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Viikkotiedote 
Jäsenenä saat sähköpostiisi 
tärkeimmät uutiset ja vinkit  
sähköpostiisi joka viikko

Kotisivut 
www.ornamo.fi

Jäsenpalvelut verkossa
Saat käsiisi koko Ornamon  
jäsenpalvelupaketin, mm.  
sopimusmallit, oppaat ja ajan- 
kohtaiset haut osoitteessa:  
finnishdesigners.fi/kirjaudu

Finnishdesigners.fi 
Luo oma portfoliosi ja  
näy ammattilaisten joukossa! 
finnishdesigners.fi 
Tilaa tunnukset 
muotoilu@ornamo.fi 

Ornamon lehti 
Saat lehden kotiisi kannettuna  
4 kertaa vuodessa.  
Lue sähköinen versio  
www.ornamo.fi/media/ 
ornamon-lehti

Facebook 
Tykkää Facebook-sivustamme  
niin pysyt aina ajan tasalla tär-
keimmistä jäsenasioista ja Orna-
mon toiminnasta. Löydät meidät 
Facebookista nimellä Teollisuus-
taiteen Liitto Ornamo.

LinkedIn 
Seuraa meitä LinkedInissa ja lii-
ty muotoilualan ammattilaisten 
joukkoon. Löydät meidät nimellä:  
The Finnish Association of  
Designers Ornamo.

Twitter 
Ornamon Twitteristä luet tuoreim- 
mat kuulumiset muotoilualalta.  
Twiittaa meille muotoilualan  
polttavista aiheista @Ornamo1

Instagram 
Kurkista Ornamolaisten  
maailmaan kuvien avulla.  
Löydät meidät nimellä Ornamo1

F

WWW

O
sallistuin lokakuussa Kansain-
välisen materiaalipohjaisen tai-
teen ja taidekäsityön järjestöm-
me WCC:n kokoukseen, jonka 

teemana oli taide ja teknologia. Vaikutuin 
tavasta, jolla taidekäsityötä ja materiaalipoh-
jaista taidetta käsiteltiin. Uusien menetelmi-
en ja teknologioiden avulla eurooppalaiset 
taiteilijat ovat luoneet uusia käsityksiä tek-
nologiasta. 

Esimerkiksi keraamikko Jonathan Keep 
korosti, että 3D-printtaus ja digitaaliset al-
goritmit ovat hänen työkalujaan, siinä missä 
veitsi aiemmin. Samaan aikaan vanhoja me-
netelmiä hyödynnetään uudella tavalla. Kä-
sintehty teos ja perinteisen tekniikan säilyt-
tämisen ohella taiteessa on suuri kiinnostus 
teknologian mahdollisuuksiin ja usein myös 
mahdottomuuksiin. 

Aloin miettiä materiaalipohjaisen taiteen ja taidekäsityön tulevaisuutta Suomes-
sa. Kulunut uutissyksy ei ole juuri positiivisia uutisia tarjonnut: kotimaisen muotoi-
luteollisuuden ikonit, Arabia ja Nuutajärven tehtaat ollaan sulkemassa ja monessa 
yrityksessä on käynnissä yt-neuvottelut. Uutiset ovat jättäneet varjoonsa ne valon-
pilkahdukset, jotka luovat uskoa tulevaan. Ensinnäkin, taideteollinen suunnittelu ei 
ole katoamassa mihinkään. Myös kotimaiselle piensarjatuotannolle löytyy jatkossa-
kin kotimaiset markkinat. Näköpiirissä on, että tulevaisuuden kuluttajan arvot ovat 
muuttuneet. Ainutlaatuinen, henkilökohtainen ja pieteetillä suunniteltu ja valmistet-
tu on vetovoimaisempi yhä useamman ihmisen silmissä. 

Toiseksi: materiaalilähtöinen nykytaide on nousussa. Saimme tästä esimakua 
syyskuussa Pariisissa, jossa pohjoismainen yhteisosasto otettiin avosylin vastaan 
Révélations-messuilla. Se oli hyvä alku kansainväliselle yhteistyölle. Toimittaja Min-
na Kontkanen käsittelee nykytekijöiden asenteita tämän lehden sivulta 12 alkaen. 
Eurooppalaiset järjestöt vahvistavat myös, että materiaalilähtöisen nykytaiteen ar-
vostus on jo korkealla sijoittajien ja keräilijöiden silmissä. Ornamo tulee jatkamaan 
taiteen kansainvälistämistä hyvin viitoitetulla polulla. 

Kolmanneksi: olemme Ornamossa työskennelleet pitkäjänteisesti taiteilija-amma-
tin kehittämiseksi. Taidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä sovelletaan yhä enemmän 
mm. työelämän kehittämisessä, yhteisöllisyyden vahvistamisessa ja asiakkaan tar-
peen ymmärtämisessä. Parhaimmillaan taiteilijat voivat ravistella totuttuja ajatusmal-
leja ja tuoda oman asiantuntemuksensa julkiselle sektorille ja eri toimialoille. 
      Loppuun on hyvä todeta, että kiinnostus rakennetun ympäristön laadun kehit-
tämiseen taiteen avulla on kovassa kasvussa. Prosenttiperiaate mahdollistaa taitei- 
lijan toimimisen rakennushankkeessa niin taiteilijana kuin taidekonsulttina. Prosentti-
periaatetta ovat jo useat kunnat hyödyntäneet esimerkiksi sairaaloissa ja päiväkodeissa. 
Kiitos kuuluu kulttuuriministeriölle ja Taiteen edistämiskeskukselle, jotka ovat tuke-
neet kuntia ja nähneet, että kuvataiteet voivat olla erottamaton osa ihmisten arkea. • 

Salla Heinänen

Toiminnanjohtaja
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Révélations-tapahtuman avajaisissa pohjoismai-
sella osastolla oli kuhinaa. 

Lasitaiteilija
Renata Jakowleff ava-
si työhuoneensa ovet22

E
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Uuden jaoston toiminnan tavoitteena on kartoittaa muotoiluyri-

tysten tärkeimmät kehittämiskohteet ja sitten toimia haasteiden 

ratkaisemiseksi. Jaoston toimikausi on kaksi vuotta ja se ko-

koontuu noin neljä kertaa vuodessa. Esittelijänä ja sihteerinä 

toimii Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell. Lähetä sähkö-

postilla pieni esittely itsestäsi ja motivaatiostasi alan kehittämi-

seen osoitteeseen  asta.boman@ornamo.fi  11.12. mennessä. 

Lisätietoa saat myös puhelimitse GSM 046 878 2571.

Yrittäjä, 
tarvitsemme asiantuntemustasi! 

• muotoiluyritysten ansaintalogiikka, 
vaihtoehtoja tuntihintalaskutukselle
• immateriaalioikeuksien 
hyödyntäminen ansainnan välineinä
• työprosessi- ja projektinhallinta-
mallien kehittäminen
• palveluliiketoiminnan mallintaminen
• palkkaus- ja tulospalkkausohjeistus
• muut jaoston yrittäjäkokemuksista 
nousevat liiketoiminnan kehittämisalueet

Jaostossa 
nostetaan pöydälle

Onko sinulla rautainen kokemus muotoilu-
yrittäjyydestä tai oletko tuore yrittäjä täynnä 
uusia näkemyksiä? Tule mukaan Ornamon 
yrittäjyysjaostoon, niin pääset vaikuttamaan 
muotoiluyritysten kehittämiseen. 
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Selkeyttä 
tietotulvaan

Ornamossa on syyskuussa aloittanut viestinnän asiantuntija Päivi Lehto-Trap-
nowski. Hänen tehtäviinsä kuuluu sisällön suunnittelu ja toimittaminen Ornamon 
lehteen ja verkkosivuille. Aiemmin Lehto-Trapnowski on toiminut viestinnän ja 
muutoksenhallinnan tehtävissä Nokiassa sekä asiakaslehtien sisältöjen parissa 
freelance-toimittajana. Nykyiseen tehtäväänsä Lehto-Trapnowski siirtyi Isännöin-
tiliiton jäsenviestinnästä. "Olipa viestinnän aihepiiri sitten teknologia, muutos tai 
muotoilu, samat lainalaisuudet pätevät: Ihmiset kaipaavat jäsenneltyä informaa-
tiota tietotulvan keskellä", Lehto-Trapnowski tiivistää.

7 x palkinto

Piristysruiske  
Lahden kaupunkikuvaan

Tapio Anttilan suunnittelema vitriinikonsepti 
LOISTO valittiin voittajaksi AleksiBoksi-suunnit-
telukilpailussa. Lahden Aleksanterinkadulle nou-
see noin 20 vitriiniä kesällä 2016. 

Estlander mitali

Suomen Taideteollisuusyhdis-
tys / Design Forum Finland 
myönsi 140-vuotissyntymä-
päivänsä kunniaksi tunnustus-
palkintonsa Estlander-mitalin 
muotoilujohtaja Anne Sten-
rosille. 

Jättikokoinen ryijyteos  
valmistui  

Aalto-yliopiston tekstiilitaiteen opiskelija  
Reetta Ek on voittanut Helia-säätiön kilpailun 
ryijyllään Joki. Kymmenen neliömetrin kokoi-
nen tilateos on yksi suurimmis ta ryijyteoksista 
Suomessa. 

Uudistava suunnit-
telu palkittiin 

Sisustusarkkitehti Samuli  
Naamanka (kuva) on voittanut  
Askon Säätiön palkinnon.  
Palkinto on suuruudeltaan  
20 000 euroa.  

Älypelastusliivit  
veivät voiton
 
Muotoilija Mats Lönngren on voittanut Braun 
Prize Gold Award -palkinnon Ahti X1–pelas-
tusliivistään, johon on integroitu paikannus-
sovellus.  

Carin ja Erik Bryggmanin  
rahaston apuraha 2015
 
Sisustusarkkitehti Inkeri Halla-aho (o.s. Heikkilä) 
on saanut Carin Bryggmanin ja professori Erik 
Bryggmanin rahaston apurahan. Halla-Aho jat-
kaa opinnäytetyötään perehtyäkseen saattohoi-
toympäristöjen sisustukselliseen toiminnallisuu-
teen. Apuraha on suuruudeltaan 7 500 euroa.

Juha T
anhua

Markku Salolle  
Kaj Franck-palkinto

Design Forum Finlandin jakaman Kaj Franck 
-muotoilupalkinnon saajaksi vuonna 2015 valit-
tiin muotoilija, lasitaiteilija Markku Salo. Arvos-
tettu palkinto jaettiin nyt 24. kerran.
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Kristian Keinänen, Ornamon puheenjohtaja 2016- 
Ladec Oy, kehitysjohtaja

1. Olet ollut Ornamon puheenjohtajana myös vuosina 
2004-06. Miksi hait tehtävää uudestaan?
Edellisellä kaudellani luotsasimme Ornamoa yhtenäisempään 
suuntaan. Näin tärkeänä, että muotoilualaa edistetään laaja-
alaisesti, kohti yhteisiä päämääriä, erillisten kuppikuntien ja 
agendojen sijaan. Halusin hakea tehtävää uudestaan, koska 
Ornamo on nyt uudessa, mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa 
näen että minun kokemuksestani on hyötyä. On aika katsoa 
ulospäin.
 
2.  Hallitus on melkein kokonaan uudistunut.  
Millä mielellä lähdette tekemään yhteistyötä?
Koossa on uskomattoman taitava ja kokenut porukka.
Joukossa on paljon eri alojen suunnittelijoita, joilla on 
vankka kokemus teollisuudesta, taiteesta ja kaupunkien 
kehittämisestä muotoilun menetelmin. Odotan vahvo-
ja kannanottoja ja näkemystä alan kehittämiseksi nyt kun 
muotoilu laajenee perinteisestä tuote-, tila- ja kuvakeskei-
sestä ajattelusta palveluiden, prosessien ja organisaatioi-
den kehittämiseen. 

3. Mikä on ollut urallasi kinkkisin tehtävä? 
Vaikeinta urallani on ollut suomalaisen muotoiluosaamisen 
vientiin keskittyneen Finndex Groupin vetäminen Hong Kon-
gissa. Uudenlaisessa bisnesympäristössä ja vieraassa kult-
tuurissa toimiminen vaati voimia ja kärsivällisyyttä. Laman 
puristuksessa emme saavuttaneet tavoittelemaamme kas-
vua. Onnistuimme silti monialaisen tiimin voimin toteutta-
maan useita tuloksekkaita suunnitteluprojekteja aasialaisille 
teollisuus- ja palvelualojen asiakkaille. Palasin matkalta reppu 
täynnä kokemusta, kontakteja ja ideoita.

3 
KYSYMYSTÄ

Tiesitkö että  •  Tiesitkö että  •  Tiesitkö että

  •
  T

ie
si

tk
ö 

et
tä

  •
  T

ie
si

tk
ö 

ett
ä  • 

 Tiesitkö että  •  Tiesitkö että  •

Ornamon jäsenenä 

voit julkaista portfolion

ilmaiseksi

Finnishdesigners.fi

-palvelussa.

Pyydä tunnukset:

muotoilu@ornamo.fi

Ornamon uusi 
hallitus 
Muotoilun ja taiteen edistäminen kiinnostaa.  
Tänä syksynä Ornamon hallitukseen oli ehdolla  
monialainen joukko muotoilualan ammattilaisia.  
Uusi puheenjohtaja Kristian Keinä nen luotsaa ensi 
vuoden alusta lähes kertaheitolla uudistunutta halli-
tusta, sillä erovuorossa oli peräti 7 jäsentä. 

Tiukan äänestyksen jälkeen hallituspaikan saivat 
Mari Siikonen, Lars Räihä, Pekka Paikkari, Kirsti 
Doukas, Hanna-Kaisa Alanen ja Päivi Tahkokallio. 
Hallituspaikkaa eivät tänä vuonna saavuttaneet  
ehdolla olleet Tero Annanolli, Mikko Kutvonen,  
Satu Miettinen ja Markku Salo. Hallituksessa teh-
täväänsä jatkavat Merja Keski nen ja Mari Relander. 
Asiantuntijajäsenet ovat Ellinoora Rusthol-Karhu ja 
Mika Pantzar.

Janne R
iikonen

99
Ornamolaiset äänestivät 
uutta hallitusta  99 äänen 
voimin, joista valtakirjal-
la äänestäneitä oli 61.

FAKTA



Ornamon lehti  nro 5/2015          8KOLUMNI

Y
ksi asia minua muotoilun kiinnostavuudessa on vuosien aikana 
toistuvasti hämmästyttänyt: kuinka vähän design kiinnostaa 
meitä muotoilijoita itseämmekään. Minulla on myös tähän asi-
aan yksi mittari suoraan ruohonjuuritasolta: Aalto-yliopistosta.

Tänä vuonna olin mukana tarkistamassa kahta maisterioh-
jelman lopputyötä (Otto Schultz: Julkishallinnon kehittäminen muotoilun 
keinoin ja Tiina Terho: Muuttuva työpiste). Lopputyön tekijöiden lisäksi esi-
tystä olivat kuulemassa professori, ohjaaja, toinen tarkastaja ja yksi tai kaksi 
kuulijaa. Muuten tilaisuuteen varattu seminaarihuone oli tyhjä. Toki vuosien 
saatossa on ollut täysiäkin saleja, mutta yksikin tyhjä seminaarihuone loppu-
työn esittelyn kimarassa per vuosikerta on liikaa. Kyseessä on usein nuoren 
ihmisen tärkeä saavutus opintojen päätteeksi ja kuten nytkin mahdollisuus 
nähdä ja kuulla mitkä asiat oikeasti ajankohtaistuvat ja koskettavat ammat-
tiin valmistuvia suunnittelijoita. Tämän lisäksi lopputyöseminaarit ovat par-
haita paikkoja havainnoida haastavia esitystilanteita ja oppia luovien suun-
nittelijoiden uudesta ajattelusta. Nähdä ideoita ja keskustella. Tälle pitäisi 
olla täysi palvelutakuu myös Hämeentie 135:ssä, jokaisen opintonsa päättä-
vän kohdalla.

Toki tavat toimia myös muuttuvat. Lopputyöesittelyjen käytäntöä pitäisi 
ehkä palvelumuotoilla? Mikään akateeminen tapahtuma ei varmaankaan ke-
rää yleisöä ilman markkinointia ja tarkkaa koordinointia. Laitosten resurssit 
eivät ehkä riitä yhtäaikaisesti moneen asiaan. Ehkä yhteisöllisyyden mittari-
na toimii se, miten paljon valmistuvien opiskelijoiden työ kollegoita kiinnos-
taa?

”Mitä-missä-milloin" on hyvä polku suunnitella mikä tahansa sarjatapah-
tuma, eli pohtia mihin yhteyteen opinnäytetöitä voisi tuoda esille ja demota, 
jos Otaniemi tai Arabianranta ovat liian kaukana. Ja toki, on olemassa some-
kanavia ja videolinkkejä. Kuitenkin parhaat lopputyökohtaamiset liittyvät 
siihen, että mitä-missä-milloin tapahtuu henkilökohtaisesti yhdessä toisten 
ihmisten kanssa samassa tilassa.

Sen vuoksi lopputyötilaisuuksien esittelyjen popularisoinnilla (vrt. Hel-
singin yliopiston Tiedekulma) ja jalkautumisella olisi iso merkitys. Juuri nyt 
loistava lopputyöesitys on mahtava rekrytointialoite, eli Aalto-yliopiston 
opiskelijoiden tuottamat hyvät ja keskustelua herättävät ajatukset kannattas-
si viedä sinne, missä aihepiirin intressiryhmät ovat. Messuille, avoimiin koh-
taamistiloihin, muotoilun suurasiakkaille ja median keskustelufoorumeille?

Toivon, että ensi vuonna ( jos minulla on edelleen kunnia ja ilo arvioida hy-
viä lopputöitä) lopputyöesitykset voisi tehdä jossakin muualla. Siellä, missä 
on ihmisiä, syntyy keskustelua ja oivalluksia. Samalla opiskelunsa päättävä 
suunnittelija luo uransa kannalta arvokkaita uusia yhteyksiä.•

Pekka Toivanen 
on muotoilija

Tyhjä huone   Työn 
iloa!
 

Mitä jokaisen 
ammattilaisen 
tulisi tietää hyvistä 
sopimuskäytännöistä, 
aineettomista 
oikeuksista, hinnoit-
telusta, työelämän 
pelisäännöistä tai 
rahoituksesta?

Lataa opas Ornamon 
uusilta kotisivuilta:
www.ornamo.fi /kirjaudu
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Teksti: Asta Boman-Björkell

VAIKUTTAVAT 
PÄÄTÖKSET 

Mitkä ovat hallitusohjelman seuraukset muotoi-
lualalle? Kokosimme viimeaikaisten poliittisten 
linjanvetojen keskeisimmät vaikutukset muotoi-
lijan ammattiin ja muotoilualaan.

EDUNVALVONTA

TYÖELÄMÄUUDISTUKSET

Tukea  
yrittäjyydelle
Ornamo vaati hallitusohjelmaan itsensä työllistävien  
sosiaaliturvan ja verotuksen parannuksia. Hallitusohjelmassa  
on useita yksinyrittäjille positiivisia uudistuksia.

• Yrittäjävähennys verokannustimeksi 
Muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille toteutettava viiden prosen-
tin yrittäjävähennys tarkoittaa, että yrityksen tuloksesta katsotaan 
veronalaiseksi nykyisen 100 prosentin sijaan vain 95 prosenttia. 

• Pienyritysten maksuperusteinen arvonlisäveron  
tilitys mahdollistuu
Pienyritykset saavat jatkossa mahdollisuuden maksaa arvonlisäve-
ron vasta kun myynnistä saatava raha on tullut yrityksen kassaan. 

• Yrittäjän työnantajavelvoitteita kevennetään
Hallitus pidentää koeaikaa, mahdollistaa alle vuoden määräaikaisen 
työsuhteen purkamisen ilman eri perustetta ja joustavoittaa takai-
sinottovelvoitetta irtisanomistilanteessa. Nämä toimet heikentävät 
työntekijän asemaa, ja samalla alentavat yksinyrittäjän kynnystä 
palkata ensimmäinen työntekijä. 

Tiukennuksia  
palkansaajan 
asemaan
Neuvottelut palkansaajia koskevista työ- 
elämäuudistuksista ovat vielä kesken.

• Selvillä on jo, että ansiosidonnaiseen  
työttömyysturvaan esitetään sadan päivän  
lyhennystä.  
Turvan taso säilyisi kuitenkin ennallaan.  
Samalla työssäoloehtoa ja omavastuuaikaan  
esitetään pidennyksiä.

• Kesken ovat neuvottelut kustannus- 
kilpailukyvystä ja palkkamaltista, joilla on 
tarkoitus korvata muun muassa hallituksen  
aikomukset leikata lomarahoja. 

• Paikallista sopimista lisätään
Neuvottelut paikallisen sopimisen lisäämisestä  
yrityksissä ovat vielä kesken.



UUTTA: 
tiistai–perjantai
12. – 15. 1. 2016

New 
Perspectives
Heimtextil tuo yhden katon alle kaikki sisus- 
tustekstiilien uutuudet. Tutustu laadukkaaseen  
ja laajaan, yli 2.700 näytteilleasettajan maail- 
manlaajuiseen tuotteiden ja ideoiden kirjoon. 
Lisää inspiraatiota tarjoaa tekstiilialan ajan- 
kohtaisia asioita kuten kestävää kehitystä 
käsittelevä oheisohjelma. Lisäksi Heimtextilin 
Theme Park esittelee kauden 2016/2017 trendit 
teemalla ”Well-Being 4.0”. Tervetuloa tekstiilialan 
johtaville kansainvälisille ammattimessuille – 
vuonna 2016 tiistaista perjantaihin.
 
Lisätietoja ja liput:
heimtextil.messefrankfurt.com
info@finland.messefrankfurt.com
Puh. 040 544 5577
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UUDISTUKSIA MYÖS
NÄILLÄ ALUEILLA

Lähteet:
Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja  
reformien toimeenpanemiseksi, Hallituksen julkaisusarja 13/2015 
Ornamon hallituksen tulevaisuusfoorumi 17.6.2015 

1. 
Prosenttiperiaate laajenee
Ornamon tavoite prosenttitaiteen edistämisen sisällyttämisestä halli-
tusohjelmaan toteutui. Periaatetta laajennetaan visuaalisilta taiteen-
aloilta koskemaan myös esimerkiksi esittäviä taiteita sekä vain ra-
kennushankkeiden yhteydestä sosiaali- ja terveyshuoltoon. 

2. 
Hankintalainsäädäntö uudistuu 
Julkisia hankintoja säätelevä laki on uudistumassa pienyrityksiä 
huomioivaksi sekä laatua parantavaksi. Tämä on myös Ornamon ta-
voite. Ornamo on ottanut muiden suunnittelualan järjestöjen kanssa 
kantaa huhtikuussa 2016 julkaistavaan hankintalainsäädännön ko-
konaisuudistukseen.  

3. 
Satsaukset digitalisaatioon ja kokeilukulttuuriin
Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan ohjelman tavoitteena on ra-
kentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaali-
siksi. Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja ja palveluiden 
parantamista. 

4. 
Biotalouteen ja cleantechiin panostaminen
Suomesta halutaan tehdä puhtaiden ratkaisujen kärkimaa. Keinoina 
mm. hyödynnetään kiertotaloutta ja monipuolistetaan puun käyttöä.

5.
Koulutuksesta leikataan
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksesta poistuu 
ensi vuonna yhteensä yli 100 miljoonaa euroa. Koulutusleikkausten 
konkreettiset vaikutukset muotoilualan koulutukseen ja tutkimuk-
seen eivät ole vielä selvillä.

11
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Tule  
keskustelemaan taiteen 
kansainvälistämisestä  
Ornamon toimistolle  

1.12. klo 17! 
Annankatu 16 B 35-36



Teksti: Minna Kontkanen

Kuvat: Inni Pärnänen

Nordic Craft -paviljonki Pariisissa oli yhteispohjoismainen 
taidonnäyte. Pääkuraattori Marianne Zamecznik kokosi 
teokset yhteen pelillisellä Magic language /// game of whis-
pers  -kuratointikonseptilla.

TAITOA  
VAI 
TAIDETTA
Nykytaide ja materiaalilähtöinen 
taide ovat yhteisnimeltään visu-
aalista taidetta, mutta näiden 
kahden rajaa on vaikea paikan-
taa visuaalisen taiteen kentän 
sisällä. Onko rajasta keskustelu 
enää mielekästä?

Viime aikoina kuraattorit ja muut 
taiteen portinvartijat ovat hyväksy-
neet nykytaidenäyttelyihin ja -kokoel-
miin yhä enemmän perinteisiä käsi-
työläistekniikoita. Kaukana ovatkin 
ne ajat, jolloin taidekäsityö tarkoitti 
ammattilaisen uniikkityönä tekemiä 
seinävaatteita ja astioita ja kuvataide 
tauluja ja patsaita. Ensin ja viimeksi 
mainitut eivät kohdanneet juuri kos-
kaan.

Nykyään taidekäsityötä sanotaan 
joissain piireissä materiaalilähtöisek-
si taiteeksi, ja sen tekijät valmistavat 
hyvinkin abstrakteja teoksia. Taiteen 
sisältö on saattanut nousta taituruut-
ta tärkeämmäksi, sillä nykytaiteessa 
ideat ovat tärkeämpiä kuin toteutus-
tapa. 

Sama tekijä voi osoittaa loistavaa 
käsillä tekemisen taitoa ja taiteel-
lisia arvoja. Samassa esineessä voi 

tietenkin olla materiaalia ja nykytai-
teen monitulkintaisuutta. Mikä enää 
erottaa nykytaiteen ja taideteollisen 
taiteen?

Näiden kahden rajaa voidaan etsiä 
toteamalla, että Suomessa yhdistyk-
siin kuuluvista visuaalisen taiteen 
ammattilaisista suurin osa kuuluu 
Suomen Taiteilijaseuraan. Seuran 
eri alayhdistysten yhteenlaskettu jä-
senmäärä on noin kolmetuhatta, kun 
koko Ornamoon kuuluu 2 300 jäsen-
tä. Tästä joukosta suurin on muotoili-
joita: taidetta työkseen tekeviä löytyy 
Ornamosta viitisensataa. 

Joitain päällekkäisyyksiä
Kuten muillakin aloilla, taiteilijat  

sosiaalistuvat ammattipiireihinsä 
usein jo opiskeluaikana: käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksista ja Taideteol-
lisesta (nyk. Aalto ARTS) syntyvät eri 

TEEMA
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piirit kuin Vapaasta taidekoulusta ja 
Kuvataideakatemiasta.

Visuaalista taidekenttää jakaa myös 
se, että materiaalilähtöistä uutta tai-
detta ja nykytaidetta asetetaan voit-
topuolisesti näytteille eri paikoissa. 
Poikkeuksiakin on, yhtenä näkyvim-
mistä Taiteilijaseuran alaisen Suo-
men Kuvanveistäjäliiton Galleria 
Sculptor Helsingin Kauppatorin vie-
ressä. Siellä on toistuvasti ollut esillä 
ornamolaistenkin taidetta, kuten ke-
ramiikkaa.

Koska materiaalilähtöisen taiteen 
tekijät ovat vähemmistö visuaalisen 
taiteen tekijöiden joukossa, erillisyy-
destä on epäilemättä myös hyötyä. 
Tekstiili- ja keramiikkataiteilijoilla 
voi olla enemmän yhteistä teollisten 
muotoilijoiden ja suunnittelijoiden 

kuin vaikka sellaisten kuvanveistäjien 
kanssa, joiden päämateriaali on puu.

Muista visuaalisista taiteilijoista 
poikkeava kontaktiverkosto voi par-
haassa tapauksessa tehdä materiaa-
lilähtöisestä taiteilijasta monen alan 
menestyjän. ”Tavallisen” taiteilijan on 
käytännössä mahdoton saada teok-
siaan Nuutajärven sarjatuotantoon, 
kuten on tehnyt tämän vuoden Kaj 
Franck -palkinnon saaja, lasitaiteilija 
Markku Salo.

Loistelias näyttely
Harva Suomessa asuva taiteilija on 

myöskään saanut töitään näytteille 
Pariisin legendaariseen Grand 
Palais'hen, jossa pidettiin syyskuus-
sa vain taidekäsityöhön keskittyvät 
Révélations-messut. Pohjoismailla  

oli keskeisellä paikalla osasto, jossa 
oli Suomesta mukana viisi taiteilijaa.  
Heidät kuratoi magic language /// 
game of whispers -näyttelyyn nykyi-
sin Designmuseon amanuenssina toi-
miva Katarina Siltavuori. ”Pohjois-
mainen osasto oli hieno aloite, koska 
siten Suomi sai messuilla enemmän 
näkyvyyttä kuin mihin yksin olisi ol-
lut varaa”, Siltavuori toteaa. 

Muualla Révélations-messuilla 
Suomea edusti korutaiteilija Anna 
Rikkinen, jonka vanhasta maalaustai-
teesta ammentava, hyvin suurikokoi-
nen kaulakoru After Marie Antoinette 
oli kuin kotonaan monumentaalisessa 
Grand Palais'ssa. 

Rikkisen mielestä nykytaiteessa ra-
ja-aitojen vetäminen tuntuu vanhan-
aikaiselta. Hän pitää itseään taiteili-
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Deepa Panchamia on kiinnostunut näyttelytilan luonteesta.   
Plehtora-teos on vuodelta 2013. 
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Uusien asioiden luominen ja projektien vaihtelevuus ovat Sauli Laitisen työn suola.

TEEMA

jana eikä taidekäsityöläisenä muun 
muassa siksi, että hänen koruteoksi-
aan ei kokonsa vuoksi voi edes käyttää 
arjessa.

”Mielestäni korutaide ei eroa nyky-
taiteesta millään tavalla. Käytän teok-
sissani monia materiaaleja ja valitsen 
jokaiseen koruun juuri ne materiaalit, 
jotka sopivat siihen parhaiten”, Rikki-
nen kertoo.

Ideatasolla hänen korunsa ylittä-
vät visuaalisten ja esittävien taiteiden 
raja-aitoja. ”Korujeni teemat liittyvät 
koristautumiseen ja sitä kautta kehol-
lisuuteen, jota käsittelevät myös tans-
si ja performanssi. Olen saanut sekä 
taideteollisen että taidekoulutuksen. 
Ehkä minulle kuitenkin on tärkeintä 
materiaalien vaikutelma ja esineiden 
muodot”, Rikkinen sanoo.

Myös moni kuvataiteilija hifistelee 
materiaalien ja niiden merkkien suh-
teen. Tämän tekstin kirjoittajakin on 
kohdannut muun muassa taidemaa-
larin, jonka mielestä öljyväri on hyvä, 
mutta akryylimaalit ”aina pinnallisia 
ja halvannäköisiä”.

Tekstiilin valitsema
Révélationsin Pohjoismaiden osas-

tolla nähtiin Fiskarsissa asuvan Dee-
pa Panchamian abstrakti, riippuva 
tekstiiliveistos Plethora. Hän ompeli 
teosta käsin 3–4 kuukautta. ”Pidän it-
seäni kuvanveistäjänä, jonka materi-
aalina on kangas. Sen kanssa on hel-
pompi luoda omat sääntönsä kuin jos 
käyttäisin puuta, savea tai kiveä, jotka 
vaativat suuria työkaluja. Teosteni 
viesti on, että hitaasti käsin tekemi-
nen on arvokasta itsessään.”

Tekstiilin kosketusominaisuudet 
voittivat Panchamian puolelleen hä-
nen opiskellessaan taideteollisuut-
ta Englannissa. Hän on ehdottomas-
ti materiaalilähtöinen, mutta samaan 
aikaan yhtä tilakeskeinen kuin instal-
laatioihin keskittyvät nykytaiteilijat.

”Näyttelytilan luonne kiinnos-
taa minua enemmän kuin rakennuk-
sen yleinen käyttötarkoitus. Kaikki 
visuaaliset taiteilijat työskentelevät 

samalla lailla, olimme sitten nykytai-
teilijoita tai taidekäsityöläisiä”, Pan-
chamia sanoo. 

”Minä tähtään yhä täydellisempään 
käsin tekemiseen, mutta pohjimmil-
taan olemme samanlaisia. Joku vain 
päätti sijoittaa meidät eri laatikoi-
hin.” •

Anna Rikkinen käsittelee koruteoksissaan koristautumisen teemaa ja siihen liittyvää kehollisuutta. 
Teos After Marie-Antoinette on vuodelta 2012.

Juhana R
ikkinen

 
Yhteispohjoismainen Nordic Craft 
-paviljonki kokosi yhteen 25 poh-
joismaista nykytaiteilijaa  Pariisin 
Révélations-messuilla 10.-13.9.2015. 

Suomesta mukana olivat tekstiilitaiteilija Dee-
pa Panchamia, korutaiteilija Maria Nuutinen, 
keramiikkataiteilija Saana Murtti, tekstiilitai-
teilija Sonja Löfgren ja keramiikkataiteilija Na-
thalie Lahdenmäki. Mukana ovat myös lasitai-
teilija Renata Jakowleff ja korutaiteilija Anna 
Rikkinen. www.magiclanguage.no
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Kiinnostaako 
Kiasma?

 
Moni nykytaiteilija käyttää taidete-

ollisia materiaaleja tai työtapoja: Heli 
Ryhänen ompelee isoja ihmisveistoksia 
tekonahasta, Kaarina Kaikkonen koko-
aa installaatioita kierrätysvaatteista, ja 
Kiasmassa nähtiin muutama vuosi sit-
ten Kaija Papun virkkaama luonnolli-
sen kokoinen poliisiauto.

Tommi Toija muovailee samaa savi-
hahmoa yhä uudestaan, Kim Simons-
son ja hänen mangavaikutteiset poslii-
niveistoksensa ovat näytteillä joskus 
Arabian taideosastolla, joskus taidegal-
lerioissa. Aamu Song ja Johan Olin ovat 
sekä teollisia muotoilijoita että taitei-
lijoita.

Kiasman kokoelmaintendentti Arja 
Miller sanoo, että heidän kokoelmiinsa  
valitaan tätä aikaa mahdollisimman 
monipuolisesti kuvastavaa ajankohtais-

ta nykytaidetta materiaalista, tek-
niikasta ja myös koulutustaustasta 
riippumatta. ”Silmät auki ja avoimin 
mielin seuraamme kenttää.”, Miller 
kertoo.

”Kiasman hankintalautakunnas-
sa on juuri siksi monta henkeä, että 
taidekenttää voidaan seurata laa-

jemmin ja hankinnoista voidaan kes-
kustella.” Tärkeintä uuden teoksen 
hankinnassa on, että teos viestii jotain 
uutta taiteen tai ympäröivän maail-
man nykytilasta. 

Designmuseon amanuenssin Kata-
rina Siltavuoren mielestä on tekijästä 
kiinni, missä kontekstissa hän haluaa 
esittäytyä. ”Tietysti on oltava itsevar-
ma tekemisestään, jotta voi päästä ha-
luamaansa paikkaan. Taideteollisilta 
taiteilijoilta kuulee joskus valitus-
ta, etteivät he pääse näytteille taide-
museoihin. Ryhmässä se onkin vai-
keampaa tasoerojen vuoksi.       
Onko kyse myös rohkeuden puuttees-
ta? ”Ehkä”, Siltavuori sanoo ja toivoo, 
että Suomeen saataisiin kotimaiseen 
ja kansainväliseen taideteolliseen tai-
teeseen keskittyvä galleria. •

NÄKÖKULMA

TÄRKEINTÄ ON, 
ETTÄ TEOS 

VIESTII UUTTA  
TAITEEN TAI YMPÄ-
RÖIVÄN MAAILMAN 
NYKYTILASTA.



Samu Hällforsin työn ytimessä on koko-
naisvaltaisen käyttäjäkokemuksen ym-
märtäminen.

WWW.IMM-COLOGNE.COM

Päivi Ahvenainen, Edelte Oy, Sahakyläntie 5, 04770 Sahakylä,  Puhelin + 358 10 616 8400, Fax + 358 10 616 8402, koelnmesse@kolumbus.fi

CREATE. FURNISH. LIVE.
KANSAINVÄLISET SISUSTUSMESSUT

18.–24.01.2016

Sisustussuunnittelun maailma kokoontuu Kölniin.

Huipputapahtuma jo heti vuoden alkuun: tammikuussa keskellä Eurooppaa järjestettävät 

imm cologne – messut esittelevät alan tärkeimmät  suuntaukset ja virikkeet. Tapahtumassa 

sinulla on tilaisuus kohdata yhdellä kertaa huonekalualan näytteilleasettajia kaikkialta maail-

masta sekä tutustua ainutlaatuiseen tarjontaan, joka kattaa niin erilaiset sisustusideat, kodin 

pientuotteet kuin huippuluokan sisustussuunnittelun taidonnäytteetkin – aina LivingInteriors- 

tapahtumassa esiteltäviin kylpyhuone- ja tilasuunnittelun uusimpiin ratkaisuihin saakka.

Kylpyhuone- ja 
tilaratkaisuille 
omistettu tapahtuma  
imm cologne – 
messuilla.

210x280-IMM16 SF-ORNAMO tiedote.indd   1 16.10.15   13:00
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L
uota näkemykseesi ja  ver- 
kostoidu yhteiskunnalli-
sesti. Lähde rohkeasti mu-
kaan  yhteissuunnittelu-
projekteihin näyttämään, 

mitä muotoiluajattelu on". Näin muo-
toilija  Karoliina Vilander kannus-
taa Ornamon jäseniä. Väistyvällä pu-
heenjohtajalla on ratkaisu alan kasvua 
hidastavaan kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamattomuuteen. Se on voimien 
yhdistäminen ja muotoilun jakeluka-
navien uudelleenajattelu. 

Vilander uskoo vahvasti suomalai-
seen muotoiluosaamiseen, jolle hänen 
mukaan on luonteenomaista vastuulli-
nen, luonnonvaroja kunnioittava ajat- 
telutapa.  Suomalainen muotoilu ja 
muotoilukenttä ovat kuitenkin käy-
mistilassa. Materiaalipohjaisesta suun- 
nittelusta moni on jo siirtynyt kohti 
immateriaalista yhteiskehittelyä.  Tu- 
levaisuuden työ, toimenkuva ja tiimi 
on luotava entistä useammin itse.

Yhteistyöstä syntyy työtä
Muotoilijat voivat osallistua monia-

laisiin yhteissuunnitteluprojekteihin 
tinkimättä omasta taiteellisesta näke-
myksestään: – Isojen yhteiskunnallis-
ten haasteiden ratkaiseminen vaatii 
rutkasti uutta luovaa ja pelkäämätön-
tä ajattelua. Tämä tarkoittaa muotoi- 
lijoille työtä. Alallamme on paljon 

pieniä toimijoita. Kun yhdistämme 
osaamista, kasvatamme vaikuttavuut-
tamme ja pystymme yhdessä osallis-
tumaan isompiin projekteihin, Vilan-
der korostaa.

Vilanderin aikana Ornamon hallitus 
on halunnut kannustaa muotoilijoita 
yhteiskehittelyyn myös Kipinärahalla:

"Emme ole myöntäneet Kipinära-
haa yksittäisille toimijoille yksittäi-
siin tempauksiin, vaan ehtona on ol-
lut, että hankkeen takana on laajempi 
konsortio ja että se, mitä tehdään hyö-
dyttää laajemmin koko jäsenkuntaa 
ja alaa", Vilander kertoo. Kipinärahaa 
ovat saaneet mm. ikääntyville taitei-
lijoille ja muotoilijoille suunniteltu 
senioritalohanke ja valtakunnallinen 
lapsiperheille suunnattu taidetyöpa-
jahanke. 

Verkosto auttaa vastaamaan  
kysyntään

Toimiva ja laaja verkosto on tärkeä  
paitsi työtilaisuuksia etsiessä, myös 
tilanteessa, jossa tulee äkillisesti ky-
syntää. " Liian monta kertaa on käy-
nyt niin, että kun asiakas haluaa tehdä 
suuren tilauksen, muotoilija ei pysty-
kään sitä toimittamaan. ”Vain minä 
ja puukko”- asetelma on hieno ja mo-
nella tapaa kunniakas, mutta kohtaa 
haasteita kysynnän kasvaessa. Verkos- 
to auttaa vastaamaan kysyntään", Vi-

lander tiivistää. 
Vilander ymmärtää, että kaikille 

yhteissuunnittelu ei sovi. Moni halu-
aa toimia fokusoidummin, keskittyen 
omaan ilmaisuun, eikä löydä luonte-
vaa roolia monialaisessa tiimissä ja 
alati vaihtuvissa teemoissa.

Kohti immateriaalista muotoilua
Muotoilu on vuorovaikutteista pal-

veluliiketoimintaa, jossa haetaan vas-
tuullista ratkaisua asiakkaan ongel-
maan, parempaa huomista rakentaen.

Vilanderin oma tie on kulkenut ur-
heiluvaatesuunnittelijasta yhteiskun-
nallisia ongelmia ratkovien monialais- 
ten hankkeiden synnyttäjäksi ja vetä- 
jäksi. Hänen mukaansa valtaosalla  
muotoilijoista on menossa samankal- 
tainen murros.  "Tästä huolimatta 
edelleenkin tarvitaan myös materiaa-
lipohjaisia huippuosaajia", Vilander 
korostaa.

Jääkö muotoilun suunnittelu  
Suomeen? 

Hiljattain Nanso ja Arabia kertoi-
vat siirtävänsä tuotannon ulkomaille. 
Moni on lohduttautunut sanomalla, 
että muotoilun suunnittelu jää vielä 
Suomeen. Vilander kuitenkin muis-
tuttaa, että tuotannon lisäksi myös 
suunnittelun ostaminen on päivä päi-
vältä globaalimpaa. Markkinat mää-

YHTEISTYÖLLE 
ALTISTAJA
Ornamon väistyvät puheenjohtaja uskoo vahvasti 
suomalaiseen muotoiluosaamiseen. Muotoiluala 
ei Karoliina Vilanderin mukaan pärjää yksin.

Teksti: Päivi Lehto-Trapnowski

Kuva: Anni Koponen

”
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räävät, kuka suunnittelutyön saa. 
Suunnittelukilpailuiden rajoituk-

siin Vilander ei usko: "Minusta on te-
kohengitystä, jos määrätään, että jo-
honkin kilpailuun saisivat osallistua 
vain suomalaiset suunnittelijat. "

Vilanderin mukaan suurin uhka 
suomalaiselle muotoilulle on pel-
ko. Hän korostaa, että tärkeintä on, 
että suomalainen muotoilu ei unohda 
omaa erityslaatuisuuttaan ja ala  
kopioida muita. 

Palkkaa muotoilija päiväksi
Vain 20 % pk-yrityksistä hyödyntää 

muotoilua toiminnassaan. Vilanderin 
mukaan syynä on se, että varsinkaan 
pienemmät yritykset eivät oikein tie-
dä, mitä muotoilu itse asiassa on. Kui-
tenkin muotoilu on erityisesti tiuk-
koina aikoina hyvä tapa erottautua ja 
lisätä kilpailukykyä. 

Jotta muotoilulle riittää kysyntää, 
muotoilun hyödyt julkiselle sektoril-
le, yrityksille ja kolmannelle sektorille 
täytyy pystyä esittämään konkreetti-
sesti.  – Se määrää, muuttuuko muo-
toilu leiväksi vai ei.  

Vilanderin mielestä yrityksille pi-
tää tarjota matalan kynnyksen tapa 
ostaa muotoilua. Visionääri maalailee 
yhdeksi lääkkeeksi muotoilualan hen-
kilöstövuokrausfirmaa, jonka kautta 
asiakasyritys voisi tilata muotoilijan 

Karoliina Vilander haluaa kiittää kaikkia Ornamolaisia tulisieluja antoisista hallitustyövuosista.

käyttöönsä vaikka vain yhdeksi päi-
väksi. Sen jälkeen asiakas voisi päät-
tää jatkosta. "Moni muotoilija saattaa 
aluksi vierastaa ajatusta. On kuitenkin 
muistettava, että bisneslogiikat muut-
tuvat.  Tarvitaan uudenlaista ajatte-
lua ja uusia toimintamalleja, uusia 
helppoja jakelukanavia. Siitä kertoo jo 
sekin, että Toimiva kaupunki-hank-
keessa suosituin palvelutuote oli päi-
vän mittaiset muotoiluklinikat, joita 
pidettiin julkiselle sektorille". 

Niukkuuden hyödyt
Finnish Design Centeriltä, muotoi- 

lualan organisaatioiden muodostamal-
ta ekosysteemiltä Vilander odottaa 
paljon. Onnistuminen vaatii kuiten-
kin raja-aitojen kaatamista ja oman 
organisaation etujen ajamisen unoh-
tamista. "Tiukkeneva rahoitus ohjaa 
eri organisaatioita työskentelemään 
yhdessä. Niukkuus tekee hyvää suo-
malaiselle muotoilulle, se tuo ihmisiä 
ja organisaatioita yhteen. Nähtäväksi 

TULEVAI- 
SUUDESSA  

TYÖ, TOIMENKUVA 
JA TIIMI ON  
LUOTAVA  
ENTISTÄ  
USEAMMIN ITSE.

NÄKÖKULMA   

jää, yhdistyvätkö Suomen muotoiluor-
ganisaatiot vai päädymmekö ainoas-
taan lisäämään yhteistyötä? Jonkin on 
kuitenkin muututtava. Tällä hetkellä 
teemme työtä suomalaisen muotoilun 
eteen aivan liian erillämme, ja yhtei-
nen selkeä tavoite sekä kirkas suoma-
laisen muotoilun viesti puuttuu".

Puheenjohtaja on fasilitaattori
Vilanderin mukaan hallitustyö on 

vastuullista, luovaa asiantuntijatyö-
tä. Se tarjoaa etuoikeuden vaikuttaa 
oman alan kehitykseen.  "Hallituksen  
kokoukset ovat työpajoja, joissa pu-
heenjohtaja toimii fasilitaattorina. Ai-
heita katsotaan luovasti, mutta sään-
nöt huomioiden. Luottamuksen ja 
hyvän mielen ilmapiirin luominen on 
keskeistä", Vilander kiteyttää.

Vilander haluaa toivottaa tulevalle 
Ornamon hallitukselle ja puheenjoh-
tajalle intohimoisia laajoja keskuste-
luja, raikuvaa naurua sekä pelkäämä-
töntä päätöksentekokykyä. •



It’s a fact – when we interact with people 
with similar minds and dreams they become 
valuable not only to our senses but to our 
business. Be one of the first to capture the 
essence of new trends at the world’s largest 
meeting place for Scandinavian design.  
Just outside the beautiful city of Stockholm 
over 700 unique design companies have 
made it possible for you to see their work.  
Be inspired, by the most exciting lecturers 
among the established and the up and  

coming within the business at the Stockholm 
Design Talks. Or get your kick out of the 
unique inspirational exhibitions. It’s a perfect 
venue for creating opportunities to establish 
new and inspiring contacts, which will be 
beneficial to both parties. Stay on top – visit  
a fair with a Scandinavian flair.

While here – Stockholm Design Week is also 
up and running in the city during the same 
week as the Stockholm Furniture & Light Fair.

Stay On Top
    With
           Us
Stockholm
Furniture
     & Light Fair 
February 9–13
          2016stockholmfurniturefair.com 
northernlightfair.com  
stockholmdesignweek.com
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Hanna Södeström

Projektitutkija

Uuden äärellä

YTIMESSÄ 

T
aiteilijan apurahajärjes-
telmä on luotu taiteen 
edellytysten turvaami-
seksi. Kuvataiteilijoilla 
ei ole näyttelijöiden tai 

muusikoiden tapaan työllistäviä ra-
kenteita, joten apurahajärjestelmä on 
ollut tärkeä ansainnan malli, johon on 
liittynyt vahvasti myös ajatus taiteen 
autonomiasta.

Järjestelmä palvelee erityisesti 
niitä onnekkaita, jotka pääsevät niin 
kutsuttuun apurahaputkeen. Jatkuvan 
apurahan turvin taiteilija voi keskittyä 
työhönsä; kehittyä taiteilijana ja osal-
listua näyttelyihin museoissa ja galle-
rioissa.  Niiden tuoman näkyvyyden 
on ajateltu johtavana myytyihin töihin 
ja uusiin apurahoihin, jotka puoles-
taan mahdollistavat ammatillisen ke-
hityksen ja jatkuvuuden.

Apurahoja jakavat tahot ovat perin-
teisesti jakautuneet kahteen: ajatuk-
sena on, että säätiöt toimisivat pon-
nahduslautana ja jo vakiintuneita 
taiteilijoita tukee valtio, kuten kerro-
taan SKR:n julkaisussa Rahan kos-
ketus. Kun taiteilijan apurahajärjes-
telmää tutkiskelee apurahaputken ja 
rahoittajien "työnjaon" kantilta ei voi 
olla ajattelematta, etteikö järjestelmä 
olisi toimiva niin taiteilijan, rahoitta-
jan, taidelaitosten kuin yhteiskunnan-
kin kannalta. Tämä varmasti onkin 
ollut tavoitteena, kun taiteen rahoitus-
järjestelmää on lähdetty kehittämään.

Taiteen tekemisen todellisuus tänä 
päivänä on monelle erilainen kuin 
apurahojen kultakautena. Koulutet-
tuja taiteilijoita on nyt enemmän kuin 

koskaan ja kilpailu apurahoista on ko-
ventunut. Nykyinen järjestelmä, jossa 
näkyvyys on meriitti antaa ymmärtää, 
että vain tekemällä työtä (nyt) näyt-
telynjärjestäjien ehdoilla, mahdolli-
sesti ilman palkkiota, tekijänoikeus-
korvausta tai kirjallista sopimusta, 
taiteilija voi saada korvauksen työs-
tään (tulevaisuudessa).

Ornamon ja Suomen Taiteilijaseu-
ran toteuttaman toteutetun näyttely-
palkkiokyselyn vastauksista paljastui, 
että osa taiteilijoista ei enää aio osal-
listua näyttelyihin, joista joutuu mak-
samaan vuokraa tai ei saa  korvausta 
(edes) koituneista kuluista. Näkyvyy-
teen perustuvan"taiteilijan apurahan" 
kannalta tämä on huolestuttavaa, sillä 
se osoittaa, että näyttelyiden yhteys 
apurahoihin ja teosmyyntiin on hei-
kentynyt taiteilijoiden silmissä. Toi-
sin sanoen taiteilijan kannalta apura-
han logiikka pettää; se ei kannusta tai 
tue ammattimaista taiteen tekemistä 
niin kuin sen on tarkoitus.

Yksittäisen taiteilijan kannalta on 
rohkea päätös olla osallistumatta 
näyttelyihin tämän järjestelmän va-
lossa, mutta jokaisen taiteilijan vas-
taavanlainen päätös tukee toisen tai-
teilijan pyrkimyksiä saada työstään 
korvaus. Nykyistä järjestelmää yllä-
pitää myös sen hiljainen hyväksyntä. 
Pohjimmiltaan kysymys on oman työn 
arvosta, joka jokaisen taiteilijan tulee 
tuntea, vaikka sen hahmottaminen on-
kin haastavampaa kuin "tavallisessa" 
työssä.

Taiteilija-apuraha on osa valtion 
taiteen apurahakokonaisuutta, jota ai-
otaan uudistaa tällä hallituskaudella. 
Kyselyn tulosten valossa on selvää, että 
taiteilijan apurahan tulee jatkossa vas-
tata paremmin taiteilijan todellisuut-
ta; tukea taiteilijan toimimista taiteen 
markkinoilla taiteilijan uudenlaisia 
työmahdollisuuksia ja näyttelyyn osal-
listumista. Ornamo ajaa rahoitusjär-
jestelmän uudistamista ammattimai-
sen työn tekemisen näkökulmasta. Nyt 
kannattaa pohtia, kuinka "kulttuurin 
miljardista" saadaan eniten irti. •

TAITEEN 
TEKEMISEN 

TODELLISUUS TÄNÄ 
PÄIVÄNÄ ON 
ERILAINEN KUIN 
APURAHOJEN 
KULTAKAUTENA. 

ILMAN 
NÄYTTÖJÄ EI 

SAA APURAHAA,
ILMAN APURAHAA
EI SAA
TYÖRAUHAA. 
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Uusi laki parantaa sisustusarkkitehtien mahdolli-
suuksia toimia pääsuunnittelijana. Kahden konka-
risuunnittelijan mielestä muutos parantaa sisustus-
arkkitehtien mahdollisuutta toimia laaja-alaisissa 
suunnittelutehtävissä. Mutta kuinka pääsuunnitteli-
jaksi oikein pääsee?  

Teksti: Päivi Lehto-Trapnowski

Henkilökuva: Elisa Pyykkönen

 
Ympäristöministeriön ohje rakennus-
ten suunnittelijoiden kelpoisuudesta:

www.ym.fi/download/Ymparistoministerion_

ohje_rakennusten_suunnittelijoiden_kelpoi-

suudesta/ed413935-bbd6-425c-827e-ab5ae-

5ceecb9/109804

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Asetuksilla_

yhtenaisyytta_rakentamisen

TYÖELÄMÄSSÄ

Sisustusarkkitehti  
pääsuunnittelijana

P
ääsuunnittelijapätevyys 
 lisää sisustusarkkitehdin 
mahdollisuuksia itsenäi-
seen työhön, joustavoittaa 
suunnittelua ja vähentää 

byrokratiaa. Nyt on mustaa valkoisel-
la siitä, että sisustusarkkitehdeillä on 
oikeus toimia pääsuunnittelijana ra-
kennuksen muutos- ja korjaustöissä 
tavanomaisessa ja vaativissa suunnit-
telutehtävissä. 

Etenkin itsenäisenä ammatinhar-
joittajana toimivalle sisustusarkkiteh-
dille lainmuutos tuo selkeyttä oman 
ammatin harjoittamiseen ja siihen 
liittyviin pääsuunnittelijakäytäntöi-
hin. "Tästä lähtien suunnittelijoiden, 
virkamiesten ja rakentajien on hel-
pompi toimia yhdessä kun ohjeet ovat 
selkeät", sisustusarkkitehti Matti Ku-
lovesi uskoo.

Vanha laki ei toiminut
Uudistus on tervetullut, sillä vanha,  

vuonna 2001 voimaan tullut rakenta- 

mismääräyskokoelman osa eli A2 , oli 
huonosti laadittu. Se aiheutti koko ra-
kennusalalle sekaannusta pääsuun- 
nittelijapätevyyksistä ja niiden tulkin-
noista. Sisustusarkkitehtejä rakenta-
mismääräyskokoelma ei maininnut 
lainkaan. Eri ammattikuntien edun-
valvonta sotki osaltaan käytäntöjä. 
Muutos saatiin aikaan kun SIO ja Or-

namo tekivät vaikuttamistyötä ja kir-
jelmöivät ympäristöministeriöön.

Sisätilojen muutoksia koskevissa 
rakennushankkeissa sisustusarkki-
tehdit ovat periaatteessa tähänkin asti 
voineet toimia pääsuunnittelijana.   
Käytäntö on kuitenkin vaihdellut eri 
puolilla maata. Sisustusarkkitehti 
Martti Lukander uskoo, että käytän-
nöt yhtenäistyvät kun asia on kir-
jattu lakiin ja ympäristöministeriön 
ohjeistuksiin. " Tämä antaa sisustus-
arkkitehdeille selkänojaa pitää huolta 
suunnittelijan oikeuksistaan", Lukan-
der sanoo.

Pääsuunnittelija hoitaa  
koko paletin 

Lukander on toteuttanut pääsuun-
nittelijana lukuisia käyttötarkoituk- 
sen muutoksia kuten ravintolan sisä- 
tilojen suunnittelua. Keväällä 2015 
valmistui Helsingin Bulevardilla si-
jaitsevan Tony´s delin laajennus. 
"Muutimme entisen gallerian ra- 

UUDET SUUN-
NITTELUTEHTÄ-

VÄLUOKAT OVAT
VÄHÄINEN,
TAVANOMAINEN, 
VAATIVA JA  
POIKKEUKSELLISEN 
VAATIVA.
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Mistä on kyse?

Rakennusalan pätevyyksiä selkey-
tettiin vuoden 2014 maankäyttö- 
ja rakennuslaissa (MRL). Keväällä 
2015 lakia täsmennettiin ohjeella, 
jossa säädetään suunnittelualoit-
tain, milloin vaativuusluokka mää-
ritetään vähäiseksi, tavanomaisek-
si, vaativaksi ja poikkeuksellisen 
vaativaksi. Ohjeessa on määritel-
ty myös sisustusarkkitehdin am-
matti- ja rakennussuunnittelijapä-
tevyys. 

Sisustusarkkitehdeille annetaan 
oikeus toimia tietyin ehdoin pää-
suunnittelijana rakennuksen muu-
tos- ja korjaustöissä sekä tavan- 
omaisessa että vaativissa suun 
nittelutehtävissä. Tutustu ohjeisiin 
ympäristöministeriön kotisivuilla. 

Martti Lukander toimi pääsuunnittelijana Helsingin Bulevardilla sijaitsevan Tony´s Delin laajennuksessa. 
Entinen galleria muutettiin ravintolasaliksi ja samalla uusittiin talotekniikka ja rakennettiin hissi.  
Suunnittelussa olivat mukana myös Lassi Heikkinen ja Oona Airas.

vintolasaliksi, uusimme talotekniikan 
ja rakensimme hissin". 

Tony´s delin pääsuunnittelijana Lu-
kander piti paletin kasassa erilaisten 
viranomaisten kuten rakennusvalvo-
jan, kaupungin rakennusviraston, tila-
keskuksen ja kaupunkisuunnitteluvi-
raston kanssa.

"Esimerkiksi ravintolan omistajat  
harvoin tietävät miten toimia viran- 
omaisten kanssa. Silloin pääsuunnit- 
telija voi paitsi suunnitella muutok-
sen, myös huolehtia lupien hakemi- 
sesta ja siitä, että kokonaisuus nou-
dattaa määräyksiä ja hyvää rakennus-
tapaa", Lukander kuvailee.

Silloin kun projekti vaatii rakennus- 
lupaa, on tärkeää ja luontevaa, että 
sama henkilö, jolla on kokonaisuus 
hallinnassa, hoitaa myös pääsuunnit-
telijan tehtävät. "Näillä lakimuutok-
silla pyritään parantamaan rakenta- 
misen laatua ja poistamaan ”bulvaani-
en”  käyttö lupatehtävissä", Lukander 
luonnehtii.Martti Lukander ja Matti Kulovesi uskovat että lainmuutos selkeyttää sisustusarkkitehtien asemaa.
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Mitä pääsuunnittelijaksi  
hyväksyttävältä  
vaaditaan?

Uuden lain mukaan pääsuunnitte- 
lijan on täytettävä rakennus- tai 
erityissuunnittelijan kelpoisuusvaa-
timukset vähintään samalla tasolla 
kuin kyseisen rakennushankkeen  
vaativimmassa suunnittelutehtä- 
vässä. Sisustusarkkitehtien vaati-
mukset on sisällytetty ympäristö-
ministeriössä rakennussuunnitteli-
joiden taulukkoon. Tavanomaisissa 
suunnittelutehtävissä pääsuunnit-
telijalta vaaditaan kolmen vuoden 
kokemus avustamisesta rakennus-
suunnittelussa. 

Vaativissa suunnittelutehtävis-
sä pääsuunnittelijalta vaaditaan 
yhteensä kuuden vuoden koke-
musta: neljän vuoden kokemusta 
tavanomaisista rakennussuunnitte-
lutehtävistä ja kahden vuoden ko-
kemusta avustamisesta vaativissa 
suunnittelutehtävissä. 

Laki ei mainitse, että sisustusark-
kitehti voisi olla pääsuunnittelija 
poikkeuksellisen vaativassa koh-
teissa. Päätösvalta asiassa on  
kuitenkin aina rakennusvalvojalla.

Millaisissa hankkeissa 
sisustusarkkitehti  
voi toimia pääsuunnit- 
telijana? 

Sisustusarkkitehdilla työtehtä-
vät vaihtelevat projektikohtaises-
ti. Usein tehtävät sisältävät keveitä 
tilajärjestyksen muutoksia, kuten 
kalustesuunnittelua, pintamateri-
aalien ja tekstiilien suunnittelua, 
joissa rakennuslupaa ei tarvita

Tyypillisiä hankkeita, joissa sisus-
tusarkkitehdit voivat toimia pää-
suunnittelijana, ovat sisätilojen 
käyttötarkoituksen muutokset se-
kä huoneistojen yhdistämiset tai 
erottamiset, jälkiasennettavat his-
sit, märkätilamuutokset sekä sisä-
tilojen muutoksista johtuvat vähäi-
set julkisivujen muutokset, kuten 
ikkunaan tai oveen kohdistuvat 
muutokset, mainoskyltit sekä te-
rassien rakenteet. 

Joissain tapauksissa sisustusark-
kitehti voi olla pääsuunnittelijana 
myös kevyiden ulkorakennusten 
kuten vajojen, pihamökkien ja ait-
tojen rakentamisessa. 

Käytännöt vaihtelevat 
Vaikka uusi laki selkeytti tilannet-

ta, ei pääsuunnittelijan pätevyyden 
osoittaminen ole "läpihuutojuttu". 
Tähän vaikuttavat rakennusalan mo-
nimutkaiset käytännöt. Vaikka pää-
suunnittelijaksi haluavalla sisustus-
arkkitehdillä olisi tarvittava koulutus, 
hyväksyntään vaikuttavat myös refe-
renssit sekä viranomaisten tulkinnat.

Lisäksi käytännöt eri puolilla maa-
ta ovat olleet vaihtelevat: pääkaupun-
kiseudun kaupunkien viranomaisilla 
pääsuunnittelijapätevyyden kriteerit 

ovat yleensä olleet vaativammat kuin 
muualla Suomessa.

Ei ihme, että moni sisustusarkki-
tehti on ollut kummissaan tilanteesta. 

Mikä sitten olisi sisustusarkkiteh-
dille paras keino tulla hyväksytyksi 
pääsuunnittelijaksi rakennushank-
keisiin?  Rakennusvalvontaviran-
omainen suosittelee, että pienenkin 
projektin alkaessa käydään alueen lu-
pa-arkkitehdin kanssa  ennakkoneu-
vottelu hankkeesta. Tässä yhteydes-
sä selvitetään myös pääsuunnittelijan 
pätevyys. Kun ollaan ensimmäistä 
kertaa asialla, neuvottelussa kannat-
taa olla mukana tutkintotodistukset 
 ja referenssit, joiden perusteella vi-
ranomainen tekee päätöksensä.   
Monissa kunnissa rakennusvalvojalla 
on oma rekisteri, johon tutkintotodis-
tukset ja muut dokumentit talletetaan 
ensimmäisen neuvottelun jälkeen. 
Seuraavilla kerroilla asia helpottuu.

Määritelmät ovat häilyviä
Viranomaiset vastaavat myös ra-

kennussuunnittelutehtävien määrit-
telystä vähäinen, tavanomaiseen,  
vaativaan ja poikkeuksellisen vaati-
vaan luokkaan. Rajat ovat kuitenkin 
veteen piirrettyjä viivoja.  

Historialliset kohteet luokitellaan 
usein suoraan poikkeuksellisen vaa-
tiviksi. Kuloveden mukaan määritel-
mä on sisustusarkkitehdin kannalta 
ongelmallinen, sillä poikkeuksellisen 
vaativassa kohteessa saattaa olla työ, 
joka itsessään ei ole erityisen vaativa,  
esimerkiksi seinä- tai märkätilojen 
muutos. Silti on mahdollista, että si-
sustusarkkitehtia ei hyväksytä pää-
suunnittelijaksi. Edelleen on epäsel-
vää, miksi sisustusarkkitehti ei voisi 
toimia pääsuunnittelijana myös  
näissä poikkeuksellisen vaativissa 
kohteissa korjaus- tai muutostöissä.

Mikä on FISE:n asema? 
Yksi tapa osoittaa pätevyyttään on 

hakea rakennusalan pätevyyksiä  re- 
kisteröivän FISE:n rekisteriin. Eten-
kin aloitteleville sisustusarkkitehdeil-

le FISE:n kurssi ja koe on yksinkertai-
sin tapa lisätä mahdollisuuksia päästä 
pääsuunnittelijaksi. Kurssi antaa to-
della hyödyllistä tietoa velvollisuuk-
sista ja vastuista.  Juridista merkitys-
tä FISE-pätevyydellä ei ole.

FISE voi myöntää sisustusarkkiteh-
dille henkilöpätevyyden toimia pää-
suunnittelijana. Viranomaiset lukevat 
FISE-pätevyyden hakijan hyväksi kun 
haetaan kelpoisuutta toimia pääsuun-
nittelijana jossain tietyssä hankkees-
sa.  Se ei kuitenkaan takaa pääsyä 
pääsuunnittelijaksi. Viranomaiset 
määrittelevät kelpoisuuden hanke-
kohtaisesti. •
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Hollantilainen professori Kees 
Dorst on tutkinut pitkään muo-
toiluprosessia. Hänen kirjansa 

Frame Innovation: Create New Thin-
king by Design (2015) kertoo uskot-
tavasti, miten muotoilijat ratkaisevat 
sellaisia avoimia, monimutkaisia, liik-
kuvia ja verkottuneita ongelmia, joista 
vakiintuneet ongelmanratkaisun me-
netelmämme eivät selviä.

Salaisuus on uuden näkökulman – 
kehyksen (frame) – luominen ongel-
malliseen tilanteeseen. Siinä missä 
”muotoiluajattelu” keskittyy uusien 
ratkaisujen keksimiseen, kokeneet 
muotoilijat kehystävät ongelman uu-
destaan eri tavalla.

Tämä kehyksen idea on tuttu jo Do-

nald Schönin (1983) kirjoituksista, 
mutta vasta Dorst pystyy selittämään 
ajatuksen havainnollisesti. Kirja myös 
kertoo miten tämä näkökulman vaih-
taminen tehdään. Huomattavaa on, 
että julkinen sektori on hyödyntänyt 
kehystämisen ideaa ennen kaupallisia 
yrityksiä.

Akateemisen tanakka Frame Inno-
vation on helppolukuinen. Kirja sopii 
niille, jotka hakevat menetelmää muo-
toilutyöhönsä tai niille, jotka myyvät 
ja selittävät muotoilun ilosanomaa.•

Ilkka Kettunen

Kirjoittaja työskentelee muotoilun yliopet-

tajana Savonia-ammattikorkeakoulussa ja 

kirjoittaa blogia www.aatepaja.fi 

Kehystä ongelma 
uudestaan
Kees Dorst, 2015, Frame inno-
vation: create new thinking by 
design. Cambridge: MIT Press. 
204 sivua.

Merkitse 
kalenteriin 

kevään  
Forma-messut!

16.-17.3.2016
Messukeskus

Helsinki

Forma-messut on Suomen johtava lahjatavara- ja 
kodinsisustusalan ammattitapahtuma. Messuilla tutustut 
kotimaisiin tuotteisiin sekä alan uusimpiin trendeihin.  
Tervetuloa tekemään kevään ostoksia!

www.formakevat.fi

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
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KUKA MAKSAA,
KUKA VASTAA?

T
aiteilijana toimimiseen 
liittyy hyvin paljon erilaisia 
sopimuksia, mutta jo perus-
asioiden tuntemuksella 
pääsee pitkälle. Hyvin laa-

dittujen sopimusten avulla taiteilija 
voi taata asioiden sujumisen sekä tur-
vata oman asemansa. Hyvän sopimuk-
sen laatiminen edellyttää taiteilijalta 
käsitystä taiteen alan käytännöistä. 
Niihin sopimuksilla vaikuttamalla voit 
turvata oman asemasi ja rakentaa am-
matillista uraasi. 

Kun toimitaan yhteistyössä eri taho-
jen kanssa, on tärkeää huomioida lu-
kuisa joukko käytännön kysymyksiä jo 
sopimusvaiheessa. Näin vältytään vää-
rinkäsityksiltä ja saadaan yhteistyöstä 
sujuvampaa, kun tulevat askelmerkit 
ovat jo etukäteen selvät.

 Mieti konkreettisesti, mitä tuleva 
yhteistyö pitää sisällään ja mitä eri asi-
oita pitää huolehtia. Kuka vastaa teok-
sen toimittamisesta galleriaan? Kenen 
kustannuksella tämä tapahtuu? Miten 
teoksen palautus järjestetään? Kuka 
vakuuttaa teoksen näyttelyn ajaksi 
museossa tai galleriassa? 

Kuka vastaa teoksen siirrosta ja
vakuutuksista? 

Esimerkiksi taideteoksen välitys-
sopimuksessa kannattaa sopia teok-
sen siirron kustannuksista. Kannat-
taa määritellä yksityiskohtaisesti se, 
kuka vastaa vakuutuksista sekä ottaa 
vastuun maksuista. Näin taiteilijalle 
ei tule yllätyskustannuksia vakuutus-
maksujen tai kuljetusten muodossa. 

Sopimuksen teon jälkeen tulisi kaikil-
le olla selvää, kuka vastaa mistäkin ja 
miten asiat etenevät. 

Teoksen elinkaari huomioitava 
tilausteoksissa  

Tilausteosten kohdalla taiteilijan 
ammatilliseen vastuuseen kuuluu 
teoksen suunnittelu tilaajan reunaeh-
tojen mukaisesti. Suunnittelussa tulee 
huomioida mm. teoksen rakenteiden 
ja materiaalien kestävyys sijoituspai-
kassa. Jo suunnitteluvaiheessa tulee 
huomioida teoksen tuleva huolto, jotta 
se on toteutettavissa teoksen elinkaa-
ren ajan. Taiteilijan kannattaa käydä 
vuoropuhelua huollosta vastaavan ta-
hon kanssa, jotta varmistetaan teok-
sen toteuttamiskelpoisuus. Pahim-
massa tapauksessa jo melkein valmiit 
suunnitelmat voidaan hylätä huollon 
vaikeuden tai kalleuden vuoksi. Hoi-
to-ohjeiden toimittamisesta kannat-
taa sopia jo taideteoksen tilaussopi-
muksessa. 

Sujuvaa yhteistyötä 
alihankintoihin 

Aina taiteilija ei ole ainoa teoksen 
toteutukseen osallistunut. Taiteilija 
voi myös teetättää teoksen valmistuk-
sen tai osan teoksesta alihankkijalla. 
Teoksen asennus lopulliseen sijoitus-
paikkaan voidaan niinikään teetättää 
ulkopuolisella. Tällaisissa tilanteis-
sa taiteilijan tulee huolehtia, ettei hä-
nen vastuunsa laajene sellaisiin seik-
koihin, joihin hän ei voi vaikuttaa tai 
jotka eivät kuulu hänen ammattitai-

Janita Korva

T
dittujen sopimusten avulla taiteilija 
voi taata asioiden sujumisen sekä tur-
vata oman asemansa. Hyvän sopimuk-
sen laatiminen edellyttää taiteilijalta 
käsitystä taiteen alan käytännöistä. 
Niihin sopimuksilla vaikuttamalla voit 
turvata oman asemasi ja rakentaa am-
matillista uraasi. 
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kuisa joukko käytännön kysymyksiä jo 
sopimusvaiheessa. Näin vältytään vää-
rinkäsityksiltä ja saadaan yhteistyöstä 
sujuvampaa, kun tulevat askelmerkit 
ovat jo etukäteen selvät.

yhteistyö pitää sisällään ja mitä eri asi-
oita pitää huolehtia. Kuka vastaa teok-
sen toimittamisesta galleriaan? Kenen 
kustannuksella tämä tapahtuu? Miten 
teoksen palautus järjestetään? Kuka 
vakuuttaa teoksen näyttelyn ajaksi 
museossa tai galleriassa? 

Kuka vastaa teoksen siirrosta ja
vakuutuksista? 

sopimuksessa kannattaa sopia teok-
sen siirron kustannuksista. Kannat-
taa määritellä yksityiskohtaisesti se, 
kuka vastaa vakuutuksista sekä ottaa 
vastuun maksuista. Näin taiteilijalle 
ei tule yllätyskustannuksia vakuutus-
maksujen tai kuljetusten muodossa. 

Apua sopimusten 
laatimiseen

RT 01-11147
Taide rakennushankkeessa
Ohjeessa käsitellään taidehankkei-
den toteuttamista osana rakennus-
hanketta. Siinä kuvataan osapuol-
ten rooleja ja tehtäviä sekä anne-
taan tietoja taidehankkeiden suun-
nittelun ja toteutuksen käytännön 
vaatimuksista. Sitä voidaan sovel-
taa talonrakennus- ja infrahank-
keisiin. 

Ornamon taidesopimuspohjat 
Ornamon sopimuspohjien avulla 
voit laatia oman yksilöidyn sopi-
muksen. Pohjissa on valmiina tyy-
pillisimmät taidesopimuksissa 
huomioitavat kysymykset vaihto-
ehtoineen sekä hyvien sopimus-
käytäntöjen mukaisia lausekkeita.  
Pohjia voi muokata omaa tarvetta 
vastaaviksi. 

tonsa piiriin. Taiteilijan tulee rajata 
vastuunsa ainoastaan omaan taiteelli-
seen työhönsä. Hän ei saa joutua talo-
udelliseen tai muuhun vastuuseen, jos 
toimeksiannon saanut taho on tehnyt 
työssään virheen. Siksi on tärkeää että 
sopimuksessa kuvataan eri osapuol-
ten vastuualueet. •

SOPIMUSMALLIT



Kevyesti 
vai kasvuhakuisesti? 
Monta tapaa yrittää

Pienimuotoista toimintaa ilman omaa yritystä
Freelancer-työtä voi tehdä verokortilla, jolloin työstä saa joko palkkaa tai työkorvausta. Muista sopia onko kyseessä työsuhde 
vai maksetaanko sinulle työkorvausta. Jos kyse on työkorvauksesta, jäävät ennakonpidätys ja eläkemaksut sinun maksetta-
vaksesi, jonka on näyttävä myös korvauksen kaksinkertaistumisena.

Laskutusosuuskuntaan (esim. Ukko tai Eezy) rekisteröitynyt voi laskuttaa tekemänsä työn, josta palvelu perii muutaman 
prosentin provision. Tämä mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan ilman yrittäjäksi ryhtymistä. 

Omien yrittäjäsiipien kantavuutta voi testata ensin vaikkapa sivutoimisesti tai laskutus-
osuuskunnan kautta. Kun asiakkaita, vedenpitävä liiketoimintasuunnitelma ja ehkä vie-
lä sopiva yrittäjäkumppani löytyy, on aika perustaa oma yritys. Mutta olisiko toiminimi 
vai osakeyhtiö parempi valinta?

Työttömyysturvan ja laskutuspalveluiden käytön yhdistämisessä on vaihtelevia käytäntöjä. Työntekijällä 
voi olla oikeus soviteltuun ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Yksinyrittämisen taakkaa ja riskejä voi jakaa erilaisilla toimijoiden kumppanuuksilla ja yhteenliittymillä, 
vaikka liiketoiminnan yhdistämiseen ei olisikaan halua. Yhdessä voitte tarjota asiakkaille laajempia palve-
lukokonaisuuksia ja toiminnan volyymin kasvattaminen on helpompaa.

Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi eli toiminimen perustaminen
Toiminimi on matalan kynnyksen yrittäjyyden muoto. Se ei vaadi alkupääomaa ja ilmoituksen toiminimen perustamisesta voi 
tehdä helposti verkossa. Huomaathan, että toiminimiyrittäjä solmii kaikki sopimuksensa omalla nimellään ja vastaa yrityksen 
veloista ja velvoitteista yrityksen omaisuuden lisäksi henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yksinyrittäjä on myös haavoittuvas-
sa asemassa sairastuessaan tai ylikuormittuessaan. Ornamolaisista yrittäjistä miltei puolet toimii yksityisinä elinkeinonharjoit-
tajina.



YEL ja kassa turvaavat 
selustan
Yrittäjän sosiaaliturvan perusta on 
YEL-vakuutus. YEL-työtulon mu-
kaan määräytyvät mm. työttömyys- 
sairaus- ja vanhempainpäivärahat 
ja eläke. Siksi on tärkeää pitää se 
kohtuullisella tasolla. Lisäturvaa 
saat liittymällä yrittäjien työttö-
myyskassaan. Suomessa kassoja 
toimii kaksi, Ammatinharjoittajien ja 
yrittäjien työttömyyskassa ja Suo-
men Yrittäjäin työttömyyskassa. 
Myös KELA voi maksaa yrittäjälle 
tiettyjä päivärahoja.

Yritysmuodolla on väliä
Yritystoimintaa aloitettaessa olennainen ratkaisu on yritysmuodon valinta. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi perustettavan 
yrityksen toiminnan luonne, pääoman tarve, yrityksen perustamiseen ja toimintaan osallistuvien määrä, verotus- ja vastuu-
kysymykset. Joskus toimiva vaihtoehto voi olla myös sivutoiminen yrittäjyys palkkatyön ohella tai olemassaolevan yrityksen 
toiminnan ostaminen. 

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto. Ornamolaisten yrityksistä noin 40% osakeyhtiöitä. Yksityinen osakeyhtiö vaatii 
perustamisvaiheessa osakkailta yhteensä 2500 euron vähimmäispääoman. Osakkaat vastaavat yhtiön veloista vain tällä si-
joituksellaan. Voit valita yhtiömuodoksi myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön. 

Ethän unohda ottaa etukäteen selvää mikä vaikutus yrittäjyydellä on työttömyysturvaasi ja eläkekertymääsi.

Kartoita millaista taloudellista tukea voit saada. Starttiraha ei ole enää kohdistettu vain työttömille, mutta sen saa-
minen edellyttää usein yrittäjävalmennusta. Yrittäjäkoulutuksista on tietysti muutenkin pelkkää hyötyä.

Yrityksen kehittäminen vaatii usein suurempaakin ulkopuolista rahoitusta. Julkista rahoitusta voi hakea Tekesistä, 
ELY-keskuksista, Finnveralta, Sitralta, Forum Viriumilta tai Teollisuussijoituksesta. Yksityistä rahoitusta tarjoavat 
lukuisat sijoitusyhtiöt ja yksittäiset enkelisijoittajat. Muista myös joukkorahoituksen mahdollisuus. Erityisen kasvu-
haluisena voit hakeutua myös yrityskiihdyttämöön, esim. Tekesin Vigo ja sen alaohjelmat.

Osuuskuntakin on vaihtoehto
Työosuuskunta sopii sinulle, jos et tavoittele suuria voittoja, mutta kaipaat työyhteisöä. Osuuskunta järjestää puitteet sen jä-
senten työlle ja laskut ja sopimukset tehdään osuuskunnan nimissä. Osuuskunnan perustamiseen ei vaadita pääomaa.

Osuuskunnassa kannattaa olla vähintään seitsemän jäsentä. Silloin osakkaiden työ katsotaan työsuh-
teessa tapahtuvaksi, jolloin esimerkiksi oikeus työttömyysturvaan säilyy. Alle seitsemän jäsentä katso-
taan yrittäjiksi.

Lisät
ietoa

Yritys
-Suomi

 www.yrity
ssuomi.fi 

Uusyrit
yskes

kukset 

www.uusyrit
yskes

kus.fi 

Asta Boman-Björkell
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L
elumuseo Hevosenkengäs-
sä on esillä 70 vuotta vanhoja 
puunukkeja, joiden värit ovat 
haalistuneet ja kuluneet osit-
tain jo pois. Kolhujakin on tul-

lut. Kaj Franckin suunnittelemat nuket 
ovat kuitenkin viehättäviä, humoristisia 
ja liikuttavia. Franckin oppilas, teollinen 
muotoilija Juhani Salovaara kävi tutkimas-
sa, mittamassa ja valokuvaamassa nuket. 
Ne piti saada uudelleen tuotantoon.

Kouriintuntuvan tarkkaa tietoa
Nukkien tie Espoon modernin taiteen 

museon kyljessä sijaitsevaan lelumuse-
oon vei mutkien kautta.

Vuonna 2012 taloustilanne huononi ja 
Ornamo-Säätiön hallitus mietti uusia kei-
noja säilyttää ja kartuttaa pääomaansa. 
Samaan aikaan Ornamo ry lahjoitti Orna-
mo-Säätiölle Kaj Franckin perinnön. Se 
koostui pääosin Franckin luonnoksista, 
piirustuksista ja prototyypeistä.  
Heräsi ajatus perinnön hyödyntämisestä 
ja joidenkin esineiden saamisesta tuotan-
toon. Taidehistorioitsija Asta Boman teki 
perintöaineiston kartoituksen ja tallen-
nuksen.  

Valtaosa Franckin jäämistöstä on piir-
roksia ja valokuvia, mutta valmiista nu-
keista sai kouriintuntuvan tarkkaa tietoa. 
Myös Franckin 1970-luvulla japanilaiselle 
ravintolaketjulle suunnittelemasta astias-
tosta on olemassa prototyyppejä. Juhani 
Salovaara sai tehtäväkseen palauttaa  
nuket ja astiasto tuotantovalmiuteen.

Franckin liikuttavat nuket

Kaj Franck jätti perinnöksi valtavan mää-
rän luonnoksia, piirustuksia, prototyyppejä ja 
myös puunukkeja. Ornamo-Säätiö etsii keinoja 
tuotteistaa Franckin perintöä.

Teksti: Krista Launonen ja Ainomaija Lehtonen 

Kuvat: Juhani Salovaara

Toto-nuket tulivat myyntiin syksyllä 2014, mutta nyt nukkien kohtalo on auki.



Italia
partnerimaa

Ambiente 2016

Ambiente 2016 tarjoaa ainutlaatuisen 
näköalan kansainvälisiin markkinoihin. 
Maailman merkittävimmillä 
kulutustavaramessuilla pääset tutustumaan 
siihen, mikä on pinnalla muun muassa 
sisustamisessa, asusteissa, koruissa ja 
lahjatavarasektorilla. Tule kokemaan 
lumoava tuotevalikoima ja ottamaan siitä 
inspiraatiota omaan toimintaasi. 

Lisätietoja ja liput:
ambiente.messefrankfurt.com

Puh. 040 544 5577
info@fi nland.messefrankfurt.com 

12. – 16. 2. 2016
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Laatudesign on ajatonta
Koristeveistäjämestari Kaj Lindgård mitoitti nuket ohjeiden mu-

kaan ja Jurvan Young Skills -osuuskunta toteutti ne. Nuket valmis- 
tettiin pääosin käsin, sorvattiin mittoihin ja maalattiin. Pelkästään  
yhden nuken maalaamiseen kului melkein tunti. 

Keväällä 2012 säätiö solmi sopimuksen Artekin kanssa. Artek tilasi 
ensimmäisen sarjan nukkeja ja varasi oikeudet myös Franckin suun-
nittelemiin eläinhahmoihin ja astiastoon. Toto-nuket tulivat myyntiin 
syksyllä 2014. 

Astiaston myynti Japaniin alkoi lupaavasti, mutta muutamien kuu- 
kausien jälkeen tavarataloketju ilmoitti vetäytyvänsä vedoten huonoi-
hin talousnäkymiin. Samoihin aikoihin ensimmäinen Franckin luon-
noksiin perustuva keittiötekstiilimallisto tuli myyntiin Finlaysonilla. 
Yrityksen omistajavaihdoksen takia tilanne kuitenkin muuttui, ja so- 
pimus on nyt toistaiseksi avoinna.

Loppuvuodesta 2013 Artek siirtyi Vitran omistukseen. Toto-nuket 
olivat olleet myynnissä vain Suomessa ja menestys oli heikko niiden 
korkean hinnan vuoksi. Nyt nukkien kohtalo on auki.

Takaiskuista huolimatta työ jatkuu. Uusia mahdollisuuksia haetaan 
koko ajan, jotta nuket, tekstiilit, astiat ja muutkin Franckin suunnitte-
lemat esineet pääsevät tuotantoon. Laadukas design on iätöntä. •

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA 
HAETAAN,  

JOTTA NUKET JA MUUT  
KAJ FRANCKIN  
SUUN NITTELEMAT  
ESINEET PÄÄSEVÄT  
TUOTANTOON. 

Kaj Franckin 1970-luvulla japanilaiselle Seibu-ravintolaketjulle suunnitteleman  
astiaston laseja. Mallinnus: Ari Pöllänen. 

31
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SUUNNITTELIJA KERTOO

Sisustusarkkitehti SIO  
Kari Lappalainen

 1997
Toimisto
perustettiin 

 1999
Ensimmäi-
nen huvila 
rakennus-

 2001
Lóreal  
koulutus-
keskus

2006
LeviSpirit 
Kittilä, 15 
huvilarakennusta

2011
Vuoden  
hirsirakennus   
"Lokki"

Minna Borg

Askon Säätiö tukee suomalaisen muotoilu- ja 
ympäristökulttuurin kehittämistä ja lähiympäristömme 

teollisten valmisteiden laadun  kohottamista.

Asko
Avonius
Palkinto

Antti
Nurmesniemi 

Apuraha

Teemu
Hiltunen 
Apuraha

Askon 
Säätiön

Apurahat

www.askonsaatio.fi

A jattelin aikoinaan  järjestää 5-vuo- 
tisjuhlat toimistollemme, mutta mi-
nulle sanottiin että se on yrityksel-

le vasta merkkipyykki siitä kannattaako 
jatkaa. Juhlaan olikin sitten monta hyvää 
syytä kun täytimme 10 vuotta ”. Vuosien 
saatossa on kertynyt vankkaa kokemusta 
sekä julkisten että yksityisten tilojen suun-
nittelusta. Kari Lappalaisen sisustusarkki-
tehtitoimisto työllistää 6 henkeä ja sijaitsee 
pääkaupungin ydinkeskustassa sisäpihal-
la vanhan autokorjaamon tiloissa, viihtyi-
sästi kahdessa kerroksessa. "Samoissa 
tiloissa ollaan oltu koko ajan. Toimistossa-
ni työskentelee sisustusarkkitehtien lisäksi 
yksi arkkitehti." Kari on suunnitellut lukuisia 
pientaloja ja rakennusten muutoskohteita  
ja istunut seitsemättä vuotta arvioijana FI-
SEn  pientalojen pääsuunnittelijalautakun-
nassa." Monen muun ammattilaisen tavoin 
hänellä ei ole ollut aikaa suorittaa kyseistä 
pätevyysvaatimusta. "Kai se nyt kuitenkin  
on viimein tehtävä", Kari tunnustaa. Hän 
toiminut lähes kaikissa muutos- ja uudis-

Projektinhallintaa ja skissausta  
jo lähes 20 vuotta 

kohteissa pääsuunnittelijana, josta on 
kertynyt arvokasta kokemusta kokonai-
suuksien hallintaan. Kari työskenteli val-
mistuttuaan neljä vuotta Kaisa Blomstedtin 
toimistossa. "Loistava paikka oppia am-
mattikäytäntöjä ja asiakkuuksien hoitamis-
ta. Perustin oman toimiston 1997 ja olen 
kasvattanut  toimistossa neljä yrittäjän 
uralle lähtenyttä. Jos näen siihen potenti-
aalia, sille tielle kannattaa lähteä. Itse pää-
tin varhain että tähtään myös rakennusten 
suunnittelijaksi." 
    Toimistossa on esillä useita taidokkaita 
pienoismalleja, joita ei enää arkkitehtitoi-
mistoissa juurikaan tehdä. Pientaloprojek-
teissa he tekevät aina pienoismallit. Myös 
skissit tehdään käsin piirtäen. Mallinnukset 
ostetaan ulkoistettuna. Hyvästä projektin-
hallinnastaan kuuluisan toimiston organi-
sointiin on tähän asti riittänyt kynä ja pape- 
ria. "Emme ylläpidä projekti-exceleitä. Kaik- 
ki perustuu siihen, että projektissa on li-
säkseni yksi henkilö toimistolta. Rakennus-
aikataulut ja tehtävät listataan ja ruksataan 

jo tehdyt asiat tehdyiksi viikkotarkkuudel-
la ihan perinteiseen vihkoon.” Hän myös 
tallentaa kännykkäkameraan. Alalla hyvin 
pärjätäkseen täytyy olla asennetta ja työ-
tehtäviin tulee pureutua hyvin. ”Liian usein 
näkee keskeneräistä tai pinnallista suun-
nittelua. Teen urani aikana mieluummin 
hyviä ja aikaa kestäviä, mietittyjä kokonai-
suuksia, kuin 200 ravintolaa,  jotka pure-
taan ennemmin tai myöhemmin. Työn on 
oltava toki tuottavaa, mutta pääsen myös 
luomaan asiakkuus- ja työsuhteita, jois-
ta voi syntyä arvokkaita ystävyyssuhteita. 
On projekteja, joihin ei voi suhtautua las-
kemalla vain viivan alle jäävää summaa”. 
Yrittämisessä parhaimillaan projekti johtaa 
toiseen ja saadaan vaativampia ja mielen-
kiintoisempia tehtäviä ja kasvatetaan mie-
lenkiintoista asiakaskuntaa.  
    Kari asuu ja työskentelee keskustassa 
Sunnuntaisin häneen törmää varmimmin 
kulman takana olevassa Arkkitehtuurimu- 
seon kirjastossa, missä voi käydä luke-
massa alan uusimmat julkaisut. •

”
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suhteellisesti suurempaan kuin missään 
muussa muotoilun ammatissa. Heistä oli 
86 % naisia. Vaatetusalan, tekstiilialan, 
kankaan suunnittelun ja muun tuotemuo-
toilun työttömyys oli 549. Heistä oli 87 
% naisia. Keramiikka- ja lasitaiteilijoita oli 
84 työttömänä ja heistäkin 80 % naisia. 
Juuri näiden alojen työttömyyden naisval-
taisuus saa aikaan, että muotoilun työt-
tömistä kaksi kolmasosaa on naisia ja 
kolmannes miehiä keskittyen graafiseen 
suunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. 

Nuoret jäävät työelämän  
ulkopuolelle

Heikon talouskehityksen aikana työ-
elämään pääsy on vaikeutunut, mikä hei-
jastuu nuorten kasvavana työttömyyslu-
kuna.  Jopa 57 prosenttia muotoilualan 
työttömistä on 20-34-vuotiaita. Myös 
korkeakoulutettujen osuus on suuri, 60 
prosentin luokkaa työttömistä. Graafises-
sa suunnittelussa se on alempi (40 %), 

M
uotoilualan työttömyys on  
kasvanut vuoden 2012 alus-
ta vuoden 2015 elokuuhun 
mennessä 80 % ja se on 

2,4 kertaa korkeampi luku kuin elokuus-
sa 2008 seitsemän vuotta aiemmin. Hen-
kilölukuina muotoilualan työttömyys oli 
vuoden 2008 elokuussa 1228 työtöntä 
työnhakijaa. Edellisenä keväänä ja taas 
syksyllä käytiin alle tuhannen. Elokuussa  
2010 muotoilualalla oli 1482 työtöntä 
työnhakijaa ja elokuussa 2015 2689  
työtöntä.

Muotoilualan työttömyydestä vajaa 
puolet oli graafisen suunnittelun työttö-
myyttä ennen vuoden 2008 elokuuta ja 
siten ennen finanssikriisin puhkeamista. 
Siitä alkaen graafisen suunnittelun työttö-
myyden osuus on ollut muotoilualan työt-
tömyydestä yli 50 %, enimmillään jopa 58 
%. Se liittyy suuressa määrin teollisuuden 
rakennemuutokseen, saneeraukseen ja 
vähennyksiin. 

Graafisessa suunnittelussa oli elokuus-
sa 2015 1416 työtöntä työnhakijaa. Ai-
empien arvioiden perusteella liikutaan 
erittäin korkeissa lukemissa ja lukumää-
räisesti aivan eri tasoilla kuin missään 
muussa muotoilun ammatissa.

Teollisessa muotoilussa oli 291 työtön-
tä työnhakijaa. Heistä oli puolet naisia ja 
graafisessa suunnittelussa oli 55 % naisia 
ja 45 % miehiä. 

Sisustus- ja kalustesuunnittelussa oli 
349 työtöntä työnhakijaa. Luku on nelin-
kertaistunut elokuusta 2008 ja kasvu on 

mutta korkea sielläkin verrattuna koko 
väestöön. Useilla muotoilualoilla korkea-
koulutettujen osuus työttömistä on 80-90 
prosenttia. 

Yli 55-vuotiaiden osuus muotoilualan 
työttömistä on 13 % ja on taas seitse-
män vuoden aikana jonkin verran alentu-
nut. Tässä heijastuu se, että muotoilualan 
ikärakenne on nuorempi kuin työikäisen 
väestön yleensä. Alan nousu on tapahtu-
nut paljon myöhemmin kuin monilla muilla 
aloilla.

Joka tapauksessa muotoilualojen kes-
kimääräin työttömyys näyttää olevan liki 
kaksinkertaista yleiseen työttömyyteen 
verrattuna ja graafisen suunnittelun jopa 
kolminkertaista ja muidenkin muotoilualo-
jen työttömyys huomattavasti yleistä työt-
tömyyttä korkeampaa. 

Lisänäkökulman muotoilun työttömyy-
teen antaa kun tarkastellaan työnhaki-
joita, joita on enemmän kuin työttömiä 
työnhakijoita. Muotoilualalla työnhakijoita 
oli elokuussa 2015 peräti 4770. Joukossa 
oli siis 2 000 muita kuin työttömiä työn-
hakijoita. Valtaryhmä heistä oli työssä tai 
työsuhteessa olevia työnhakijoita eli yh-
teensä 1348 työnhakijaa. Jonkin verran 
oli lomautettuja ja lyhennetyllä työviikol-
la työn vähäisyyden takia. Tästä joukos-
ta 241 oli työssä palkkatuella, mutta 901 
tavallisessa työsuhteessa. •

MUOTOILU-
ALAN TYÖTTÖ-

MYYS ON KAKSIN-
KERTAISTA YLEISEEN 
TYÖTTÖMYYTEEN  
VERRATTUNA.

Pekka Tiainen

TYÖTTÖMYYS  
NAKERTAA 
MUOTOILUALAA

TIETOA ALASTA

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori taloustie-
teessä sekä neuvotteleva virkamies työ- ja 
elinkeinoministeriössä.
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Synkeiden työttömyyslukujen rin-
nalla tulisi tarkastella muotoilualan 
tarjoamia mahdollisuuksia. Työttö-
myyteen on suhtauduttava täydellä 
vakavuudella samalla kun nähdään, 
että muotoilu on kasvava ala. Se on 
jatkuvassa muutoksessa, johon hei-
jastuu nyt myös yhteiskunnallinen ra-
kennemuutos. Samalla on tarpeen 
nähdä, että muotoilu on osaltaan 
kasvun veturi. 

Muotoilu parantaa tuotteiden ja 
palveluiden laatua. Parhaimmillaan 
hyvä suunnittelu ottaa huomioon ym-
päristöystävällisyyden materiaaleissa 
tai tuotteen tai palvelun elinkaaressa, 
toiminnallisuuden sekä uusien tek-
nologioiden ja digitaalisuuden tarjo-
amat mahdollisuudet. Käden taidot, 
esteettisyys ja taiteellisuus ovat nekin 
olennaisia arvoja. Käyttäjälähtöisyys 
huomioi eri väestö- ja sosiaalisten 

ryhmien syvälliset tarpeet. Monitietei-
syys ja luovuus tekevät muotoiluosaami-
sesta ainutlaatuisen suunnittelun erityis-
alueen. Ihmislähtöisyys ja empatia ovat 
tulevaisuudessa arvokasta osaamispää-
omaa, kun yhteiskunnan haasteisiin et-
sitään kestäviä ratkaisuja.   

Elintason nousu ajan myötä lisää eri-
koistuotteiden ja niihin sisältyvän muo-
toilun kysyntää. Heikon talouskehityksen 
keskellä muotoilualalla on myös run-
saasti menestystä. Tarvitaan kuitenkin 
pidempään jatkuvaa suotuisaa kehitys-
tä, jotta työttömyys saadaan painettua 
alas. Odottelu ei kuitenkaan yksistään 
riitä, vaan tarvitaan yhteiskunnan toimia.

Korkean työttömyyden lisäksi muotoi-
lualalla on vähintään yksi suuri haaste: 
laadullinen työllistyminen. Työssä käyvi-
en työnhakijoiden runsas määrä paljas-
taa sen, että monetkaan muotoilualan 
koulutetuista eivät ole koulutustaan vas-

taavassa työssä. Siten alan työn puute 
on laajempaa kuin mitä työttömyyslu-
ku kuvaa.

Muotoilualan työvoiman arviointia 
vaikeuttaa osaltaan se, että luku vaih-
telee. Osalla muotoilijoista työn kuva 
on sekä muotoilua että valmistusta ja 
näiden suhde vaihtelee. Osa muotoilu-
alan ihmisistä työskentelee lisäksi mui-
ta kuin oman alan töitä. Muotoilualan 
työllisyyden heikentyessä muun työn 
osuus kasvaa eikä koko heikentyminen 
näy avoimena työttömyytenä.  

Jatko- ja täydennyskoulutuksen kar-
siminen on virhe, sillä työttömyyden si-
jaan on järkevää kouluttaa ja muunto-
kouluttaa muotoilijoita parantamaan 
ammatillista osaamistaan. Tämän rin-
nalle tarvitaan työvoimapolitiikan toimia 
työllistämisestä palkkatukiin ja työpajoi-
hin. Pitkittyväksi uhkaava työttömyys on 
katkaistava tehokkaasti erityistoimilla. • 

Ornamon lehdessä on käsitelty 
vuodesta 2012  vuosittain muo-
toilualan työttömyyttä. Tämän 

vuoden luvuissa on hivenen eroa aiempiin 
työttömyyskatsauksiin tilastoluokitusten 
eurooppalaisen yhtenäistämisen vuoksi. 
Luokitusmuutokset eivät kuitenkaan muu-
ta kehityksen kokonaiskuvaa aiemmasta, 
mutta vaikuttaa jonkin verran tarkennettui-
hin lukumääriin.

Muotoilun työttömyys, henkilöä

20
06

 H
uh

tik
uu

20
06

 M
ar

ra
sk

uu

20
07

 K
es

äk
uu

20
08

 T
am

m
ik

uu

20
09

 M
aa

lis
ku

u

20
09

 L
ok

ak
uu

20
10

 T
ou

ko
ku

u

20
11

 J
ou

lu
ku

u

20
11

 H
ei

nä
ku

u

20
12

 S
yy

sk
uu

20
13

 H
uh

tik
uu

20
13

 M
ar

ra
sk

uu

20
14

 K
es

äk
uu

20
15

 E
lo

ku
u

Lähde:
Työnvälitystilaston
perusteella 
Pekka Tiainen

Henkilöt
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TIETOA ALASTA

Muotoilu on kasvun veturi
Pekka Tiainen

Neuvottela virkamies, työ-ja elinkeinoministeriö



Tule viettämään 
kestävää 
kulutusjuhlaa!

4.– 6./12.
Merikaapelihalli 
Kaapelitehdas  
pe 12 –20
la 10–19 
su 11 –17

Tapahtuman tuottaa::Yhteistyössä:
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Uusi  
ornamo-
lainen

Toimit sekä tutkijana että 
suunnittelijana, mistä työpäi-
väsi koostuvat?
Työskentelen yliopistossa tutki-
musapulaisena eri tutkimuspro-
jekteissa. Tekemäni tutkimus on 
pääsääntöisesti vuorovaikutus-
suunnitteluun liittyvää perustut-
kimusta. Tutkiminen on yllät- 
tävän monipuolista, toisinaan  
koneella tulee istuttua paljon 
mutta usein työ vie minut uusiin 
paikkoihin ja ympäristöihin  
eri tapaamisten ja testien muo-
dossa. 

Freelance-projekteissa suun-
nittelijana pääsen usein toimi-
maan vapaammin. Suunnittelen 
ja toteutan erilaisia muotoilu- ja 
suunnitteluratkaisuja käyttöliit-
tymistä, tuotteista ja nettisivuista 
perinteisiin painomedian tuottei-
siin kuten esitteisiin ja julistei-
siin.

Mikä sinua inspiroi suunnitte-
lijana? Miten haluaisit kehit-
tyä työssäsi? 
 Inspiroidun tutkimuksesta ja tie-
dosta. Olen opintojeni myötä kas-
vanut kriittiseksi muotoilua ja sen 
tarvetta kohtaan. Kun olemme liik-
kumassa kohti maailmaa, jossa jat-
kuva kasvu ei ole mahdollista myös 
muotoilun pitää muuttua vastaa-
maan muuttuvia tarpeita. Tutki-
muksen kautta koen löytäväni työ-
höni sen tarvitsemaa sisältöä.

Mitä odotat Ornamolta?  
Miksi liityit jäseneksi?
Liityin Ornamoon koska halusin  
päästä osaksi oman ammattikun- 
tani liittoa. Ornamon pitkä historia  
ja maine tuntuivat myös omalta 
kun mietin, mihin liittoon liittyisin. 
Teen töitä tällä hetkellä pääsään-
töisesti Pohjois-Suomessa ja olisi 
mukava nähdä enemmän Ornamon 
toimintaa myös näillä seuduilla.
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Juho Rantakari, 25,  
Taiteen kandidaatti  
(teollinen muotoilu), työs-
kentelee Oulun Yliopiston 
Center for Internet Excel-
lence -tutkimusryhmässä. 
www.cie.fi. 

Joulu 
lähestyy...
Tekstiilisuunnittelija Ainomaria Haataja,  
AlpaFinlandia Oy
  
Olitte viime vuonna Ornamon Design 
Joulumyyjäisissä. Millainen kokemus 
oli?
Itse en päässyt paikan päälle, joten Alpa-
Finlandian toimitusjohtaja, veljeni Heikki 
Timlin oli siellä. Hänen mukaansa koko-
naisuus oli onnistunut: hyvin järjestetty ta-
pahtuma ja laatutietoisia kävijöitä. Veljeni 
vastaa myynnistä ja minä suunnittelusta. 
Työnjako on toiminut hyvin; suunnittelija ei 
ole välttämättä paras tuotteiden myyjä.
 
Mitä tuot tänä vuonna joulumyyjäisiin?  
Tuomme esille uuden, alpakanvillasta val-
mistetun Alpa Casual –neulemallistom-
me, joka sisältää paitoja, takkeja ja pi-
poja. Olemme kehittäneet sen mitoitusta 
ja laatua asiakaspalautteet perusteella. 
Malliston persoonallisuus syntyy rouhe-
vista neulepinnoista sekä kierrätyspape-
rinapeista ja poronnahkaisista logomer-
keistä. 
 
Mitä odotat tämän vuoden Ornamon 
joulumyyjäisiltä?
Odotamme tapahtumasta lisää palautetta 
mallistojemme tuotekehitykseen. Voidak-
semme kehittyä vahvemmaksi brändiksi, 
tarvitsemme siihen  
myynnin!

ORNAMOLAINEN
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Ornamon lakimies Janita Korva palvelee jäseniä ma 
ja ke klo 9–17 uraan ja sopimuksiin liittyvissä asi-
oissa vuoden loppuun asti. Yhteydenotot ensisijai-
sesti sähköpostilla:  janita.korva@ornamo.fi. 

Jäseniä lakiasioissa auttaa myös asianajaja Tuija 
Heinon puhelinpalvelu tiistaisin klo 15–16 välise-
nä aikana. Hän ottaa vastaan puheluita numeroissa  
0400 674 498.  Ei sähköpostikyselyitä.   
Työsuhdeasiossa kysymykset välitetään edelleen 
asiantuntijalle.

Maksuttomat  
lakimiespalvelut Ornamossa

Tiesitkö että voit vuokrata Ornamon 
neuvottelutilaa omaan käyttöösi?

Neuvotteluhuone 50 e / 1 h

Itämeri-huoneen neuvottelutila 40 e / 1 h

Varaukset ja lisätiedot: office@ornamo.fi

Ornamon etujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi -palvelun  
tarjoamat jäsenedut. Tässä muutamia esimerkkejä tarjonnasta.  
Rekisteröidy palveluun www.jäsenedut.fi, jotta näet tarkemmat  
tiedot tarjouksista ja voit hyödyntämää nettikauppojen kautta  
tulevat edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassaoloajat, sillä  
ne vaihtuvat koko ajan ja niitä tulee päivittäin lisää.

Zalando.fi -verkkokaupasta normaalihintaiset tuotteet -10 % kun ostoskorisi arvo on  
vähintään 50 €, katso erikoisehdot. Tilaukset tehtävä ehdottomasti sisään kirjautuneena 
Jäsenedut.fi -palveluun, alennuskoodia ei saa luovuttaa eteenpäin.

Jäsenedut-HYPO-MasterCard on luottokortti jossa luoton korko on 8 % + 3 kk:n  
euribor (norm. 12,5 % + 3 kk:n euribor). Kortti on vuosimaksuton ja kortti kelpaa  
Jäsenedut-palvelun tunnistekorttina. *Todellinen vuosikorko 10,91 % (1.6.2015).  
Laskennassa käytetty 1500 euron luottoa ja oletettu, että laina-aika on yksi vuosi.  
Luotto maksetaan takaisin 12 yhtä suurena eränä. Arvioitu luoton kokonaiskustannus 
on 1589 euroa. Tilihoitopalkkio 2 €/kk. Kortin tilauslomake löytyy Jäsenedut.fi-palvelusta 
kohdasta "Asiakaskortit".

Suomen Kuljetustilaukset on sähköinen kuljetustilauspalvelu, jonka hinnan  
näkee aina ennen tilausta. Kuljetamme yksityisten välisiä kuljetuksia koko Suomessa  
5 päivänä viikossa. Operaattori on Suomen Posti. Kaikista kuljetuksista -10 % alennus 
koodilla ETU2015, tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura antaa 10 %:n alennuksen kaikista kirjoista SKS:n 
verkkokaupassa. Tarjouskoodi HUMANA2015, tarjous voimassa 31.12.2015 asti.

Reima -verkkokauppa ja Reiman omat myymälät antavat 10 %:n alennuksen  
normaalihintaisista tuotteista. Alennuskoodi verkkokaupassa FH2-9Z57-GLBH-ZS4Z.  
Tarjous voimassa 10.4.2016 asti.

Balmuir-verkkokaupasta 
kaikki normaalihintaiset tuot-
teet -20% alennuksella (ei 
koske lahjakortteja). Alennus-
koodi Jasenetu20

JÄSENILLE
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GALLERIA KATARIINA

Kalevankatu 16  00100 Helsinki  •  Avoinna ti-pe 11-17, la-su 12-16
puh. 09 666 677  •  sähköposti hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi

GALLERIA KATARIINAN STUDIO

18.11.-5.12.2015 
Mari Vuolanto
Minä olen kuva – maalauksia ja piirustuksia
 
9.12.2015-3.1.2016
Lahjottu
Helsingin Taiteilijaseuran joulunäyttely
 
7.1.-24.1.2016
Aino Kajaniemi
kuvakudoksia 
 
27.1.-14.2.2016
Hanneriina Moisseinen
teoksia 
 
17.2.-6.3.2016
Camilla Mihkelsoo
maalauksia

18.11.-5.12.2015
Veera Tamminen
Po & Po (Polaroid & Porcelain) – dioraamoja
 
9.12.2015-3.1.2016
Merja Winqvist
Kalansilmä – installaatio
 
7.1.-24.1.2016
Eliisa Isoniemi
Omassa valossaan – teoksia
 
27.1.-14.2.2016
Carla Lundell
Looking for a Softer Air to Breath 
maalauksia
 
17.2.-6.3.2016
Paula Tella
valokuvia

Camilla Mihkelsoo: 
Très cool , 2015, öljy levylle, 60 x 60 cm

Eliisa Isoniemi: Loiste, 2015, 
posliini, kaiverrus, ledvalo, 33 x 25 cm

JÄSENKORTTI 
2016Lataa itsellesi 

Ornamon
sähköinen 
jäsenkortti 
1.1.2016 
alkaen.

www.ornamo.fi /kirjaudu

JÄSENILLE
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Aktiivisten ja luovien senioreiden 
Ars Longa-taloa suunnitellaan täyttä 
häkää. Helsingin Kalasatamaan raken- 
netaan yhteisöllinen ja kohtuuhintai-
nen kotitalo, jossa on joustavat ja mo-
nikäyttöiset yhteistilat. 

Suunnittelussa pyritään hyödyntä-
mään taideteollisuusalan seniorien ja 
taiteilijoiden ammatillista kokemusta.   
     Tule siis mukaan ideoimaan ja kes-
kustelemaan talomme tulevaisuudes-
ta MA TKO Ilona Törmikosken vetä-
mään suunnittelupajaan. Paikalla ovat 
myös senioritalon hallituksen jäsenet, 
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesääti-
ön asiamies Tuula Paalimäki ja Aalto-
yliopiston tutkija, taiteen tohtori  
Antti Pirinen.

Aika: Tiistai 24.11.2015 klo 17–20
Ornamon toimisto  
Annankatu 16 B,  Helsinki 
Järjestäjä:  
Ornamon senioritaloyhdistys ry ja 
Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö 
Ilmoittaudu: Ilona Törmikoski: 
ilona.tormikoski@gmail.com.
 
Huom! Paikkoja on rajoitetusti. 
Jos et pääse työpajaan, mutta sinul-
la on ideoita, jotka haluaisit saattaa 
suunnittelutyöryhmän tietoon, otathan 
yhteyttä Ulla-Maija Vikmaniin  
ulla-maija.vikman@welho.com.

Lämpimästi tervetuloa! 

Mitä on kyse?

Helsingin kaupunki myönsi Ornamon 
senioritaloyhdistykselle ja Suomen 
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle ton-
tin yhteisen senioritalon rakentamis-
ta varten Kalasatamaan, Hermannin 
rantatielle. 
Hanke sai Ornamon Kipinärahan  
v. 2013. Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy 
rakennuttaa tontille kuusikerroksisen 
vuokratalon, johon tulee 45 asuntoa 
taitelijoille ja muotoilijoille. Rakenta-
minen alkaa vuonna 2018. Työpajan 
tuloksista ja hankkeen etenemisestä 
tullaan tiedottamaan mm. Ornamon 
lehdessä ja verkkosivuilla.

Helsingin kaupungin aineistopankki / Voima Graphics

Tule suunnittelemaan 
unelmiesi senioritaloa

MILLAISESSA KODISSA  
HALUAISIT VIETTÄÄ  
ELÄKEVUOSIASI? 

KIPINÄHANKE



”Olen lasitaitelija. Työskentelen Suo-
menlinnassa pajassa, jonka jaan kolmen 
muun taiteilijan kanssa.

Työmatkani pajalle kulkee meren kaut-
ta. Istun aamuvarhain lautalla, katselen 
valon kajoa taivaanrannassa. Merellä on 
vaahtopäitä: harmaata, valkoista. Ran-
nassa on raikasta. Pusken läpi syksyi-
sen viiman. Perillä odottaa yksinkertai-
nen, mutta lämmin paja, jossa tuntuu 
aikojen kerrostuma. Tämä on Helsingin 
ainoa toimiva yksityinen hytti eli lasin-

puhalluspaja. Sen perusti Heikki Kallio 
1970-luvulla, ja yhdistyksemme jäsenet 
ovat ylläpitäneet sitä Heikin kuoltua.

Saapuessani laitan lasiuunin lämpe-
nemään ja keitän kahvia. Jos olen onne-
kas, paikalla on myös työhuonekaverini 
Anna. On kiva kohdata.

Aloitan puhaltamisen kun laitteet ovat 
valmiina. Avaan ulko-oven kuumuuden 
vuoksi ja annan tilan tuulettua. Oven 
suussa pälyilee vähän väliä turisteja, 
saaren asukkaita tai naapurityöhuoneen 
Timppa. Onneksi turvanani on työstöko-
neiden humina, kaikkiin uteliaiden kysy-
myksiin kun en jaksaisi vastata. Minun 
on saatava keskittyä rauhassa.Työsken-
telen yleensä tauotta 4-5 tuntia. Sen jäl-
keen oloni on kuin maratonin juosseella 

ja loppupäivän etenen askareissani kuin 
etana.

Valmiit esineet näen seuraavana päi-
vänä niiden jäähdyttyä huonelämpöti-
laan. Punnitsen materiaalimenekin ja 
alan hioa. Laitteilla kuluu aikaa, pitäisi 
olla malttia. Koneet humisevat, pääs-
sä alkaa huimata. Tämä on kai medita-
tiivista.

Kello tikittää, kohta pitäisi olla lapsia 
vastassa. Siivoan lattian, pakkaan tava-
rani rinkkaan ja lähden juoksemaan.

Saavun lautalle viimeisellä hetkellä, 
kuten aina. En mene matkustamoon, 
vaan tuuletun kannella. Katson vaahto-
päitä ja Helsingin harmaata horisonttia. 
On tämä vaan niin ihmeellinen ala ja niin 
ihmeellinen paikka.”•

RENATA JAKOWLEFF
Lasitaiteilija työskentelee  
Suo menlinnassa jaetussa  
pajassa.

Elisa Pyykkönen

TYÖHUONEELLA  



Näyttelyssä esitellään materi-
aalipohjaista taidetta ja uniikki-
esineitä. Näyttelyyn ei voi tuoda 
piensarjatuotantoa. Teosten tu-
lee olla valmistettu vuoden 2012 
jälkeen. Näyttelyyn tulee kulta-
kin taiteilijalta 1-3 teosta esille. 

Kun teos myydään näyttelystä, 
taiteilija voi tuoda uuden tilalle. 
Myynnin välitysprovisio on 
35 %. Ilmoittautuminen alkaa 
30.11.2015 ornamo.fi -sivuilla 
sähköisesti. Tällöin ilmoitetaan 
myös osallistumismaksu.

Vuonna 2015 Ornamon Teosmyynti-

näyttelyssä kävi yli 7 000 kävijää. 

Kokonaismyynti oli 57 400 euroa, 

josta Valtion taideteostoimikunnan osuus oli 

27 000 euroa. Tuloilla katetaan näyttelyn 

järjestämisestä aiheutuneet kulut.

Ornamon 
Teosmyynti-

näyttelyyn Helsingin 
Kaapelitehtaalla 
12.3.−20.3.2016  
voivat osallistua 

Ornamon varsinaiset 
ja vapaajäsenet. 

12.–20./3.

Puristamo
Kaapelitehdas 
Tallberginkatu 1 c
Helsinki



January 20 – 23, 2016 
Welcome to Formex – the largest meeting place for Nordic interior design.
900 companies exhibit this season’s news. Get inspired through seminars
and trend exhibitions. This year’s theme is Nordic Kicks.
Trade only. Find out more at formex.se



O:n kuukauden taiteilija:  
Loka-marraskuu
http://www.artists-o.fi/nyt/

www.lauraisoniemi.com

O
len freelance-designer 
ja pitkäaikainen opet-
taja. Alani on muotoilu, 
konsepti- ja kuviosuun-
nittelu ja luovat erityis-

tekniikat.
Olen nopeatempoinen ihminen, 

ja projektityö sopii minulle selkeän 
muotonsa vuoksi. Sillä on aina selvä 
alku ja loppu. Nautin isoista, monia-
laisista ja haastavista kansainvälisistä 
projekteista.

Soveltavat aineet, taiteen, kestävän  
kehityksen ja muotoilun yhdistelmät  
ovat lähellä sydäntäni ja arvojani. 
Myös empatia, herkkyys ja huumori 
ovat minulle tärkeitä. Taiteessani on 
aina vastakohtia; joko teeman, som-
mitelman tai materiaalin kautta.

Aalto–yliopiston Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun Muotoilun 
osaston opettajana minulla on erityi-
nen näköala muotoilun kentälle.

Kun opetan, nautin luovasta vuoro-
vaikutuksesta ja ryhmätyöskentelys-
tä. Inspiroidun tilanteista, joissa on 

Laura Isoniemi

Artist  
Statement
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eri-ikäisiä opiskelijoita ja opettajia. 
Vastuullinen tuotesuunnittelu, kon-
septisuunnittelu, palvelumuotoilu ja 
kuviosuunnittelu sekä luovat erityis-
tekniikat ovat opetusaloja, joissa olen 
omimmillani.

Käytän paljon kokemuksellisen op-

pimisen menetelmiä. Opetusmene-
telmäni ja suunnittelutyöni perustu-
vat avoimuuteen, selkeisiin ohjeisiin, 
aitoon läsnäoloon ja vuoropuheluun. 
Keskiössä ovat opiskelijan omat re-
surssit, jotka tulevat tehtävän kautta 
näkyviksi.



45 KUUKAUDEN TAITEILIJA

Satu Syrjänen

Artist  
Statement

O:n kuukauden taiteilija:  
http://www.artists-o.fi/nyt/
Joulu-tammikuu

www.artti.net/satu.syrjanen

T
aide merkitsee minulle arjesta selviytymistä.  Töideni avulla raken-
nan maailmaa mieleisekseni lähinnä mentaalisessa mielessä.  
Teokseni syntyvät mielen kuvista, oman sisäisen tilani ja ulkoisten 
vaikuttimien  suhteesta, rakentuen muistin ja kokemusten kerroksis-
ta.  Fyysinen kosketus materiaaliin on ajatusten systematisointia  

ja järkeistämistä.

Rakenteet teoksiini ilmaantuivat vähitellen, muuntautuen ja moninaistuen.
Aluksi konstruktiot olivat kätkettyjä, mahdollistaen huimat kierteet. 
Seurasi ratkaiseva muutos ja jäljelle jäivät rakenteet.  Mukaan tulivat jälleen 
spiraalit antamaan teoksilleni liikkeen tunnun.

Vähitellen konstruktiot alkoivat muuttua orgaanisempaan suuntaan, lopulta 
muovailluiksi kennostoiksi, joissa jokaisella onkalolla on oma plastinen, jäljit-
telemätön muotonsa. Teoksen rakenteen ollessa monitahoinen verkosto on 
muodon lähtökohta usein pelkistynyt. •

Valkoinen triumfi 1994, kivitavara Valkoinen korallivene 2014
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Ornamon jäsenlehti on painettuna ja sähköisessä muodossa toimitettu tiedotuslehti, 
joka toteutetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella. 

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Elina Perttula, media@ornamo.fi , p. 043 211 0755
Taitto ja ilmoitusmyynti Minna Borg
minna.borg@ornamo.fi ,  p. 046 878 2570
Painosmäärä 2 500
Painopaikka Trio-Offset
Lehti on luettavissa lyhennettynä www.ornamo.fi 

4 numeroa vuodessa
1/16 2.2. 1.3.
2/16 23.4.        24.5.
3/16 2.8.          1.9.
4/16 29.10.      29.11.

Aineistovaatimus  offset (CMYK)
Painos   2 500 kpl
Painopaikka Trio-Offset
Koko   210 x 280
Paperi  Galerie Art Volume (115 g, kansi 170 g)

Ilmoitushinnat (ei alvia) 
Hinnat 4-väri-ilmoituksille (CMYK) 
1/4 s. 97 x 132 mm 400 € 
1/2 s. pysty 97 x 280 mm + 3 mm bleed 550 € 
1/2 s. vaaka 210 x 132 mm + 3 mm bleed 550 € 
1/1 s. 210 x 280 mm + 3 mm bleed 800 € 

Takakannen tai etukannen sisäsivu
210 x 280 mm + 3 mm bleed 850 €
Takakansi
210 x 240 mm + 3 mm bleed 900 €

Vain sähköinen lehti 1/1 s. 200 €

Materiaali lehteen tulee toimittaa aineistopäivään 
mennessä osoitteeseen: info@ornamo.fi . 
Ilmoitukset pdf-muodossa (painokelpoisina). 
Erilliset kuvatiedostot jpeg- tai tiff-kuvina, 
painokelpoisina, resoluutio 300 dpi.

Mediakortti: www.ornamo.fi /mediakortti 
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi 

Lyhentämättömän Ornamon jäsenlehden sähköisen 
version linkki lähetetään jäsenille viikkotiedotteissa. 
Lyhennetyt versiot ovat luettavissa 
www.ornamo.fi /media/ornamon-lehti 
Lyhentämättömät versiot kotisivujen jäsenpalveluita-osiossa. 
Tunnukset voi pyytää os: muotoilu@ornamo.fi 

ISSN 2341-7781 (painettu)
ISSN 2341-779X (verkkojulkaisu)
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-------- Original Message --------

Subject: Re: Santa's Helpers Application

From: Roupen Bastadjian <roupen@roupen.me>

Date: Thursday, November 22, 2012 4:14 pm

To: raimo.laitinen@pp4.inet.fi

23.11.2012 13:37 Rollo, roupen@roupen.me kirjoitti:

Hello friend,

You can find herewith attached my picture.

Couldn't find any newer version of me. I have shorter hair now and round glasses, otherwise 

nothing has changed much. I still have the beard, and if Santa requires it, i can paint it white 

for the season's greetings :)

Looking forward to hear from you soon,

Roupen
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Looking back at my first job application in Finland, I wanted to have an 
honest conversation with the kids, but instead I was handed over a detailed 
script drafted to limit my answers to what conforms with the Santa Claus 
brand image across different languages and cultures. I didn’t end up being 
interested. Instead, I spent more time discovering Nick Cave.

“To take an idea that is blind and unformed 
and that has been hatched largely in solitude 
and allow these strange collaborator 
creatures to morph it into something else, 
something that is better, that's really 
something to see.”

Nick Cave on collaboration,
20,000 Days on Earth

I step out of a train. It’s 8:43 am. A skateboarder cuts through my right 
hand side and dissapears in the moving crowd. I notice a guy wearing 
white headphones rolling his suitcase beside me on my left. I take a right. 
It's Friday morning on a cold autumn night downtown Helsinki, and I am 
looking forward to my day at Muotohiomo.

Piritta’s back from a workshop in Sweden. We’re gathered around the 
table in the kitchen. Coffee’s warm, ears wide open eagerly listening to 
her brief. People are beginning to speak and understand the language of 
Collaborative design! And, in the midst of the refugee influx in Finland 
we’re on a mission to adress a humanitarian call for an innovative 
solution to house them.

Scan the QR code, and give us your opinion by answering a few questions, 
to help us draft our concept for a better tomorrow.

Roupen Bastadjian
MA in New Media Design and Production, Aalto
Creative, Muotohiomo



Nooa
DESIGN ANTTI KOTILAINEN

Uusi Nooa-sarja on yksilöllinen ja moni puolinen. Se on kaareva tai suora, kutsuva tai klassinen, yksityisyyttä vaaliva tai useaan suuntaan 
aukeava. Kohtaamistiloissa tärkein ominaisuus on kodinomainen rentous, jota Nooan tyynyt korostavat. Nooan voi verhoilla villisti, pukea 
hillitysti tai koristaa kontrastiväreillä. Puun ohella voi valita 98 Inspiring Colours -vakioväristä metallijalat. #nooasofa


