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EFG WOODS CLUB
Uutuustuoli lounge-tiloihin!

EFG Woods on ensiluokkainen klassinen tuolisarja, jossa on 
erittäin hyvä istuinmukavuus. Uutuutena saatavissa nyt 

myös lounge-tuoli EFG Woods Club.

EFG Woods – tuolin on suunnitellut 
Steinar Hindenes tavoitteenaan en-
siluokkainen istuinkokemus ja ajaton 
design. Uutuustuolimme EFG Woods 
Clubin on suunnitellut Petter Knudsen, 
Anders Berg ja Steinar Hindenes, 
KnudsenBergHindenes.
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Viikkotiedote 
Jäsenenä saat 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:  
www.ornamo.fi/kirjaudu

Finnishdesigners.fi 
Luo oma portfoliosi ja
näy ammattilaisten joukossa!

Ornamon lehti 
Saat lehden kotiisi kannettuna  
4 kertaa vuodessa.  
Sähköinen versio jäsenille:   
www.ornamo.fi/fi/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
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EFG WOODS CLUB
Uutuustuoli lounge-tiloihin!

EFG Woods on ensiluokkainen klassinen tuolisarja, jossa on 
erittäin hyvä istuinmukavuus. Uutuutena saatavissa nyt 

myös lounge-tuoli EFG Woods Club.

EFG Woods – tuolin on suunnitellut 
Steinar Hindenes tavoitteenaan en-
siluokkainen istuinkokemus ja ajaton 
design. Uutuustuolimme EFG Woods 
Clubin on suunnitellut Petter Knudsen, 
Anders Berg ja Steinar Hindenes, 
KnudsenBergHindenes.
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M
iltä kuulostaisivat palve-
lut tai tilat, joita osataan 
ja halutaan käyttää? Ja 
vieläpä niin, että niiden 

suunnittelussa ja hankinnassa pääs-
tään kerralla maaliin?  

Niukkenevat taloudelliset resurssit 
ja käyttäjien kasvava laatutietoisuus 
nostavat näiden kysymysten arvoa 
julkisen hallinnon valinnoissa. Suun-
nittelun erikoisalana muotoilu yhdis-
tää palvelu-, tila-, tuote-, taide- ja kaupunkisuunnitteluun strategisen ajattelun ja 
osallistamisen. Tämä tuo julkisten palveluiden tilaajille lisäarvoa: käyttäjälähtöisen 
suunnittelun avulla rajalliset resurssit voidaan kanavoida oikein ajoitettuihin ja mitoi-
tettuihin palveluihin.

On ilahduttavaa huomata, kuinka tämä oivallus synnyttää kasvavaa kysyn-
tää muotoilulle kaupunkien ja muun julkisen sektorin kehittämisessä. Esimerkiksi 
Helsingin kaupunki on kirjannut muotoilun käytön strategiaansa ja on lähivuosina 
käyttämässä 1,5 miljoonaa euroa muotoiluhankintoihin – tilasuunnittelu- ja kaluste-
hankintojen lisäksi. 

Tässä lehdessä avaamme julkisten hankintojen mahdollisuuksia muotoilualan yri-
tyksille. Espoossa muotoilijoiden asiantuntemusta on käytetty onnistuneesti muun 
muassa vammaisten asumispalveluiden suunnittelussa, jossa oli tärkeää saada 
suunnittelun eri osapuolet kuuntelemaan tilan käyttäjiä. ”Työn jälkeen meillä ei ollut 
epäselvyyksiä siitä, mitä olemme hankkimassa”, kiteyttää suunnitteluprojektista Es-
poon kaupungilla vastannut kehittämispäällikkö Anneli Enbom (s. 11). 

Käyttäjäymmärryksen arvo oivallettiin myös Helsingin kaupungin uusien kaupun-
kipyörien valinnassa. Kaupunki otti muotoilutoimiston avuksi selvittämään, mikä 
sen kilpailuttamasta pyörien palveluntarjoajasta soveltuu parhaiten pyörien käyttä-
jien tarpeisiin.  Muotoilun menetelmillä arvio pyörien soveltuvuudesta haettiin aito-
jen käyttäjien kautta, asiantuntija-arvioiden sijaan (s. 12–13).  

Samalla kun julkisista hankinnoista on kasvamassa lupaava markkinasegmentti 
muotoilualan yrityksille, hankintojen menettelytapojen kanssa riittää vielä työtä. On 
tärkeää varmistaa, että alaa hyödyttävät uudistukset päätyvät osaksi kuntien han-
kintakäytäntöjä. Olemme tarttuneet tarpeeseen ja koonneet yksiin kansiin julkisten 
hankintojen tietopaketin Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoilu-
hankintaan, joka julkaistaan kesäkuussa. Tänä vuonna uudistuu myös hankintala-
ki, jonka valmisteluun olemme vaikuttaneet pyrkien varmistamaan pienten yritysten 
menestymismahdollisuudet julkisissa hankinnoissa. Tietoa oppaasta ja uudesta 
laista sekä vinkkejä hankintojen hanskaamiseen löytyy lehden sivuilta 5 ja 14–16. 
Kaupunki tarvitsee muotoilua – otetaan yhdessä haasteesta koppi!
Innostavaa kesää! • 

Salla Heinänen

Toiminnanjohtaja

PS. Nähdään syyskuussa Helsinki Design Weekillä, jossa tarjoamme muun muassa 
kaupunkimuotoilun seminaarin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muiden suunnittelu-
alojen järjestöjen kanssa.

Muotoilu kytkee  
kaupungin käyttäjiin 
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oponen



Ornamon lehti  nro 2/2016          4SISÄLLYS

 3 Pääkirjoitus
 5 Tapetilla
 8 Kolumni:  
  Pekka Toivanen
 10 Julkiset hankinnat  
  kehittävät kaupunkia
 14 Ornamo opastaa:  
  Hanskaa hankinnat
18 Ornamo opastaa:  
  Näyttelysopimukset
 21 Ytimessä: Antti Innanen 
 22 Suunnittelija kertoo:  
  Tanja Karpasto
 24 Näkökulma:  
  Muotoilu kasvattaa

 26 Työmarkkinatutkimus: 
  Pidä huolta palkastasi
 28 Muutoksia  
  Designarkistossa
 30 Ornamo palvelee:  
  Hyödynnä jäsenetusi
 34 Muotoilupäivä: Resurssi- 
  viisasta muotoilua
 36 Ornamolainen
 37 Jäsenille
 38 Työhuoneella:  
  Laura Pakarinen
 39 Ornamo-säätiö
 40 Kuukauden taiteilijat
 42 Ornamo media 

Nro 2/16

34
Muotoilupäivä  
kokosi ammattilaiset 
keskustelemaan. 

Muotoilun Skidi-
akatemiassa 

pyritään herät-
tämään lasten 
omat keksijän 

aivot. 
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Ornamossa ammattilaiselle on 
tarjolla monia jäsenetuja  

ja palveluita 

21
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Arvo on 
tulevaisuudessa 
aineetonta, 
muistuttaa Antti 
Innanen.
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Julkisia hankintoja säätelevä hankintalaki on 
uudistumassa. Ornamon asiantuntija Asta 
Boman-Björkell seuraa uudistusta tiiviisti. 

”Ornamo on ottanut uudistukseen kantaa 
ja pyrkinyt varmistamaan pienten yritysten pa-
remmat mahdollisuudet päästä mukaan julkisiin 
hankintoihin. Tämä tavoite näyttääkin olevan 
toteutumassa. Uusi laki kannustaa jakamaan 
hankin toja pienempiin osiin sekä käymään 
vuoro puhelua tilaajien ja yritysten välillä.”

Suurin uudistus on kuitenkin se, että kilpai-
luttamisen rajaa eli kansallista kynnysarvoa eh-
dotetaan nostettavaksi 30 000 eurosta 60 000 
euroon. 

”Jos tämä toteutuu, tullaan suuri osa 
muotoilu hankinnoista tulevaisuudessa teke-
mään ilman muodollista kilpailutusta. Tämä tar-
koittaa sitä, että muotoiluyritysten on alettava 
markkinoida itseään aktiivisesti myös julkiselle 

sektorille saadakseen toimeksiantoja. Jatkuva 
tarjouspyyntöjen laatiminen sen sijaan vähe-
nee”, Boman-Björkell selventää. 

Koska hankintalaki ei uudistuksen toteutues-
sa enää velvoita tilaajaa alle 60 000 euron han-
kinnoissa on tärkeää, että ostoihin on olemas-
sa suosituksia ja ohjeistuksia. Ornamo tarttuu 
haasteeseen ja julkaisee kesäkuussa muotoilun 
hankintaoppaan. Syksyksi suunnittelualan jär-
jestöt luovat myös yhteiset ohjeistukset ja järjes-
tävät niitä esittelevän seminaarin tilaajille.

 
 

Sivuilla 10–13 muotoilun tilaajat ja tar-

joajat kertovat tavoista hyödyntää muo-

toilua julkisissa hankinnoissa. 

Sivuilla 14–16 asiantuntija Asta Boman-

Björkell antaa muotoiluyrityksille vinkkejä 

julkisissa hankinnoissa menestymiseen. 

ASTA BOMAN-BJÖRKELL:

A
nni K

oponen
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Julkisia hankintoja pienemmissä osissa 

ORNAMO 
JULKAISEE 

KESÄKUUSSA 
MUOTOILUN 
HANKINTAOPPAAN.
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Muutoksia Ornamon viestinnässä 

Ornamon viestintäpäällikkönä aloitti maaliskuussa 
Johanna Lassy-Mäntyvaara. Johanna on kokenut 
viestinnän asiantuntija, jolle nopeatempoinen 
järjestöviestintä on tuttua. Johanna on työskennellyt 
aiemmin muun muassa Punaisen Ristin tehtävissä 
Suomessa ja maailmalla. Johanna vastaa Ornamon 
näkyvyydestä ja viestinnän kokonaisuudesta. 

Kansainvälisen Red Dot Design Award -tuoteka-
tegorian palkinnot on julkistettu. Mukana oli yh-
teensä 5 200 tuotetta 57 maasta. Jury koostui 
muotoilijoista, muotoilun professoreista ja muo-
toiluun erikoistuneista journalisteista. Juryssä oli 
tänä vuonna mukana myös suomalainen muotoili-
ja, sisus tusarkkitehti SIO Kristiina Lassus.

Palkittuja suomalaisia 
• Finom lights -valaisimet, valmistaja Innoite Oy,  

suunnittelu Pure Design, Esa Vesmanen.
• Hygge VÄRI, kellosarja naisille, valmistaja  

P.O.S. Co., suunnittelu Pentagon Design,  
Mats Lönngren.

• Planmeca Lumo, hammaslääkärin työtuolisarja, 
suunnittelu Planmeca In-house design.

• Malt -viskilasisto, valmistaja Nude,  
suunnittelu Mikko Laakkonen.

Vuoden 2016 Taito-palkinto Lasisirkukselle

Lasisirkuksen Alma Jantunen ja Johannes Rantasalo toimivat aktiivisesti Nuuta-
järven lasikylän perinteiden ylläpitäjinä ja kehittäjinä. He toteuttavat taidelasia ja 
uniikkitöitä perinteisin menetelmin ja tekevät aktiivista yhteistyötä kotimaisten taitei-
lijoiden ja muotoilijoiden kanssa toteuttaen uniikkitöitä ja pieniä sarjoja. Palkinnolla 
haluttiin tänä vuonna nostaa esille suomalaisen lasinpuhalluksen perinnettä ja osoit-
taa arvostusta myös koulutuksen ja ohjauksen muodossa. 

Red Dot 2016
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Julkinen sektori käytti 
hankintoihin vuonna  

2014 yhteensä  
15 013 941 192 euroa. 

Ornamon suhdannekatsausten 
mukaan julkiset hankinnat 

ovat tärkeitä tai melko tärkeitä 
joka kolmannelle muotoilualan 

yritykselle.

Tiesitkö että:

Väri-kellosarja, 
Pentagon design.
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Vuoden huiput 2015

Grafian Vuoden huiput 2015 jaettiin 14.4. Tampereen Te-
lakalla. Kategoriassa Tuotemuotoilu ja markkinointi pal-
kittiin hopeahuipulla työ Fazer/Lakritsi – Lakritsin kun-
nianpalautus, jonka ovat suunnitelleet Pentagon Design 
ja SEK & GREY. Luovana johtajana toimi Arni Aromaa.

Hopeahuipun sai myös Sopu´N´Souli työ Saarioinen 
Oy – Ainutlaatuinen pikaruokakokemus, jonka suunnit-
telutyön jokaisessa vaiheessa on hyödynnetty muotoilu-
ajattelua. Tekijänä palvelumuotoilutoimisto Hellon, pää-
suunnittelijana Mikko Koivisto.

3 KYSYMYSTÄ
Simo Heikkilä,  
sisustusarkkitehti SIO

Minkälaisena näet kalustealan/muotoilun  
tilan Suomessa tällä hetkellä?
Huonekalutuotantomme volyymi on romahtanut vaikka muo-
toilun taso on pitänyt pintansa. Selityksiä löytyy: työ on meil-
lä kallista, sarjat liian pieniä, halpaa tuontia joka on nyt siis 
neljä kertaa suurempaa kuin vienti jne. Suomalaiset muo-
toilijat saavuttavat silti jatkuvasti kansainvälisiä tunnustuk-
sia. Ilahduttavaa tässä tilanteessa on nuorten muotoilijoiden 
kehittämät työyhteisöt ja niiden oma ennakkoluuloton pien-
tuotanto. Lisäksi keinotekoinen huonekalujen erottelu meillä 
koti- ja julkikalusteisiin joutaisi nyt vihdoin romukoppaan.

Mitkä ovat mielestäsi pahimmat esteet alan  
kehittymiselle ja mitä tilanteelle voisi tehdä?
Mielestäni hankintalaki ja siihen liittyvä byrokratia on aiheut-
tanut pienten yritysten kadon. Kaikilla valmistajilla pitää olla 
yhtäläinen mahdollisuus tarjota tuotteitaan projekteihin. 
Muotoilijoitten ja valmistajien välistä yhteistyötä kotimaisten 
seminaarien ja toistuvien näyttelyiden muodossa pitää ke-
hittää. Suomalaisten huonekalu- valmistajien yhteiset esiin-
tymiset kansainvälisillä foorumeilla pitää elvyttää ja valtion 
niitä tukea. 

Mitä ajatuksia alan koulutus sinussa herättää? 
Nyt kun Aalto-yliopistossa saatava alan koulutus näyt-
tää menevän menojaan kohti suurta tuntematonta pitää 
silti löytää yhteistyömahdollisuuksia yliopiston, ammatti-
korkeakoulujen ja käsityöammatteihin valmistuvien välil-
lä. Keskittyminen oman statuksen nostamiseen opetuksen 
kustan nuksella on turhanpäiväistä.

Viidennes Ornamon työmarkkina tutkimukseen 
vastanneista ilmoitti saaneensa henkilökohtai-
sen palkankorotuksen vuonna 2015. Heidän an-
sionsa olivat nousseet vähintään 200 eurolla. 

Automuotoilija Pasi Pennanen 
pokkasi Ornamo-palkinnon 

Maailman tehokkaimmaksi sähköautoksi tituleeratun To-
roidion-konseptiauton luoja Pasi Pennanen lunasti tänä 
vuonna arvostetun Ornamo-palkinnon voiton. Kolmen 
palkintoehdokkaan joukosta voittajan valitsi sisustusark-
kitehti Simo Heikkilä, joka antoi Pennaselle tunnustus-
ta taitavasta kädenjäljestä ja kamppailusta suomalaisen 
teollisen muotoilun hegemonian puolesta.

Palkinto jaettiin Muotoilupäivän seminaarissa, jossa 
pureuduttiin tänä vuonna muotoilun rooliin resurssivii-
saassa yhteiskunnassa. Seminaarin oivalluksista voi lu-
kea sivuilla 34–35. 

A
nni K

oponen

Pasi Pennasen kukitti Muotoilupäivän seminaarissa 
Helsingissä Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. 
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G
raafikko Kasper Ström-
man ja sarjakuvataiteilija 
Kaisa Leka kutsuttiin 
ruoka- ja näkyvyyspalkalla 

Unescon ja Suomen valtion lehdistö-
vapausseminaariin. Kyseessä oli moka. 
Opetus- ja kulttuuriministeriössä ei 
oikeasti ajatella, että suunnittelijat 
tai taiteilijat esiintyisivät ruokapal-
kalla. Vahinko oli kuitenkin tapahtu-
nut – juttu mojova ja se pitää kertoa 
eteenpäin. Asiaa kommentoi ministe-
riön kansliapäällikkö Anita Lehikoi-
nen. ”Ajatus palkkiottomuudesta tuli 
siitä, ettei puhujillekaan aina makseta 
palkkioita”. (Vihreä Lanka -lehti). 

Muotoilijat sekoitetaan usein taitei-
lijoihin – artisteihin, joiden ajatellaan 
jostain syystä esiintyvän esiintymisen 
ilosta. Tarvitsin kerran erään viestin-
täalan ammattilaisen apua. Toive oli, 
että hän olisi lähettänyt sähköpostilla 
kutsun tilaisuuteen, jota olin järjestä-
mässä. Asia oli yhteinen ja toimittaja 
töissä muotoiluun erikoistuneessa 
viestintätoimistossa. Vastaus oli jää-
tävä: ”Jakelulistat ovat toimintamme 
ydintä – emme jaa niitä ilmaiseksi!” 
Kutsu jäi hänen kauttaan jakamatta. 

Pekka Toivanen 
on designstudio Muotohiomon toimitusjohtaja

Ilmaista lounasta

Lue lisää
työelämän kysymyksistä  

verkossa!

www.ornamo.fi/ 
tyomarkkinatutkimus

Työ- 
markkina-
tutkimus

2015

Tiedätkö
kuinka paljon

muotoilijat
tienaavat?

MUOTOILU  
VALAHTAA 

TARVEHIERARKI
ASSA JUURI NIIN  
ALAS KUIN ME SEN 
ANNAMME VAJOTA.

Puhetyöläisen substanssiarvo on 
siinä hetkessä kun hän esiintyy. Eikö 
esiintyvän artistin tärkein tuote ole 
esitys? Olisi hurjaa pyytää vaikkapa 
lääkäriltä ilmaista operaatiota tai 
juristilta apua, koska se nyt on hänen 
core-competenssiaan. Jokainen 
ammattilainen voi tehdä hyvän asian 
puolesta korvauksetta töitä – mutta ei 
tavaksi asti. Mistä johtuu, että muo-
toilijoiden ajatellaan mielellään esiin-
tyvän näkyvyyden vuoksi? Onko syy 
meissä? Mitä tunnetumpi muotoilija 
on, sitä useammin hänet muistetaan 
kun töitä on jaossa? Tämän myötä 
unohtuu se, että minkä tahansa esi-
tyksen tekeminen on oma kustomoitu 
työrupeamansa, ja valmisteluun voi 
helposti upottaa useita tunteja. 

Tunnettuus on ehkä myös yliarvos-
tettua? Kuuntelin mitä Eero Aarnio 
sanoi kaiken kansainvälisen ja koti-
maisen näkyvyyden ja julkisuuden 
kokeneena: ”Ei muotoilua arvosteta. 
Eivät johtajat minun perääni soittele”. 

Kirkkonummen studion lankapuhe-
lin on siis hiljaa – mitä nyt toimittajat 
haluavat tehdä juttua. 

Aarnio on oikeassa. Jos muotoilua 
haluaa myydä – saa itse soittaa. Eikä 
tämä koske vain muotoilijoita vaan 
kaikkia asiantuntijoita. En tunne 
yhtään johtajaa, joka työnsä puolesta 
soittelisi muotoilijoille tai konsulteil-
le. Kiirettä riittää ja heillä on muuten-
kin täysi työ priorisoida ajankäyttö-
ään. Muotoilijan on myytävä itsensä, 
ohitse muiden konsulttien. Muotoilu 
valahtaa tarvehierarkiassa juuri niin 
alas kuin me sen annamme vajota. 
Jos emme hinnoittele esiintymisiä ja 
asiantuntijapuheenvuoroja, mikä arvo 
niillä on? Ilmaisen lounaan arvo. •

https://www.ornamo.fi/fi/tutkimus/muotoilu-ja-taidealan-tyomarkkinatutkimus/


orientoccident.fi
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Huomioita  
muotoilun tilaajille: 
• Lähde hankkimaan ratkai-

sua kuvaamalla tarve ja 
antamalla muotoilijoiden 
keksiä ratkaisu.

• Voit hankkia muotoilua joko 
yksittäiseen tarpeeseen, 
toiminnan kokonaisuudis-
tukseen tai osana muun 
alan hankintaa.

• Hyvä vuorovaikutus on 
toimivan yhteistyön ja 
onnistuneen hankkeen a ja 
o. Testaa kommunikaation 
toimivuutta jo hankintavai-
heessa. Lisäksi voit testata 
ja pisteyttää myös muotoi-
lijoiden kommunikaatiota 
käyttäjien kanssa.

• Valitse hankintamenettely, 
jonka puitteissa laadun pai-
nottaminen on mahdollista. 
Kaksivaiheiset menettelyt 
ovat erityisen suositeltavia, 
koska ne mahdollistavat 
vuorovaikutuksen hankinnan 
aikana. Painota hankinnas-
sa laatupisteitä vähintään 
suhteessa 40/60.

• Huomioi muotoiluhan-
kintojen tarjouspyyntöjen 
löytämisen haasteet ja käytä 
tiettyjä suositeltuja hankin-
tailmoituskoodeja ja -avain-
sanoja. Harkitse hankkeen 
vaikuttavuuden mittaamista 
ja jopa bonuksia saavute-
tuista tuloksista. 

• Huomioi sopimuksia teh-
dessäsi muotoiluprosessille 
ominainen tilanteen kehitty-
minen hankkeen aikana. 

JOTTA PAIK
KA VOIDAAN 

OTTAA HALTUUN, 
PITÄÄ ANTAA 
MAHDOLLISUUS 
OSALLISTUA SEN 
SUUNNITTELUUN.
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M
itä käyttäjä palvelulta 
haluaa, miten hän sen 
haluaa ja mikä siinä 
on ratkaisevaa? Nä-
mä ovat kysymyksiä, 

joiden ympärille palvelumuotoilijan 
ammatti rakentuu. Näiden kysymys-
ten arvo on alkanut saada selkeää 
vastakaikua myös palveluiden tilaa-
jien keskuudessa. Kun julkiset tahot 
suunnittelevat palveluidensa uudista-
mista, muotoilu on yhä useammin osa 
palveluiden hankintaprosessia. 

Muotoilu kiinnostaa tilaajia, koska 
jähmeään organisaatioon halutaan 
tuoda uusia toimintatapoja ja ottaa 
käyttäjiä mukaan heitä koskevien 
palveluiden suunnitteluun. Kysyn-
tää muotoilulle kaupunkien ja muun 
julkisen sektorin kehittämisessä 
syntyykin siksi kiihtyvällä vauhdilla. 
Esimerkiksi Helsingin kaupunki on 
kirjannut muotoilun käytön strategi-
aansa ja on lähivuosina käyttämässä 
1,5 miljoonaa euroa muotoiluhankin-
toihin.

Yhtenä esimerkkinä on Espoon 
vammaisten asumispalveluiden suun-

nitteluprojekti, jossa palvelumuotoi-
lua käytettiin paitsi kokonaisuuden 
suunnitteluun myös palveluntarjo-
ajille esitettävien tarjouspyyntöjen 
tekemiseen, kertoo projektista Es-
poon kaupungilla vastannut kehittä-
mispäällikkö Anneli Enbom. Tar-
koituksena oli luoda tulevaisuuteen 
katsovaa palveluasumista, joka ottaa 
huomioon autististen nuorten yksilöl-
liset tarpeet. 

Tekijöiksi haettiin tiimiä, jossa oli 
palvelumuotoilijoiden lisäksi mukana 
lakiasiantuntija. ”Meille oli tärkeää, 
että palvelumuotoilijat ja lakimiehet 
tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta tieto 
tilattavasta palvelusta siirtyy hankin-
tasopimukseen asti”, Enbom sanoo. 
Kilpailutuksen kautta tekijöiksi vali-
koituivat KPMG ja Kolmas Persoona. 

Perusteellinen suunnittelu  
helpottaa hankintaprosessia
Espoon kaupungin vammaisten asu-
mispalveluiden kilpailutuksessa oli 
tärkeää saada projektiin osallistuvat 
eri osapuolet vuorovaikutukseen 
keskenään, ja kuuntelemaan niitä, 

TYÖPÖYDÄLLÄ 
KÄYTTÄJIEN 
TYYTYVÄISYYS

Muotoilu otetaan osak-
si julkisia hankintoja sil-
loin, kun halutaan luoda 
palveluita, jotka todel-
la palvelevat käyttäjiään. 
Perehdyimme kolmeen 
julkiseen muotoiluhan-
kintaan ja selvitimme, 
mikä muotoilun tilaajille 
on ratkaisevaa. 

Teksti: Aurora Airaskorpi 

Kuvat: Anni Koponen,  

Helsingin yliopisto
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joille palveluita tehtiin. ”Halusimme 
tietää, mitä asukkaat todella haluavat 
ja tarvitsevat omaan arkeensa. Sen 
sijaan, että olisimme itse määritelleet 
kaiken, päätimme etsiä vastausta pal-
velumuotoilun menetelmiä hyödyn-
täen, kysymällä asukkailta itseltään”, 
Enbom sanoo. 

Menetelminä käytettiin muun mu-
assa Muotoiluluotain-itsedokumen-
tointia, jonka avulla päästiin käsiksi 
asiakkaiden, austististen nuorten, tar-
peisiin ja toiveisiin. Lisäksi nelihen-
kisen visionääritiimin avulla toteu-
tettiin niin sanottu Delfoi-tutkimus, 
jossa kartoitettiin palveluasumisen 
tulevaisuuden trendejä meillä ja maa-
ilmalla.

Menetelmien avulla saatiin kerät-
tyä asukkaille keskeisiä kysymyksiä 
ja haasteita, jotka pystyttiin esittä-
mään suoraan palveluntarjoajille 
tarjouspyyntövaiheessa: esim. Min-
kälaisia mahdollisuuksia asukkaalla 
on muokata omaa elinympäristöään? 
Minkälainen rooli asumispalveluiden 

tarjoajalla on asukkaan liikkumisen 
turvaajana? ”Tämän työn jälkeen 
meillä ei ollut epäselvyyksiä siitä, 
mitä olemme hankkimassa. Saim-
me suunnitteluvaiheessa niin paljon 
tietoa, että pystyimme toteuttamaan 
tarjouskilpailun avoimella menette-
lyllä ilman neuvottelutarvetta”, En-
bom toteaa.

Aito käyttäjäymmärrys  
tuo lisäarvoa
Käyttäjien kuunteleminen ja heidän 
ehdoillaan toimiminen oli keskiössä 
myös Helsingin kaupungin uusien 
kaupunkipyörien valinnassa. Hel-
singin kaupunki kilpailutti pyörien 
palveluntarjoajat ja otti Link Design 
and Development -muotoilutoimiston 
avuksi lopullisen voittajan valintaan. 
Toimiston tehtävänä oli selvittää, 
mikä finalisteista soveltuu parhai-
ten kaupunkipyörien kohderyhmien 
tarpeisiin. 

”Toki me voimme itsekin vertailla 
pyöriä paperilla mutta meille oli tär-

keää, että pystymme oikeasti osoitta-
maan miten pyörät toimivat. Lisäksi 
oli tärkeää, että testauksen tekijänä 
oli puolueeton taho eikä valinta pe-
rustu ainoastaan meidän omaan mie-
lipiteeseemme”, perustelee projektis-
ta Helsingin kaupungilla vastannut 
projekti-insinööri Samuli Mäkinen.  

Puolueettomuuden takaamisek-
si arvio pyörien soveltuvuudesta 
haettiin aitojen käyttäjien kautta 
asiantuntija-arvioiden sijaan. Link 
Design teki ensin kartoituksen erilai-
sista käyttäjäryhmistä ja kutsui sitten 
kunkin käyttäjäryhmien edustajia, 
tavallisia kaupunkilaisia, Ruskeasuol-
le perustetulle testiareenalle kokei-
lemaan pyöriä. Koska kyseessä oli 
palvelu eikä pelkkä tuote, testattaviin 
asioihin kuului sekä pyörän käyttöön-
otto, pyörän ajettavuus että pyörän 
jättäminen. 

Ratkaisevassa roolissa oli oikeiden 
menetelmien hallinta. Muotoilutoi-
misto toi mukanaan osaamisensa 
käyttäjäryhmien määrittämiseen, 

Helsingin yliopiston Tiedekulman uudistuksessa palvelumuotoilulla luodaan tilaa ihmisten jaettavaksi. 
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TYÖN  
JÄLKEEN  

MEILLÄ EI OLLUT 
EPÄ SELVYYKSIÄ 
SIITÄ, MITÄ OLEMME 
HANKKIMASSA.

testi radan suunnittelemiseen, ar-
viointilomakkeiden laatimiseen ja 
tulosten analysointiin ja hyödyntämi-
seen. 

”Tämä työ vaatii aitoa heittäyty-
mistä ja kiinnostusta kohderyhmää 
kohtaan”, sanoo hankkeessa palvelu-
muotoilijana toiminut Link Designin 
Piritta Winqvist. Hän näkee hyvien 
referennsien ja vahvan ammattitaidon 
olevan toimistonsa etuja. Nämä olivat 
myös HKL:lle ratkaisevia perusteluita 

käytettävyystestauksen tekijän valin-
nassa. ”Olimme yhteydessä Toimiva 
kaupunki -hankkeeseen ja kuulimme 
sitä kautta Link Designista. Suosituk-
sen lisäksi meihin teki vaikutuksen 
se, että toimistolla oli selkeä näkemys 
siitä mitä tehdään ja miten”, Mäkinen 
sanoo. 

Ostaminen vaatii osaamista
”Tällaisia hankintoja ei mielestäni 
pitäisi tehdä ilman, että otetaan käyt-
täjäkokemus huomioon”, sanoo Winq-
vist. ”Palvelumuotoilun ostaminen 
on kuitenkin vielä monelle julkiselle 
taholle vaikeaa, sillä tarpeita ei osata 
aina pukea sanoiksi. Tarjouskilpailui-
hin on vaikea tehdä loistavaa ehdo-
tusta, jos itse tarjouspyyntö on epä-
määräinen eikä lisätietoja voi pyytää 
muuta kuin sähköpostitse. Tarjouksen 
tekemisessäkin tarvitaan asiakas-
ymmärrystä”.

Paras tapa oppia palvelumuotoilun 
hyödyntämisestä on saada osaamista 
omaan organisaatioon. Tämä on ollut 
keskeinen periaate Helsingin yliopis-
tolla palvelumuotoilun hankinnoissa. 
Kun Helsingin yliopiston uutta Tiede-
kulmaa lähdettiin kehittämään, kil-
pailutuksessa yhdeksi valintakritee-
riksi nousi se, miten palveluntarjoaja 
pystyy tuomaan palvelumuotoiluosaa-
misen yliopiston oman henkilökun-
nan voimavaraksi. ”Olemme tottuneet 
ostamaan palvelumuotoilua, sillä 
olemme hyödyntäneet sitä jo useassa 
projektissa. Tiedekulma-hankkeessa 
meillä oli lisäksi hyvä oma käsitys 
siitä, mihin suuntaan me halusimme 
palvelukonseptia kehittää”, sanoo 
projektista Helsingin yliopistolla vas-
tannut markkinointipäällikkö Tanja 

Paananen. Kilpailutuksen kautta yli-
opisto valitsi hankkeeseen kumppa-
nikseen Kuudes kerros -muotoilutoi-
miston. ”Halusimme kumppanin, joka 
pystyy haastamaan, fasilitoimaan, 
viemään asioita eteenpäin ja tuomaan 
uusia menetelmiä palveluiden kehi-
tykseen. Itse katsoo helposti asioita 
tiettyjen silmälasien läpi, halusimme 
että saamme hankkeeseen ulkopuoli-
sen toimijan kokoamaan tehdyn työn 
yhteen”, Paananen toteaa. 

Analyyttinen ote tuottaa tuloksia
Tiedekulman palvelukonseptin ke-
hittämisessä eri ryhmien osallista-
misella on ollut merkittävä rooli, sillä 
tilan käyttäjiä voivat olla yhtä lailla 
opiskelijat, yliopiston henkilökunta 
kuin turistitkin. ”Ajatuksena on ollut, 
että Tiedekulma on sellainen paikka, 
johon erilaiset ihmiset voivat kokoon-
tua kasvattamaan yhteistä ymmärrys-
tä ja parantamaan maailmaa tieteen 
ja tutkimuksen ympärillä”, Paananen 
kertoo. 

Asiakasymmärrystä luotiin muun 
muassa noin 80 ihmisen haastatteluil-
la, palvelukehitystyöpajoilla, ideoiden 
testauksella ja tulosten analysoin-
nilla. Analyysi oli Paanasen mieles-
tä tekemisen tärkein anti. ”Saimme 
työpajoista paljon sisältöä, jonka 
palvelumuotoilijat osasivat työstää 
lopputulemiksi.” Uuden konseptin 
mukaisen Tiedekulman on määrä 
siirtyä uusiin tiloihin syksyllä 2017. 
Sitä ennen on vielä aikaa osallistaa. 
”Tiedekulma syntyy kunnolla siinä 
vaiheessa, kun yliopistolaiset ovat ot-
taneet sen haltuun. Jotta sen voi ottaa 
haltuun, pitää antaa mahdollisuus 
osallistua sen suunnitteluun.” •

Link Designin Piritta 
Winqvistin mieles-
tä käyttäjäkokemus 
pitäisi olla luonteva 
osa kaikkia julkisia 
hankintoja.
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Julkisilla hankinnoilla on huono maine – älä anna sen 
hämätä. Kyse on yksinkertaisuudessaan julkisella 
rahalla hankittavista tuotteista ja palveluista, joita 
koskee tasapuolisuuden takaava sääntely. Kysyntä 
kaupunkien tuottamien palveluiden käyttäjälähtöiselle 
muotoilulle kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Ottaisiko 
sinunkin yrityksesi haasteesta kopin?

Teksti: Asta Boman-Björkell / Kuva: Anni Koponen

Hanskaa 
hankinnat

O
rnamon suhdannekatsausten mukaan 
julkiset hankinnat ovat tärkeitä tai 
melko tärkeitä joka kolmannelle muo-
toilualan yritykselle. Näistä yrityksistä 
39 prosenttia arveli julkisten tuote- ja 

palveluostojen lisääntyvän ainakin jonkin verran seu-
raavan kolmen vuoden aikana. 

Muotoiluhankintojen menettelytapojen muotou-
tuminen on vielä kesken. Hankintakäytännöt ovat 
kirjavia eikä yhtenäisiä kaavoja muotoiluhankintoi-
hin ole syntynyt. Ornamo on viime vuosina tarttunut 
haasteeseen mm. tutkimalla muotoiluhankintojen 
löydettävyyden haasteita. 

Hankintailmoitus
tietokantoja
• Hilma, hankinta ilmoitukset.fi

Maksuton.

• Credita, credita.fi
Maksullinen. Palvelusta voit 
määritellä seuraamasi alat ja  
tilata tuloksia sähköpostiisi. 

• Ted, ted.europa.eu
Maksuton. EU-kynnys arvon 
ylittävien hankintojen  
tietokanta.

Pienhankinta listauksia
• pienhankintapalvelu.fi
• tarjouspalvelu.fi
• tarjova.fi/kilpailutus/ 

pienhankinnat 

Maksuttomia. Osa edellyttää  
kirjautumista. 

Huomioithan myös, että 
läheskään kaikkia pienhankintoja 
ei ilmoiteta missään, vaan 
hankinnat syntyvät tilaajan 
otettua itse yhteyttä tuntemiinsa 
muotoiluyrityksiin. Tee siis 
yrityksesi tunnetuksi tilaajille: 
markkinoi, pyydä audiensseja ja 
esittele osaamistasi.

http://tarjova.fi/kilpailutus/pienhankinnat
http://tarjova.fi/kilpailutus/pienhankinnat
https://www.hankintailmoitukset.fi
https://www.credita.fi
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
https://pienhankintapalvelu.fi/notfound/Default/Index
https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index
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Miten hankintailmoituksia löytää?  
Kokosimme ohjeita avuksi etsintään
• Kaikki hankintailmoitukset löyty-

vät Hilma-tietokannasta osoitteesta 
hankintailmoitukset.fi. Tietokannas-
sa tarjouspyynnöt on luokiteltu aloit-
tain eri koodien alle, joiden käyttö on 
kirjavaa. 

• Muotoiluhankinnat ovat usein niin 
monialaisia, että muotoilun ja suun-
nittelun palvelut -koodin alta ei juuri 
hankintailmoituksia löydy. 

• Eniten muotoiluun liittyviä hankin-
tailmoituksia löytyy tutkimus- ja ke-
hityspalveluiden koodin alta. Sen 
alle oli aikavälillä merkitty 12 muo-
toiluun liittyvää hankintailmoitusta. 

Kohtuul lisen suuri osa näistä hankin-
noista oli selkeitä palvelumuotoilu-
hankintoja. 

• Toiseksi tuloksellisin koodi on liike-
elämän palvelut: laki, markkinoin-
ti, neuvonta, työhönotto, painatus ja 
turvallisuus (9 muotoilualan hankin-
tailmoitusta). 

• Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja 
tarkastuspalveluiden  koodin alta 
löytyy puolestaan mm. teolliseen 
muotoiluun liittyviä hankintoja. Valta-
osa liittyy kuitenkin erilaisiin suunnit-
telu- ja rakennuspalveluihin  
(8 ilmoitusta).

• Koodien seuraamisen lisäksi kan-
nattaa hankintailmoitusten etsimi-
seen käyttää hakusanoja. Hakusa-
nojen oikea muoto on todella tärkeä. 
Esimerkiksi hakusanalla sisustus-
arkkitehtuuri ei Ornamon analyysis-
sa saatu yhtään osumaa, mutta sa-
nalla sisustussuunnittelu niitä löytyi 
98. Palvelumuotoilu-sanalla löytyi 40 
hankintailmoitusta. Seuraamisen ar-
voisia hakusanoja ovat muun muas-
sa muotoilu, palvelumuotoilu, suun-
nittelu ja sisustussuunnittelu.

Tiedot perustuvat Ornamon tekemään 
analyysiin aikavälillä 2010–2014.

KUN LAADIT 
TARJOUSTA 

RAJOITA LUO
VUUTTASI JA 
AJATTELE KUTEN 
VIRKAMIES TAI 
HANKINTAJURISTI.
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Asetu virkamiehen saappaisiin
Kun laadit tarjousta rajoita luovuuttasi ja ajattele kuten virkamies tai hankintajuristi. Tarjouksen tu-
lee olla täsmälleen tarjouspyynnön mukainen eikä sen täyttämisessä voi sooloilla. Ylivisualisointia 
kannattaa välttää. Ylimääräisiä materiaaleja ei oteta huomioon, joten niitä on turha liittää mukaan 
tarjoukseen. Palauta tarjous ehdottomasti määräajassa. 

Perustele vaikuttavuutta
Opettele kertomaan osaamisestasi vaikuttavuuden näkökulmasta. Tilaaja ei halua ostaa työpajoja 
vaan tuloksia ja ratkaisuja. Kuvaa käyttämiäsi keinoja ja välineitä osana prosessia, joka tähtää vai-
kuttaviin ratkaisuihin ja onnistuneeseen lopputulokseen. 

Luo kumppanuuksia
Konsortio-, yhteis- ja osatarjoukset ovat tärkeitä mikroyrityksille, joihin suuri osa muotoiluyrityksistä 
lukeutuu. Kumppanuudet muiden yritysten kanssa ovat siksi tärkeitä. Voisiko sinun muotoiluyrityk-
sesi erityinen vahvuus voisi olla yhteistyö insinööri-, bisneskonsultti- tai lakitoimiston kanssa?

Pyydä palautetta 
Liian harvat yritykset pyytävät palautetta kilpailutuksen hävinneistä tarjouksistaan. Palautteen pyy-
täminen vie vain hetken ja tuo arvokasta tietoa seuraavaa hankintaa varten; saat mahdollisuuden 
kehittää tarjoamisosaamistasi ja peilata itseäsi kilpailijoihin.

Esitä kehittämisehdotuksia
Muotoilun hankkimisessa on haasteensa, ja aina tarjouspyyntöjä ei ole laadittu osaavissa käsissä. 
Ole aktiivinen ja tee tilaajille ehdotuksia siitä millainen muotoiluosaamisen hankkimiseen liittyvä 
tarjouspyyntö ja tarjousprosessi toimisivat parhaiten. Voit myös olla yhteydessä Ornamoon, me 
viemme kentän viestejä eteenpäin.

Viisi vinkkiä menestykseen julkisissa hankinnoissa

TEE YRITYKSESI 
TUNNETUKSI 

TILAAJILLE: MARKKINOI, 
PYYDÄ AUDIENSSEJA JA 
ESITTELE OSAAMISTASI.

1
2
3
4
5

Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

• Ornamo julkaisee kesäkuussa ”Vaikuttavaa 
vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoilu-
hankintaan” -oppaan. Opas tarjoaa hyödyllistä 
tietoa muotoiluhankinnoista ennen kaikkea ti-
laajille, mutta myös muotoiluyrityksille.

• Kevään aikana järjestetään muotoiluyrityksil-
le koulutuksia julkisista hankinnoista – seuraa 
viikko tiedotetta! Syyskuussa Helsinki Design 
Weekillä on vuorossa kaupunkimuotoilun semi-
naari yhteistyössä Helsingin kaupungin ja mui-
den suunnittelualojen järjestöjen kanssa.

• Haluatko tilata hankinta oppaan tai kaipaatko 
henkilökohtaista neuvontaa? Ota yhteyttä:  
asta.boman@ ornamo.fi.

mailto:asta.boman@ornamo.fi
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Dirk Bieler,
vähittäiskaupan ketjujohtaja

Uutuuksia, trendejä ja yllätyksiä. Kansainvälinen 
ja inspiroiva. Sisustus, lahjatavarat, asusteet ja 
korut. Tendence 2016. Tule mukaan!
fresh-new-ideas.com

info@finland.messefrankfurt.com 
Puh. 040 544 5577

 new
tarkoittaa minulle uusia 
ja inspiroivia ideoita, joilla 
teen toiminnastani entis-
täkin kiinnostavampaa ja 
kannattavampaa.

“

27.  – 30. 8. 2016
fresh.new.ideas. 

“

Ornamon jäsenetujen lisäksi käytettävissäsi on Jäsenedut.fi-
palvelun tarjoamat edut. Tässä muutamia esimerkkejä tar- 
jonnasta. Rekisteröidy palveluun www.jäsenedut.fi, jotta näet 
tarkemmat tiedot tarjouksista ja voit hyödyntää nettikauppo-
jen kautta tulevat edut. Tarkista aina edut ja niiden voimassa-
oloajat, sillä edut vaihtuvat ja koko ajan tulee lisää uusia etuja. 

Jäsenedut.fi jäsenkortin voi ladata Ornamon kotisivuilta  
kirjautumisen takaa, Minun profiilini-osiosta.

Markkinoiden paras hierontakoukku Thera Cane®  
mahdollistaa tehokkaan lihashuollon ja henkilökohtaisen kivun-
hallinnan syvähieronnan avulla. 10 %:n alennus, jäsenhinta 44,90 
(norm. 49,90). Alennuskoodi jasenedut.

KeepLoop Mobiilimikroskooppi, 20 %:n alennus kotimaisesta 
mobiilimikroskoopista kännykkään tai tablettiin verkkokaupassa. 
Jäsenhinta 108,- (norm. 135,-). Laita tilaukseen alennuskoodi KEEP-
20LOOP saadaksesi alennuksen. Tarjous voimassa toistaiseksi.

PinkMonkey.fi on suomalainen, sukkahousuihin ja muihin suk-
katuotteisiin erikoistunut verkkokauppa. Jäsenetuna 10 %:n alen-
nus kaikista tuotteista, myös uutuuksista ja tarjoustuotteista! Käy-
tä alennuskoodia PINK 2016, tarjous voimassa 31.12.2016 asti.

Karttakauppa.fi Jäsenetuna 10 %:n alennus Karttakauppa.fi 
-tuotteista. Tilauskoodi: GF3D12 PM, tarjous voimassa toistaiseksi.

Joogatarvike.fi Kaikista tuotteista 10 %:n alennus joogatarvike.
fi -verkkokaupassa. Edun saa syöttämällä koodin joogaetu10 sille 
kuuluvaan kenttään kassalla. Tarjous voimassa 31.12.2016 asti.

Zalando.fi 10 %:n alennus normaalihintaisista tuotteista. Etu on 
voimassa 30.6.2016 asti, tilauksen vähimmäisarvo 50,00, edun voi 
käyttää vain kerran ja se on lunastettava ennen tilauksen vahvis-
tamista. Etua ei voi vaihtaa rahaksi tai yhdistää muihin etukupon-
keihin. Alennus ei koske jo alennettuja tuotteita eikä välttämättä 
koske kaikkia tuotemerkkejä. Tilaukset tehtävä ehdottomasti Jä-
senedut.fi -palvelusta löytyvän linkin kautta. Koodilla ei saa tilata 
muuta kautta!

1Store Jäsenetusi 115,-! Apple MF855KS/A MacBook 12-inch Re-
tina Core M 1.1GHz/8GB/256GB/ Intel HD 53001 384,- sis. alv 24%
(norm 1 499,- sis. alv 24 %).  
 
Katso muut tarjoukset Jäsenedut.fi -palvelusta.
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Taiteilijat ahertavat tuntikaupalla pystyttäessään näytte-
lyään museoon, yleensä palkatta ja ilman kirjallista sopi-
musta näyttelyn ehdoista. Tilanne voi kuitenkin muut-
tua. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut suosituksen 
näyttelytoiminnan sopimus- ja korvauskäytännöistä.  
Sitä kannattaa käyttää muistilistana, kun neuvottelee  
sopimuksesta näyttelyn järjestäjän kanssa.

Teksti: Päivi Lehto-Trapnowski

Kuvat: Rauno Träskelin

Pidä puoliasi,  
taiteilija!

Kuinka saada 
näyttelysopimus uuden 
suosituksen mukaiseksi?
• Tutustu uuteen suositukseen, 

jotta tunnet sen läpikotaisin. Löydät 
tärkeimmät suositukset soveltamis-
ohjeineen OKM:n raportin sivulta 
48. Raportin voi ladata osoitteessa 
ornamo.fi/nayttelypalkkiosopimus. 
Raporttiin tutustuminen kannat-
taa, sillä se antaa samalla hyvän 
käsityksen taiteilijan työn asemasta, 
palkkioista ja muista käytännöistä 
museo- ja gallerianäyttelyissä. 

• Kun olet neuvottelemassa museo-
näyttelyn järjestämisestä, kerro 
museolle uusista suosituksista ja 
siitä, että toivot niitä noudatettavan.

• Kun laadit sopimusta, listaa näytte-
lyyn kuuluvat tehtävät ja sovi jokai-
sen kohdalla, kuka vastaa tehtävästä 
ja niiden kustannuksista. 

• Sovi myös näyttelykorvauksesta, 
näyttelyn suunnitteluun, pystyttä-
miseen ja purkamiseen liittyvistä 
palkkioista taiteilijalle. 

• Kirjaa sopimukseen myös teosten 
kuljetukseen, vakuutuksiin, tuo-
tantokustannuksiin, omistus- ja 
tekijän oikeuksiin, viestintään, 
markkinointiin, viivästysseurauksiin ja 
määräaikoihin liittyvät yksityiskohdat.

Ornamon Kera-
miikka tilassa 
-näyttely vuonna 
2014 Design-
museossa oli pi-
lottihanke, jossa 
taiteilijoille mak-
settiin myös näyt-
telypalkkio.

http://www.ornamo.fi/fi/projekti/nayttelypalkkiosopimuksen-pilotointi
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TAITEILIJOIDEN 
KANNATTAA 

KÄYTTÄÄ SUO
SITUSTA MUISTI
LISTANA NEUVO
TELLESSAAN 
NÄYTTELY
SOPIMUKSESTA.

Useimmat kiistatilanteet ovat vältettävissä huolellisella sopimisella, muistuttaa 
Ornamon jäseniä lakiasioissa opastava Tuija Heino. Näyttelyn osapuolten 
on tärkeää tehdä kirjalliset sopimukset esimerkiksi töiden kuljettamisesta, 
vakuutuksista ja näyttelyn pystyttämiseen liittyvistä yksityiskohdista. 

Mistä on kyse?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
laatinut suositukset näyttelytoimin-
nan sopimus- ja korvauskäytän-
nöistä. Suositusten syntyminen 
on merkittävä avaus, sillä niiden 
edistämiseen on sitoutunut taide-
kentän lisäksi myös julkista tukea 
saavat museot. Suositukset tule-
vat parantamaan taiteilijan amma-
tillista asemaa näyttelyiden järjes-
tämisessä.

Lähtökohtana on, että taitelijalle 
ei saa aiheutua kustannuksia valti-
ollisen museon järjestämään näyt-
telyyn osallistumisesta.

Näyttelyiden erityispiirteet tu-
lee ottaa huomioon museoiden 
ja muiden näyttelyn järjestäjien ja 
taiteilijoiden välisissä sopimuksis-
sa.  Suositukset toimivat hyvänä 
pohjana myös gallerianäyttelyistä 
sopimiseen.

T
aidenäyttelyihin liittyvis-
sä käytännöissä on paljon 
parannettavaa taitelijoi-
den kannalta. Esimerkik-
si ammattikuvataiteilijat 

tekevät paljon ilmaista työtä muse-
oissa, myös julkista tukea saavissa. 
Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran 
taiteilijakyselyssä kävi ilmi, että jopa 
77 prosentille ei ollut koskaan mak-
settu taiteilijapalkkiota museonäyt-
telystä. 

Taiteilija maksaa useimmiten itse 
näyttelystä syntyneet kustannukset. 
Vain neljännes vastaajista laatii aina 
kirjallisen sopimuksen näyttelystä 
museon kanssa. Julkista tukea saavi-
en museoiden käytännöissä on paljon 
kehitettävää, sillä tällä hetkellä vain 
yksi prosentti ammattikuvataiteili-
joista saa aina korvauksen museo-
näyttelyistään.

taiteilijan asemaa ja antaa selkänojaa 
pitää huolta oikeuksistaan. 

Ornamon jäsenille lakineuvontaa an-
tava Tuija Heino kannustaa ottamaan 
suositukset käyttöön: ”Taiteilijoiden 
kannattaa käyttää suositusta muisti-
listana neuvotellessaan näyttelysopi-
muksesta. Suosituksessa kerrotaan 
käytännönläheisesti, mistä kaikesta 
näyttelyä järjestävän taiteilijan kannat-
taa museon kanssa sopia. Kannattaa 
myös keskustella asiasta kollegoiden 
kanssa. Mitä useampi noudattaa oh-
jeistusta, sitä helpommin siitä tulee 
yleinen käytäntö.” 

Tuija Heino muistuttaa, että jo-
kainen näyttely on erilainen, joten 
suosituksia sovelletaan tapauskoh-
taisesti. ”Kannattaa siis suhtautua 
asiaan joustavasti. Liika tiukkuus kai-
vaa maata taiteilijoiden jalkojen alta”, 
Heino korostaa. •

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
näyttelytoiminnasta laatiman suo-
situksen vuoksi selkeän sopimuksen 
vaatiminen on taitelijoille aiempaa 
helpompaa. Uusi ohjeistus selkeyttää 

M
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KUULUAKO ORNAMOON VAI TEKkiin?
KUULU MOLEMPIIN! 
Kaksoisjäsenenä voit käyttää Tekniikan akateemiset TEKin 
lakipalveluita, urapalveluita, palkkaneuvontaa ja yrittäjän 
palveluita.  Hyödyt myös TEKin työmarkkinaedunvalvonnasta. 

Vuonna 2016 TEKin jäsenmaksu Ornamon jäsenille on 149 euroa. Kaksoisjäsenyys sisältää kaikki 
TEKin palvelut ja edut lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenyyttä ja Talentum-lehtipakettia. 
Opiskelijajäsenyys on maksuton. 

Liity ottamalla yhteyttä Ornamon toimistoon: office@ornamo.fi, p. 09 687 7740.

www.tek.fi/ornamo-tek
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Antti Innanen
IPR- ja teknologiaoikeuteen keskittyneen Dottir Asianajotoimiston 
osakas ja toimitusjohtaja. Perehtynyt brändien suojaamiseen ja 
hyödyntämiseen strategisella tavalla globaalissa verkkobisneksessä. 

Tekisitkö design- 
sijoituksen?

S
uomi on tunnettu muo-
toilustaan. Suomalainen 
muotoilu on kansainvä-
lisesti arvostettua. Muo-
toilun ja muotoiluosaa-

misen arvo Suomen kansantaloudelle 
on merkittävä. Suomi on muotoilu-
maa.

Mallisuoja on muotoilun oikeudel-
linen ilmenemismuoto. Mallisuoja 
suojaa tavaran ulkomuodon. Suojatta-
van tavaran tulee olla konkreettinen, 
teollisesti tai käsityönä valmistettava 
esine. Mallioikeus antaa haltijalleen 
yksinoikeuden mallin hyväksikäyt-
töön. Suomessa rekisteröidään todella 
vähän malleja. Nämä harvat rekiste-
röinnit ovat voimakkaasti keskitty-
neet muutamille toimijoille. Suoja-
muotojen käytöllä mitattuna Suomi 
on surkea muotoilumaa.

Mallisuoja on joustava ja edullinen 
suojamuoto. Taloudellisesta näkökul-
masta mallisuojan käytölle tuskin on 
esteitä, vaikka toimijalla ei olisikaan 
kovin paljoa resursseja käytössään. 
Mallisuojaa on myös helppo hakea ja 
suojaa saa nopeasti. EU:n laajuinen 

DIGITALISAATIO 
MUODOSTAA 

VALTAVAN MAHDOL
LISUUDEN MUOTOI
LULLE.

yhteisömalli on voimassa kaikissa jä-
senmaissa, yhdellä hakemuksella.

Miksi muotoilua sitten ei suojata 
Suomessa? Tähän on varmasti useita-
kin syitä.

Ensimmäinen liittyy suojaamisen 
käsitteeseen. Englanniksi mallisuoja 
on design registration. Puhuttaessa 
mallisuojasta ja muotoilun suojaa-
misesta syntyy helposti käsitys siitä, 
että muotoilijalla olisi automaattisesti 
syntyvä yksinoikeus kaikkeen suorit-
tamaansa muotoiluun. Mallisuojan 
hakeminen nähdään jonkinlaisena 
ylimääräisenä ja vapaaehtoisena lisä-

vakuutuksena, vaikka kyse on todel-
lisuudessa yrityksen arvoa lisäävästä 
investoinnista.

Tämän lisäksi Suomessa ei ole 
ymmärretty sitä, että digitalisaatio 
muodostaa valtavan mahdollisuuden 
muotoilulle. Digitaalisessa maailmas-
sa immateriaalioikeudet ovat erit-
täin tärkeitä, koska ne eivät vähenny 
samalla tavalla kuin materiaalinen 
omistus. Yksinoikeutta tavaran ulko-
asuun voidaan lisensioida ilman, että 
itse oikeus merkittävästi vähentyy.

Oikeuden arvo saattaa kasvaa kun 
sitä käytetään tehokkaasti. Tulevai-
suuden muotoilu on entistä enemmän 
immateriaalioikeuksien myymistä ja 
lisensioimista.

Aineettoman arvonmuodostuksen 
ymmärtäminen on ehdoton edelly-
tys suomalaisten muotoiluyritysten 
kasvulle. Arvo on tulevaisuudessa 
aineetonta. Saattaa olla, että mallisuo-
ja tulisi nimetä ja muotoilla uudes-
taan siten, että se korostaisi sen arvoa 
yritykselle. Muotoiluinvestointi tai 
designsijoitus olisivat mahdollisesti 
oikeampia nimiä. •  
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Sisustusarkkitehti SIO 
Tanja Karpasto

 1995
Milanosta BA  

1997
Paluu Suo-
meen

 2011
Taiteen 
maisteri 

2013
Kuopioon

Teksti: Marika Laakko

T
anja Karpaston tie kaupungin 
virkamieheksi on ollut vaiheri-
kas. Opinnot Milanossa, pitkä 
ura Suomen Messuilla näyt-
tely- ja tapahtumasuunnitte-

lussa, arkkitehtitoimiston projektipäällik-
könä ja yrittäjänä veivät hänet pari vuotta 
sitten Kuopioon. Välillä Tanja täydensi 
osaamistaan taiteen maisterin tutkinnolla 
Aalto-yliopistosta.

”Kaipasin irtiottoa intensiivisten suun-
nittelujaksojen väliin, maisteriopinnot tar-
josivat siihen erinomaisen tilaisuuden. 
Myöhemmin huomasin loppututkinnos-
ta olevan todellista hyötyä, kun hain ny-
kyiseen tehtävääni viranhaltijana”, Tanja 
kertoo. 

Vuodesta 2013 lähtien hän on toiminut 
tilahallintapäällikkönä esimiestehtävissä, 
tuoden muotoilijan näkökulmaa kuopio-
laisten arkeen. 

Kaupunkilaisten palveluksessa 
Työssään Tanja kohtaa kaupunkilaisia 

vauvasta vaariin. Käyttäjälähtöiset suun-
nitelmat vaativat ihmisen koko elinkaaren 
huomioimista. Päiväkodit ja palvelutalot 
kuuluvat kaupunkikuvaan, kuten erityis-
ryhmätkin. Kaikissa muotoilija on tärkeä 
osa prosessia. Hän on silta rakentajan ja 
käyttäjän välissä. 

”Paras hyöty tulee moniammatillises-
ta yhteistyöstä. Näemme asiat monesta 
näkökulmasta, ja meillä on mahdollisuus 
uudistaa toimintakulttuuria”.

Haastavinta työssä on ollut hallinnon 
opettelu, esimerkiksi kunnan viranhaltija-
päätökset ovat Tanjalle uutta. Päätöksen-
teon prosessit eroavat merkittävästi yri-
tysmaailmasta. Virkamiehen täytyy tottua 
ankaraankin palautteeseen, sillä aina on 
joku, jolla on parempi näkemys asioiden 
hoidosta. 

Tanjan on ollut opeteltava siihen, ettei 

oman kädenjäljen jättäminen ole tehtä-
vässä mahdollista samoin kuin suunnitte-
lijana. ”Koen, että olen onnistunut työssä-
ni, jos saan muut innostumaan muotoilun 
menetelmistä ja ideoimaan yhdessä uusia 
toimintatapoja!”

Tilahallintapäällikön läheisiä työtoverei-
ta ovat muun muassa kaupunginarkkiteh-
ti, oman hallintoyksikön palvelupäälliköt ja 
asiakkuusjohtajat sekä Tilakeskus. ”Koen 
olevani ihannetyössäni. Olen taiteen, 
muotoilun ja kulttuurin rajapinnassa, ra-
kentamisen ja arkkitehtuurin ytimessä!” 

Tanjalla on näkemys kaupunkilaisten 
hyvinvoinnista myös vapaa-ajalta. Hän on 
koulutettu Method Putkisto- ja pilates-
ohjaaja, joka ohjaa viikoittain kehonhuol-
totunteja. Tanjan erityisen kiinnostuksen 
kohteena on aina ollut työergonomia  – 
sitä käyttäjäymmärrys hyvinvoinninpalve-
luista tukee hyvin. •

OLEN TAITEEN, MUOTOILUN JA 
KULTTUURIN RAJAPINNASSA, 

RAKENTAMISEN JA ARKKITEHTUURIN 
YTIMESSÄ!



7.–9.9.2016  
MESSUKESKUS HELSINKI

KE 7.9. KLO 10–18  
(kutsuvierastilaisuus klo 18–20)
TO–PE 8.–9.9. KLO 10–18

SHOWROOMFAIR.COM

SATELLIITTITAPAHTUMA SHOWROOM WALK  
järjestetään to–pe 8.–9.9. klo 16–20 yritysten  
omissa näyttelytiloissa ympäri kaupunkia.

 

LATAA MESSUKESKUKSEN MOBIILIAPPI IOS- TAI ANDROID-LAITTEELLE JA TUTUSTU MESSUIHIN!

HELSINKI DESIGN WEEKIN UUSI MUOTOILUN,  
TILASUUNNITTELUN JA VALAISTUKSEN  
AMMATTITAPAHTUMA HABITAREN YHTEYDESSÄ.

Varaa yrityksellenne paikka ammattilaisten keskuudessa

Ammattilaisille maksuton pääsy tapahtumaan  
ennakkorekisteröitymällä

 

LUE LISÄÄ SHOWROOMFAIR.COM
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E
lokuussa 2016 voimaan 
astuva peruskoulun uusi 
opetussuunnitelma korostaa 
vuorovaikutustaitoja, yhdes-

sä tekemistä ja oppilaiden aktiivista 
roolia. Muotoilun Skidiakatemia ja 
OHO Opitaan! yhdessä -työpajat ovat 
olleet tällä tiellä jo pitkään. 

Palvelumuotoilu opettaa empatiaa
Laura Euro vetää Arabian koululla 
palvelumuotoiluun erikoistuneen 
Skidiakatemia-työpajan. ”Lähtökoh-
tana ovat lasten omat havainnot ym-
päristöstään. Mietimme ensin, miten 
jokin koulun toiminta etenee ja ketkä 
ovat mukana toiminnassa. Sen jäl-
keen piirrämme kuvan siitä, teemme 
pahvimallin tai näyttelemme tapahtu-
man. Lopulta mietimme, miten toi-
mintaa voisi parantaa”, Euro kuvaillee 
työpajojen kulkua. 

Lapset oppivat työpajoissa suunnit-
teluprosessin, joka johtaa haluttuun 
lopputulokseen, olkoon se sitten esi-
neen tai toiminnan kehittämistä. 

”Palvelumuotoilussa on olennais-
ta empaattinen suunnittelu. Kaiken 
lähtökohta on ihmisten toiminnan 
ymmärtäminen. Uskon, että palve-
lumuotoilukerho antaa lapsille val-
miuksia, joita voi käyttää arjessa”, 
Euro tiivistää.

Skidiakatemiassa ei etsitä kysy-
myksiin valmiita ratkaisuja, vaan 
pyritään herättämään lasten omat 
”keksijän aivot” toimintaan. 

Palvelumuotoilulla voi kehittää 
koulussa esimerkiksi ruokailukoke-
musta tai välituntien toimintaa, tai 
keksiä ratkaisuja koulukiusaamiseen. 

”Katsotaan, minkä lapset valitsevat 
kehityskohteeksi. Päätös on lasten”, 
Laura Euro pohtii.

MUOTOILU JA TAIDE 
OPETTAVAT LAPSILLE 
ONGELMANRATKAISUA
Ornamon ja Designmuseon muotoilun Skidiakatemiassa ja 
Taiteilijat O:n OHO Opitaan yhdessä! -työpajoissa toteutetaan 
uuden oppimisen metodia: asioita opitaan yhdessä pohtimalla 
ja kokeilemalla. Samalla kun opitaan muotoilua ja kädentaitoja, 
saadaan välineitä ongelmanratkaisuun, harjoitellaan empatiaa ja 
kehitetään ryhmätyötaitoja. 

Teksti: Päivi Lehto Trapnovski / Kuvat: Tani Simberg

PALVELU
MUOTOILULLA  

VOI KEHITTÄÄ  
RATKAISUJA ESI
MERKIKSI KOULU
KIUSAAMISEEN.

Suomen kieltä kokemuksellisesti
Taiteilijat O:n OHO Opitaan yhdessä! 
-työpajat puolestaan on suunnattu 
uus- ja kantasuomalaisille lapsi-
perheille. Taitelijat ja suomen kielen 
ammat tilaiset käsittelevät osallistu-
jien kanssa erilaisia teemoja kuval-
lista ilmaisua, käsityötä ja kielellisiä 
leikkejä käyttäen. Työpajat lisäävät 
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kulttuurien kohtaamisia ja opettavat 
suomen kieltä ja kulttuuria kokemuk-
sellisesti, taiteen kautta.  

”Kieltä opetetaan paitsi keskustele-
malla, myös muilla tavoin. Esimerkik-
si pilottityöpajassa tehtiin pöytäliinat 
ja koristeltiin mukit. Kaikissa tava-
roissa oli suomenkieliset nimilaput. 
Näin osallistujien sanavarasto kas-
voi”, kertoo hankkeen tuottaja Virpi 
Vesanen-Laukkanen. 

Ohjaajina toimivat sanataiteilijat 
ja käsityön ammattilaiset rinnakkain. 
Tavoitteena on, että työpajoissa osal-
listujista puolet on kantasuomalaisia 
ja puolet uussuomalaisia. 

”Uussuomalaiset oppivat kieltä ja 
kulttuuria taiteen kautta, kontaktissa 
suomenkielisiin perheisiin. Rohkai-
semme osallistujia vuorovaikutuk-
seen ja rakennamme näin yhteisöä”, 
Vesanen-Laukkanen kuvailee. •

Palvelumuotoilu-
kerhossa Ara-
bian koululla 
opeteltiin arjen 
ongelmanratkaisu-
taitoja

Muotoilun 
Skidiakatemia
Muotoilun Skidiakatemia-design-
aiheista iltapäiväkerhotoimintaa on 
järjestetty Helsingissä vuodesta 
2010 Designmuseon ja Teollisuus-
taiteen Liitto Ornamon yhteistyönä. 
Kerhoja ohjaavat ornamolaiset 
muotoilijat. Opetussuunnitelmat val-
mistetaan yhteistyössä Designmu-
seon kanssa. Toiminnan kohderyh-
mänä ovat 3.–6.-luokkalaiset. 

OHO Opitaan  
yhdessä!
Taiteilijat O ry:n OHO Opitaan 
yhdessä! -hankkeessa taide toimii 
kohtaamispaikkana ja lähtökohta-
na sosiaaliselle kanssakäymiselle. 
Työpajoja on järjestetty kirjastois-
sa ja monikulttuurikeskuksissa 
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja 
Joensuussa.

Syksyllä 2015 Skidi-
akatemian kerhoa oh-
jasi vaatesuunnittelija 

Marika Lehti. Vaate-
suunnittelukerhossa 

tutustuttiin vaatesuun-
nittelijan työhön eri 

näkökulmista. Siellä 
pohdittiin mm. vaat-
teiden ympäristöys-

tävällisyyttä, värejä ja 
muotia sekä pohdittiin 

vaatteiden antamaa 
viestiä.
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O
rnamon työmarkkinatut-
kimuksen 2015 perus-
teella muotoilijat ovat 
tyytymättömiä palkkata-
soonsa. Syytäkin on, sillä 

muotoilijoiden palkkataso on hieman 
muita korkeasti koulutettuja mata-
lampi. Palkat koetaan Suomessa hyvin 
henkilökohtaisena asiana eikä niistä 
ole tapana puhua. 

Palkkakehitys motivoi  
vastuunottoon 
Ideaalitilanteessa työntekijä tuntee 
työpaikkansa palkkapolitiikan ja palk-
kahierarkiassa nousemisen periaat-
teet. Näin palkkaus motivoi ja sitout-
taa henkilökunnan tavoittelemaan 
lisävastuita ja parempia tuloksia. 

Työnantajapuolelle vinkiksi: kun 
palkkauksen periaatteet ovat pimen-
nossa, eivätkä työntekijät koe voivansa 
vaikuttaa palkkaansa, alkaa työpaikan 
vaihto tuntua houkuttelevalta ja aino-
alta tavalta vaikuttaa palkkakehityk-
seen. Etenkin avainhenkilöt on siksi 
syytä sitouttaa, vaikkapa tulospalkki-
oin tai osakkein.

Palkitseminen voi olla paljon muuta-
kin kuin kuukausipalkkaa: bonukset, 
tulospalkkiot tai lounasedut ovat nekin 
rahanarvoisia. Aineetonta palkitse-
mista ovat esimerkiksi pääsy koulu-
tukseen työajalla, etätyömahdollisuus 
ja muut joustot. 

Valmistaudu palkka- 
neuvotteluun huolella
Palkkaperusteet jaetaan kahteen ryh-
mään: työhön ja henkilöön liittyviin 

Haluaisitko enemmän palkkaa?

perusteisiin. Jos jommassa kummas-
sa tapahtuu muutoksia, on aika kes-
kustella palkankorotuksesta. Työhön 
liittyvistä perusteista keskeinen syy 
palkan tarkistamiseen on vastuun li-
sääntyminen; esimerkiksi esimies-
vastuu, tulosvastuu tai laajentunut 
työnkuva. Henkilöön liittyvä peruste 
voi olla esimerkiksi uusi tutkinto tai 
muu uusi pätevyys.

Palkan tarkistaminen ei kuiten-
kaan edellytä muutosta työnkuvassa 
tai pätevyydessä. Muista nostaa asia 
keskusteluun myös silloin, jos palk-
katasosi ei ole muuttunut vuosiin ja 
tunnet jääneesi palkkakuoppaan. 

Palkkaneuvottelut käydään usein 
vuosittaisten kehityskeskustelujen 
yhteydessä tai erillisessä palkkakes-
kustelussa. Pidä huolta, että pääset 
käymään palkkaneuvottelusi hyvissä 
ajoin ennen seuraavaa budjetti-
kautta. •

Lisätietoa palkkauksesta 

Ornamon jäsenpalvelusivut:  
www.ornamo.fi > Palkkatilastot > 

Työmarkkinatutkimuksen tulokset

Tekniikan akateemiset TEK: 

• tek.fi/fi/tyoelama/palkat/palkkatilastot: 
• Paranna palkkaasi -opas työntekijöille
• Työnantajille opas tulospalkkioiden 

rakentamiseen
• Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien 

palkkatilastot 
• Linkki Akavan palkkiosuosituksiin, joita 

voi käyttää esim. luentojen hinnoitteluun

Ornamo tarjoaa 
henkilökohtaista 
palkkaneuvontaa

Ornamon asiantuntija Asta 
Boman-Björkellin tavoitat 

P. 046 878 2571 
asta.boman@ornamo.fi

Teksti: Asta Boman-Björkell

Työpaikkaa vaihtaessa on erinomainen sauma nostaa palkkatasoa. 
Palkkakehitys on kuitenkin hyvä pitää korvan takana myös silloin, kun 
työvuodet karttuvat saman työnantajan palveluksessa.

Muistilista 
palkkaneuvotteluihin 
• Kerää ennen neuvottelua mah-

dollisimman paljon tietoa alasi 
palkoista. Jos olet töissä arkkiteh-
titoimistossa voit nojata esimeriksi 
Tekniikan akateemiset TEK:in ke-
räämiin arkkitehtien palkkatilastoi-
hin. Myös kollegojen ja kilpaile vien 
yritysten palkkatiedoista voi olla 
neuvotteluaseeksi. Päätä etukäteen 
tarpeeksi korkea palkkasumma, 
jota ehdotat. 

• Perustele esimiehellesi hyvin 
konkreettisella tasolla mikä tilan-
teessasi on muuttunut. Kannattaa 
hyödyntää työpaikkasi strategiaan 
kirjattuja asioita: miten tiimisi on 
ylittänyt tulostavoitteet, miten teh-
täväsi vaatimukset ovat kasvaneet 
ja osaamistasosi noussut, miten 
motivoitunut ja sitoutunut olet. Jos 
tilanteesi ei ole muuttunut, mutta 
palkkasi ei ole oikealla tasolla, pe-
rustele tehtäväsi vaativuus ja kerro 
alan palkkakehityksestä. 

• Pysy rauhallisena ja vakuuttavana 
koko neuvottelutilanteen ajan. Älä 
hyväksy ”katsotaan sitten ehkä 
joskus myöhemmin” -vastausta 
vaan jatka neuvottelua, kunnes jon-
kinlainen päätös saadaan aikaan. 

• Vaikka korotusta ei tällä kertaa 
irtoaisikaan, kirjaa ylös mitä opit 
seuraavaa palkkaneuvottelua 
silmällä pitäen. Onnittele itseäsi 
rohkeudesta ottaa asia esille.

http://www.ornamo.fi
https://www.tek.fi/fi/tyoelama/palkat/palkkatilastot
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Ornamon kyselyyn  
vastanneet palkansaa-

jat keskimääräisten 
kuukausiansion mukaan 

tuloluokittain marras-
kuussa 2015, prosenttia 
vastanneista tuotoista

Lähde: Ornamon  
työmarkkinakysely 2015

Vähintään 4 500 
euroa 
15,1 %3 500–4 499 

euroa 
23,3 %

2 500–3 499 
euroa 
38,8 %

En osaa 
sanoa 
8,2 %

Ei ole 
tulospalkkio-
järjestelmän 
piirissä  
73,5 %

Kyllä on 
tulos-
palkkio-
järjestelmän 
piirissä 
18,3 %

Ornamon kyselyyn vas-
tanneiden palkansaajien 
tulospalkkiojärjestelmät 

2015, prosenttia
Lähde: Ornamon  

työmarkkinakysely 2015

Yleiskorotus

Muutos liikkuvassa palkan
erässä, esim. provisio

Henkilökohtainen korotus

Siirtyminen uuden  
työnantajan palvelukseen

Uusi asema tai tehtävä

Lisäkoulutus tai pätevyys

Työn vaativuuden arviointiin
perustuva muutos
Työnantajan toimenpiteet  
(esim. lomautus, lyhennetty  
työviikko, opetustuntien muutos)

Omat toimenpiteet (paikka
kunnan vaihto tai opiskelu)

Yleiskorotuksen ylittävä  
työnantajakohtainen korotus
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Ansiotason muutosten taustatekijät Ornamon kyselyyn 
vastanneilla 2015, prosenttia

Muut syyt

Muutos luontoisetujen  
verotusarvossa
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Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2015
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Fida muutti nimensä Designarkistoksi

V uonna 2010 arkisto aloitti toi-
mintansa FIDA -nimellä, osana 
Suomen Elinkeinoelämän 

Keskusarkistoa (Elka). Perustamisen 
taustalla oli huoli teollisen muotoilun 
dokumentaation säilymisestä sekä 
siitä seuraavista lähdeongelmista 
teollisen muotoilun tutkimuksessa. 
Voittoa tavoittelematon organisaatio 
toimii opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisrahoituksella.

Tähän mennessä arkisto on talletta-
nut 95 hyllymetriä asiakirjoja, 11 000 
valokuvaa ja 6 000 piirustusta noin 
pariltakymmeneltä yritykseltä ja muo-
toilijalta. Arkistoaineistoja on vas-

taanotettu teollisten muotoilijoiden 
lisäksi mm. graafisen suunnittelun 
ja kalustemuotoilun ammattilaisilta. 
Arkistoitavaksi otetaan niin paperiset 
kuin digitaalisetkin materiaalit sekä 
pienikokoiset esineet. Aineistot voivat 
olla niin perinteisen muotoilun kuin 
aineettomankin suunnittelun parista.

Nimenmuutoksen taustalla on halu 
ottaa vastaan aineistoja entistä moni-
puolisemmin. Aiemmin nimessä sana 
industrial rajasi aineistot vahvasti 
teolliseen muotoiluun, vaikka arkisto 
on tallettanut myös muita muotoiluai-
neistoja. Nykyinen nimi vastaa arkis-
toa ja sen toimintaa paremmin.

Designarkisto toivoo, että erityisesti 
toimintansa lopettaneet yritykset ja 
eläkkeelle jääneet muotoilijat ottai-
sivat yhteyttä ja tallettaisivat uransa 
tuotokset arkistoon. Myös toiminnas-
sa olevat yritykset voivat luovuttaa 
aineistojaan. Huolena on, että esimer-
kiksi muuttojen yhteyksissä arvokkai-
ta aineistoja hävitetään. Arkistoidut 
aineistot ovat edelleen luovuttajien 
käytettävissä ja lainattavissa halut-
tuun paikkaan. Omasta aineistosta 
tapahtuva tiedonhaku, kopiointi ja 

digitointi ovat maksuttomia luovut-
tajalle.

Designarkiston tehtäviin kuuluu 
aineiston tallettamisen lisäksi muo-
toiludokumenttien tutkijapalvelu. 
Vierailuryhmät ovat tervetulleita 
tutustumaan arkistoon ja aineistoihin. 
Näyttelyt ja verkkopalvelut ovat kiin-
teä osa arkiston toimintaa, sillä niiden 
välityksellä tuodaan esille ihmisiä ja 
tarinoita tuotteiden takaa. Aineistojen 
käyttö tapahtuu tekijänoikeuslain-
säädännön ja luovuttajan asettamien 
käyttöehtojen mukaisesti. •

 Elisa Savolainen

Kirjoittaja toimii Designarkiston 
tietopalvelusihteerin sijaisena. Hän on 

koulutukseltaan muotoilija.  
www.elka.fi/designarkisto

Finnish Industrial Design 
Archives (FIDA) muutti nimensä 
Desig narkistoksi tämän vuo-
den alussa. Nimenmuutoksen 
tarkoituksena on selkeyttää 
arkiston identiteettiä ja samal-
la mahdollistaa aineistojen vas-
taanottaminen monipuolisem-
min muotoilualalta. Arkiston 
toiminta säilyy ennallaan.

A
alto O

y

Elkan ja Designarkiston tietopalvelusihteerit ihastelevat teollisen muotoilijan Ulla-Kirsti Junttilan aineistoja.

Designarkiston logo on 
Ilpo Aallon suunnittelema.



Formex is the Nordic region’s leading and largest meeting place for interior decoration, home textiles and gifts. Welcome!

 Nordic Me, August 24–27, 2016
 formex.se
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Suunto Oy:n suunnittelija, teollinen muotoilija Timo Yliluoma työskentelee 
Lifestyle and watches yksikön pääsuunnittelijana. 

Suunnittelija integroi hyvinvoinnin 
kannettavaan teknologiaan

”L ähden suunnittelemaan 
uutta tuotetta kuvanveiston 
keinoin. Aluksi pohdin vain 

mittasuhteita ja materiaaleja. Kun 
siirryn yksityiskohtiin, minusta tulee 
perfektionisti.

Inhouse-muotoilussa joudun usein 
taistelemaan yksityiskohtien puolesta 
muiden kellon tuotantoon osallistu-
vien kanssa. Tehtäväni on vartioida 
tuotteiden esteettistä laatua ja toimia 
tulkkina ihmisten ja teknologian 
välillä.

Muutama vuosi sitten olin jumissa 
suunnitelmieni kanssa. Paineet pro-
jektitiimin kanssa olivat kovat. Lähdin 
toimistosta kiertelemään taidenäytte-
lyissä. Emotionaalinen taidekokemus 
rohkaisi minua haastamaan insinöö-
rien esittämiä teknisiä ratkaisuja. Lo-
pulta onnistuimme yhdessä luomaan 
kaikkia miellyttävän lopputuloksen.

Uuden tuotteen suunnittelu voi 
käynnistyä esimerkiksi niin, että saan 
jonkin idean ja yritän saada tuotehal-
linnan innostumaan ideasta laatimal-
la havainnollisen prototyypin. Toinen 
polku on, että tuotehallinta lähestyy 
minua markkinatutkimusten kanssa 
ja pyytää toteuttamaan jonkin toi-
meksiannon.

Pystyn toteuttamaan luovuuttani, 
vaikka työnantajan palveluksessa 
joudunkin ottamaan  huomioon myös 
kaupalliset näkökohdat. Se kuuluu 

luonnollisena osana muotoilijan työ-
hön. Tältä osin taiteilijan asema on 
erilainen kuin muotoilijan.

Puettava ja kannettava teknologia 
ja oman hyvinvoinnin mittaaminen, 
quantified self -ajattelu asettavat 
tuotteille uusia vaatimuksia. Suunto 
haluaa muuttua esineitä valmistavas-
ta firmasta palvelufirmaksi ja kello on 
siinä tärkeässä asemassa. Se on asiak-
kaalle yksi monista kulkuvälineistä 
palveluumme pilvessä. 

Uusin suunnittelemani tuote on 
matkailijoille suunniteltu Kailash-
kello. Seikkailulokista näkee muun 
muassa yhteenvedon maista ja kau-
pungeista, johon on kellon kanssa 
matkannut. Tuote on suunniteltu ja 
valmistettu Suomessa, niin kuin suu-
rin osa Suunnon tuotteista.” •

 Päivi Lehto-Trapnowski

Nuorena korkeushyppääjä, nyt 
älykkäiden kellojen suunnittelija. 
Suunnon Lifestyle and watches-
yksikön pääsuunnittelija Timo 
Yliluoman työhön kuuluu tiivis 
dialogi markkinoinnin, insinöö-
rien ja tuotehallinnan kanssa.

Kuka?
Timo Yliluoma

Suunnon Watches and life-
style-yksikön pääsuunnittelija.
Ollut Suunnolla töissä lähes 

10 vuotta. Valmistunut Lahden 
Käsi- ja taideteollisuusoppi-

laitoksesta mallinrakentajaksi. 
Suorittanut Aalto-ylipistossa 
taiteen kandidaatin tutkinnon 

teollisesta muotoilusta.
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Kiinnostaako residenssi New Yorkissa tai 
Beninissä? Haluaisitko kehittää amma-
tillista osaamistasi? Kaipaatko tietoa 
muotoilualan palkoista ja työsopimuksis-
ta? Mietitkö miten yhdistää palkkatyö ja 
yrittäminen?

Vuosittaisen työmarkkinatutkimuk-
semme mukaan muotoilijoilla riittää työn 
paloa. Suuri enemmistö muotoilijoista pi-
tää työtään mielekkäänä ja kokee saavansa 
työstään arvostusta. Alan kirjavat peli-
säännöt johtavat usein siihen, että moni 
palkansaaja tekee palkatonta ylityötä. 
Samaan aikaan sivutoiminen yrittäjyys on 
muotoilualalla tyypillistä: vakituisen tai 
osa-aikaisen palkkatyön rinnalla.

Muotoilijat ovat työpaikkauskollisia: 
vain joka kuudes oli vaihtanut työpaikkaa 
viimeisen kuuden vuoden aikana. Näin 
siitäkin huolimatta, että, että muotoilualan 
palkansaajien ansiotaso on muita suunnit-
telualoja alhaisempi ja vain 40 prosenttia 
on tyytyväisiä omaan palkkatasoonsa.

ORNAMO PALVELEE

Lakimiehen palvelut, koulutukset 
ja jäsenneuvonta. Hyödynnä  
Ornamon tarjoamat lukuisat  
palvelut ja rahanarvoiset edut!  

Ornamossa muotoilun 
ammattilainen 
lisää ammatillista 
osaamistaan

Muotoilun ammattilainen, hyödynnä Ornamon jäsenpalvelut! 

Koulutuksia ja  
seminaareja 
Ilmaisissa jäsenkoulutuksis-
sa lisäät ammatillista osaa-
mistasi. Tilaisuuksissam-
me verkostoidut kollegoiden 
kanssa. Ornamo on verkos-
to, jossa voit halutessasi vai-
kuttaa muotoilu- ja taide-
alojen asemaan erilaisissa 
työryhmissä.  
ornamo.fi/koulutukset

Asiantuntija  
apunasi
Saat henkilökohtaista palk-
ka- ja työsopimusneuvontaa
sekä tietoa avoimista työpai-
koista, palkoista ja koulutuk-
sista. Saat mahdollisuuden 
kaksoisjäsenyyteen Tekniikan 
akateemiset TEK:in kanssa 
sekä mahdollisuuden liittyä 
IAET-työttömyyskassaan
Voit osallistua työhyvinvointia 
tukeville ammatillisille kun-
toutuskursseille.

Näkyvyyttä  
ammattilaisten  
joukossa
Voit luoda ilmaiseksi oman 
portfoliosi Finnishdesigners.fi 
-sivustolle. Voit osallistua 
klassikkotapahtumiimme 
Orna mon Design Joulumyy-
jäisiin ja Ornamon Teos-
myyntiin.

Vaikutamme alan  
pelisääntöihin 
Ornamo edistää alan am-
mattimaisia käytäntöjä sekä 
vaikuttaa muotoilu- ja
taidealoille suotuisaan toi-
mintaympäristöön. Vuosit-
taisten tutkimusten avulla 
kartoitamme työelämän
trendit ja näytämme, miten 
palkat kehittyvät.
ornamo.fi/tutkimukset

Lakipalvelut  
urasi tueksi 
Voit kääntyä Ornamon laki-
miehen puoleen, mikäli kai-
paat tekijänoikeuksiin, työ-
suhteisiin tai yrittäjyyteen 
liittyvää neuvontaa. Lakimies 
vastaa Ornamon jäsenten
kyselyyn tiistaisin klo
9.30-17.00, p. 043 2112
723, toimisto@ornamo.fi. 
Palvelu on maksuton. Muis-
tathan hyödyntää Ornamon 
sopimusmallit! Löydät sopi-
musmalleja ja ohjeistuksia 
sähköisistä jäsenpalveluista. 
ornamo.fi/sopimukset 

Ornamon sähköisiin jäsenpalveluihin 
pääset kirjautumaan sivulta 
ornamo.fi/kirjaudu. Samalta sivulta 
voit luoda itsellesi uuden salasanan, 
jos se on unohtunut.   

Rahanarvoisia  
etuja vain jäsenille
Jäsenkortti tuo runsaasti 
alennuksia lukuisista  
liikkeistä, museoista ja  
alan lehdistä. Käytettävissäsi 
on myös jäsen edut.fi -palve-
lun runsaat alennukset. Jä-
senenä saat myös käyttöösi 
mm. apuraha- ja residenssi-
kalenterin. 
ornamo.fi/jasenedut

http://www.ornamo.fi/koulutukset
https://www.ornamo.fi/fi/tutkimukset/
https://www.ornamo.fi/fi/sopimukset/
https://www.ornamo.fi/jasenedut
https://www.ornamo.fi/fi/kirjaudu-sisaan/


Suomi  
 
Teosmyynti- 
näyttelyssä  
vuonna 2017
Ensi vuonna Ornamon Teosmyynnin 
teemana on maamme juhlavuoden 
kunniaksi ”Sinivalkoinen Suomi”.  
Teemalla halutaan tuoda yhtenäisyyttä näyttelyyn.  
Valmistaudu Teosmyyntiin juhlavuoden teeman mu-
kaisin teoksin. Teemaa voi käsitellä haluamallaan ta-
valla. Ilmoittautuminen alkaa marraskuussa. 

Tehdään yhdessä entistä hienompi Teosmyynti!

Ornamon Teosmyynti 2017  
Kaapelitehtaan Puristamo Helsinki
11.−19.3.2017

100 vuotta

7.–11.9.2016  
MESSUKESKUS HELSINKI

HUONEKALUT,  
SISUSTUS & DESIGN

AUKIOLOAJAT: KE 7.9. KLO 12–20, TO–PE 8.–9.9. KLO 9–18, LA–SU 10.–11.9. KLO 10–18 

PÄÄSYLIPUT YLEISÖLLE SHOP.MESSUKESKUS.COM
AMMATTILAISILLE SISÄÄNPÄÄSY REKISTERÖITYMÄLLÄ. 

LISÄTIETOJA
HABITARE.FI

#HABITARE2016 
@HABITAREFAIR

LATAA MESSUKESKUKSEN MOBIILIAPPI IOS- TAI ANDROID-LAITTEELLE JA TUTUSTU MESSUIHIN!



www.a lvaraa l todes ignseminar. f i

Jonas Bohlin (SWE)
Richard Hutten (NL)

Jouko Järvisalo (FI)
Max Lamb (GB)

Hans Lensvelt (NL)
Cecilie Manz (DK)
Kaoru Mende (JP)

Päivi Meuronen ja Aimo Katajamäki (FI)
Fien Muller ja Hannes Van Severen (BE)

Johanna Vuorio (FI)

10:00–11:00 Jonas Bohlin
11:00–12:00 Jouko Järvisalo

12:00–13:00 Lounastauko
13:00–13:30 Johanna Vuorio
13:30–14:00 Hans Lensvelt
14:00–15:00 Cecilie Manz
15:00–15:30 Kahvitauko

15:30–16:30 Kaoru Mende
16:30–17:00 Seminaarin päätös, puheenjohtaja Simo Heikkilä

LISÄTIETOJA: designseminar@alvaraalto.fi

Kahdeksas Alvar Aalto -designseminaari MAXIMAL | MINIMAL kutsuu alan 

ammattilaiset ja muotoilufanit elokuussa Jyväskylään. 

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄÄ ALVAR AALTO -SÄÄTIÖ

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan yhteen 

vuoden kiehtovimmista muotoilutapahtumista! 

LAUANTAI 27.8.2016 SUNNUNTAI 28.8.2016
10:30–12:30 Rekisteröityminen

12:30–13:00 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Simo Heikkilä
13:00–14:00 Richard Hutten

14:00–15:00 Päivi Meuronen & Aimo Katajamäki
15:00–15:30 Kahvitauko

15:30–16:30 Fien Muller & Hannes Van Severen
16:30–17:30 Max Lamb

19:00–20:00 Näyttelyn avajaiset, Keski-Suomen museo
20:00–22:00 Iltaohjelma, Alvar Aalto -museo

Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 

REKISTERÖITYMINEN www.alvaraaltodesignseminar.fi/tickets

Seminaarilippu 220€   Early bird -seminaarilippu 180€ Rekisteröityminen 30.6.2016 mennessä   Opiskelijalippu 50€
Huom!

7.–11.9.2016  
MESSUKESKUS HELSINKI

HUONEKALUT,  
SISUSTUS & DESIGN

AUKIOLOAJAT: KE 7.9. KLO 12–20, TO–PE 8.–9.9. KLO 9–18, LA–SU 10.–11.9. KLO 10–18 

PÄÄSYLIPUT YLEISÖLLE SHOP.MESSUKESKUS.COM
AMMATTILAISILLE SISÄÄNPÄÄSY REKISTERÖITYMÄLLÄ. 

LISÄTIETOJA
HABITARE.FI

#HABITARE2016 
@HABITAREFAIR

LATAA MESSUKESKUKSEN MOBIILIAPPI IOS- TAI ANDROID-LAITTEELLE JA TUTUSTU MESSUIHIN!
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Ilmastokriisi haastaa muotoilijat 
kiertotalouden kehittämiseen

Teksti: Petra Ilonen / Kuvat: Anni Koponen

Hyviä uutisia muotoilijoille: pitkäikäiset tuotteet ovat tulossa kuluttajien suosioon. Jakamistalous 
on kohta arkipäivää. Nyt kannattaa muotoilla systeemejä ja keksiä kestäviä ideoita.

Mari Pantsar, Sitran resurssiviisas ja 
hiilineutraali teema-alueen johtaja, 
johdatti Muotoilupäivän kuulijat 
pohtimaan muotoilun roolia kestävän 
talouskasvun luomisessa.

O rnamon Muotoilupäivän se-
minaari Helsingin Musiikki-
talossa 20. huhtikuuta latasi 

salin täyteen faktoja ilmastonmuu-
toksen vaikutuksista yhteiskuntaan. 
Liikennesaasteet lisääntyvät, ilmas-
ton lämpötila nousee, luonnonvarat 
ehtyvät ja tuotantotalouteen perustu-
va talouskasvu hidastuu.

”Lineaarinen talousmalli ei enää toi-
mi, koska talouskasvua ei voida saada 

enää aikaan luonnonvarojen käytöllä. 
Kiertotalous on ratkaisu, jossa muotoi-
lulla on erittäin keskeinen rooli uusien 
kiertotalouteen perustuvien tuotteiden 
ja palvelujen luomisessa”, luonnehti 
Sitran asiantuntija Mari Pantsar, joka 
avasi seminaarin kiertotaloutta käsit-
televällä puheenvuorollaan. 

Kiertotalouden mahdollisuudet 
Suomelle ovat yhteensä 1,8 miljardia 
euroa vuodessa. Esimerkiksi teollinen 

internet tuo hyvä mahdollisuuksia 
konepajateollisuudelle, jossa koneita 
voidaan seurata ja huoltaa kerätyn 
tiedon perusteella. Kotitalouksien 
ruokahävikin vähentämisellä voisi 
säästää 165 miljardia euroa vuodessa. 

Kuluttaja toimii kestävästi,  
jos se on helppoa
VTT:n erikoistutkija Maria Antikai-
nen kertoi omassa puheenvuorossaan 
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Ekologisuutta ei voi ohittaa puhuttaessa muotoilusta, painotti 
Muotoilupäivän paneeliin osallistunut Tekstiilitaiteilija Pirjo 
Kääriäinen, yksi Ornamo-palkintoehdokkaista. Kääriäinen 
tutkii ja edistää muun muassa selluloosan mahdollisuuksia 
tekstiiliteollisuuden materiaalituotannossa. 

VTT:n erikoistutkija Maria 
Antikainen tarkasteli 

kiertotaloutta kuluttajan 
näkökulmasta. VTT:n Aarre-

hankkeessa on selvitetty 
kuluttajien suhtautumista 

muun muassa tavaroiden ja 
palvelujen yhteiskäyttöön.

VIRKAMIEHET, 
EKONOMIT,  

INSINÖÖRIT JA  
MUUT CLEANTECHIN 
ASIANTUNTIJAT  
HÄÄRIVÄT TÄYTTÄ  
PÄÄTÄ KEKSIMÄSSÄ  
UUSIA INNOVATII
VISIA JA KETTERIÄ 
PALVELUMUOTOILU
KEISSEJÄ.

AARRE-hankkeesta, jossa tutkitaan 
kuluttajan näkökulmaa kiertotalou-
den yrityskokeiluihin.

”Kuluttajilla on halu toimia kestä-
västi, jos se on tehty helpoksi. Uudet 
palvelut myös omaksutaan helpom-
min, jos ne muistuttavat jotain aiem-
pia toimintoja, esimerkkinä pullon-
palautus tai vaikkapa kouluruokailu. 
Käytänteiden muuttuminen on avain-
tekijä silloin kun tavoitellaan pitkäai-
kaisia vaikutuksia”, Antikainen sanoi.

Tuotteiden ja tilojen käyttöasteessa 
on paljon mahdollisuuksia jakamis-
talouteen. Esimerkiksi kotitalouksien 
autot seisovat 90 prosenttia olemas-
saolostaan. Toimistotilat ovat tyhjinä 
kun työntekijät ovat poissa. On paljon 
asioita ja esineitä, jotka ovat etu-
päässä turhia ja vain joskus tarpeel-
lisia.

Sisustusarkkitehti, Ornamo-pal-
kinnon voittajan valinnut professo-
ri emeritus Simo Heikkilä heitti 
päivän paneelikeskustelussa asiallista 
herjaa:

”Muotoilijat osallistuvat täysin 
turhien esineiden suunnitteluun joka 
puolella maailmaa. Jos muotoilijat 
heräisivät sängystään vain joka toinen 
päivä, niin asiat olisivat maailmassa 
paljon paremmin.”

Vakavasti ottaen hän oli huolis-
saan jo pitkään kalusteteollisuu-
dessa vaikuttaneesta hankintalais-
ta, joka on vaikeuttanut pienten 
muotoiluyrittäji en mahdollisuuksia 
julkisiin hankintoihin. Tilanteeseen 
näyttäisi onneksi tulevan positiivista 
muutosta hankintalain uudistuessa 
kesällä. 

Palvelumuotoilu on pop
Ornamon Muotoilupäivän tarkoituk-
sena on koota ammattikunta yhteen 
pohtimaan yhteiskunnan tarjoamia 
uusia työmahdollisuuksia. Tänä 
vuonna Musiikkitalon Black Boxissa 
käyttöön otettu streamaus toivotti jä-
senet mukaan valtakunnallisesti. Alaa 
vaivaava korkea työttömyysaste on 
mahdollista taittaa, kun uskalletaan 
astua ulos omasta laatikosta ja etsiä 
ansaintaa sieltä missä virkamiehet, 
ekonomit, insinöörit ja muut clean-
techin asiantuntijat häärivät täyttä 
päätä keksimässä uusia innovatiivisia 
ja ketteriä palvelumuotoilukeissejä. 
Simo Heikkilän havainto kannattaa 
ottaa onkeen:

”Ennen keltaisilla sivuilla oli 
muotoilupalveluja, nyt sieltä löytyy 
palvelu muotoilua”.

Oletko messissä? •
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Muistamme 
Maarit Lehikoinen (o.s. Karttunen)   
25.4.1952–25.12.2015

Toiminnanjohtaja, HuK Eira Maarit  
Lehi koinen kuoli 25.12.2015  
Helsingissä. 

Maarit Lehikoinen työskenteli vuo-
det 1994–95 Ornamon pääsihteerinä 
ja sitä ennen Kesälukioseurassa kurs-
sisihteerinä. Lehikoisen viimeinen työ-
paikka oli Hyvinkään Lasten ja nuorten 
taidekeskus, jonka toiminannajohtaja-
na hän toimi. 

Kuvataide oli Maaritille jokapäiväis-
tä jo kotona, sillä isä oli taiteilija ja äiti 
kehysliikkeen omistaja. Työyhteisöis-
sä Maarit muistetaan hyvin verkostoi-
tuneena, idearikkaana uusien asioi-
den eteenpäin viejänä, joka omistautui 
työlleen 110% -prosenttisesti. Hän oli 
kehittämässä mm. Muoto-lehteä, jär-
jestämässä keramiikkakursseja Sep-
tariassa sekä tuotti isänsä Heimo 
Karttusen retrospektiivisen näyttelyn 
Pieksämäelle ja Mikkeliin.

Ystävät muistavat Maaritin nopea-
älyisenä keskustelijana, jonka seurassa 
ei koskaan ollut tylsää. 

Anne Kairoma, sisar

Marjo-Riitta Simpanen,  
taidehistorioitsija, tutkija

Aija Jaatinen, museonjohtaja

Uusi ornamolainen

Miten päädyit traktorien 
suunnittelijaksi?
Minua ovat aina kiinnostaneet 
laitteet ja kulkuneuvot sekä niiden 
ja ihmisten välinen vuorovaiku-
tus. Traktoreissa kiehtoo niiden 
suunnittelemisen vaikeus. Pelkällä 
traktorilla ei voi tehdä muuta kuin 
hakea maitoa kaupasta, mutta sii-
hen liitettävät lisälaitteet mahdol-
listavat tuhansien erilaisten töiden 
tekemisen. Tämä tekee trakto-
rin suunnittelusta äärimmäisen 
haastavaa. Traktoreissa on myös 
humaaneja näkökulmia: tulisimme 
hyvin toimeen ilman monia asioita 
elämässämme, mutta ilman trak-
toreita nykyisen kokoisen ihmis-
populaation ruokkiminen maa-
pallolla olisi mahdotonta.
 
Miten Valtran tuotekehitys
tiimin yhteishenki vaikutti 
Red Dot ja A Design Awards 
palkintojen saamiseen?
Palkinnot eivät kerro koko totuut-
ta, mutta ovat mukava tunnustus 

tehdystä työstä. Hyvän yhteis-
hengen ansiota on se, että uudet 
tuotteet ovat osoittautuneet myös 
maailmanlaajuisiksi myynti-
menestyksiksi. Kun tuotteessa on 
tuhansia muotoiltuja asioita, koko 
satapäisen tuotekehitystiimin 
pitää innostua asiasta ja kokea 
se omakseen. Tämä on se ero, 
joka usein erottaa hyvän tuotteen 
huippu tuotteesta.

Mitä haluaisit vielä jonain  
päivänä suunnitella?
Maailmassa on miljoonia mielen-
kiintoisia asioita, joita olisi mahta-
va olla suunnittelemassa.

Miksi liityit Ornamoon, ja 
mitä odotat jäsenyydeltä?
Uteliaisuuttani. Haluaisin tulla 
tyrmätyksi tiettyjen ennakko-
luulojen suhteen, joiden mukaan 
nämä asiat ovat hyvin Etelä-
Suomi -keskeisiä. 

Meri Eskola 

Kimmo Wihinen, 38, 
työskentelee muo-
toilupäällikönä muun 
muassa maatalous-
traktoreita valmista-
vassa Valtrassa, joka 
on osa kansainvälistä 
AGCO Corporationia.
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FISKARS

Fiskarsin osuuskunta täyttää 20 vuotta. 
Juhlavuoden kunniaksi Onoma järjestää 
kesällä laajan näyttelykokonaisuuden ni-
meltä Kasvu / Tillväxt / Growth. Näytte-
lyissä jokainen tekijä on lähestynyt omasta 
näkökulmastaan kasvun teemaa. Mukana 
on yhteensä 60 eri alojen taiteilijaa ja muo-
toilijaa, mm. Elina Aalto, Jouko Kärkkäi-
nen, Timo Mikkonen, Outi Martikainen, 
Camilla Moberg, Renata Jakowleff ja An-
neli Sainio. Näyttelyn on kuratoinut galle-
risti, valokuvaaja Katja Hagelstam. 

Fiskarsin Kuparipaja 15.5.–25.9.2016 
Avoinna päivittäin klo 11-18
Onoma Shop 15.5.–25.9.2016  
Tornikellorakennus, Fiskarsintie 22,  
Fiskars 
Avoinna klo 11–18 päivittäin 
www.onoma.fi

HELSINKI

Lokal Galleria, Kasvu / Tillväxt / Growth 
-satellittinäyttely 
Annankatu 9 Helsinki 10.6.–21.8.2016. 
Avoinna klo ti-pe 11–18, la 11–16,  
su 12–16, ma suljettu 
www.lokal.fi

RIIHIMÄKI

Suomen lasimuseoon pääsee hyvin myös 
junalla! Kaupungissa on muutakin kiinnos-
tavaa kuin sen suurin nähtävyys lasimu-
seo, jossa on kesällä 10 suomalaisen lasi-
taiteilijan erityislaatuinen eri paikkakunnilla 
toimivien lasitaiteilijoiden yhteistyönäyt-
tely Accident. Mukana mm. Alma Jantu-
nen, Johannes Rantasalo, Helmi Remes ja 
Matti Vilppula. 

Suomen lasimuseo 
Tehtaankatu 23, Riihimäki
Suuri sali, 20.5.–31.12.2016 
Avoinna ti–su 10–18,  
juhannuksena suljettu
www.suomenlasimuseo.fi

JYVÄSKYLÄ 

Teosehdotusten perusteella koottu, alle 
30-vuotiaiden näyttely, jossa ”Pinnalla” 
-teema oli ymmärretty laajasti. Kokonai-
suudessa mukana mm. Marja Hepo-Aho, 
Marianne Huotari, Petteri Häkkinen, Anna 
Kokki, Elina Laitinen, Wiebke Pandikow ja 
Sanna Niskanen.

Suomen käsityön museo 
Kauppakatu 25, Jyväskylä
Pinnalla 12.3.–5.6.2016 
Avoinna ti-su klo 11–18,  
ma suljettu, 24.–26.6. suljettu
www.craftmuseum.fi

Muistamme 
Markku Lehtinen
24.08.1949–23.12.2015

Teollinen muotoilija Markku Lehtinen 
valmistui Taideteollisesta korkeakou-
lusta vuonna 1978. Hän aloitti uransa 
muotoilemalla mm. bensamittareita, 
modeemeja ja linja-auton koreja, kun-
nes siirtyi GWS:lle myymäläsuunnitte-
lun pariin. Vuonna 1986 hän perus-
ti Jyväskylässä Bestform Oy:n, jossa 
syntyi mm. huonekaluja, koneita ja lait-
teita, elektroniikkatuotteita, yritysidenti-
teettejä aina joulun alla 2015 tapahtu-
neeseen auto-onnettomuuteen asti.

Meksiko merkitsi Makelle paljon. 
Siellä hän opetti ja luennoi eri yliopis-
toissa, konsultoi paikallisia yrityksiä 
sekä solmi lukuisia ystävyyssuhtei-
ta. Make oli myös aktiivinen linja-auto 
-harrastaja. Hän vaikutti Suomen linja-
autohistoriallisessa seurassa: iso osa 
tätä suomalaista kulttuuria on säily-
nyt hänenkin ansiostaan. Vapaa-aikaa 
täytti matkustamisen lisäksi purjehdus 
ja musiikki ja erityisesti bassonsoitto 
Gary and the Capers -bändissä, joka 
silloin tällöin lähti keikalle vanhalla bus-
silla. 

Make, olit aina positiivinen ja kan-
nustava etkä jättänyt tekemättä, mitä 
ystävillesi lupasit.

Reijo Markku
teollinen muotoilija

Jan K
aila

Tekstiilitaiteilija Deepa 
Pancahmia on yksi 

Fiskarsin Kasvu, 
Tillväxt, Growth, 

-näyttelyn osallistujista. 

Kesällä on mukava kier-
tää Suomea ja hyvää aikaa 
käydä ryhmäyttelyissä. 
Tänä kesänä on lukuisia 
laadukkaita näyttelyitä,  
joita ei voi sivuuttaa.  
Matkusta kotimaassa ja 
käy katsomassa ainakin 
nämä!

Lähde  
Kesänäyttelyyn!

http://www.onoma.fi


Ornamon lehti  nro 2/2016          38

Suunnittelen työkseni vaatteita 
ja viimeiset yhdeksän vuotta 
ovat menneet ulkoilun parissa. 
”Testauslaboratorio”, Puijon 
aarniometsä, on aivan vieressä.

Jaan kotikonttorin mieheni kanssa. Uusi 
koti, jossa olemme asuneet kaksi vuotta, 
on mahdollistanut studion etätyölle. Työ-
huoneeni on parvella olohuoneemme ylä-
puolella. Siellä on työpöytä, kirjasto sekä 
varasto. 

Parasta työtilassa on suuri länteen 
päin avautuva kattoikkuna. Työ pisteeni 
kylpee luonnonvaloissa. Sisustus on as-
keettinen. Työpöydän edessä on vain 
tyhjä valkea seinä. Lattia on jätetty beto-
nille. Talvella takkatuli luo lämpöä. Näen 
tulen työpöytäni ääreen. 

Tärkeimmät työvälineeni ovat väri- ja 
kangasnäytteet, mittanauha, maalarin-
teippi, luonnoskirja, tussit sekä tietoko-
ne. Usein työprosessi on jatkokehittelyä, 
aiemman mallin uudistamista; uusi väri, 
parempi istuvuus, hiotummat yksityis-
kohdat jne. Mittaan, sovitan, teippaan ja 
luonnostelen. Piirrän rakennekuvia. Lo-

pulta hion viivapiirroksen Illustratorilla työ-
ohjeineen.

Työskentelen toimistotyöaikojen 
puitteissa. Perheelle arjen kannalta se 
toimii parhaiten. Kun laskeudun parvelta 
alas työni jää parvelle ylös. Voin jättää 
meneillään olevan projektin odottamaan 
ilman että työt pistäisivät silmään vapaa-
ajalla.

Tällä hetkellä työni on murroksessa. 
Viimeisimpänä työn alla on ollut Design 
Week Kuopio. Juuri nyt olen vapaalla ja-
lalla ja tulevat haasteet pitävät mielen 
jännittyneenä. Tulevaisuus tarjoaa kenties 
jotain uutta ja mielenkiintoista. •

LAURA PAKARINEN
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TYÖHUONEELLA  
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Jukka M

ykkänen
ORNAMO-SÄÄTIÖ

O rnamo-säätiön toiminta on 
jatkunut ennallaan, mutta 
talouden epävarmasta tilan-

teesta johtuen pääoman liikkeet ovat 
tarjonneet paljon jännitystä. Toimim-
me yhä nopeammin muuttuvassa 
talouden ympäristössä. 

Säätiön perustehtävät edellyttävät 
varallisuuden hyvää hoitoa, pääoman 
kasvattamista, apurahojen jakamista 
jäsenistölle ja jäsenistön osaamisen 
esiintuomista. Säätiö on julkistanut 
jälleen apurahojen haun – toivon, että 
syntyy ideoita, jotka avaavat tekijöil-
leen uusia mahdollisuuksia.

Säätiön varainhoito on ollut menes-
tyksellisesti kilpailutetussa varain-
hoitoyhtiö Front Capitalissa. Saamme 
varainhoidosta ajantasaista seurantaa, 
palvelua ja reagointia. Tällä on ollut 
suuri merkitys toimintakauden tu-
lokselle. Säätiö on saanut keskivertoa 
paremman tuoton varallisuudelleen. 

Sijoitusten tuotot muuttuvat voi-
makkaasti talouden käänteissä. Olem-
me tehneet päätöksen, että jaettavaa 
varallisuutta tarkastellaan kolmen 
vuoden kokonaisuutena – täten saam-
me jaettua kertynyttä tuottoa jäsenis-
tölle vastuullisemmin. Tällöin emme 
elä kädestä suuhun, vaan vaalimme 
testamenteissa lausuttua tahtoa kar-
tuttaa pääomaa pitkäjänteisesti.

Apurahahaku kannustaa  
verkostoitumaan
Säätiön hallitus nimesi vuoden 2016 
apurahojen teemaksi vuorovaiku-

Säätiön 
varallisuutta 
hoidetaan 
pitkäjänteisesti

tuksen. Ornamon jäsenet toimivat 
lisäarvon tuojina ja asiantuntijoina eri 
tahojen yhteen saattamisessa. 

Ornamon jäsenistön merkitys 
yritysten liiketoimintaan ja lähiympä-
ristön rakentumiseen kovien arvojen 
inhimillistäjänä taloudellisen epäva-
kauden keskellä on tärkeä. 

Haluamme korostaa vuorovaiku-
tuksen merkitystä. Eri näkökulmilla 
ja lähestymistavoilla voimme luoda 
työllämme lisäarvoa hankkeisiin ja lä-
hiympäristömme kehittämiseen. Sille 
on tarvetta. 

Säätiö toivoo, että haettavien apu-
rahojen kautta syntyisi uusia hank-
keita, joissa toimitaan yhä laajemman 
verkoston kautta ja etsitään rohkeasti 
lisäarvoa työhön uusien osapuolien 
kanssa.

Apurahojen tulevaisuus
Säätiön varallisuus on muodostunut 
pitkälti testamenteilla sekä lahjoituk-

silla. Pyrimme kasvattamaan pää-
omaa vastuullisesti joka vuosi. 

Säätiöllä on rajalliset mahdollisuu-
det vaikuttaa pääoman kasvutuot-
toihin.  Maailmantalouden näkymät 
osoittavat voimakkaasti, että tulevina 
vuosina rahastot eivät tuota entisessä 
määrin tuloa jaettavaksi. Toimintam-
me on pitkäjänteistä, emme ole ha-
kemassa pikavoittoja, vaan pyrimme 
turvaamaan apurahoja tulevillekin 
vuosille. 

Avaamme keskustelun muotoilu-
orientoituneiden, valitsemiemme 
yritysten suuntaan ja pyrimme kehit-
tämään malleja, jotka mahdollistai-
sivat elinkeinoelämän halun sijoittaa 
varallisuutta säätiöön. Täten apuraho-
ja voisi jakaa laajemmalle jäsenkun-
nalle. •

Taneli Koskela

Hallituksen puheenjohtaja 

Ornamo-säätiö
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T
aiteellisessa 
työskentelys-
säni yhdistyvät 
kuvanveisto ja 
keramiikkatai-

de. Työskentelyni on kuin 
ajatusten ja kokemusten 
luonnostelua, jossa teoreet-
tisten vaikutteiden hahmot-
taminen suhteessa omaan 
työskentelyyn on tärkeää. 
Fenomenologisen ajatte-
luperinteen löytäminen 
on vienyt työskentelyäni 
eteenpäin.

Olennaista on asennoi-
tuminen. Esineellistämi-
nen on ennalta tietävää 
ja valmiiksi määriteltyä 
näkemystä, dialogisuus ar-
vostelusta ja valmiista mää-
ritelmistä pidättäytymistä. 
Olennaista on, minkälaises-
sa suhteessa tiedostava ja 
tiedostamaton tekeminen 
työskentelyssäni ilmenee. •

Sarjasta Beyond 
presence, 
keramiikka, kuva: 
Johnny Korkman

Saana Murtti, 2013, 
Katoaminen 2, 
keramiikka, kuva: 
Johnny Korkman

O:n kuukauden taiteilija:  
Huhtikuu 2016
www.saanamurtti.com
www.finnishdesigners.fi/ 
portfolio/saana.murtti

KUUKAUDEN TAITEILIJA  > HUHTIKUU 2016

Saana Murtti

Saana Murtti, 2014, sarjasta 
Kivinen kangas, keramiikka, 
kuva: Johnny Korkman

http://www.saanamurtti.com
http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/saana.murtti
http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/saana.murtti
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A
loitin korujen teon 
vuonna 1981, ja am-
mattimaisen työsken-
telyn korutaiteilijana 
vuonna 1997. Käytän 

töissäni monenlaisia materiaaleja 
ja tekniikoita. Minua innoittavat 
aiheet materialisoituvat koruko-
koelmiksi. Aika ajoin palaan näiden 
kokoelmien pariin kuin vanhojen 
ystävien luokse. Istutaan alas, 
jutellaan, vaihdetaan kuulumisia, 
menneiden päivien vaikutelmia, 
vilkaistaan menneeseen, haaveil-
laan tulevasta. Näin kokoelmani 
täydentyvät uusilla teoksilla. •

Yksinäisyyden filosofia, 
Puisto -kokoelma, 

rintakoru, 2015, hopea, 
patina, 60 mm

Kuva: Nikolai Balabin

KUUKAUDEN TAITEILIJA

KUUKAUDEN TAITEILIJA  

> TOUKOKUU 2016

Nikolai Balabin

O:n kuukauden 
taiteilija: Toukokuu 2016: 
http://nikolai.balabin.net/

Yöllä, Gagaatti -kokoelma, rintakoru, 2015, hopea, patina, gagaatti, 75 x 90 mm
Kuva: Ilja Balabin

Satunnaisia prosesseja -kokoelma, 
sormuksia, 2013, hopea, patina, 
lehtikulta, rubiini, 30-50 mm
Kuva: Nikolai Balabin
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Ornamon lehti 2/2016

Ornamon jäsenlehti on painettuna ja sähköisessä muodossa toimitettu tiedotuslehti, 
joka toteutetaan Gerda ja Salomo Wuorion säätiön tuella. 

Päätoimittaja Salla Heinänen
Toimitussihteeri Johanna Lassy-Mäntyvaara  
media@ornamo.fi, p. 043 211 0755
Taitto: Kubo Creative Agency 
Ornamon ilmoitukset ja ilmoitusmyynti, toimitus:  
Minna Borg, minna.borg@ornamo.fi, p. 046 878 2570
Painosmäärä 2 750
Painopaikka Trio-Offset

4 numeroa vuodessa
1/16 2.2. 1.3.
2/16 23.4.        24.5.
3/16 2.8.          1.9. Painosmäärä 3 500 
4/16 29.10.      29.11.

Aineistovaatimus  offset (CMYK)
Painos   2 750 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 €

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

Mediakortti: https://www.ornamo.fi/fi/ornamon-lehti/
Tiedustelut: Minna Borg p. 046 878 2570, minna.borg@ornamo.fi

Ornamon jäsenlehden sähköinen versio on luettavissa kotisivujen 
jäsenpalveluita-osiossa. Linkki lehteen lähetetään jäsenille viikko-
tiedotteissa. Tunnukset voi pyytää osoitteesta: ornamo.fi/kirjaudu

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

ORNAMON 
LEHTI

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 

Annankatu 16 B 35–36 
00120 Helsinki
ornamo.fi
finnishdesigners.fi 

Ornamon toimisto on avoinna  
ark. klo 9–17, suljettu heinäkuussa.

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
Industrikonstförbundet Ornamo  
The Finnish Association of Designers

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja
p. 0400 221 143 
salla.heinanen@ornamo.fi

Asta Boman-Björkell
Muotoilun asiantuntija
p. 046 878 2571 
asta.boman@ornamo.fi

Minna Borg 
Markkinointipäällikkö
Ornamon lehti, ilmoitusmyynti
p. 046 878 2570
minna.borg@ornamo.fi

Tuija Heino 
Ornamon lakimiespalvelut
Tiistaisin klo 9.30–17.00. 
p. 043 2112 723
toimisto@ornamo.fi

Petra Ilonen
Muotoilun projektipäällikkö, jäsenpalvelut 
Finnishdesigners-portfoliot, viikkotiedote 
p. 046 878 2572
muotoilu@ornamo.fi

Marika Laakko
Ts. Pääsihteeri Sisustusarkkitehdit SIO 
p. 046 878 2573
office@sio.fi

Johanna Lassy-Mäntyvaara
Ts. Viestintäpäällikkö
Asiantuntijaviestintä, mediasuhteet,  
Ornamon lehden toimitussihteeri 
p. 043 211 0755
media@ornamo.fi

Katri Wahlström
Talous- ja hallintosihteeri, jäsenasiat
p. (09) 687 7740
office@ornamo.fi 

!

mailto:salla.heinanen@ornamo.fi
mailto:asta.boman@ornamo.fi
mailto:minna.borg@ornamo.fi
mailto:toimisto@ornamo.fi
mailto:muotoilu@ornamo.fi
mailto:office@sio.fi
mailto:media@ornamo.fi
mailto:office@ornamo.fi
http://www.finnishdesigners.fi


Forma-messut on Suomen johtava lahjatavara- ja sisustustuotteiden ammattitapahtuma. 
Messuilla on esillä uudet värit, trendit ja ideat maailmalta sekä kotimaisilta käsityöläisvalmistajilta. 
Löydä syksyn Formasta kaikki joulusesonkia varten! Varmista yrityksenne paikka alan 
kärkitoimijoiden joukossa ja tavoita ostajat. Rekisteröidy ammattikävijäksi veloituksetta.

UUSI AJANKOHTA:

7.-9.9.2016
Messukeskus Helsinki

formasyksy.fi

Samaan aikaan:



Kiire? Deadline edessä? Hae kuppi kahvia ja istahda Scoop-sohvapöydän ääreen. Vaihda 

kuulumisia, rentoudu hieman. Ehkä kiirekään ei enää tunnu kiireeltä. Scoopit ovat keveitä ja 

monikäyttöisiä. Kansivaihtoehtoja on lukuisia ja jalusta on saatavissa kaikissa sateenkaaren 

väreissä. #scooptable #bymartela #iiroviljanen #designfrom� nland #inspiringcolours

DESIGN IIRO VILJANEN
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