja organisaatioiden  

kasvua, kansainvälistä kilpailukykyä ja menestystä  
edistämällä muotoilun käyttöä erityisesti  

strategisella tasolla, ensisijaisena kohderyhmänämme  
pk-yritykset ja muotoilupalvelujen tuottajat. 

 
Tarjoamme palveluja laajan verkostomme avulla,  

vahvistamme muotoilutoimialaa ja lisäämme  
tietoisuutta muotoilun käytön eduista. 

 
Autamme yrityksiä ja  

organisaatioita tuottamaan toiminnallaan arvoa 
 ja merkitystä niiden asiakkaille. 

Muotoilupalkinnot ovat tärkeä osa  
strategiaamme ja tuomme niiden avulla esille  

muotoilun suomalaisia menestystarinoita. 

Oman organisaatiomme osaaminen on  
monipuolista ja ajan tasalla.  

A RVOT

Edelläkävijä

Vuorovaikutteinen

Merkityksellinen

Vastuullinen

Pitkän kokemuksensa ja  
monipuolisen ammattitaitonsa  

ansiosta Design Forum Finland löytää 
huomisen keskeiset teemat,  

osaamisalueet ja kehityskohteet  
muotoilun käytössä yritysten ja  

organisaatioiden hyödyksi.

Design Forum Finland yhdistää  
muotoilun käyttäjät ja muotoilu- 
palvelujen tarjoajat ja on mukana  
rakentamassa alan verkostoa sekä  
kotimaassa että kansainvälisesti. 
Käymme jatkuvaa vuoropuhelua,  

lähtökohtanamme asiakkaan  
tarpeiden syvällinen  

ymmärtäminen.

Design Forum Finlandin toiminta  
on tuloksellista ja yritysten liiketoimin-
taan vaikuttavaa. Tuotamme merkityk-

sellistä lisäarvoa verkostollemme ja 
kohderyhmillemme, tavoitteenamme 

suomalaisten pk-yritysten ja muotoilu-
toimialan menestys.

Vastuullisuus näkyy Design  
Forum Finlandin kaikissa toiminnoissa 
ja hankkeissa. Tavoitteenamme on aut-
taa löytämään ratkaisuja globaaleihin 

ongelmiin muotoilun keinoin.

Vanha ydinperiaate ihmis-
keskeisestä ajattelusta on 
yhä edelleen voimassa  
ja luo perustan  
muotoiluajattelulle.
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Design Forum Finlandin toiminnassa keskeisenä tekijänä on  
yritysten ja organisaatioiden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen  

muotoilun strategisen käytön avulla. Tätä tavoitetta toteutetaan muun  
muassa jakamalla tietoa muotoilun käytön eri tavoista, esittelemällä  

menestystarinoitaja konsultoimalla yrityksiä. 

I 

YRITYSTEN
KANSAINVÄLISEN
KILPAILUKYVYN

VAHVISTAMINEN

Design Forum Finlandin toiminnassa  
keskeisenä tekijänä on yritysten ja  
organisaatioiden kansainvälisen  

kilpailukyvyn vahvistaminen  
muotoilun strategisen käytön avulla.  

Tätä tavoitetta toteutetaan muun  
muassa jakamalla tietoa muotoilun  

käytön eri tavoista,  
esittelemällä menestystarinoita

ja konsultoimalla yrityksiä. 

YKSI TOIMINTAMUODOISTA OVAT erilaiset tilaisuu-
det, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja ja tutustu-
tetaan muotoiluosaajia ja yrityksiä toisiinsa. Suosittuja 
Design Forum Talk- ja Date -tapahtumia on järjestetty 
jo usean vuoden ajan. Niiden myötä muotoiluteemoil-
le on saatu kuulijoita aivan uusilta aloilta ja tapahtumat 
ovat myös kiinnostaneet yhteistyömuotona muotoilu-
toimijoita. 

Design Forum Studio on uusi yritysten ja organisaa-
tioiden mentorointiin ja koulutukseen keskittyvä palve-
lukokonaisuus. Sen ensimmäinen toteutus, Strategisen 
muotoilun valmennus, pilotoitiin vuonna 2017 ja 2018 
valmennus järjestettiin kaksi kertaa.

Yleisöä Design Forum Talk -tapahtumassa syyskuussa 2018. 

Design Forum Talk Kellohallissa toukokuussa 2018.



DESIGN FORUM FINLAND | VUOSIKERTOMUS 2018 DESIGN FORUM FINLAND | VUOSIKERTOMUS 2018 9

Molemmat tapahtumatyypit 
on suunnattu suomalaisille 
kilpailukykyä ja kasvua  
hakeville pk-yrityksille.

8

YLLÄ

Ia Adlercreutz, Co-founders.

Markku Wilenius, 
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto.

Design Forum Talk

DESIGN FORUM TALK: DESIGNIN UUSI AALTO 
23.5.2018 Kellohalli, Helsinki

VUODEN ENSIMMÄISEN Design Forum Talkin aihee-
na oli uuden aallon muotoilu. Muotoilu on hyvä työkalu 
nopeasti muuttuvassa maailmassa: sen avulla voidaan 
tuottaa syvällistä ymmärrystä toimintaympäristös-
tä sekä hahmottaa ja konkretisoida nopeasti laajoja, 
kompleksisia ongelmia. Uuden aallon muotoilu pystyy 
luomaan merkitystä ja menestystä muuttuvaan maa-
ilmaan. Design Forum Talkissa kuultiin esimerkkitapa-
uksien kautta, miten parempaa tulevaisuutta rakenne-
taan jo nyt.

Puhujina tilaisuudessa olivat professori Markku Wi-
lenius  / Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 
kaupunkikehitysjohtaja Inari Virkkala  / Keravan kaupun-
ki, Lead Service Designer & Design Director Juha Kron-
qvist  /  Hellon, Design & asiakaskokemus -yksikön pääl-
likkö Tuomas Manninen  / OP ja toimitusjohtaja Petteri 
Kolinen  /  Design Forum Finland. Tilaisuuden moderoi 
CEO & Strategist Ia Adlercreutz Co-foundersilta.

VUONNA 2018 DESIGN FORUM FINLAND järjesti kolme 
Design Forum Talk- ja kaksi Design Forum Date -tilai-
suutta. Molemmat tapahtumatyypit on suunnattu suo-
malaisille kilpailukykyä ja kasvua hakeville pk-yrityksil-
le. Ajankohtaiset teemat, case-esittelyt ja keskustelut 
tuovat tietoa muotoiluosaamisen hyödyntämisestä lii-
ketoiminnan eri osa-alueilla. Virallisen ohjelman ohessa 
tapahtumien tavoitteena on verkottaa muotoiluosaajia 
ja yrityksiä.

Tavoitimme Design Forum Talk- ja Design Forum 
Date -tapahtumilla vuoden aikana yhteensä yli 500 
kuulijaa. Design Forum Talk -tapahtumissa oli yhteen-
sä 365 kuulijaa. Design Forum Date -tapahtumissa oli 
reilut 180 kuulijaa ja ne tehtiin yhteistyössä Suomalai-
sen Työn Liiton kanssa. Date-tapahtumat toimivat myös 
alustuksena myöhemmin samalla paikkakunnalla jär-
jestettäville Design Forum Studio -koulutustilaisuuksil-
le. Tapahtumien asiakastyytyväisyys oli 4,3 / 5.

Petteri Kolinen, Design Forum Finland. 

ALLA

Keskustelijoita ja yleisöä Design Forum Talkissa toukokuussa.
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Erika Frankkila Rydja, Interface, Design Forum Talk <3  Circular Economy. Yleisöä Design Forum Talkissa syyskuussa. 

YLLÄ Sandra Horlings, Innoboost.Daniel Kaufmann, Sitra.

DESIGN FORUM TALK  <3  
CIRCULAR ECONOMY
13.9.2018 Allas Sea Pool, Helsinki 

DESIGN FORUM TALK <3 CIRCULAR ECONOMY -päivä 
jatkoi Design Forum Finlandin kiertotalousteemaisten 
tapahtumien sarjaa. Ohjelmassa oli asiantuntijapu-
heenvuoroja kestävästä kehityksestä ja kiertotalouden 
mukaisista liiketoimintamalleista sekä esimerkkitapa-
uksia yrityksiltä, jotka jo käyttävät muotoilua strategi-
sena työkaluna kestävän kehityksen mukaisessa liike-
toiminnassa. Iltapäivällä keskityttiin EcoDesign Sprint 
-työkalun esittelyyn.

Kiertotalousaamupäivässä puhujina olivat Brand & 
Strategy Consultant Sandra Horlings /  Innoboost, Hol-
lanti, kiertotalousasiantuntija Daniel Kaufmann  / Sitra, 
Founder & CEO Annu Nieminen /  The Upright Project, 
Sustainable Partner, CEO Outi Luukko  /  Touchpoint, 
Nordic Service Director Kim Lyngaae  /  Signify (aiem-
min Philips Lighting), Tanska ja Petteri Kolinen /  Design 
Forum Finland.

Seminaarin iltapäivä keskittyi EcoDesign  Circle 
-hankkeessa kehitettyyn EcoDesign Sprint -työkaluun. 
Puhujina olivat Scandinavia Marketing Director Eri-
ka Frankkila Rydja  /  Interface, Ruotsi, projektipäällikkö 
Aino Vepsäläinen  /  Design Forum Finland, kiertotalous-
asiantuntija Anne Raudaskoski  /  Ethica Oy sekä Sprin-
tin pilottivaiheessa mukana olleiden yritysten edustajat. 
Moderaattorina toimi toimitusjohtaja, perustajaosakas 
Henrietta Kekäläinen  /  Carbo Culture ja tapahtuman li-
vekuvitti Raquel Benmergui. Tapahtuma järjestettiin 
yhteistyössä Alankomaiden suurlähetystön kanssa. Se 
oli myös osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

”Loistavat puheenvuorot. 
Hyviä hetkiä myös  
verkostoitua.” 
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”Kaikki kuulemani puheen- 
vuorot olivat jollakin tavalla 
hyödyllisiä. Yritysten tarinat 
ovat kiinnostavia, mutta  
niin myös analyysi.”

12

DESIGN FORUM TALK: MUOTOILU, ARVO  
JA MERKITYS
28.11.2018 Valkoinen Sali, Helsinki

KOLMAS DESIGN FORUM TALK -tapahtuma esitteli jo 
tulevan vuoden 2019 teemojamme: muotoilun luomaa 
arvoa ja merkitystä. Puheenvuoroissa mietittiin, mitä 
kaikkea muotoilun tuoma lisäarvo voi olla, miten se 
näkyy eri tasoilla ja miten se liittyy tarpeeseen kokea 
merkityksellisyyttä. Monimutkaisten ongelmien koh-
dalla muotoilun käytöllä saadaan enemmän: kokonais-
valtaisia ratkaisuja, uusia näkökulmia ja ihmiskeskeisiä 
toimintamalleja.

Puhujina tilaisuudessa olivat toimitusjohtaja Petteri 
Kolinen  /  Design Forum Finland, strateginen johtaja Vil-
le Tikka  /  Wevolve, luova johtaja Sami Niemelä  /  Nord-
kapp, toimittaja, kirjailija Anu Partanen, kansanedus-
taja, perustaja Pilvi Torsti ja toimitusjohtaja, perustaja 
Milla Kokko  /  HEI Schools, Product Design Lead Nico-
las von Flittner  /  M4ID sekä Change Consultant Arndt 
Pechstein  /  phi360, Saksa. Tapahtuman moderoi We-
volven strateginen johtaja Ville Tikka ja se oli virallinen 
Slushin side event.

ALLA

Arndt Pechstein phi360:sta.
ALLA

Tilaisuuden moderoi Ville Tikka.

Design Forum Talk -tilaisuus Valkoisessa Salissa marraskuussa 2018. Sami Niemelä Design Forum Talkissa marraskuussa 2018.

Osallistujien määrä yhteensä  
Design Forum Talk- ja Date -
tapahtumissa vuonna 2018. 

500
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Design Forum Date

DESIGN FORUM DATE: MUOTOILU STRATE-
GISENA VÄLINEENÄ
 30.8.2018 Työväenmuseo Werstas, Tampere

TAMPEREEN DESIGN FORUM DATESSA keskusteltiin 
siitä, tarvitaanko yrityksissä muotoilua ja kuinka sitä 
voi hyödyntää strategisena työkaluna. Asiantuntijapu-
heenvuoroissa esiteltiin muotoilun hyötyjä liiketoimin-
nan kehittämisessä ja yritysesimerkit näyttivät, kuin-
ka kilpailukykyä voidaan parantaa muotoiluosaamisen 
avulla ja samalla kehittää kestäviä toimintatapoja. Lo-
puksi oli mahdollisuus verkostoitua uusien yhteistyö-
mahdollisuuksien löytämiseksi. 

Puhujina olivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen  /  De-
sign Forum Finland, Brand Manager Johanna Lahti ja 
tutkimuspäällikkö Jokke Eljala  /  Suomalaisen Työn Liit-
to, Head of Sales Lasse Karvinen  /  Framery, COO Pet-
ri Piirainen  /  RePack, Head of Design Apaar Tuli  /  MaaS 
Global ja CEO, Founder, Head of Strategy Tobias Dahl-
berg  /  Wonder Agency. Tapahtuma oli osa Tampereen 
design- ja arkkitehtuuriviikon ohjelmaa. 

Apaar Tuli, MaaS Global, Design Forum Datessa Oulussa.

Petri Piirainen, RePack, Design Forum Datessa Tampereella.

Design Forum Date Tampereella.

DESIGN FORUM DATE: MUOTOILU STRATE-
GISENA VÄLINEENÄ
4.10.2018 Uusi Seurahuone, Oulu 

OULUN DESIGN FORUM DATE -tapahtumassa jatket-
tiin Tampereen Daten teemojen esittelyä. Asiantunti-
japuheenvuorojen ja yritysten case-esittelyjen jälkeen 
oli jälleen tilaisuus löytää uusia yhteistyökumppaneita 
ja verkostoitua.

Puhujina olivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen  / De-
sign Forum Finland, Brand Manager Johanna Lahti ja 
tutkimuspäällikkö Jokke Eljala  /  Suomalaisen Työn Liit-
to, CEO Jonne Hellgren  /  RePack, Business Design Lead 
Karoliina Pentti  /  OP ryhmä, Head of Design Apaar Tuli / 
MaaS Global ja CEO, Founder, Head of Strategy Tobias 
Dahlberg  /  Wonder Agency.

Yritysesimerkit näyttivät, 
kuinka kilpailukykyä  
voidaan parantaa  
muotoiluosaamisen avulla 
ja samalla kehittää kestäviä 
toimintatapoja. 
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Anssi Kähärä ja Paula Laine SuomiAreenassa heinäkuussa 2018.SuomiAreenan tapahtuman moderoi Baba Lybeck.

MUOTOILU ON KUOLLUT, ELÄKÖÖN UUSI 
MUOTOILU!
Design Forum Finlandin ja Designmuseon  
yhteinen keskustelutilaisuus SuomiAreenassa
16.7.2018 Asiantuntijakeskus BEPOP, Pori

VUODEN 2018 SUOMIAREENAN teemoina olivat turval-
lisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. Näiden arvojen 
toteutumista estävät kuitenkin usein monimutkaiset 
yhteiskunnalliset ongelmat, joiden ratkaisemisessa tar-
vitaan uudenlaista ajattelua ja osaamista. Keskustelus-
sa pohdittiin, olisiko muotoilusta apua. Nostimme esille 
”uuden muotoilun”, jonka kohteena ovat julkiset palve-
lut, yritysten strateginen kehittäminen ja kompleksiset 
ongelmat, ja keinoina asiakasymmärrys, luova ajattelu, 
monialainen asiantuntijayhteistyö ja ideoiden ketterä 
testaus. Jos uuden muotoilun koko potentiaali saatai-
siin käyttöön suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteis-
kunnan hyödyksi, olisiko siinä Suomen mahdollisuus 
nousta ongelmanratkaisijoiden kärkijoukkoon?

Menestyksen rakentamisesta muotoilun keinoin oli-
vat keskustelemassa Executive in Residence Osmo 

NORTHERN SERVICE DAY
24.1.2018 Hotelli Lasaretti, Oulu 

NORTHERN SERVICE DAY -tapahtuma kokosi yhteen 
ison joukon palveluliiketoiminnan osaajia ja tekijöitä. 
Tapahtuman tavoitteena oli innostaa uusien palvelui-
den ja liiketoiminnan kehittämistä, muotoilua ja kau-
pallistamista. Tilaisuuden puhujina olivat mm. luova 
johtaja, kirjailija Henkka Hyppönen, Kristiina Nurmen-
niemi  /  Micropolis Oy, Johannes Helama  /  Proto ry, Vil-
le-Veikko Pohjola  / OTAXI / Oulun Aluetaksi, Juha Nikula / 
Qlu, Jarmo Lumpus  / Cubicasa, Satu Miettinen  /  Lapin 
yliopisto sekä Petteri Kolinen  / Design Forum Finland. 
Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Design Forum Fin-
land, BusinessOulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun 
yliopisto ja VTT. Osallistujia oli paikalla 195.

Yhteistyötapahtumat

Soininvaara  / Aalto-yliopisto, TkT, arkkitehti SAFA Anne 
Stenros, strategiajohtaja Paula Laine  /  Sitra ja Creative 
Director Anssi Kähärä  /  Werklig. Puhetta johti toimitta-
ja Baba Lybeck ja keskustelun visualisoinnista vastasi 
Raquel Benmergui. Kuulijoita Asiantuntijakeskus BEPO-
Pissa oli noin 150, MTV:n suoratoistolähetyksen kautta 
tavoitettiin vielä suurempi yleisö.

4,3  /  5
Tapahtumien asiakastyytyväisyys
vuonna 2018.

VASEMMALLA

Raquel Benmerguin kiteytyksiä.
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Yrityskonsultointi

DESIGN FORUM FINLANDIN yrityskonsultoinnissa py-
ritään löytämään vastauksia yrityksen muotoiluhaas-
teisiin, opastamaan muotoilupalveluiden ja -osaami-
sen hankkimisessa ja kouluttamaan yrityksiä muotoilun 
strategisessa käytössä. Apuna käytetään Design Forum 
Finlandin laajaa asiantuntijaverkostoa.

Näkyvä osa Design Forum Finlandin yrityskonsul-
tointia on uusi Design Forum Studio -konsepti, jonka 
ensimmäinen palvelu on neliosainen Strategisen muo-
toilun valmennus. Valmennuksiin osallistui yhteensä 58 
henkilöä 48 yrityksestä. Konsultoinneissa tavattiin vuo-
den aikana 49 yritystä. 

DESIGN FORUM STUDIO: STRATEGISEN 
MUOTOILUN VALMENNUS
Lokakuu 2018, Pyynikin Panimo, Tampere
Marraskuu 2018, Hotelli Laseretti, Oulu

STRATEGISEN MUOTOILUN VALMENNUS toteutettiin 
lokakuussa Tampereella ja marraskuussa Oulussa. Sen 
tavoitteena oli kasvattaa osallistuvien yritysten ymmär-
rystä strategisesta muotoilusta ja sen käytöstä ja luo-
da tämän myötä edellytyksiä kasvulle ja liiketoiminnan 
kehittymiselle. 

Valmennuksen osallistujiksi haettiin innovatiivisia, 
kansainvälisen potentiaalin omaavia eri alojen yrityk-
siä, joilla on selkeä halu kasvaa ja rakentaa kestävää lii-
ketoimintaa designin avulla. Valmennus oli maksuton 
ja se oli suunnattu pk-yrityksille ja niiden avainhenki-
löille. Mukaan valittiin yrityksiä, jotka eivät itse tarjoa 
muotoilu- tai suunnittelupalveluita.

1. IDENTITEETTI BRÄNDIN LUOMISEN TYÖKALUNA
Strategisen muotoilun valmennuksen ensimmäinen 
teema lähti perusasioista. Valmentajana oli Creative 
Director Anssi Kähärä Werkligiltä.
 
2. KOKONAISVALTAISEN BRÄNDIKOKEMUKSEN  
RAKENTAMINEN
Strategisen muotoilun valmennuksen toinen teema ke-
räsi yhteen yrityksen keskeisiä operaatioita. Valmenta-
jana oli toimitusjohtaja Jari Danielsson strategia- ja de-
signtoimisto Kuudennesta.

3. KASVUA MUOTOILUN AVULLA
Kolmas Strategisen muotoilun valmennuksen teema 
käsitteli muotoilua yrityksen strategiatyön apukeino-
na ja sen merkitystä liiketoiminnan kasvussa. Valmen-
tajana oli Creative Director & CEO Arni Aromaa Pen-
tagon Designista.

4. DESIGN THINKING YRITYKSEN JOHDON  
TYÖKALUKSI
Neljäs valmennuksen teema oli design thinking, muo-
toiluajattelu, jonka tulisi olla osa yritysjohdon ydin- 
osaamista nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Valmenta-
jana oli perustaja ja toimitusjohtaja Tobias Dahlberg 
Wonder Agencystä.

Näkyvä osa Design  
Forum Finlandin 
yrityskonsultointia on  
Design Forum Studio,  
jonka ensimmäinen  
palvelu on neliosainen 
Strategisen muotoilun  
valmennus.

Valmennukseen osallistuneiden yritysten kehittä-
mistavoitteet olivat mm. teollisen muotoilun tai pal-
velumuotoilun, digitaalisten palveluiden tai brändin-
rakentamisen alalla. Jokainen koulutuspäivä koostui 
Design Forum Finlandin toimitusjohtajan Petteri Koli-
sen alustuksesta aiheeseen, valmentajan luento-osuu-
desta, workshopista ja keskustelusta. Valmennuksessa 
käytettiin kunkin teeman kokeneita ja parhaita asian-
tuntijoita, jotka toivat näkemystä tuoreiden menestys-
tarinoiden kautta. Valmennuskokonaisuus koostui nel-
jästä teemasta ja koulutuspäivästä:

Design Forum Studio Tampereella lokakuussa 2018.

Osallistujia Design Forum Studiossa.

107 
Yrityskonsultaatioiden 
määrä v. 2018.
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VUODEN 2018 AIKANA tehtiin muotoiluviestintää ja 
markkinointia laajasti eri kanavissa. Strategian mukai-
siin kohderyhmiin keskittyminen näkyi mm. kanavien ja 
sisältöjen valinnoissa. Painopistealueina olivat edelleen 
digitaalinen viestintä ja sisältömarkkinointi. Vuoden 
teema, uusi muotoilu, näkyi teemoissa ja painotuksissa.

Design Forum Finlandin  
muotoiluviestinnän ja markkinoinnin  

tavoitteena on kertoa muotoiluosaamisen 
tuomista hyödyistä yrityksille.  
Samalla tuodaan esille Design  

Forum Finlandin toimintaa. Vuoden teema  
uusi muotoilu näkyi  
teemoissa ja painotuksissa.

Designin uusi aalto -kirja julkaistiin keväällä 2018.

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttelyn avajaisista.

II

MUOTOILU- 
VIESTINTÄ-

JA
MARKKINOINTI
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KAJ FRANCK -MUOTOILUPALKINTO

VUODEN 2018 KAJ FRANCK -muotoilupalkinnon saa-
jaksi valittiin sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila. 
Palkintojury totesi perusteluissaan muun muassa, että 
Tapio Anttilan suunnittelemissa tuotteissa on oivalta-
via toiminnallisuuksia ja erinomainen ergonomia. Antti-
lan uralle ovat ominaisia tiivis yhteistyö tuotekehityksen 
kanssa, toimivat rakenteelliset ratkaisut ja varma, oma 
muotokieli. Omassa yrityksessään Tapio Anttila on on-
nistunut rakentamaan kokonaisvaltaisen brändin, joka 
on raikas ja erottuva, ja hän jatkaa suomalaista muotoilu-
perinnettä omalla ammattimaisella ja luovalla tavallaan.

Palkintojuryyn kuuluivat puheenjohtajana Petteri 
Kolinen  / Design Forum Finland, asiamies Pentti Kivi-

Tapio Anttila, kuva: Timo Junttila.

Antrei Hartikainen, kuva: Katja Hagelstam.

Vuoden nuori muotoilija 2018 -palkintonäyttely,
kuva: Katja Hagelstam.

Palkinnot

VUODEN NUORI MUOTOILIJA 

VUODEN NUORI MUOTOILIJA -palkinnon sai puuseppä-
mestari Antrei Hartikainen. Palkintojuryn mukaan Ant-
rei Hartikainen on omaperäinen ja taidokas puuseppä, 
joka yhdistää tuotannossaan perinteiset puusepäntai-
dot ja suomalaisen puunkäsittelyn moderniin muotoi-
luun. Hartikaisen materiaalien tuntemus on erinomais-
ta ja hän hyödyntää puun ominaisuuksia kekseliäästi, 
usein haastaen ja rajoja etsien. Hän tekee myös taidetta 
ja muotoilua yhdisteleviä uniikkitöitä, joissa käyttöesi-
ne on nähty uusin silmin tai uudenlaisessa yhteydessä.

Palkintojuryyn kuuluivat toimitusjohtaja Petteri 
Kolinen  /  Design Forum Finland, partneri Mika Ståhl-
berg / Asianajotoimisto Krogerus, teollinen muotoilija, 
professori Ville Kokkonen / Aalto-yliopisto ja muotoili-
ja, sisustusarkkitehti Elina Aalto  / Aalto+Aalto (Vuoden 
nuori muotoilija 2010). 

Asianajotoimisto Krogerus oli palkinnon pääyhteis-
työkumppani ja tuki palkintoa lahjoittamalla 5 000 € 
palkintosumman. Palkintonäyttely oli esillä Lokal + -ti-
lassa Helsingissä 23.8.– 16.9.2018. Suositun näytte-
lyn Tapaa muotoilija -tilaisuus järjestettiin lauantaina 
15.9.2018, jolloin Antrei esitteli yleisölle tuotantoaan ja 
kertoi yhteistyöprojekteistaan muotoilijoiden ja yritys-
ten kanssa.

Palkintoon kuului lisäksi ensimmäistä kertaa osal-
listuminen Suomen Ranskan instituutin uuteen re-
sidenssiohjelmaan. Antrei Hartikainen oli ohjelman 
ensimmäinen residenssiläinen ja hänen tuotantoon-
sa liittyvä näyttely tulee olemaan esillä instituutissa 
10.1.– 13.4.2019.

FORMEX NOVA 

DESIGN FORUM FINLAND toimii yhteistyökumppanina 
valittaessa Suomen ehdokkaita Formex NOVA – Nor-
dic Designer of the Year -palkinnonsaajaksi. Formex 
NOVA -designpalkinto jaetaan joka vuosi pohjoismai-
selle nuorelle muotoilijalle ja sen myöntäjänä on For-
mex-messut. Vuoden 2018 Suomen ehdokkaana oli 
muotoilija Elina Ulvio.  

nen  / Suomen Messusäätiö, professori Heikki Orvola ja 
muotoiluasiantuntija, kriitikko Kaj Kalin. Palkinnon pää-
yhteistyökumppani Suomen Messusäätiö on lahjoitta-
nut vuosittain 10 000 € palkintosumman. Palkinto jaet-
tiin vuonna 2018  27. kerran ja siihen liittyvä näyttely oli 
esillä Designmuseossa 9.11.2018 – 13.1.2019. Museovie-
railla oli mahdollisuus tavata Tapio Anttila Meet the De-
signer -tilaisuudessa 12.1.2019. 

Vuoden 2017 Kaj Franck -palkitun muotisuunnittelija 
Anna Ruohosen näyttely oli esillä tuttuun tapaan Habi-
tare-messuilla 12. – 16.9.2018.
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Viestintä 

VUONNA 2018 viestinnässä jatkettiin Design Forum 
Finlandin strategian mukaista linjaa keskittymällä mm. 
muotoilun strategisen käytön esittelyyn ja yritysten 
kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseen tätä kaut-
ta. Tapahtumien näkyvyys- ja viestintäkampanjat hyö-
dynsivät pääasiassa sosiaalista mediaa. Sisältömarkki-
noinnissa keskityttiin taustoittamaan ja syventämään 
tapahtumien teemoja. 

Kevään pääprojekti oli Designin uusi aalto -kirjan jul-
kistus. Kirjan teemoja ja artikkeleita hyödynnettiin laa-
jasti kaikessa viestinnässä. Toinen iso hanke keväällä 
oli postitus- ja asiakasrekisterijärjestelmien uudistus ja 
niiden sovittaminen noudattamaan EU:n uudistunutta 
tietosuojalainsäädäntöä. Vuoden lopulla käynnistettiin 
hanke www.designforum.fi-verkkosivuston uusimisek-
si. Digituottajan rekrytointi mukaan viestintätiimiin lisä-
si erityisesti digiviestinnän resursseja. 

 
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TIEDOTUSTA TEHTIIN vuoden aikana aktiivisesti De-
sign Forum Finlandin omiin tilaisuuksiin ja hankkeisiin 
liittyen sekä kertomalla ajankohtaisista kotimaisista ja 

kansainvälisistä muotoilun tapahtumista. Päävälineenä 
toimivat digitaaliset kanavat, joista kehitysvuorossa oli 
LinkedIn. Videoita tehtiin edelleen runsaasti mm. edi-
toimalla tallenteita tilaisuuksista ja haastattelemalla nii-
den puhujia. Design Forum Newsletterin ulkoasu ja si-
sältö uudistettiin ja se ilmestyi kerran kuussa suomeksi 
ja englanniksi. 

Viestintää mitattiin kuukausittain seuraamalla digi-
taalisten kanavien seuraajamääriä ja näiden käyttäyty-
mistä. Printti- ja verkkomedian sekä sosiaalisen medi-
an osumat ja uutisoinnit saatiin mediaseurantapalvelu 
Retrieverin kautta. 

Olennainen osa muotoiluviestintää ovat Design 
Forum Finlandin järjestämät tapahtumat, seminaarit, 
workshopit sekä palkintonäyttelyt. Näille luotiin omat 
monikanavaiset ja digitaaliset markkinointiviestintä-
kampanjat, joiden avulla tiedotettiin ja viestittiin ta-
pahtumista, esiteltiin puhujia ja taustoitettiin teemoja. 

Mainontaa ja sponsorointiyhteistyötä toteutettiin 
vuoden aikana lähinnä liittyen Design Forum Finlandin 
kilpailuihin ja palkintoihin.

Design Forum Finlandin edustaja on osallistunut en-
tiseen tapaan ulkoministeriön viestinnän alaiseen, maa-
kuvaan keskittyvään sidosryhmätyöskentelyyn. Design 
Forum Finland oli mukana ideoimassa kansainvälistä 
lehdistömatkaa Helsinki Design Weekin aikana ja Vuo-
den nuori muotoilija -näyttely oli osa matkan ohjelmaa.

Tiedotusta tehtiin vuoden 
aikana aktiivisesti omiin 
tilaisuuksiin ja hankkeisiin 
liittyen sekä kertomalla 
ajankohtaisista kotimaisista 
ja kansainvälisistä  
muotoilun tapahtumista. 

Olennainen osa 
muotoiluviestintää 
ovat Design Forum 
Finlandin järjestämät 
tapahtumat, seminaa-
rit, workshopit sekä 
palkintonäyttelyt. 

Vieno, Antrei Hartikainen & Katriina Nuutinen, 
Vuoden nuori muotoilija 2018 -palkintonäyttely, 

kuva: Katja Hagelstam. 

Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely 2018.

Tapio Anttilan valaisimia, 
Kaj Franck -muotoilupalkintonäyttely 2018.
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DESIGNIN UUSI AALTO -KIRJAHANKE

DESIGN FORUM FINLAND jatkoi tämän päivän muo-
toilusta kertovien kirjojensa sarjaa uudella tavalla jul-
kaisemalla huhtikuussa 2018 Designin uusi aalto -teok-
sen. Se tuo artikkeleiden ja esimerkkien avulla esille 
muotoilun hyödyntämisen uusia toimintamalleja. Kir-
jan kymmenen esittelyä muotoilun uusista muodois-
ta sisältävät mm. tuotteiden ja digitaalisten palvelujen 
maailmoja, yhteisöjä rakentavia brändikokemuksia, yh-
teiskunnallista arvoa luovia bisnesmalleja sekä hyvin-
voivia organisaatiokulttuureja.

Designin uusi aalto -kirjan kirjoittivat strategisen 
muotoilun asiantuntijat Ville Tikka ja Nuppu Gävert ja 
ulkoasusta ja taitosta vastasi Design Forum Finlandin 
AD Anna Savolainen. Kirjan tuottamiseksi solmittiin kus-
tannussopimus Kustannusosakeyhtiö Siltalan kanssa. 

Kirjan julkistustilaisuus oli 5.4. Akateemisessa kirja-
kaupassa. Akateemisen Kohtauspaikalla uudesta muo-

toilusta olivat keskustelemassa strateginen johtaja 
Ville Tikka Wevolvelta, Design Forum Finlandin toimi-
tusjohtaja Petteri Kolinen, yksikönpäällikkö  / design & 
asiakaskokemus Tuomas Manninen OP:ltä ja Uusi Kau-
punki -kollektiivin perustajajäsen, Keravan kaupungin 
kaupunkikehitysjohtaja Inari Virkkala. 

Kirja tuli myyntiin kirja- ja museokaupoissa sekä 
Design Forum Finlandin omassa verkkokaupassa. Jul-
kistamisen yhteydessä toteutettiin intensiivinen so-
mekampanja Design Forum Finlandin eri kanavissa. 
Myöhemmin kirjaa markkinoitiin erilaisin sidosryhmä-
tiedottein sekä mm. tapahtumien yhteydessä.

 
 

Design Forum Finland
jatkoi tämän päivän 
muotoilusta kertovien 
kirjojensa sarjaa  
uudella tavalla  
julkaisemalla  
huhtikuussa 2018  
Designin uusi aalto 
-teoksen.

Designin uusi aalto -kirjan julkistustilaisuudesta.Designin uusi aalto -kirjassa on mm. Leyla Acaroglun artikkeli disruptiivisesta muotoilusta.
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III

YHTEISTYÖ- JA
KEHITYSHANKKEET

ECODESIGN CIRCLE: Ecodesign as driver of innovation 
in the Baltic Sea Region on Euroopan Unionin Interreg 
Baltic Sea Region -ohjelmasta osarahoitettu kolmivuo-
tinen hanke (2016–2019), jossa kehitetään kiertotalout-
ta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimin-
taa muotoilun keinoin. Suomessa hankkeesta vastaa 
Design Forum Finland.

Vuoden 2018 aikana Design Forum Finland jatkoi 
EcoDesign Circlen osana kehittämänsä EcoDesign 
Sprint -työkalun pilotointia. Tähän mennessä Eco-
Design Sprint -työpajoja on toteutettu kolmessa Eco-
Design Circlen partnerimaassa, Suomessa, Ruotsissa 
ja Virossa, kuuden muotoilutoimiston ja kuuden asia-
kasyrityksen kanssa. EcoDesign Sprint on intensiivi-
nen kolmipäiväinen koulutus- ja kehittämisohjelma, 
joka on suunnattu erityisesti pk-yrityksille ja muotoi-
lutoimistoille. Pk-yrityksille ohjelma tarjoaa konkreetti-
sen ja nopean palvelu/tuotekehitysprosessin yrityksen 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muotoilutoi-
mistoille EcoDesign Sprint on mahdollisuus oppia ja 
omaksua kiertotalouden periaatteet osaksi omaa työtä. 

EcoDesign Circle -hankkeeseen kuuluva Reconsider 
Design -kiertonäyttely oli esillä Tiedekeskus Pilkkeessä 
Rovaniemellä 21.2.– 11.3. Näyttely esitteli ekologisem-
paan ajatteluun kannustavia muotoilutuotteita, kon-
septeja ja projekteja hankkeen jäsenmaista. Suomesta 

mukana olivat Hiilinielu Design Studio, PuzzlePhone, 
RePack ja PureWaste. Näyttely oli osa Arctic Design 
Weekin ohjelmaa ja näyttelystä vastasi Suomessa De-
sign Forum Finland. Näyttelyssä vieraili 4 280 kävijää.

Myös EcoDesign Sprint -työkalua esiteltiin helmi-
kuussa Rovaniemellä Reconsider Design -näyttelyn 
yhteydessä. Tiedekeskus Pilkkeessä järjestettiin Eco-
Design -työpajoja, jotka johdattivat osallistujat kier-
totalouden perusperiaatteiden kautta kiertotalouden 
mukaisen suunnittelun maailmaan. Työpajat ohja-
si kiertotalousasiantuntija Anne Raudaskoski Ethica 
Oy:stä ja niihin osallistui 45 henkilöä. 

EcoDesign Circle -hankkeen viides partneritapaami-
nen ja pääseminaari Circular Design Forum pidettiin ke-
säkuussa Berliinissä. Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen 
esitteli tilaisuudessa Sprint-työkalua yhdessä sen kehit-
tämisessä mukana olleen Anne Raudaskosken kanssa.  

EcoDesign Sprintin metodologiasta koostettiin opas 
Introduction to EcoDesign Sprint – The strategic tool 
for circular business development. Siinä esitellään 
EcoDesign Sprintin prosessi ja keskeiset menetelmät. 
Opas julkaistiin syyskuussa Design Forum Talk <3 Cir-
cular Economy -tapahtumassa Allas Sea Poolilla, Hel-
singissä. Tapahtumassa työkalun pilotointivaiheeseen 
osallistuneet yritykset kertoivat EcoDesign Sprint -oh-
jelman kokemuksia ja hyötyjä. 

 

Vuonna 2018 Design Forum Finland oli  
mukana kahdessa EU-rahoitteisessa  

hankkeessa. EcoDesign Circle on Itämeren 
alueen maiden yhteinen kiertotalouden  

kehityshanke. HerääPahvi! on yhteisprojekti, 
joka yhdistää luovien alojen osaamista bio-  

ja kiertotalouteen ja niiden uusimpiin  
innovaatioihin. Osallistuimme myös  

kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävään  
SustaiNordic-hankkeeseen ja Nordic  

Design Resource -tutkimukseen.

EcoDesign Circle

EcoDesign Sprint -työpajasta. 
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ELOKUUSSA 2018 ALKANUT HerääPahvi! -hanke on 
Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakes-
kuksen ja Design Forum Finlandin yhteishanke, joka 
yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalou-
teen ja niiden uusimpiin innovaatioihin. Hankkeelle on 
saatu rahoitusta EU:n sosiaalirahastosta ja sen kesto on 
1.8.2018–30.10.2020.

Elintarviketuotannossa ja -teollisuudessa syntyy 
runsaasti erilaisia sivutuotteita, joita käytetään joko 
energiaksi tai ne kompostoidaan. Ne sisältävät kuiten-
kin runsaasti bioaktiivisia yhdisteitä sekä kuituja, jotka 
voitaisiin hyödyntää esim. pakkauspaperin ja karton-
gin valmistuksessa. HerääPahvi! -hankkeessa näistä 
materiaaleista luodaan puukuitujen kanssa uudenlai-
sia pakkaustuotteita, joissa voi olla esimerkiksi elin-
tarvikkeiden säilyvyyttä parantavaa toiminnallisuutta. 
Hankkeessa tuote- ja palvelukehityksen kaikkiin vaihei-
siin otetaan mukaan muotoilu, viestintä, media, brän-
däys ja tarinankerronta, joilla parannetaan tuotteiden 
kaupallisia mahdollisuuksia. Design Forum Finland vas-
taa muotoilun menetelmien johdonmukaisesta käytös-
tä hankkeen aikana. 

HerääPahvi!

SustaiNordic Nordic Design 
Resource 

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä Design Fo-
rum Finland järjesti lokakuussa 2018 hankekumppaneil-
le toimintaympäristön ekosysteemin kartoittamiseen 
ja luomiseen keskittyneen työpajan, jossa käytiin läpi 
hankkeen tavoitteita ja kohderyhmiä. 

SUSTAINORDIC ON YHTEISTYÖVERKOSTO ja alusta, 
jonka tavoitteena on edistää kestävää kulutusta ja tuo-
tantoa Pohjoismaissa YK:n Agenda 2030:n tavoitteiden 
mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen ja esi-
tellä hyviä pohjoismaisia esimerkkejä kestävästä tuotan-
nosta ja kulutuksesta sekä kannustaa kehittämään näitä 
edistäviä kansallisia ohjelmia.

Verkosto syntyi vuonna 2015, kun joukko pohjoismai-
sia arkkitehtuuri-, kaupunkisuunnittelu- ja muotoiluorga-
nisaatioita päätti vahvistaa yhteistyötään. Yhteistyölle 
muodostettiin kumppanuusmalli ja asetettiin visiot ja pää-
määrät. Hankkeen rahoittaa Pohjoismainen ministerineu-
vosto ja se toteuttaa ministerineuvoston tavoitetta levit-
tää kansainvälisesti tietoa pohjoismaisesta näkökulmasta.

Mukana ovat ArkDes ja Form/Design Center Ruotsis-
ta, Design Forum Finland, DOGA Norjasta, Dansk Design 
Centre sekä Iceland Design Centre. Vuoden 2018 aikana 
Design Forum Finland kokosi hankkeeseen case-esimerk-
kejä ja osallistui projektitapaamisiin. Hankkeen The Nor-
dic Report 01 -raportti julkaistaan vuonna 2019. Design 
Forum Finland vastaa raportin jakelusta Suomessa.

NORDIC DESIGN RESOURCE on Danish Design Cent-
ren alulle panema hanke. jossa kartoitettiin muotoilun 
resursseja – tekijöitä, työpaikkoja ja työtehtäviä – Poh-
joismaissa. Mukana ovat olleet kaikki alueen muotoi-
luorganisaatiot, Tanskan lisäksi Norjan DOGA, Ruotsin 
SVID, Iceland Design Centre ja Design Forum Finland. 
Hanketta rahoittaa osittain Nordic Innovation. Design 
Forum Finland oli mukana kokoamassa tutkimukseen 
aineistoa Suomen muotoilualasta sekä tiedotti hank-
keesta verkkosivuillaan. Hankkeesta julkaistiin myös 
yhteisiä blogikirjoituksia.

EcoDesign Circle -hankkeen Reconsider Design -näyttely, kuva: Michał Szymończyk.

SustaiNordic / The Green Program, Iceland.
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IV

DESIGN FORUM 
FINLANDIN
TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN
DESIGN FORUM FINLANDIN verkoston kautta voidaan 
tarjota muotoiluun ja strategiseen muotoilujohtami-
seen liittyviä palveluja niitä tarvitseville yrityksille ja or-
ganisaatioille. Sidosryhmätiedotteita lähetettiin vuo-
den aikana muutamia. Jäsentilaisuudet ovat olleet myös 
hyvä väline tiivistää muotoilutoimijoiden yhteistyötä.

MUOTOILUYRITYKSET JA  
KONSORTIOT

ASIAKASYRITYKSET TAI  
-YHTEISÖT

DESIGN FORUM FINLAND on BEDAn (The Bureau of 
European Design Associations) jäsen ja mm. muka-
na sen User Design- ja Design as a Leadership Tool 
-klustereissa. Pohjoismaisten muotoiluorganisaatioi-
den kanssa tehtiin yhteistyötä SustaiNordic- ja Nor-
dic Design Resource -hankkeissa. EcoDesign Circle 
-hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat olleet Itäme-
ren alueen muotoiluorganisaatiot Ruotsista, Virosta, 
Liettuasta, Puolasta ja Saksasta.

SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYKSEEN kuului 48 
jäsentä vuoden 2018 lopussa. Vuoden aikana järjes-
timme teemoitettuja jäsentilaisuuksia ajankohtaisista 
aiheista, esittelimme jäsentemme toimintaa kanavis-
samme ja tuotimme mahdollisuuksia verkostoitua. Li-
säksi jäsenille lähetettiin mm. Design Forum Finlandin 
toiminnasta ja tapahtumista kertovia jäsentiedotteita ja 
kutsuja Design Forum Finlandin ja sen yhteistyökump-
paneiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Kansainvälinen 
yhteistyö 
muotoilualalla

Muotoilutoimijoiden
yhteistyön  
tehostaminen

Design Forum  
Finlandin jäsenet

Strategiansa mukaisesti Design Forum Finland 
on kasvattanut aktiivisesti strategisen muotoilu-
johtamisen verkostoa, johon kuuluvat Suomen 

Taideteollisuusyhdistyksen jäsenet ja Design  
Forum Finlandin sidosryhmät. 
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+30 %
Sitoutuneiden seuraajien
määrän kasvu Design
Forum Finlandin  
Facebook-sivulla.

42 %
seuraajistamme LinkedInissä
työskentelee pk-yrityksissä
muotoilun ja liiketoiminnan  
kehityksen parissa.

ASIAKASKOKEMUKSEN JOHTAMINEN
31.1.2018 Jäsentilaisuus, Design Forum Finland

Palvelumuotoilun pioneeri, vuoden 2017 Ornamo-pal-
kittu Mikko Koivisto Hellonista alusti ja fasilitoi keskus-
telun asiakaskokemuksen johtamisesta. Aamun aikana 
keskusteltiin siitä, mistä asiakaskokemus muodostuu ja 
miksi siihen panostaminen on yrityksen kilpailukyvyn 
kannalta tärkeää. Mikko Koivisto tutustutti kuulijat pu-
heenvuorossaan myös asiakaskokemuksen johtamisen 
eri osa-alueisiin.

INTRODUCTION TO DESIGN SPRINT
20.2.2018 Jäsentilaisuus, Design Forum Finland

Design Sprint on nopea ideointi-, päätöksenteko- ja 
tuotekehitystyökalu, jota on kehittänyt berliiniläinen 
muotoilutoimisto AJ&Smart. Toimisto esitteli Design 
Sprint -prosessia ja kertoi sen mahdollisuuksista osa-
na yrityksen päätöksentekoa. Prosessin eri vaiheisiin 
tutustuttiin lyhyen työpajan ja keskustelun myötä. 

Viestinnän 
kehittäminen

Henkilörekisterit ja 
tietosuoja

SYVÄLLINEN KULUTTAJAYMMÄRRYS  
MENESTYVIEN INNOVAATIOIDEN POHJANA
15.11.2018 Jäsentilaisuus, Design Forum Finland

Marraskuinen jäsenille ja kutsuvieraille suunnattu aa-
miaistapahtuma keskittyi kuluttajaymmärrykseen ja sen 
merkitykseen uusien innovaatioiden kehittämisessä. 
Muotoilutoimisto Kuudennen Päivi Korteniemi (Senior 
Strategist) ja Petra Väänänen (Insight Specialist) ker-
toivat Kuudennen Tiedostava Kuluttaja -tutkimuksesta.

SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYKSEN arkisto on 
Suomen laajimpia muotoiluarkistoja. Arkiston järjestä-
mistä on jatkettu edelleen. Kevätkaudella 2018 se muut-
ti Aalto-yliopiston arkiston tiloihin Otaniemeen.

Arkiston sisältämästä aineistosta on vuonna 2018 jär-
jestetty mm. Suomen Taideteollisuusyhdistyksen koti- ja 
ulkomaan toimintaan 1980–2000-luvuilla liittyviä koko-
naisuuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi Suomen Muotoi-
luraadin pöytäkirjat, kirjeenvaihto ja muut asiakirjat 
vuodesta 1979 1990-luvun lopulle asti. Muita isoja koko-
naisuuksia olivat 1992 Design Forum Finlandin järjestä-
mä Suomen itsenäisyyden 75. juhlavuoden kutsunäytte-
ly Maamme, Jalostettua puuta – Made of Wood, Made of 
Paper (1996) sekä Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 
120-vuotisjuhlavuoden näyttely Klassikon tekijät. Tämä 
näyttely oli esillä Design Forum Finlandissa kesällä 1995 
ja sen jälkeen mm. Kiinassa ja Yhdysvalloissa. 

Design Forum Finlandin dia-arkisto käytiin läpi ja 
seulottiin digitointia varten marras–joulukuussa 2018. 
Siitä valittiin digitoitaviksi n. 300 1990-luvun näyttelyi-
hin liittyvää diaa. Digitointi tapahtuu Aalto-yliopiston 
arkiston digitointiprojektin kautta.

Taideteollisuusyhdis-
tyksen arkisto

VUONNA 2018 DESIGN FORUM FINLANDIN markki-
nointiviestinnän kehitystyö jatkui mm. uusimalla posti-
tus- ja ilmoittautumisjärjestelmät (Postiviidakko, Even-
tilla). Asiakasrekisteri siirrettiin osaksi postitustyökalua 
ja kutsu- ja uutiskirjepohjat päivitettiin sekä visuaalises-
ti että toiminnallisesti. Digitaalisten kanavien sisältöjä ja 
kohderyhmiä sekä viestinnän mittaamista tarkistettiin 
vastaamaan paremmin tarpeita. Verkkosivujen uudis-
tamishanke käynnistyi vuoden lopulla suunnittelemalla 
sivujen sisältöä ja rakennetta, tarkentamalla kohderyh-
miä ja aloittamalla palvelujen tuotteistaminen. Tarjous-
pyynnöt lähetettiin vuoden lopulla ja uusien verkkosi-
vujen suunnittelu alkaa heti vuoden 2019 alussa.

DESIGN FORUM FINLAND ylläpitää kahta henkilörekis-
teriä, joista Suomen Taideteollisuusyhdistyksen jäsen-
rekisteri sisältää yhdistyslain edellyttämät tiedot yhtei-
söjäsenistä ja niiden yhteyshenkilöistä sekä yhteys- ja 
jäsenmaksutietoja. Design Forum Finlandin asiakasre-
kisteri taas sisältää erilaisia yhteystietoja mm. DFF:n ti-
laisuuksiin osallistuneista, sidosryhmien edustajista, 
lehdistöstä ym. asiakassuhteeseen perustuvista kontak-
teista sekä newsletterin tilaajarekisterin. Molemmat re-
kisterit noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja nii-
den tietosuojaselosteet ovat ladattavissa verkkosivuilta. 
Vuonna 2018 rekistereistä ei todettu huomautettavaa.

Suomen Taideteollisuus-
yhdistyksen arkisto on 
Suomen laajimpia 
muotoiluarkistoja.

Dia-arkiston aarteita: STY:n 100-vuotisnäyttely vuonna 1975. Kuva: Design Forum Finland.
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Jäsenyritykset

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n 
jäsenyritykset vuoden 2018 lopussa olivat:

Accenture Technology Solutions Oy  
(ent. Fjord Oy)
Artek Oy Ab
Bitfactor Helsinki Oy
Brand Agency Punda Oy
Brandworxx Oy
Buorre Invest Oy
Co-founders Oy
Desigence Oy
Design Reform Oy
Digitalist Group Oyj
ED-Design Oy
Fiskars Oyj Abp
Framery Oy
Genelec Oy
Grafia ry
Grow Finland Oy

Helin & Co Arkkitehdit
Hellon Oy
Helsinki Think Company ry
Hotel Rantapuisto
Inno Interior Oy
Kieku Labs Oy
Kuudes Helsinki Oy
LINK Design and Development Oy
Loook Industries Oy
Mainonnan Työmaa Helsinki
Marimekko Oyj
Mediaosakeyhtiö Frantic
Nórr Design Oy
Nuutajärven Lasikylän kulttuurisäätiö
Nuviz Oy
Omuus Oy
Pentagon Design Oy

Pixels Oy
Porkka & Kuutsa Oy
Propinto Design Oy (Pinto Design)
PUF Oy
Rdigo Oy 
S.E.O.S Design Oy
Studio Suppanen
Taitos Oy
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Vivero Oy 
Werklig Oy
Wonder Agency Oy
Woodio Oy
Workspace

Jäsenyydet

Suomen Taideteollisuusyhdistys oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä:

Edustukset

Bureau of European Design 
Associations (BEDA)

Design Forum Finlandin / Suomen Taideteollisuusyhdistyksen edustajia 
oli jäseninä seuraavissa yhteisöissä:

Gerda ja Salomon Wuorion Säätiö: 
DFF:n asettamana edustajana (varsinainen jäsen) Heidi Tirkkonen 

Helsingin Taidehallin säätiön hallitus: 
Heidi Tirkkonen (varsinainen jäsen), Petteri Kolinen (varajäsen)

Suomen arkkitehtuurimuseon säätiön edustajisto: 
Anne Veinola

Designmuseon säätiön hallitus:
Ulla Uimonen

Designkortteli ry Helsingin Seudun Kauppakamari
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Toimitusjohtaja Petteri Kolinen
Hallintopäällikkö Heidi Tirkkonen
Tuottaja Laila Alanen
Projektipäällikkö Aino Vepsäläinen
Projektikoordinaattori Liisa Tervinen (31.1.2018 saakka)
Markkinointipäällikkö Päivi Kaira
Viestintäasiantuntija Anne Veinola
AD Anna Savolainen 
Tutkija Auli Suortti-Vuorio
Tuottaja Saija Malila (3.4.2018 alkaen)
Digituottaja Taina Martikainen (3.4.2018 alkaen)

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n hallitukseen kuuluivat 
vuonna 2018:

Puheenjohtaja Ulla Uimonen
Jaakko Autere
Salla Heinänen
Ia Adlercreutz 
Tuomo Kuosa 
Pekka Pokela 
Jari Puhakka 
 
Hallitus kokoontui toimintavuotena kolme kertaa.  
Yhdistys piti kevät- ja syyskokoukset, joissa molemmissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Toimihenkilöt

Henkilökunta

Vuosikertomuksen kuvat, jollei toisin mainita: Kalle Kataila
Repro: Bee2, paino: Grano
© Design Forum Finland 2019
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DESIGN FORUM FINLAND 

Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry

www.designforum.fi
facebook.com/DesignForumFinland

twitter.com/Design_Forum

linkedin.com/company/designforumfinland


