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Tutkittua
Pyyhkeitä aasialaisille
Tätä mieltä

2926
Tästä merkistä tunnistat tuotteen
tai palvelun, joka on valmistettu
tai tuotettu Suomessa ja tuo
työllisyyttä Suomeen.

Tästä merkistä tunnistat tuotteen ja
palvelun, jonka taustalla on vahvaa
suomalaista muotoiluosaamista.

Tästä merkistä tunnistat yrityksen,
joka ratkoo yhteiskuntamme
keskeisiä ongelmia ja edistää
yhteiskunnallista hyvää.

Tämän hetkinen jäsenmäärämme.
Kaikki Suomalaisen Työn Liiton jäsenet
löydät osoitteesta www.suomalainentyo.fi
ja merkkien käyttöoikeudet osoitteesta
www.sinivalkoinenvalinta.fi.

Katso merkkien hakuohjeet: www.suomalainentyo.fi/yrityksille/tee-hakemus/
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KUVA Roope Permanto/Otavamedia

Designin reissu maailmalle

E

NNEN kaikki oli yksinkertaista ja selvää. Muotoilun tunnisti helposti. Oli Tapio Wirkkala, oli Timo
Sarpaneva, oli Kaj Franck ja tietysti Alvar Aalto.
Oli taiteilijoita, kuten Nanny Still ja Paavo Tynell,
jotka tekivät designia. Messinkiset valaisimet oppi tunnistamaan vaikka silmät kiinni. Niin selkeä ja hahmotettava
muotokieli oli.
Mitä sitten tapahtui?

Muotoilun käsite alkoi laajentua ja design arkipäiväistyi.
Lähes kaikki suunnittelu on nyt tavalla tai toisella muotoilua, vai onko? Missä menee muotoilun ja taiteen raja? Entä
muotoilun ja muodin? Käsitteet voivat olla jotakin, mutta
voiko esimerkiksi muotoilu olla sisällöllisesti taidetta tai taide
muotoilua?
Näihin kysymyksiin en kaipaa vastauksia, vaan enemmänkin ymmärrystä siitä, kuinka esimerkiksi Paavo Tynell sai
tehtäväkseen suunnitella YK:n pääsihteerin huoneen valaistuksen. Kuka asian mahdollisti? Oliko
hän todella niin kuuluisa, että hänet
kutsuttiin tehtävään, vai osasiko joku
toinen myydä suomalaista muotoilua
tuohon merkittävään kohteeseen? Vastaus ei ole sinänsä oleellinen, vaan se,
miksi suomalaiset eivät enää suunnittele maailman merkittävimpiä kohteita.
Kumpi on kateissa: muotoilu vai sen
markkinointi?
Suomalaisen Työn Liitto kantaa kortensa kekoon markkinoinnin osalta. Liiton Design from Finland -merkki kertoo
tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun olevan Suomessa muotoiltu. Yksi merkin tavoitteista on auttaa yrityksiä vientiponnisteluissa. Design from Finland -merkki näkyy kotimaisilla
ja kansainvälisillä areenoilla ja luo vankkaa uskottavuutta
yrityksille, joille merkki on myönnetty.
Selvityksissämme merkin omistavat yritykset ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä merkin tuomaan markkinoinnilliseen
hyötyyn ja useimmat pitävät merkkiä merkittävänä osana
brändiään.
Vaikka Paavo Tynell ei Design from Finland -merkkiä tarvinnut, oma yrityksesi voisi siitä hyötyä. Niin – ja kateissa olevan muotoilun löytää muotoilun ammattilaisilta.

”Kateissa olevan
muotoilun löytää
muotoilun
ammattilaisilta.”

Kari Kallonen

Teollisuusneuvos

Allen-tuolin suunnittelija on Studio HH
ja valmistaja Hakola Huonekalu Oy.
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”Jos design irtoaa esineestä,
jäljelle jää vain tapa ajatella.”
Veera Luoma-aho, HS Sunnuntai 18.9.2016.

Kuva Hakola Huonekalu Oy

TUTKIMUS

Vielä on miesten
ja naisten töitä

Omaperäinen Hakola
Huonekalu Oy
nappasi Vuoden
designteko -palkinnon
Suomalaisen Työn Liitto palkitsi jurvalaisen huonekaluja ja sisustustuotteita valmistavan Hakola Huonekalu
Oy:n Habitare-messujen yhteydessä Vuoden Designteko
-tunnustuksella. Tunnustuksen kriteerit ovat omaperäisyys, vastuullisuus ja design osana arkea.
Yli 50 vuotta Pohjanmaalla toimineen perheyrityksen kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä Suomessa.
Oman Jurvan tehtaan työntekijöiden lisäksi yritys työllistää lukuisia puuseppiä Suupohjan alueella. Yrityksen
tuotteille on myönnetty sekä Avainlippu- että Design
from Finland -merkki.
Hakola saattaa yhteen nuoret lahjakkaat, kotimaiset muotoilijat sekä eteläpohjalaisen puusepäntaidon.
Tuloksena on kuluttajille uusia, mielenkiintoisia tuotteita.
Palkintoraati kiittikin Hakola Huonekalua erityisesti
suomalaisen arjen designin perinteen jatkamisesta sekä
asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden korostamisesta.
– Erityisen hienoa on se, että meidät palkitaan juuri
Designteosta, sillä se on asia johon olemme erityisesti panostaneet, iloitsi Hakola Oy:n luova johtaja
Annaleena Hämäläinen.

Suomalaisen Työn Liitto otti
selvää suomalaisten suhtautumisesta siivoukseen ja kotitöihin.
Yleisimpien askareiden, kuten
kaupassa käynnin, ruoanlaiton ja
tiskaamisen nähdään kuuluvan
sekä miehille että naisille.
Osa kotitöistä kuitenkin jakaa
mielipiteitä: likaiset ja raskaat
hommat ovat miesten töitä, pyykinpesu ja pölyjen pyyhkiminen
kuuluvat naisille. Miehet kokevat
esimerkiksi nurmikon leikkuun ja
viemärin puhdistuksen vahvasti
omikseen. Naiset sen sijaan eivät
näe rooleja yhtä tiukasti.
Taloustutkimus toteutti Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaan
liittyvän tutkimuksen maaliskuussa. Siihen vastasi yli 2000
18–79-vuotiasta suomalaista
kuluttajaa.

”Suosin yhä enemmän
kotimaista muotoilua.
Ensiksi vaihtuivat
astiat, sitten tekstiilit,
sen jälkeen kannettiin
sisään kotimainen
sohva, pöytä ja lopulta
nojatuoli. Kaikki tulivat
jäädäkseen. Enää en
tee hutiostoja, koska
suomalainen kaluste
sopii suomalaisen
kalusteen pariksi.”
Tuottaja Riikka Väänänen,
Anna-lehdessä syyskuussa
2016.

100

Suomi täyttää ensi vuonna

vuotta. Tapahtumia, puheenaiheita, kritiikkiä, haasteita.
Lue lisää: suomifinland100.fi
-sivusto on avautunut!

Erilaiset leivät ovat #suosittelesuomalaista-kampanjan
kaikkein suositelluin tuote.
Peräti 56 prosenttia osallistujista on suositellut jotain
leipätuotetta ystävilleen.
Suomalaisen Työn Liiton sosiaalisen median kampanja jatkuu
vuoden 2016 loppuun asti.

Startupit ovat tarttuneet toimeen
ruokahävikin vähentämiseksi. Katso:
Froodly.com tai Resq-club.com

Suomalaisessa työympäristössä on
kaikki valmiudet kokeilevammalle
työkulttuurille. Silti peräti 87 %
vastaajista kertoo, ettei omalla työpaikalla ole lainkaan kokeiltu uusia
työskentelytapoja.
/Tutkimusyhtiö Cintin toteuttamaan
kyselyyn vastasi tuhat 18–70-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista kesäkuussa 2016.
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Merkillinen tulokas/
Maarit Seeling KUVAT Pekka Kiirala, Daniel Rumiancew

Viime maaliskuussa arvostetun Red
Dot Design -palkinnon saanut Innoite
Oy:n Finom -valaisimen varjostinosa on
esimerkiksi tehty Koskisen toimittamasta
ja muotoon leikkaamasta koivuvanerista.
Koskisen tekee myös mallistoon kuuluvan
jalkavalaisimen puuosat.

Koskisen Oy luottaa
suomalaiseen osaamiseen

PUUSTA PIDEMMÄLLE
Yli satavuotias puunjalostusyritys
Koskisen Oy panostaa puudesignissa
käytettävän sahatavaran jalostamiseen.
Yhtiön toimitusjohtaja Markku
Koskinen kertoo erikoistumisen
olevan keino vastata kansainväliseen
kilpailuun – Avainlippu-tunnuksen
arvoinen suoritus!

V

UONNA 1909 perustettu Koskisen
Oy on tänä päivänä puutuoteteollisuuden monialayritys. Se
tuottaa sahatavaran, lastulevyn,
vanerituotteiden, talopakettien ja puurakentamisen osien lisäksi myös haketta
lähiseudun energialaitoksiin. Perinteikäs
perheyritys otti reilut kymmenen vuotta
sitten missiokseen myös edistää dekoratiivisen vanerin käyttöä niin suurissa kuin
pienemmissäkin sisustuskohteissa ympäri
maailman.

– Suomalaisen sahatavaran kysyntä on
viime vuosina laskenut merkittävästi. Lisäksi
kotimainen lastulevy joutuu kilpailemaan
tuonnin kanssa. Erikoistuminen on meille
tapa erottautua. Olemme muun muassa
mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena on
lisätä sahatavaran vientiä Kiinan huonekaluja rakennusteollisuuden tarpeisiin, Koskinen
selvittää.
Yhtiön puutuotteista valmistetaan myös
erilaisia sisustusvanereita, Aallon klassikkojakkaroita, designpöytiä, puutuoteosia

Puolan Katowicen uuden konserttitalon parvekkeet ja halkaisijaltaan 16 metrinen kattoplafondi on
tehty Koskisen Oy:n valmistamista koivuvanerista ja koivusahatavaraelementeistä.
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pien- ja kerrostaloihin, tuulivoimaloiden siipiä
jne. Vuosien mittaan yhtiöstä on hioutunut
kansainvälinen puutuotteiden ja puunjalostuksen erikoisosaaja.
– Erikoistuminen on ollut pitkä, vuosikymmeniä kestänyt prosessi. Vielä 1970-80
-luvuilla toimimme lähinnä raaka-aineiden
toimittajana. Nykyisin puutuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti on arkipäivää. Eniten
toimitamme vaneria kuljetusväline- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Vanerin dekoratiivinen käyttö kasvaa kuitenkin jatkuvasti,
Markku Koskinen kertoo.
Koskisen juuret ovat Kärkölässä, mistä
sahaosuuskunnasta alkanut pienimuotoinen
toiminta on kasvanut yli tuhat henkeä työllistäväksi puutuotteiden kehittäjäksi. Yli puolet
yhtiön sahatavarasta menee vientiin. Vanerissa viennin osuus on yli 90 prosenttia. Koskisen Oy:n kaikille tuotteille myönnettiin viime
heinäkuussa Avainlippu-merkki osoituksena
Suomessa valmistetuista tuotteista.

”Erikoistuminen on
meille tapa erottua
kilpailijoista.”

Muotoiltua
palvelua
Maija Kajanto KUVITUS Rosa Aamunkoi

Palvelumuotoilu on tämän hetken kuuma
peruna. Kuten parhaat asiat yleensä, sekin on
lopulta yksinkertainen juttu: kun asiakas otetaan
mukaan suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa,
syntyy parempia tuloksia. >>

> Kristian Keinänen

> Harri Vainio

> Reijo Markku

Teollisuustaiteen liitto

Palvelumuotoilutoimisto

Muotoilutoimisto Design

Ornamon hallituksen

Palmun suunnittelija

Reformin toimitusjohtaja

puheenjohtaja
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”Asiakkaan
kuunteleminen
on tiedon
keräämistä.”
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P

ALVELUMUOTOILU on herättänyt keskustelua niin julkisten palvelujen äärellä kuin
yritysten menestystekijöistä keskusteltaessa. Mutta mistä me oikein puhumme,
kun puhumme palvelumuotoilusta? Lähdetäänpä liikkeelle siitä, mikä on palvelu.
– Palvelu on jotakin, mitä voidaan ostaa
ja myydä, mutta sitä ei voi pudottaa varpaille, kiteyttää Teollisuustaiteen liitto
Ornamon hallituksen puheenjohtaja Kristian Keinänen.
Palvelut ovat muun muassa toimintaympäristöjä, käyttöliittymiä, viestintää.
– Jos suomalaisia palvelutuottajia vertaillaan maailman mittakaavassa, tuotteet on kehitetty teknisesti toimiviksi ja sisällöltään
vakuuttaviksi. Mutta asiakkaan huomioiminen ja hänen mieltymystensä pohtiminen voi jäädä kakkoseksi, Keinänen toteaa.

”Palveluja muotoillessa
keskiöön pitää asettaa
asiakas. Aina ja
iankaikkisesti.”

Kuningas omalle paikalleen
Muotoilu ymmärretään usein teknisenä prosessina. Palveluja muotoillessa keskiöön pitää asettaa asiakas. Aina ja iankaikkisesti.
– Palvelumuotoilu on yksinkertaisuudessaan sitä, että kuunnellaan asiakasta koko suunnitteluprosessin läpi. Vaikeus on siinä, pystyykö asiakkaan äänen ottamaan tosissaan ja osaako sitä hyödyntää
kilpailuetuna, palvelumuotoilutoimisto Palmun suunnittelija Harri
Vainio kiteyttää.
Muotoilutoimisto Design Reformin toimitusjohtajan Reijo Markun mukaan yritykset, jotka ovat ymmärtäneet käyttäjän tarpeet
oman toimintansa lähtökohtana, ovat aina menestyneet.
– Ainahan on sanottu, että asiakas on kuningas. Mutta mitä se tarkoittaa, kun klisettä aletaan purkaa? Palvelumuotoilulla tehdään palveluista ennen kaikkea ymmärrettävämpiä ja käytettävämpiä. Silloin
asiakas ymmärtää, mitä heille tarjotaan.

Kahden palveluksessa
Palvelumuotoilu on ajankohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Tähän
ovat vaikuttaneet globalisaatio ja digiaika.
– Käyttötavarat ovat siirtyneet verkkokauppoihin, media on
muutoksessa, pankit haasteen edessä. Ainoa pysyvä asia on hyvä
asiakassuhde. Se pitää pystyä rakentamaan niin, että se kantaa tuotekilpailun ja hintakilpailun yli. Ja asiakassuhteen rakentamisessa
palvelumuotoilu on hyvä väline, Harri Vainio kiteyttää.
Palvelumuotoiluyrityksellä on usein kaksi asiakasta. On ostaja,
esimerkiksi palvelua tarjoava yritys. Ja on käyttäjä, joka käyttää palvelua omassa arjessaan.

– Jos molemmat saadaan tyytyväisiksi, se on hyvä juttu. Mutta tyytyväisyys ei välttämättä riitä. Jos ostaja on ilahtunut, silloin muotoilussa on onnistuttu. Kun käyttäjä ilahtuu, silloin on luotu hyvä pohja
myös bisnekselle, Reijo Markku pohtii.
Asiakkaan kuunteleminen tarkoittaa käytännössä tiedon keräämistä. Sitä tehdessä ei sovi unohtaa työpaikan omaa henkilöstöä.
Palvelumuotoilu voi olla keino kuunnella myös omia tekijöitä, mikä
voi johtaa parempaan työssäjaksamiseen.
– Tämä on julkisella sektorilla tapa parantaa palvelua ilman leikkauksia ja niukkuuden myymistä. Se tuo säästöjä ja tehokkuutta
ilman, että henkilöstö kärsii, Kristian Keinänen uskoo.

Muotoilusta kilpailuvaltti
Palvelumuotoilu on siis kärsivällistä asiakkaan kuuntelua, tuotteiden ja palveluiden testaamista, sen hyväksymistä, että omat visiot
eivät aina ole oikeita. Mutta miten opit mahtavat upota insinööriSuomessa? Kristian Keinänen näkee asetelmassa mahdollisuuksia.
– Muotoilijan pitää osata vääntää rautalangasta, mitä konkreettista
hyötyä muotoilu voi yritykselle antaa: mitä investointeja ja resursseja se vaatii ja mitä jää viivan alle.
Reijo Markku muistuttaa, että palvelumuotoilussa on vasta raapaistu pintaa. Kun parhaita ratkaisuja päästään tarkastelemaan ja
keräämään parhaita käytäntöjä, palvelumuotoilu saa tuulta alleen.
– Suomi on pieni maa ja meidän pitää erottautua, mutta meillä
ei ole mahdollisuutta kilpailla hinnalla. Palvelun edistyksellisyys ja
ilahduttavuus voisivat olla suomalaisia kilpailuvaltteja.
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Maija Kajanto KUVA Minduu

APUA TARJOLLA
Jos ihmisellä on sosiaalisten tilanteiden pelko, voiko olettaa,
että hän soittaa kymmeniä puheluita tuntemattomille
ihmisille saadakseen apua? Minduu lähti ratkaisemaan
ongelmaa ja kehitti täysin uudenlaisen palvelun.

M

INDUU-YRITYKSEN perustaja Henri
Valvanne tietää, että avun hakeminen mielenterveyskysymyksissä voi
olla ylivoimaista. Mies oli parikymppinen, kun sairastuminen vei väliaikaisesti sekä liikunta- että näkökyvyn.
Kun elimistö alkoi pikkuhiljaa toipua, oli mielen
kanssa vielä tekeminen; jo aiemmin koettu sosiaalisten
tilanteiden pelko ja ahdistuneisuus nostivat päätään.
Työpsykologi ehdotti terapiaa.
– Sain katsottavaksi Kelan ja psykoterapeuttiyhdistyksen tarjoamia listoja. Ja tajusin, että eihän tässä ole
mitään järkeä. Minun olisi pitänyt soittaa kymmeniä
puheluita ja lähettää sähköposteja tuntemattomille
ihmisille, vaikka sillä hetkellä juuri sosiaaliset tilanteet
ahdistivat.
Tilanne ratkesi, kun Valvanne pääsi työterveyden
kautta psykiatrille ja ajan pystyi varaamaan netistä.
Kokemus jäi kuitenkin nuoren miehen mieleen, kun hän
lähti Ruotsiin täydentämään kauppakorkeakouluopintojaan.
Ruotsissa yliopistolla järjestettiin liikeideakilpailu.
Valvanne ideoi mielenterveyspalvelun, joka auttaisi
asiakasta ja terapeuttia löytämään toisensa. Idea voitti
kilpailun ja sai kehuja tuomaristolta.
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– Silloin tuli itsellekin uskoa, että tässä voisi olla
jotain järkeä.
Valvanne palasi Suomeen ja alkoi kehittää palvelua.
Nyt verkossa toimiva Minduu pyrkii madaltamaan avun
hakemisen kynnystä.
– Keräsimme asiakkailta tietoa siitä, miksi ihmiset
hakeutuivat terapiaan ja kun hakeutuvat, minkälaiset
asiat vaikuttivat terapeutin valintaan.
Sivustolla voi etsiä informaatiota terapiasta, lukea eri
terapeuttien työskentelytavoista ja varata ajan vapaalle
terapeutille. Valvanteen mukaan nyt edetään helpoimmasta ongelmasta hankalimpaan.

”Asiakas ja terapeutti
löytävät toisensa
verkossa.”
– Voimme tehdä helpoksi ajan varauksen ja ensimmäisen askelen ottamisen terapiaan hakeutumisessa.
Se, miten auttaisimme ihmisiä löytämään juuri sen
oikean terapeutin, on vaikeampi kysymys. Mutta askel
kerrallaan.

Henri Valvanne yhdessä psykoterapian erikoispsykologi Helena Servicen kanssa.
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Merkkituote/

Design from Finland on Avainlipun
sisarmerkki. Se korostaa suomalaisen monimuotoisen muotoilun
merkitystä Suomen menestymisen
ja työllisyyden kannalta.

Maarit Seeling KUVA Yepzon Oy

Yepzon toi paikannuksen
normaaliarkeen

AINA JÄLJILLÄ

Huimassa nosteessa oleva paikannuspalvelukehittäjä Yepzon Oy
aikoo alansa markkinajohtajaksi vielä vuoden sisällä. Yhtiö tähtää
suoraan kansainvälisille markkinoille. Yepzon sai viime keväänä
Design from Finland -merkin.

S

TART-UP -YRITYKSENÄ aloittaneen
Yepzonin ensimmäinen tuote lanseerattiin joulumarkkinoille vuonna
2014. Tuskin avaimenperää suurempaa, matkapuhelinverkkoa ja pilvipalveluita
hyödyntävää seurantalaitetta oli tuolloin
valmistettu pari tuhatta kappaletta. Näppärä
GPS-paikannin herätti heti valtaisan kiinnostuksen sekä kotimaassa että ulkomailla.
– Olemme tähän mennessä myyneet jo
noin 15 000 laitetta. Erityisesti USA:n markkinat tuntuvat vetävän hyvin. Lisäksi odotamme kasvua Intian markkinoilta. Olemme
avanneet siellä myös tuotantolinjan, Yepzon
Oy:n perustaja-toimitusjohtaja Otto Linna
kertoo nyt puolitoista vuotta myöhemmin.
Yksistään EU-maissa ja USA:ssa katoaa
vuosittain lähes miljoona lasta. Noin 100
000 heistä ei koskaan löydetä. Yepzonin lii-

keidea virisi halusta hakea ongelmalle edes
jonkinlaista ratkaisua. Linna muistuttaa, että
laitteella ei voi korvata vanhempien valvontaa, mutta sillä voidaan helpottaa sitä.
– Alkujaan tarkoituksenamme oli suunnitella lastenvaatteeseen integroitava
jäljittäjä. Ideasta luovuttiin kustannussyistä
– toistaiseksi. Sen sijaan päädyimme ulkoiseen ratkaisuun, jolla voidaan paikantaa niin
ihmisiä, lemmikkejä kuin omaisuuttakin,
Linna kertoo.
Vain 46 grammaa painavassa paikantimessa ei ole lainkaan säätönappuloita vaan
sitä hallitaan matkapuhelinsovelluksen
kautta.
– Laitteen kytkeminen älypuhelimeen on
helppoa. Vedenpitävässä muovikotelossa on
ainoastaan pieni kolo USB-akun lataamista
varten. Parhaimmillaan paikannuslaitteen

akku kestää kertalatauksella jopa useita
viikkoja.
Kesällä Yepzon toi markkinoille toisen
sukupolven henkilökohtaisen turvalaitteen,
joka yhdistää hälytin- ja paikannustoiminnot.
Syksyllä sovellussarjaan liittyvät teollisuus- ja logistiikka-aloille kuljetusten
seurantaan tarkoitettu paikannuspalvelu,
ratsastajille suunnattu turvaliivi, johon on
integroitu paikannus- ja hälytystoiminto
sekä koiranvaate, joka hyödyntää Yepzonin
paikannusteknologiaa.
Yepzon työllistää suoraan viisi työntekijää ja noin 20 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee
Tampereella.

”Pelkästään EU-maissa ja
USA:ssa katoaa vuosittain
lähes miljoona lasta.”
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Liiton lyhyet/
Hanna Malinen

Suomalainen KOTI kiinnosti ja yllätti

TÄMÄN SYKSYN Habitare-messuilla nähtiin
ennennäkemätön Avainlippu- ja Design from
Finland -tuotteilla rakentunut KOTI-osasto,
joka mahdollisti kävijöille sukelluksen koti-

maiseen suunnitteluun, valmistukseen ja
materiaaleihin. Osasto oli kunnianosoitus
suomalaiselle työlle ja moni yllättyikin, mitä
kaikkea suomalaista kotiin löytyy.
KOTI-osasto kiinnosti niin messuvieraita
kuin mediaa. KOTI-projektiin liittyvä viestintä huomioitiin yli 50 mediassa ja osastolla
vieraili myös laaja ulkomaalaisten toimittajien ryhmä.
– Teettämämme tutkimuskin osoitti, että
koti on suomalaisille tärkeä paikka ja kotiin
halutaan tehdä laadukkaita hankintoja. Ruokaostoksilla suomalaiset kiinnittävät huomiota tuotteen kotimaisuuteen, ja samaan
kannustamme myös kodin muissa hankinnoissa, kertoo Brand Manager Johanna Lahti
Suomalaisen Työn Liitosta.
360 neliömetrin kokoinen KOTI-osasto
toteutettiin yhdessä 74 Suomalaisen Työn
Liiton jäsenyrityksen kanssa. Osaston suunnittelusta vastasi sisustussuunnittelija ja -toimittaja Piia Kalliomäki.

Liittokokous,
seminaari ja
Suomalaisen työn
indikaattorin
julkistus 22.11.
SUOMALAISEN TYÖN LIITON liittokokous pidetään Finlandia-talolla
tiistaina 22.11.2016 klo 8.30. Heti liittoja valtuuston kokouksen jälkeen klo
10–12 ohjelma jatkuu seminaarilla,
jossa muun muassa julkistetaan suomalaisen työn tilaa mittaava indikaattori sekä johdatetaan seminaariväen
katseet kohti satavuotista Suomea
ja sen tulevaisuutta. Indikaattori on
Suomalaisen Työn Liiton vuosittain
päivittyvä selvitys, joka kuuluu osana
Merkityksellisen ja arvokkaan työn tutkimushankkeeseen, jolla liitto panostaa uusien innovaatioiden ja Suomen
kilpailukyvyn kehittämiseen.

Seuraavat sata vuotta
ovat jo työn alla
Designfromfinland.comsivusto on avattu
UUSI ENGLANNINKIELINEN Design from Finland -sivustomme esittelee suomalaisen designin huippuosaajia.
Brand Stories -osiosta löytyvät linkit niiden Design from
Finland -merkkiyritysten sivuille, joilla on englanninkieliset nettisivut. Sivusto on tarkoitettu kaikille suomalaisesta designista kiinnostuneille globaalisti. Tutustu
sivustoon osoitteessa www.designfromfinland.com

TOTEUTAMME PARASTA aikaa filmin
muodossa manifestiä Suomelle, suomalaisuudelle ja suomalaiselle työlle.
Video on samalla vetoomus tulevalle
sukupolvelle, seuraavan sadan vuoden rakentajille.
Videon myötä lanseeraamme
yhdessä kumppaniyritysten kanssa
ensi vuoden Made by Finland -kampanjan, jossa visioimme suomalaisen työn tulevaisuutta ja nostamme
yhdessä ylpeyttä suomalaisesta

osaamisesta. Made by Finland -kokonaisuus tulee pitämään sisällään
paljon inspiroivia yritystarinoita,
yhteistä viestintää, Avoimia ovia ja
paljon muuta!
Tule mukaan rakentamaan vuosisadan tärkeintä juhlaa ja kertomaan
millä tavalla yrityksessänne rakennetaan tulevaisuuden Suomea! Lisätietoja: Marko Ilvonen, 050 310 3006,
marko.ilvonen@suomalainentyo.fi.

SUOMALAISEN TYÖN LIITTO | JUSSI 13

Benchmark/

Maija Kajanto KUVAT Aki Loponen/Pictuner Oy

Kemppi Oy
Perustettu 1949, perheyritys
Liikevaihto Yli 110 miljoonaa euroa
Henkilöstö Yli 600 henkeä 17 maassa.
Pääkonttori ja elektroniikkatehdas
sijaitsevat Lahdessa.
Päätuotteet Kehittää hitsauslaitteita,
hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja
alan asiantuntijapalveluita.
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Hyväksi
hitsautunut

Lahtelainen Kemppi Oy tahtoo omalta
osaltaan tehdä maailmasta turvallisemman
paikan. Ja varmistaa, että hitsauslaitteista
ja designista voidaan puhua luontevasti
samassa lauseessa. >>>
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”Niin kauan, kun joku
kopioi, meillä on jotain
uutta annettavaa.”

Teresa Kemppi-Vasama ja Jari Kettunen.

1

PIONEERIHENGESSÄ ULKOMAILLE
Kemppi Oy on tullut pitkän
matkan niistä ajoista, jolloin
Kempin veljekset hitsasivat
kottikärryjä vuonna 1949. Yritys uskoo rohkeasti suuriin tavoitteisiin.
– Me olemme olemassa siksi, että mahdollistamme turvallisemman infrastruktuurin
rakentumisen maailmaan. Omalta osaltamme haluamme olla varmistamassa, että
sillat eivät romahda ja stadionit pysyvät pystyssä, toteaa yrityksen hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.
Kemppi on suuntautunut ulkomaille yrityksen alkuajoista lähtien; Teresa KemppiVasaman ukki vei yrityksen koneita
esimerkiksi Vietnamiin jo 50-luvulla. Nykyään Kempillä on tytäryhtiöitä 16 maassa ja
tuotteita viedään 70 maahan.
Intiaan on perustettu tuotantolaitos tekemään tuotteita Aasian markkinoille, muuten kaikki tuotanto on edelleen Suomessa.
Seitsemän vuotta sitten tehtiin 25 miljoonan
euron investoinnit: uusi elektroniikkatehdas rakennettiin ja tehtaat modernisoitiin.
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Entä mitä ukki sanoisi tästä kehityksestä?
– Kyllä hän varmaan olisi ihan tyytyväinen, Teresa Kemppi-Vasama naurahtaa.
– Yritys kehittyy ajan myötä mutta perusajattelu ei ole muuttunut. Panostamme
yritteliäisyyteen ja eteenpäin menevään ajatteluun. Olemme oman alamme edelläkävijä
ja tietty pioneerihenkisyys kulkee meillä geeneissä!
AASIAN VAUHDISSA
Hitsausalalla kilpailua on valtavasti. Kymmenen vuotta
sitten Kemppi oli tienristeyksessä.
– Jos olisimme jääneet
perinteiseen konekauppaan, olisimme hukkuneet punaiseen mereen, sillä alalla on
todella kova kilpailu. Totesimme, että meidän
täytyy miettiä uusi tulokulma; miten voimme
tehdä asioita, joita kaikki eivät pysty tekemään. Aloimme pohtia asiakkaiden kanssa,
mitkä ovat hitsaustuotannon johtamisen
pullonkaulat.
Vastaus löytyi softasta. Hitsauksen laadunhallintaohjelmistot ovat maailmalla
uutta. Kemppi on alan edelläkävijä; kilpaili-

2

joilla ei ole yhtä laajaa tuotetta. Kiinnostusta
on ollut erityisesti Aasiassa.
– Monet kysyvät, emmekö ole huolissamme siitä, että kiinalaiset kopioivat meiltä
tuotteita. Olen vastannut, että se on paha
päivä, jolloin he lakkaavat kopioimasta. Niin
kauan, kun joku kopioi, meillä on jotain uutta
annettavaa.

3

MUOTOJEN MATKASSA
Muotoilua harvoin ajatellaan
samassa lauseessa hitsauslaitteiden kanssa. Kempillä
muotoilu on luonnollinen osa
tuotekehitysprosessia ja muotoilijat ovat alusta saakka mukana, kun uutta
tuotetta aletaan suunnitella.
– Monessa yrityksessä ollaan hieman epäluuloisia muotoilijoita kohtaan. Ajatus on,
että muotoilija sotkee asiat, häipyy paikalta
ja jättää insinöörit ratkomaan ongelmia,
muotoilupäällikkö Jari Kettunen naurahtaa.
– Totta kai täälläkin pitää asiat perustella, mutta kliseemäiseen ennakkoluuloon
muotoilijoita kohtaan ei törmää. Muotoilun
on nähty tarjoavan lisäarvoa asiakkaille ja
meille.

Muodon vuoksi

M
Käytettävyys ja muotoilu ovat asioita, joita
on Kettusen mukaan hyvin keinotekoista
erottaa toisistaan. Mekaniikkasuunnittelija ja
muotoilija toimivat koneita kehitellessä usein
työparina; hieno design ei lohduta ketään,
jos työkalun ergonomia on huono tai se ei
ole kestävä. Samoin käyttöliittymiä suunniteltaessa mukana on aina moniammatillinen tiimi, jotta tuote olisi mahdollisimman
käyttäjäystävällinen.
Mutta ei tuotteiden tarvitse myöskään
olla tylsiä.
– Kun käytettävyys ja toiminnallisuus ovat
huolella mietittyjä, saadaan pienillä asioilla
tuotteisiin särmää ja omaleimaisuutta. Tämä
tekee tuotteista viimeisteltyjä, laadukkaita ja
tunnistettavia Kemppi-tuotteita, joka taas
tukee Kempin brändiä luotettavana hitsauskoneen valmistajana.

4

asiakkaiden edustajat ovat usein mukana
sparraamassa tuotekehitystiimiä. Kempillä
tehdään myös aktiivista yhteistyötä Muotoiluinstituutin ja muiden alan oppilaitosten kanssa.
– Nuorille tarjoutuu mahdollisuus saada
jalka työelämän ovenrakoon ja meille tarjoutuu mahdollisuus niin sanottuun helmenkalastukseen: voimme löytää parhaat tekijät
meille, Teresa Kemppi-Vasama kiteyttää.
Ja kun puhutaan muotoilusta ja käyttäjäystävällisyydestä, puhutaan aina myös palvelusta – ja ihmisistä.
– Meidän pitää olla helposti lähestyttäviä
ja meidän työntekijöidemme kanssa pitää
olla helppo tehdä töitä. Se on yksi tämän yrityksen perusarvoista, Teresa Kemppi-Vasama
toteaa.

UOTOILIJA Tommi Neuvonen tuli Kemppi Oy:lle
tekemään lopputyötään ja
jäi taloon töihin. Ensimmäinen mielikuva Kempistä olivat
oranssit hitsauslaitteet; sittemmin mielikuva on vähän laajentunut.
– Yrityksenä Kemppi näyttää oman
pöytäni takaa katsottuna vakaalta, kansainvälistä ja muotoilullisestikin asioista
kiinnostuneelta yritykseltä. Muotoilijalle
ensimmäisenä työpaikkana Kemppi on
todella opettavainen ja tuotekehityksen
maailmaa avaava paikka.
Hitsauslaitteita ei yleensä ajatella erityisesti muotoilun kukkasina. Neuvonen
näkee asian toisin.
– Itselläni on vasta lyhyt kokemus
hitsauskoneiden suunnittelusta, mutta
näen, että muotoilussa on paljon potentiaalia vanhentuneiden tottumusten
murtamisessa. Muotoilun yksi tärkeimpiä tehtäviä on mielestäni kyseenalaistaa vanhaa, keksiä uutta ja kommunikoida muiden ammattikuntien välillä,
Neuvonen kiteyttää.

LÄHESTYTTÄVYYS ENSIN
Hyvällä muotoilulla halutaan palvella ennen kaikkea
asiakasta. Jokaisen uuden
tuotteen suunnittelu alkaa
asiakastutkimuksella ja avain-
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Tutkittua/
Suomalaisen Työn Liitto KUVITUS Päivi Rücker

Miten mitata
työtä?
Suomalaisen Työn Liitto loi suomalaisen
työn indikaattorin mittaamaan työn
merkityksellisyyttä. Kymmenen vuoden
aikana erityisesti tuottavuus on heikentynyt.

1. MOTIVOITUNEET
TYÖNTEKIJÄT

4. SUUREMMAT
YHTEISKUNNALLISET
TULOKSET

2. YRITYKSEN
TUOTTAVUUS
LISÄÄNTYY

3. MAHDOLLISTAA
SUUREMMAT
INVESTOINNIT

MERKITYKSELLISEN TYÖN HYVÄ KIERRE
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T

YÖN luonne on nopean ja suuren murroksen alla muun
muassa teknologisen kehityksen kiihtymisen myötä.
Suomalaisen Työn Liitto osallistuu keskusteluun ja
haluaa selvittää suomalaiseen työhön vaikuttavia
muutosvoimia. Tavoitteena on selvittää, miten työtä
voidaan kehittää ja parantaa.
Suomalaisen Työn Liitossa on luotu indikaattori kuvaamaan työn
merkityksellisyyden kehitystä. Työn merkityksellisyyttä arvioidaan
kolmen tahon, työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Arvioitavia elementtejä ovat työn tuottavuus, kestävyys ja
osallistavuus.
Indikaattoriin on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Taustamuuttujien alkuarvoksi on asetettu
vuosi 2005, johon seuraavien vuosien kehitystä verrataan. Perusvuosi 2005 ajoittuu melko neutraaliin ajankohtaan Suomen talouden kehityksessä, jolloin elettiin talouden nousukautta, muttei oltu
vielä korkeasuhdanteen huipulla.
Merkityksellisen työn tila on heikentynyt kymmenen vuoden
aikana selvästi. Indikaattori on trendinomaisesti laskenut erityi-

sesti viimeisen viiden vuoden ajan, ja tällä hetkellä ollaan selvästi
perusvuotta alemmalla tasolla. Suurin selittävä tekijä on heikentynyt työn tuottavuus.
Yritysnäkökulmasta katsottuna on menty voimakkaasti alaspäin
indikaattorin kaikkien merkittävien muuttujien osalta.
Työntekijälle oleellisia muuttujia ovat muun muassa osallistavuus ja työssä viihtyminen, näissä on viime vuosinakin saatu hyviä
tuloksia. Kuitenkin esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden tunne
omasta työpaikasta sekä usko uudelleentyöllistymiseen ovat heikentyneet selvästi.
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta ollaan samalla tasolla kuin
vuonna 2005. Talouskasvu ja kiihtynyt velkaantuminen painavat
indikaattoria alas. Toisaalta hyviäkin asioita löytyy, sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat vähentyneet ja työurat ovat pidentyneet.
Vaikka tuottavuus ja kilpailukyky verrattuna kilpailijamaihin ovat
heikentyneet viime vuosina, on suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen hyvät edellytykset tuottavalle ja kestävälle yritystoiminnalle.

MERKITYKSELLINEN TYÖ YHTEISKUNNAN, TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN NÄKÖKULMASTA
130
120
110

Merkityksellisen työn indikaattori

100

Yhteiskunta
90

Työnantajat
Työntekijät

80
70
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Työntekijöiden kokemus kahtiajakautunut
SUOMALAISEN työelämän kehittämiseksi
tarvitaan luotettavaa ja säännöllisesti päivittyvää tietoa. Suomalaisen työn indikaattori
on osa Suomalaisen Työn Liiton Merkityksellisen työn ohjelmaa, jossa jo aiemmin on
tunnistettu työn merkityksellisyyden tärkeät
elementit. Merkityksellinen työ on tuottavaa, kestävää ja osallistavaa.
On mielenkiintoista, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta muutos työn merkityksellisyydessä on vielä pieni, samaan aikaan
kuin työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta näkymät ovat hyvin synkät.
Laskeva kehitys ei ole vielä niin voimakas yhteiskuntatasolla, koska Suomessa
rakennettu hyvinvointiyhteiskunta ja sen

tarjoamat mahdollisuudet pitävät vielä
suomalaisen työn tilaa yhteiskuntatasolla
siedettävänä.
Yritysmaailman näkökulman matalat
luvut kertovat karua totuutta taloussuhdanteen vaikutuksista. Työnantajan heikentynyt tulevaisuudenusko on huolestuttavaa
luettavaa.
Yllättävä tulos oli työntekijöiden näkökulman jakautuneisuus. Toisaalta työntekijät
kokevat asioiden parantuneen työelämän
pehmeissä arvoissa – toisaalta suhdanteisiin
liittyvät muuttujat ovat heikentyneet selvästi. Mielenkiintoista on, miksi esimerkiksi
parantunut työssä viihtyminen ei kuitenkaan näy tuottavuuden kasvuna.

Tutkimuspäällikkö Jokke Eljala,
Suomalaisen Työn Liitto

Suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen puitteet hyvälle työelämälle. Jotain
oleellista kuitenkin puuttuu ja sen selvittämiseksi suomalaisen työn tilan tutkimista ja
mittaamista täytyy jatkaa.
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Kansainvälinen/
Maria Öfverström KUVA Suvi Kesäläinen

Muotoiluyritys Saana ja Olli
Tuotteet: aikaa ja käyttöä kestävät tekstiilituotteet,
esim. sisustustyynyt, keittiötekstiilit
Suunnittelutöitä eri yrityksille Suomessa: Finarte Oy,
Suomen Käsityön Ystävät Oy, Mum´s, Novita Oy
ja ulkomailla: Torinopro (Japani), Danto (Japani),
Ta daa (Ranska), Boråstapeter (Ruotsi)

Pyyhkeitä
aasialaisille
Japanista muodostui sisustus- ja
käyttötekstiilibrändi Saanan ja Ollin
korkeakoulu. Tie kansainväliseen
bisnekseen avautui jo opiskeluaikana.
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”Meille laadukas
kuvamateriaali on
ollut aina tärkeää.”

T

URKULAISEN keskustakerrostalon, vanhan sellaisen, yläkerroksessa on asunto, jossa
suunnitellaan ja markkinoidaan
tämän hetken kiinnostavimpia
sisustus- ja käyttötekstiilejä. Suunnittelijapariskunta Saana Sipilä ja Olli Sallinen pitävät asunnossa yhteisen brändinsä, Saanan ja
Ollin toimistoa.
Saanan ja Ollin tarina juontaa juurensa
suomalaiseen käsityöperinteeseen, ekologiseen hamppukankaaseen, opiskeluaikoihin Turun Taideakatemiassa ja haluun tehdä
asiat paremmin kuin tekstiilialalla yleensä.
Kaiken tämän sitoi yhteen Design Forum
Finlandin hanke viedä suomalaista muotoiluosaamista Japaniin vuonna 2010. Sipilä
ja Sallinen olivat tuolloin vielä toisen vuoden tekstiilisuunnittelun opiskelijoita, mutta
heillä oli jo edellisen vuoden Nuori yrittäjyys
-projektin myötä valmistunut oma kuosi ja
itse tehtyjä sisustustyynyjä. Opiskelijapari
haki mukaan Japani-hankkeeseen – ja pääsi.
Läpimurto tuli Japanin myötä. Kun sinne
oli tsempattu kaikki kuntoon, avautuivat jälleenmyyntikanavat myös Suomessa.
Pariskunta palkittiin myös vuoden 2012 tekstiilituotteena.
– Japanilaisten avoin kiinnostus maatamme kohtaan on maiden välisen pitkän
yhteistyön summaa. Suomalainen pelkistetty design puree miljoonakansaan, tiivistää Olli Sallinen.
Menestys vaati paljon työtä.
– Japanin laatuvaatimuksia ajatellen oli
trimmattava kuntoon kaikki markkinointi-

materiaaleja myöten. Meille oli alusta alkaen
selvää se, millainen on tuotantoprosessimme
ja millainen on se mielikuva, jonka haluamme itsestämme ja brändistämme luoda,
sanoo Saana Sipilä.
”Halu tehdä asiat paremmin kuin tekstiilialalla yleensä” tarkoitti heille tuotannon
läpinäkyvyyttä ja laadun säilyttämistä läpi
koko ketjun. Tekstiilien materiaaliksi valikoitui kestävä eurooppalainen hamppukangas.
Kankaat painetaan Aitoossa, tuotteet ommellaan Keikyällä ja pakataan Turussa. Tuotteille
on myönnetty Avainlippu sekä Design from
Finland -merkki.
MAA KERRALLAAN
Tällä hetkellä Saanan ja Ollin tuotteita myydään 11 eri maassa. Aasian valloitus jatkuu
Etelä-Koreassa, jossa neuvotellaan parhaillaan lisenssointiyhteistyöstä, jolloin tuotteet valmistetaan kohdemaassa.
– On järkevämpää valmistaa tuotteet siellä,
missä markkinat ovat. Varmistamme laadun
ja tuotantoprosessin käyttämällä yhteistyökumppaneita, joilla on hyvä maine, Olli Sallinen sanoo.
Aasian lisäksi vetävät Keski-Eurooppa ja
Australia. Sen sijaan läheisiin Pohjoismaihin ei yritys hevin tunnu saavan jalansijaa
– jokaisella maalla kun on vahvat omat muotoiluperinteensä. Ruotsista Saanaa ja Ollia
löytää vain yhdestä putiikista Göteborgista.
Eri puolilla maapalloa käyvät kaupaksi
samat kuulaan raikkaat mallistot. Vain pieniä
nyansseja muutetaan eri markkina-alueille.
Japanilaiset esimerkiksi haluavat keittiöönsä

Olli Sallinen ja Saana Sipilä

hieman pienemmän keittiöpyyhkeen kuin
eurooppalaiset.
Mallistojen suunnittelun lisäksi Sipilää ja
Sallista työllistävät suunnittelutyöt eri yrityksille.
– Ne piristävät, sillä silloin pääsemme
tutustumaan ja käyttämään eri materiaaleja
ja tuomaan suunnitteluosaamistamme esille.
EI ILMAN KUNNON KUVIA
Saana ja Olli arvostavat autonomiaa ja haluavat säilyttää yrityksensä päätäntävallan
itsellään. Alihankkijoina he työllistävät
ompelijoita, paino- ja pakkausalan ammattilaisia ja välillisesti myös jälleenmyyjiä.
– Viiden vuoden tavoitteena on säilyttää
vähintään sama kehityskaari kuin alkupisteestämme tähän päivään.
Markkinoinnissa keskiössä on alusta asti
ollut yhteistyö valokuvaajien kanssa.
– Ihmettelen, miten isotkin yritykset Suomessa haluavat laistaa hyvälle valokuvaajalle
maksettavasta palkkiosta ja ottavat tuotteistaan mieluummin huonot kuvat. Meille laadukas kuvamateriaali on ollut aina tärkeää,
ja sitä kautta tietoisuus brändistämme on
levinnyt välillä itsestään eri kanavissa, painottaa Sallinen.
Ja toden totta: kun tuote on huipussaan ja
siitä on hyvää kuvamateriaalia netissä saatavilla, alkaa sosiaalinen media edistää myyntiä muun muassa bloggaajien avulla. Avaimet
maailmanvalloitukseen on jaettu.

< Saanan ja Ollin mallistoista löytyy viitteitä suomalaiseen käsityöperinteeseen. Laadukkaiden tuotteiden
materiaalina on kestävä ja ekologinen hamppukangas.

SUOMALAISEN TYÖN LIITTO | JUSSI 21

Tätä mieltä/
Päivi Brink KUVA Suomalaisen työn liitto
Design from Finland on Avainlipun
sisarmerkki. Se korostaa suomalaisen monimuotoisen muotoilun
merkitystä Suomen menestymisen
ja työllisyyden kannalta.

DESIGN FROM FINLAND -MERKKI
ON HYVÄ SIJOITUS
Design from Finland -merkki vahvistaa yrityksen tuoteviestintää,
tukee kansainvälistymistä ja tuo yritykselle merkityksellisiä
verkostoja. Merkin Brand Manager Johanna Lahti kannustaa
yrityksiä tutustumaan merkin myöntämisperusteisiin ja arvioimaan,
miten merkki hyödyttäisi omaa yritystä.
Minkälaista suomalaista osaamista Design
from Finland -merkki edustaa?
Meidän pitäisi olla ylpeitä kotimaisesta
suunnittelutyöstä ja tuoda sen merkitystä
esiin. Design from Finland -merkki tuo näkyväksi nimenomaan yrityksen muotoiluinvestoinnin. Aineettoman työn määrä kasvaa
koko ajan ja tarvitsemme monialaista osaamista elinkeinoelämämme perustaksi.

Saadakseen merkin tuotteelleen, tuoteryhmälleen tai palvelulleen yrityksen pääkonttorin tulee olla Suomessa, ja yrityksen
on pystyttävä osoittamaan, että tuotteen
muotoiluun on investoitu, ja muotoiluinvestoinnilla on saavutettu liiketoiminnallisia hyötyjä. Tuote voi olla valmistettu joko
Suomessa tai ulkomailla.

Miten merkki edistää yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista?
Merkki on englanninkielinen, ja se on suunniteltu käytettäväksi myös globaaleilla markkinoilla. Yritysten mukaan merkki kertoo
nopeasti tuotteen alkuperän, joka lähes
poikkeuksetta tuo positiivisen lisäarvon
tuotteelle. Design ja Finland ovat lähtökohtaisesti monella markkinalla positiivinen ja
tunnettu yhdistelmä. Myös merkin toimivaa
ulkoasua kiitellään.
Merkillä on omat, englanninkieliset verkkosivut www.designfromfinland.com, joille

linkitetään merkin saaneiden yritysten englanninkielisiä verkkosivuja. Sivusto on uusi,
ja se tukee suomalaisten yritysten kansainvälistymistä jakamalla tietoa ja kokoamalla
yritykset yhteen. Merkin saaneita yrityksiä on jo 362, vaikka merkki on vasta viisi
vuotta vanha.
Teen töitä nimenomaan tukeakseni jäsentemme liiketoimintaa niin merkin kuin yritysyhteistyöhankkeiden kautta. Viimeisin
yhteishanke on Habitare-messujen KOTIosasto, missä esillä oli 70 yrityksen tuotteita
– huonekaluja, tekstiilejä ja sisustustavaroita. Näillä yrityksillä on kaikilla Design
from Finland -merkki, Avainlippu-merkki
tai molemmat merkit. Oli hienoa huomata,
että yhteisen agendan eli suomalaisen osaamisen näyttäytymisen lisäksi KOTI-osaston
parissa kohdanneiden yritysten välille syntyi
myös spontaaneja yhteistyökuvioita, joiden
toivon hyödyttävän yrityksiä myös tulevaisuudessa.

”Merkki tuo näkyväksi
yrityksen muotoiluinvestoinnin.”

Merkin käyttömaksu on 0,01 % niiden tuotteiden tai palveluiden liikevaihdosta,
joille merkki myönnetään. Lisätietoja jäsenmaksun suuruudesta:
suomalainentyo.fi/yrityksille/jasenmaksut/
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TYÖN ALLA

TULEVAISUUS
Suomalaisuutta ja suomalaista työtä on
aina yhdistänyt vahva usko tulevaan.
Toteutamme Suomen 100-vuotisjuhlavuonna
2017 yhdessä jäsenyritystemme kanssa
kampanjan, joka julistaa suomalaisen työn
valoisaa tulevaisuutta.
Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme
lisää työn alla olevasta kampanjasta
sekä siitä, miten yrityksenne
pääsee mukaan.
suomalainentyo.fi

Reetta Mentu
Markkinointipäällikkö
reetta.mentu@avainlippu.fi
050 561 5030

Marko Ilvonen
Avainasiakaspäällikkö
marko.ilvonen@avainlippu.fi
050 310 3006

Johanna Lahti
Brand Manager, Design from Finland
johanna.lahti@avainlippu.fi
040 591 6143

Niina Ollikka
Brand Manager, Yhteiskunnallinen yritys
niina.ollikka@avainlippu.fi
040 674 8773

Rosa Aamunkoi on graafinen
suunnittelija, käyttöliittymäsuunnittelija,
kuvittaja ja taidegraafikko. Graafisen
suunnittelun lisäksi Aamunkoi on
opiskellut arkkitehtuuria. Suurimman osan
kuvituksessa käyttämistään tekstuureista
hän on löytänyt kuvatessaan rakennusten
seiniä, joita hän mielellään tarkastelee
ulkona liikkuessaan. Rosa varttui PohjoisKarjalassa, opiskeli Helsingissä ja asuu
New Yorkissa.
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