
Muotoilualan 
avainlukuja 

Luvut perustuvat Ornamon muotoilualan suhdanne- ja toimialakatsaukseen 2017. 

 Suhdannekyselyt suoritettiin kesällä 2017 ja niihin vastasi 140 alan yritystä.   Ornamon 

 kyselyjen lisäksi Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiltä tiedusteltiin muotoilun käytön merkityk-

sestä  liiketoiminnassa. Katsauksen laati Ornamon toimeksiannosta Lith Consulting Group.

ornamo.fi/toimialatutkimus2017



Muotoilualan yritykset jaetaan kolmeen pääryhmään, jot-
ka ovat muotoiluintensiivinen tuotteiden valmistus, muo-
toilun palveluyritykset (muotoilutoimistot) sekä taiteelli-
nen toiminta. Jako perustuu EU:n toimialaluokituksiin. 
Vuonna 2017 Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauk-
sessa on otettu lisäksi mukaan tarkasteluun uutena toi-
mialaryhmänä digitaalinen muotoilu (digital design). 

Muotoiluintensiivinen tuotevalmistus on määritelty toi-
minnaksi, jossa tuotteen fyysisillä ominaisuuksilla (muo-
dikkuus, ergonomisuus, väri, yms.), käytännöllisyydellä 
tai yksilöllisyydellä on erityisen tärkeä merkitys tuotteen 
loppukäyttäjälle.

Muotoiluintensiivisten tuotteiden valmistuksessa 
muotoiluosaaminen liittyy tavallisesti eri materiaaleista ja 
eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kestokulutustavaroi-
den tai kulutustavaroiden, kuten tekstiilien, vaatteiden, 
nahkatuotteiden, huonekalujen tai korujen ja koriste-esi-
neiden valmistukseen. 

Muotoiluintensiivisten tuotteiden valmistus on usein 
käsityömäistä yksilöllisten tuotteiden valmistusta pien-
sarjatuotantona, erotuksena pääomavaltaiseen ja pitkäl-
le automatisoituun teolliseen sarjatuotantoon (liukuhihna-
valmistus).

Osaamisintensiiviset muotoilun palveluyritykset eli 
muotoilutoimistot eroavat muotoiluintensiivisestä tuot-
teiden valmistuksesta siten, että niillä ei tavallisesti ole 
tuotannollista toimintaa. Ne ovat palveluntuottajia, jotka 
synnyttävät ja välittävät uusia ajatuksia ja osaamista esi-

Kansantalouden muotoilu – missä, miten ja kenelle?
merkiksi julkisyhteisöihin, yrityksiin ja muihin yksityisiin 
yhteisöihin. 

Toimiala kuuluu luonteeltaan työvaltaisiin palveluelin-
keinoihin, joiden tärkein tuotannontekijä muodostuu kou-
lutetusta työvoimasta ja korkeaan osaamiseen perustu-
vasta inhimillisestä pääomasta.

Taideteosten luonnin toimiala kattaa palkkio- ja sopi-
muspohjalla tai omaan laskuun (freelance-pohjalla) toimi-
vien taidekäsityöläisten ja muiden taiteilijoiden yritykset. 
Kyse on ainutlaatuisista teoksista, ei sarjatuotannosta. 
Alan toimijat mieltävät itsensä usein itsenäisiksi taiteili-
joiksi, eivät niinkään yrittäjiksi. Alalle on tyypillistä sivutoi-
misuus tai osapäiväisyys, sillä palkkiopohjalle rakentuvaa 
toimintaa harjoitetaan hyvin usein jonkin muun toimin-
nan, kuten opetuksen ohessa. Lähtökohtaisesti yrittäjät 
koostuvat monien eri alojen taiteilijoista.

Digitaalinen muotoilu (digital design) on mukana tar-
kastelussa uutena muotoilun toimialaryhmänä. Se 
koostuu kolmesta EU:n virallisen toimialaluokituksen 
toimialasta: tietokonepelien kustantaminen, muu ohjel-
mistojen kustantaminen ja ohjelmistojen suunnittelu ja 
valmistus. 

Digitaalisen muotoilun toimialakokonaisuuden tar-
kastelu muiden muotoilualojen rinnalla on perusteltua 
toimintaympäristön digitalisoituessa kovaa vauhtia. Di-
gitalisaatio ei tarkoita vain toimintojen sähköistämises-
tä, vaan koko toimintaympäristön muutoksia ja uusia 
toimintatapoja.

Muotoilun palvelu-
yritysten tärkein 
 tuotannontekijä 
 muodostuu  
koulutetusta 
 työ voimasta. 



Muotoilualan  
palveluyritykset 
213 milj. euroa
6,6 %

Taiteellisen toiminnan 
toimiala
72,3 milj. euroa
2,2 %

Muotoiluintensiiviset
toimalat 
2,95 mrd. euroa 
91,2%

Copyright © 2017 Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry

3,23 mrd.€
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Muotoilua käyttävät
yritykset
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Lähde: 
Tilastokeskuksen yritystilastot (2007–2015) ja yritysten 
rakenne-ja tilinpäätösilasto (2015)

Sisältää
– Tietokonepelien kustantaminen
– Ohjelmistojen kustantaminen
– Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
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  Muotoilualan liikevaihto oli Suomessa vuonna 2015 
Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston 
mukaan 3,23 miljardia euroa, kun mukaan lasketaan 
muotoiluintensiiviset toimialat, muotoilualan palvelu-
yritykset ja taiteellisen toiminnan toimiala. Digitaali-
sen muotoilun osuus, jota tarkastellaan tässä erillise-
nä, oli 657 miljoonaa euroa. 

  Muotoilualan liikevaihdosta muotoiluintensiivisen val-
mistuksen osuus oli 91,2 prosenttia. Suurimpia teol-
lisia toimialoja ovat puutuotteiden ja huonekalujen 
valmistus. Muotoilualan palveluyritysten ja taidete-
osten luonnin toimialan osuus oli yhteensä vajaat yh-
deksän prosenttia. 

Muotoilualan liikevaihto 

Suomalaisten muotoilualan  yritysten  
(muotoilun KIBS-yritykset,  taiteellisen 
toiminnan ja  muotoiluintensiivisten 
 teollisuusalojen) sekä digitaalisen  muotoilun 
liikevaihto 2015. 

  Liikevaihdon määrä (volyymi) kasvoi muotoilualalla 
120 miljoonalla eurolla vuodesta 2014 vuoteen 2015. 
Kasvua kerryttivät eniten muotoilualan palveluyrityk-
set, joiden liikevaihto kasvoi vuodesta 2014 vuoteen 
2015 yhteensä 8,7 prosentilla. Vuosina 2010 – 2015 
liikevaihdon määrän lisäys on ollut 27,8 prosenttia. 
Pientä kasvua tapahtui myös taiteellisen toiminnan 
toimialan liikevaihdossa, jonka suuruus oli vuonna 
2015 yhteensä 72,3 miljoonaa euroa. Vastaava luku 
vuonna 2014 oli 71 miljoonaa euroa. 

  Useimpien muotoiluintensiivisten valmistuksen toimi-
aloilla liikevaihto aleni. Poikkeuksen tästä muodosta-
vat vaatteiden, nahka- ja metallituotteiden sekä ke-
raamisten tuotteiden toimialat.  
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Muotoilualan työllisyys

 Muotoiluala työllisti kokovuosityöllisyyden käsitteellä 
mitattuna 19 420 henkilöä vuonna 2015, mistä val-
taosa syntyy muotoiluintensiivisestä teollisuudesta. 
Luvuissa ovat mukana muotoiluintensiivinen teolli-
suus, muotoilun palveluyritykset ja taiteellinen toi-
minta. 

 Työllisten määrä on laskenut: vuonna 2014 vastaa-
va luku oli 19 600 henkeä ja vuonna 2012 yhteensä 
22 100 henkilöä. Laskua on tapahtunut kaikilla val-
mistavan teollisuuden toimialoilla, lukuun ottamat-
ta pientä metallituotteiden valmistuksen toimialaa. 
Muotoilun palveluyrityksissä työllisyys puolestaan 
kasvoi henkilöstömäärällä mitattuna 20 prosenttia.

 Huomionarvoista on, että muotoilun ala on  
murroksessa ja muotoilun käyttö laajenee uusille 
aloille. Esimerkiksi kaupan alalla, pankkisektorilla  
ja palvelualalla  muotoilun menetelmiä ja ammatti-
laisia hyödynnetään kasvavassa määrin palveluiden 

kehittämisessä. Tämän kehityksen myötä syntyvät 
työpaikat eivät kaikilta osin näy em. luvuissa.

  Yleinen taloustilanne näkyy muotoilualalla. Alan 
työllisyysaste on laskenut ja yritysten vaihtuvuus 
kasvanut. Muotoilijoiden työttömyystilanne on  
muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräis-
tä korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeino-
ministeriön tilastojen mukaan 15 prosenttia vuonna 
2015. Teollisuuden toimialojen rakenteellisten  
uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä  
on korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Muotoilijoi-
den työttömyys on kasvanut noin prosentin vuosi-
vauhtia.

 Vertailun vuoksi todettakoon, että digitaalisen muo-
toilun alalla työllisten määrä vuonna 2015 oli 29 176 
henkeä. Määrässä ovat mukana tietokonepelien 
ja ohjelmistojen kustantamisen sekä ohjelmistojen 
suunnittelun ja valmistuksen parissa työskentelevät.

Muotoilualalla työskentelevä henkilöstö 
 kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 
vuosina 2012 – 2015.
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Muotoilualan optimismi näkyy suhdanneodotuksissa

 Muotoilualan liikevaihto jatkaa Ornamon vuoden 2017 suhdannekyselyiden 
perusteella noususuunnassa. 61 prosenttia Ornamon vuoden 2017 suhdan-
nekyselyihin osallistuneista yrittäjistä kertoi kesäkuussa, että liikevaihto kas-
voi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä 
ilmoitti vain viisi prosenttia vastaajista. Kehityksen suunta on selkeä, sillä vii-
me vuonna liikevaihdon supistumisesta kertoneita oli lähes neljännes yrityk-
sistä.

 Kannattavuuden paranemisesta ilmoitti 40 prosenttia ja heikkenemisestä 11 
prosenttia yrityksistä, joten kannattavuuden kehitystä kuvaava saldoluku oli 
plus 29 prosenttia. Tämä osoittaa keskimääräisen kannattavuuden kohentu-
neen. Toteutunut kehitys on tulosta siitä, että liikevaihto on noussut toimiala-
ryhmässä kuluneen vuoden aikana nopeammin kuin tuotantokustannukset.

 Alan yritysten optimismi näkyy suhdanneodotuksissa, sillä vuoden 2017 ky-
selyihin vastanneista yrittäjistä peräti joka toinen uskoo yleisten kysyntä- ja 
suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana

 Muotoilualan lähiajan odotukset oman yrityksen liiketoiminnan kehitykses-
tä ovat paljon myönteisemmät kuin koko yrityskentässä keskimäärin. Myös 
muotoilualan näkemykset yleisistä suhdanne- ja kysyntänäkymistä ovat posi-
tiivisemmat muilla pk-yrityksillä keskimäärin selviää TEM:in, Finnveran ja Suo-
men Yrittäjien pk-yritysbarometrista.  

Lähde: Ornamo jäsenyrityskyselyt 2017
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Muotoilualan yritysten arviot yleisistä kysyntä- ja suhdanne- 
näkymistä seuraavan vuoden ja kolmen vuoden aikana
nykytilanteeseen verrattuna



Muotoilualan yritykset ovat kasvuhakuisia

 Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli kesällä 2017 noin 12 prosenttia 
Ornamon kyselyihin vastanneista. Mahdollisuuksien mukaan kasvavia oli 
64 prosenttia ja asemansa säilyttämiseen keskittyviä 19 prosenttia. 

 Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä oli suhteellisesti saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Kaikkiaan kasvuyrityksiä on ollut vuosina 2014-17 suu-
rin piirtein yhtä paljon, jos mahdollisuuksien mukaan kasvavat yritykset 
lasketaan mukaan. 

 Kokonaisuudessaan kasvuyrityksiä on muotoilualalla enemmän kuin 
maamme pk-yrityskentässä keskimäärin.

Lähde: Pk-yritysbarometri kevät 2017 ja Ornamon suhdannekyselyt 2017
© ORNAMO ry

Muotoilualan ja koko pk-yrityskentän kasvuhakuisuus 2017
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Lisäarvoa muotoilusta

 TEM:n, Finnveran ja Suomen Yrittäjien syksyn 2017 pk-barometrikyselyjen mukaan 
21 prosenttia pk-yrityksistä käyttää muotoilua jatkuvasti tai usein. 24 prosenttia 
hyödyntää muotoilua satunnaisesti, mutta 55 prosenttia ei hyödynnä muotoilua lain-
kaan. Eniten muotoilua hyödynnetään teollisuudessa ja vähiten rakentamisessa.

 Muotoilulla on monia suoria ja epäsuoria vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Suo-
men Yrittäjien kesällä 2017 toteutettujen kyselyjen mukaan muotoilu on nopeuttanut 
tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä lisännyt ymmärrystä asiakkaiden todelli-
sista tarpeista, toiveista ja haaveista. (Ks. kuvio seuraavalla sivulla: ”Muotoilun vai-
kutukset yritystoiminnassa.”)

 Digitaalisen käyttökohteen muotoilu on parantanut varsinkin palveluihin liittyvää lii-
ketoimintaa. Design on edesauttanut yritysten markkinaosuuden kasvua ja osa yri-
tyksistä on onnistunut laajentamaan maantieteellistä markkina-aluettaan tai tuoteva-
likoimaansa uusiin tuotteisiin ja palveluihin. (Ks. kuvio seuraavalla sivulla: ”Muotoilun 
vaikutukset yritystoiminnassa.”)

Lähde: TEM:in, Finn-veran ja Suomen Yrittäjien pky-barometri syksy 2017
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Muotoilun käyttö pk-yrityksissä päätoimialoittain 2017
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Nopeuttanut uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä

Laajentanut myyntiä uusiin tuotteisiin / palveluihin

Fyysiset tuotteet: Kohentanut tuotteen laatua / käytettävyyttä
(ergonomia)

Lisännyt ymmärrystä asiakkaan todellisista tarpeista ja toiveista 

Kasvattanut yrityksen markkinaosuutta

Digitaalisen kohteen muotoilu: Parantanut digitaalisten palvelujen
hyödyntämistä/tuottoa liiketoiminnassa

Fyysiset tuotteet: Parantanut tuotteen valmistettavuutta

Fyysiset tuotteet: Parantanut tuotteen huollettavuutta  
(varaosien määrä ja rakenne, yms.)

Lisännyt brändin huokuttelevuutta / asiakaslojaalisuutta

Vähentänyt virheitä ja turhia kokonaisuuksia  
(tuotteita ja palveluja)

Parantanut liiketoiminnan tulosta (kannattavuus)

Pienentänyt tuotantokustannuksia, (tuottavuuden nousu)

Fyysiset tuotteet: Lisännyt tuotteen ympäristö ystävällisyyttä  
(kierrätettävyys, uusiokäyttö, yms.)

0 25 50 100

Muotoilun vaikutukset yritystoiminnassa 

58 25 17

162856

56 22 22

84448

46 29 25

203644

42 42 17

253838

36 36 28

293636

32 40 28

334422

20 24 56

147114

Lähde: Suomen Yrittäjien yrityskysely 2017

  Samaa mieltä, %      Ei samaa mieltä eikä eri mieltä, siltä väliltä,%       Eri mieltä, %

75

Nostanut tuotteista / palveluista saatavaa hintaa  
(yksikköhintojen nousu)
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Digitaalisuus kasvussa

 Muotoilualan yritysten rahallinen panostus digitaali-
suuden kehittämiseen tulee kasvamaan tulevina vuo-
sina merkittävästi. 

 Kyselyissä tulee esiin myös digi-investointien iso 
merkitys tulevaisuudessa: lähes puolet vastaajista 
kertoo, että heidän käyttämänsä rahallinen panostus 
digitaalisiin teknologioihin ja järjestelmiin tulee kas-
vamaan seuraavan kahden vuoden aikana.

 Selvä enemmistö Ornamon kyselyihin vastanneista 
muotoilualan yrityksistä oli sitä mieltä, että digitaali-
suus on suuri mahdollisuus liiketoiminnalle. Mielipi-
dettä koskeva saldoluku oli peräti 82 prosenttia.62 
Vain pari prosenttia vastanneista yrityksistä piti digi-
taalisuutta uhkana liiketoiminnalle.

 Yli 60 prosenttia ilmoitti, että digitaalisuus on toi-
mialalla tärkeä työväline ja kaksi kolmasosaa tote-
si, että digitaalisuus tulee muuttamaan muotoilualaa 
jatkossa huomattavasti. Enemmistö (60 % vastan-
neista) yrityksistä kertoi, että digitaalisuutta hyödyn-
tämällä on saavutettu merkittäviä hyötyjä.

0 % 25% 50% 75% 100%
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merkittäviä hyötyjä  
digitaalisuutta hyödyntämällä
Digitaalisuutta on tällä  
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Digitaalisuus on uhka  
liiketoiminnallemme
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Muotoilualan yritysten näkemykset digitaalisesta ympäristöstä  
ja digitaalisuudesta liiketoiminnassa 2017, prosenttia yrityksistä

Lähde: Ornamon suhdannekyselyt kyselyt 2017



Vienti ja yritysten kansainvälistyminen

 Ornamon vuoden 2017 kyselyihin vastanneista yri-
tyksistä kahdellatoista prosentilla kansainvälinen 
toiminta on vakiintunutta ja tasaisesti kehittyvää. 
Lisäksi joka viides panostaa määrätietoisesti kan-
sainväliseen toimintaan. Osuudet ovat hieman kas-
vaneet viime vuosina.

 Muotoilualan yritysten ulkomaisen toiminnan laajuut-
ta ja kohdealueita sekä kansainvälistymisen edistä-
mistä kuvattiin tarkemmin vuoden 2016 suhdanne- ja 
toimialaraportissa. Ulkomaista toimintaa harjoitta-
vien yritysten päämarkkina-alueet löytyvät sen mu-
kaan Pohjoismaista. Siellä toimintaa on ollut vajaalla 
kolmanneksella kyselyihin vastanneista. Muissa EU-
maissa toimintaa on ollut runsaalla neljänneksellä. 

 Potentiaalisista uusista markkina-alueista, joissa 
ei ole vielä toimintaa, suuren kiinnostuksen kohtei-
ta ovat Pohjoismaat ja muut EU-maat sekä Pohjois-
Amerikka, joka sijoittuu tässä yllättävän korkealle. 
Kansainvälisellä toiminnalla on kyselyiden mukaan 
yhteys yrityksen kasvuhakuisuuteen, mutta ei yritys-
kokoon.






