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JOHDANTO

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset
yritykset ovat designista.

Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää:

 Designin merkitystä yrityksille
 Designpanostuksia osana yritysten liiketoimintaa
 Designin tulevaisuusnäkymiä yritysten näkökulmasta

Suomalaisen Työn Liitto ja Tekstiili‐ ja vaatetusteollisuus Finatex ry ovat
tehneet tämän tutkimuksen yhteistyössä Design Forum Finlandin, Suomen
Muotoilutoimistot ry:n ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. 

TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ

Vastaajajoukko koostuu Suomalaisen Työn Liiton ja Finatexin jäsenistä sekä
alle viisi vuotta toimineista Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kautta yrittäjiksi
ryhtyneistä uusyrittäjistä. Tutkimukseen vastasi noin 1380 yritysvastaajaa. 
Tutkimuksen vastausprosentti oli 11 %.



TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Surveypal‐tutkimustyökalun avulla. 
Vastaajille lähetettiin sähköpostitse kutsu tutkimukseen, johon pääsi 
kutsun mukana seuranneen linkin avulla.

Tutkimuksen kenttäaika oli 27.12.2011‐11.1.2012

Aineiston keräämisestä, käsittelystä ja raportoinnista vastasi Suomalaisen 
Työn Liitto. 

TUTKIMUKSEN KESKEISET JOHTOPÄÄTELMÄT

‐ Design nähdään yrityksissä lähinnä muotoiluna, suunnitteluna ja 
innovatiivisuutena. Designin ymmärretään luovan kilpailukykyä. 

‐ Design näyttää jäävän yritysten ydintoimintojen varjoon, joten 
panostaminen designiin edustaa yrityksille piilevää voimavaraa.

‐ Designiin panostaminen on kasvussa. Keskeisessä asemassa design‐
panostuksissa on yrityksen brändi. Monille yrityksille design on
tärkeä strateginen kysymys.



TUTKIMUSTULOKSET
Mitä design pohjimmiltaan on

• Tutkimuksessa annettiin kymmenen vaihtoehtoa, joista kaikki vastaajat (N = 1380) 
saivat valita neliportaisella asteikolla mieleisensä vaihtoehdon kuvaamaan mitä 
design pohjimmiltaan on. Vaihtoehdon valinta oli vapaaehtoista, joten niistä 
saattoi mihin tahansa jättää vastaamatta . 

• 81 prosenttia kaikista vastaajista on täysin sitä mieltä, että design on 
pohjimmiltaan muotoilua. Lisäksi on 13 prosenttia jokseenkin tätä mieltä. 
Mielipiteen jakavat niin suurimpien kuin aivan pienimpien yritysten vastaajat. 
Design on myös suunnittelua , innovatiivisuutta ja tuotekehitystä. 

• Lähes 90 prosenttia (89 %) on kaikkiaan sitä mieltä, että design luo kilpailukykyä.  
Tätä mieltä ovat muita useammin suuret, yli 250 henkilön yritykset ja ne jotka 
ilmoittivat panostaneensa designiin erittäin paljon. Design on myös viestintää 
brändistä. Niin suuret kuin pienet yritykset ovat melko lailla samaa mieltä siitä, että 
design ei ole välttämättä taidetta.

• Valmiiden kymmenen vaihtoehdon lisäksi vastaajat saivat itse luonnehtia designia 
myös omin sanoin.  Tyypillisiä luonnehdintoja olivat  mm. ”erottautumista”, 
”omaperäisyyttä”, ”estetiikkaa”, ”tyylikkyyttä” tai ”palvelumuotoilua”.



Mitä design pohjimmiltaan on?

Olen täysin samaa mieltä      Olen jokseenkin samaa mieltä



Design on jotain muuta. Mitä? 



TUTKIMUSTULOKSET
Minkä toimintojen hallinnasta syntyvät yrityksen kilpailuedut

• Tutkimuksessa tarjottiin kahdeksan vaihtoehtoa, joista vastaaja sai valita 
neliportaisella asteikolla mieleisensä kuvaamaan kuinka tärkeänä hän piti 
mainittuja yrityksen kilpailuetuja synnyttäviä toimintoja. Yksi tarjotuista 
vastausvaihtoehdoista oli design. Vaihtoehdot olivat jälleen vapaaehtoisia, joten 
niistä saattoi mihin tahansa jättää vastaamatta . 

• Tärkeimmäksi toiminnoksi valittiin tässä tutkimuksessa laatu, jota piti erittäin 
tärkeänä 86 prosenttia vastaajista. Kysymyksessä laatua kuvattiin suluissa sanoin 
”yrityksen tuote/palvelu aina sopimuksen mukainen, ei poikkeavaisuuksia”. 
Seuraavaksi tärkeimpiä toimintoja olivat toimitusvarmuus (”tilaus asiakkaalla 
tilausvahvistuksen mukaisesti”), myynti (”asiakaspalvelu, henkilökohtaisen myynnin 
osaaminen, vuorovaikutustaidot”) ja hinnoittelun hallinta (”sisäisen 
kustannuslaskennan osaaminen”). 

• Design putosi tärkeysjärjestyksessä viimeiselle sijalle. Sitä piti erittäin tärkeänä 
vajaa puolet vastaajista (45 %). 

• Tulokset osoittavat, että vaikka design on melko tärkeä kilpailuetua antava
liiketoiminnan osatekijä, se jää yritysten muiden ydintoimintojen varjoon.



Kuinka tärkeä toiminto?
Minkä toimintojen hallinnasta syntyvät yrityksenne kilpailuedut?

Erittäin tärkeä  Melko tärkeä 



TUTKIMUSTULOKSET
Yrityksen design‐panostukset viimeisen kahden vuoden aikana

• Tutkimuksessa sai valita neljä vaihtoehtoa sisältäneestä valikosta yhden 
kuvaamaan kuinka paljon tai vähän yritys oli panostanut viimeisen kahden vuoden 
aikana designiin. Valikkoon sisältyi myös ”en osaa sanoa” ‐vaihtoehto.

• Vähän yli puolet (53 %) vastaajista ilmoitti, että yritys oli panostanut melko tai 
erittäin paljon designiin. ”Ei lainkaan” ‐vaihtoehdon valitsi 12 prosenttia 
vastaajista. Vain kolme prosenttia ei osannut ilmoittaa kantaansa. Yritykset jotka 
ilmoittivat, että design on niille strateginen kysymys olivat panostaneet selvästi 
muita yrityksiä enemmän designiin.

• Vastauksesta riippuen valinta johdatti vastaajan uuteen valikkoon, josta hän sai 
jälleen valita yhden vaihtoehdon.



Oletteko yrityksessänne panostaneet designiin viimeisen
kahden vuoden aikana? 



TUTKIMUSTULOKSET
Miksi yritys ei ollut panostanut

• Jos vastaaja valitsi vaihtoehdon ”vain vähän” tai ”ei lankaan”, hän sai eteensä neljä 
vaihtoehtoa, joilla tiedusteltiin miksi yritys ei ollut panostanut (nimeksikään) 
designiin. 

• Yleisin vastaus oli, että yritys pärjää hyvin ilman designia (47 %).



Miksi ette ole panostaneet? 



TUTKIMUSTULOKSET
Syyt valinnoille

• Jos vastaaja valitsi vaihtoehdon ”design ei sovi yrityksellemme”, hän sai eteensä 
neljä vaihtoehtoa, joilla tiedusteltiin ”miksi design ei sovi yrityksellenne”. Hän sai 
valita useamman vaihtoehdon. Hän sai myös valita vaihtoehdon ”jokin muu, 
mikä?"

• Yleisin vastaus oli, että design ei sovi yrityksen toimialalle (59 %). Vastaus tarkoittaa 
useimmissa tapauksissa sitä, että kyseisessä toiminnassa, kuten esimerkiksi 
työpiirustusten mukaan toimivassa alihankintatuotannossa, ei voi soveltaa 
designia.

• Samalla tavalla vastaajat saivat eteensä kolme muuta vaihtoehtoa, joilla 
tiedusteltiin tehtyyn vastausvalintaan liittyviä syitä.

• Tällä tavalla aina jatkokysymyksen avulla kysyttynä, ilman että vastaaja joutui 
kahlaamaan läpi pitkiä kysymyssarjoja, helpotettiin vastaajan työtaakkaa ja pyrittiin 
samalla parantamaan tulosten luotettavuutta.



Miksi design ei sovi yrityksellenne?



Miksi pärjäämme hyvin ilman designia?



Miksi ette ole löytäneet sopivia designereita?



Miksi ette usko yhteistyöhön ulkopuolisten designereiden
kanssa?



TUTKIMUSTULOKSET
Miksi yritys oli panostanut

• Jos vastaaja valitsi panostamiskysymyksessä vaihtoehdon ”melko paljon” tai 
”erittäin paljon”, hän sai eteensä viisi vaihtoehtoa, joilla tiedusteltiin miksi yritys oli 
panostanut designiin. 

• Yleisin vastaus oli ”design parantaa asemaamme markkinoilla” (36 %).



Miksi olette panostaneet?



TUTKIMUSTULOKSET
Syyt valinnoille

• Jos vastaaja valitsi vaihtoehdon ”design on toimintamme perusta”, hän sai eteensä 
neljä vaihtoehtoa, joilla tiedusteltiin ”miksi design on toimintanne perusta”. Hän 
sai vastata useampaan vaihtoehtoon. Hän sai myös valita vaihtoehdon ”jokin muu, 
mikä?"

• Yleisin vastaus oli, että design on läsnä kaikessa tuotteidemme ja palveluidemme 
kehittämisessä (78 %). 

• Samalla tavalla, kuin edellä selostettiin vastaajat saivat eteensä myös ilmoitettuaan 
syyn designiin panostamiseen neljä muuta vaihtoehtoa, joilla tiedusteltiin syitä 
tehtyyn vastausvalintaan.



Miksi Design on toimintanne perusta ?



Miksi design parantaa laatuanne?



Miksi design parantaa asemaanne markkinoilla?



Miksi design parantaa yrityksenne taloudellista tulosta?



Miksi design on osa yrityksenne strategiaa?



TUTKIMUSTULOKSET
Mihin yritykset ovat käyttäneet designia

• Vastaaja, joka ilmoitti yrityksen panostaneen melko paljon tai erittäin paljon 
designiin sai kertoa, mihin design‐panostukset olivat kohdistuneet. Hän sai valita 
useamman kohteen valmiilta 22 vaihtoehdon listalta, johon sisältyi alakohtana 
”jokin muu, mikä”.

• Yleisimmät panostuskohteet olivat ”tuotteen visuaalinen ilme” (71 %), ”tuotteen 
ulkomuoto” (67 %), ”tuotteen ideointi, hahmottaminen, konseptointi” (63 %) sekä 
”yrityksen brändin vahvistaminen/rakentaminen” (63 %).

• Alakohtaan ”jokin muu, mikä” tuli yksi prosentti vastauksista.



Mihin yrityksenne on käyttänyt designia? (1)



Mihin yrityksenne on käyttänyt designia? (2)



TUTKIMUSTULOKSET
Miten designin merkitys tulee kehittymään seuraavan kahden vuoden aikana

• Kaikilta vastaajilta kysyttiin ”miten designin merkitys tulee kehittymään yrityksen 
liiketoiminnassa seuraavan kahden vuoden aikana”.  Kysymys oli vähän erilainen 
kuin edellä kysyttäessä yrityksen design‐panostuksia. Näin siitä syystä, että 
panostusten yksityiskohtaisuutta voi olla vaikea nähdä kahden vuoden päähän.

• Tästä seikasta riippumatta näyttää ilmeiseltä, että designin asema yrityksissä on 
vahvistumaan päin, sillä yli puolet vastaajista (51 %) ilmoitti, että designin merkitys 
tulee lisääntymään lähimmän kahden vuoden aikana.

• Yritykset, jotka ilmoittivat designin olevan niille osa yrityksen strategiaa, kertoivat 
muita yrityksiä useammin, että designin merkitys tulee lisääntymään lähivuosina.



Miten designin merkitys tulee kehittymään
liiketoiminnassanne seuraavan kahden vuoden aikana?



TUTKIMUSTULOKSET
Tulevien design‐panostusten kohteet

• Niiltä vastaajilta, jotka ilmoittivat, että designin merkitys tulee kasvamaan (jonkin 
verran tai lisääntyy paljon) saivat eteensä luettelon, jossa olivat samat 22 
alakohtaa kuin kysyttäessä viimeisen kahden vuoden aikaisia design‐panostuksia. 

• Yleisin vastausvaihtoehto oli ”yrityksen brändin vahvistaminen/rakentaminen” 
(61 %). Brändi nähdään tärkeänä elementtinä puhuttaessa designin asemasta –
onhan brändi verraten tärkeä panostuskohde, kuten edellä kävi ilmi.

• Seuraavaksi tärkeimpiä designin käyttökohteita ovat yrityksen imagoon liittyvät 
asiat ja tulevien tuotteiden ideointi. ”Yrityksen kotisivut” (57 %) ja ”yrityskuvan 
vahvistaminen” (53 %) sekä ”tuotteen ideointi, hahmottaminen, konseptointi” 
(56 %) tulevat heti brändiajattelun jälkeen. Vastaukset kuvastavat osaltaan sitä, 
että tulevia konkreettisia panostuskohteita on vaikea arvioida kahden vuoden 
aikajänteellä, mutta samalla sitä että yritykselle pysyvästi tärkeitä 
kehittämiskohteita on helpompi luetella. 



Mihin yrityksenne designpanostukset tulevat
kohdistumaan? (1)



Mihin yrityksenne designpanostukset tulevat
kohdistumaan? (2)



TUTKIMUSTULOKSET
Designiin liittyvät väittämät

• Kaikilla vastaajille esitettiin kahdeksan yleistä väittämää designiin liittyen.
• Eniten kannatusta sai väittämä ”design on välttämätön suomalaisen kilpailukyvyn 

ylläpidolle”.  55 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 
34 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Kuten aiemmin todettiin Lähes 90 
prosenttia (89 %) vastaajista oli kaikkiaan sitä mieltä, että design luo kilpailukykyä. 
Tulokset osoittavat, että designin tärkeä tehtävä luoda yritysten kilpailukykyä 
ymmärretään hyvin yritysten keskuudessa. 

• Vaikka designin arvostuksen nähdään viime aikoina parantuneen, ei Suomen oikein 
uskota saavuttavan uutta mainetta design‐maana.

• Verraten moni vastaaja on täysin samaa mieltä siitä, että ”kaikilla tulee olla oikeus 
designiin”. Sama koskee suhtautumista väittämään ”olen ylpeä siitä, että Helsinki 
on vuonna 2012 maailman design‐pääkaupunki”. 

• Väittämä ”ei ole niin tärkeää, että valmistus tehdään Suomessa, kunhan design on 
suomalaista” sai vähiten kannatusta esitetyistä väittämistä. 



Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Olen täysin samaa mieltä    Olen jokseenkin samaa mieltä



TAUSTATIEDOT

Tutkimukseen vastasi kaikkiaan noin 1380 yritysvastaajaa.  Näiden voidaan
nähdä edustavan niin designia käyttäviä kuin designia käyttämättömiä
yrityksiä. Yrityskoon mukaan tarkastellen näytteessä on enemmän suuria
yrityksiä kuin Suomessa keskimäärin. Verrattaessa tuloksia kokoluokan ja
vastaajaryhmän mukaan voidaan kuitenkin todeta, että vastaukset
poikkeavat varsin vähän toisistaan. Tässä mielessä tuloksia voidaan pitää
verraten kattavina kuvaamaan yleisesti yritysten suhtautumista designiin.

Näytteen edustavuutta arvioitaessa on huomattava, että mukana on
kohtuullinen määrä myös pieniä, alle 5 henkilön yrityksiä. Näytteessä on
67 prosenttia yrityksen johtoon kuuluvia vastaajia. Tämä johtuu suurelta
osaltaan siitä, että vastaajajoukossa oli verraten paljon pieniä yrityksiä.
Naisvastaajien antamat vastaukset olivat suurelta osaltaan melko
samanlaisia kuin miesvastaajien – monien kysymysten kohdalla voidaan
puhua kuitenkin jonkin asteisesta positiivista suhtautumista kuvastavasta
”naislisästä”.



Taustatiedot
Olen 



Taustatiedot
Toimipaikkani työntekijämäärä on 



Taustatiedot
Valitse seuraavista vaihtoehdoista toimenkuvaasi vastaava tehtäväkenttä
organisaatiossanne. Voit valita useamman vaihtoehdon



Lisätiedot: sami.tuurna@avainlippu.fi


