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   Oheinen raportti on tiivistelmä Ornamon vuonna 
2019 tekemän työmarkkinakyselyn keskeisistä  
tuloksista.  Raportti on jaettu seitsemään ala- 
lukuun, joissa käsitellään liiton jäsenkunnan pro-
fiilia ja työmarkkina-asemaa, muotoilualan pal-
kansaajien ansiotasoa ja sen kehitystä, koulutusta, 
työaikaa ja työn kuormittavuutta sekä sivutoimis-
ta yrittäjyyttä koskevia kysymyksiä. Valtaosa kyse-
lyyn vastanneista on palkansaajia, mutta rapor- 
tissa on käsitelty erikseen myös päätoimisia muo-
toilualan yrittäjiä (ml. freelancerit) sekä taiteili-
joita.

Kyselyä täydentävät Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimus, työssäkäyntitilasto ja palkkarakenne- 
tilasto, josta on saatavilla työllisyys- ja palkkatilas- 
toja tietyistä muotoilualan ammattilaisista.   
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta sekä  
alueellisesta yritystoimintatilastosta on saatu lisä-
tietoja muotoilutoimistojen    palkkojen kehityk-
sestä ja työvoimakustannusten osuudesta yri- 
tysten liiketoiminnassa.  Raportin on laatinut tut-
kija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut  
Pekka Lith). Ornamon yhteyshenkilönä on ollut 
asiantuntija Asta Boman-Björkell.    

1 Alkusanat

1  Kysely suoritettiin tammi – helmikuussa 2019. Määrä- 
aikaan mennessä kyselyyn vastasi 412 henkilöä. 
2  Muotoilualan ammatteja ovat virallisen ammatti- 
luokituksen mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijat, graafiset 
ja multimediasuunnittelijat, sisustussuunnittelijat ja käsi-
työtuotteiden valmistajat. Ammattiluokituksen mukaisia 
palkkatilastoja täydentävät henkilöiden koulutusasteen 
mukaiset palkkatilastot, joita on saatavilla artesaanien, 
artenomien sekä käsi- ja taideteollisuuden ammatti- 
tutkinnon, erikoisammattitutkinnon ja ammattikorkeakou-
lututkinnon sekä kuvataiteen perustutkinnon ja ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osalta. 
3  Muotoilutoimistot eli muotoilualan osaamisintensiiviset  
KIBS-yritykset ovat virallisen EU:n toimialaluokituksen 
(Nace) mukaan graafisen muotoilun, sisustussuunnittelun 
ja teollisen muotoilun yritykset (Nace 741).

1

2

 3  
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2 Jäsenkunnan	profiili  
 ja	työmarkkina-asema

 Muotoilualalla suhtaudutaan luottavaisesti tulevai-
suuteen, sillä 84 prosenttia alan palkansaajista piti  
työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana.  
Vain kahdeksan prosenttia pitää irtisanomisia tai  
lomautuksia edes mahdollisina. Tämä käy ilmi Ornamon  
vuoden 2019 työmarkkinakyselystä, jossa selvitettiin  
liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja ja muita 
työelämän kysymyksiä.
Kyselyyn vastanneista palkansaajista 74 prosenttia  
työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä ja 12 prosenttia 
määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyösuhteessa 
oli 14 prosenttia palkansaajista. Yksityisissä yrityksissä 
palkansaajista työskenteli 78 prosenttia, kunta- ja valtio-
organisaatioissa 16 prosenttia ja voittoa tavoittelematto-
missa yhteisöissä kuusi prosenttia vuonna 2019.
Sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä, sillä 39 prosent-
tia palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen työnan-
tajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelance-
rina. Sivutoimien taloudellinen merkitys on usein pientä, 
sillä 68 prosentilla tulot sivutoimista ovat alle 10 prosent-
tia henkilön kokonaistuloista. Tosin sivutöiden tekeminen 
ja niistä saatujen tulojen merkitys on ollut kasvussa.
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.  
 

2.1 Kyselyyn vastanneiden 
           perustiedot

Ornamon vuoden 2019 työmarkkinakyselyyn  
vastasi määräaikoihin mennessä 412 henkilöä.  
Kyselyt suoritettiin tammi–helmikuussa. Vastan-
neiden määrä oli hieman suurempi kuin edellisenä 
vuonna (401 henkilöä) mutta pienempi kuin toissa- 
vuonna (424 henkilöä). Kyselyyn vastanneista 37 
prosenttia oli sisustusarkkitehtejä. Muotoilijoi-
ta vastanneista oli vajaa viidennes ja teollisia muo-
toilijoita kymmenen prosenttia. Muita tärkeitä 
ammattinimikkeitä olivat taiteilija, vaatetussuun-
nittelija, opettaja ja palvelumuotoilija (Kuvio 1). 

Vastanneista naisia oli 80 prosenttia. Miehiä oli 
viidennes. Vastanneiden ikäryhmistä suurin oli 
30–39 -vuotiaat. Alle 30 -vuotiaita oli 17 prosenttia 
vastanneista. Nuorten ikäluokka ei ole kovin suuri, 

sillä alle 25 -vuotiaat muotoilualan tulevaisuuden 
lupaukset ovat vasta opiskelemassa. Ikääntyneitä 
60 vuotta täyttäneitä oli kymmenesosa vastanneis-
ta. Lähes 50 prosenttia jäsenkunnasta on 25–39 
-vuotiaita, mutta koko työvoimasta tämänikäisten 
osuus on vain kolmannes (Kuvio 2). Siten Orna- 
mon jäsenkunta on nuorempaa kuin työvoima    
keskimäärin.

Noin 49 prosentilla kyselyyn vastanneista oli  
ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus  
ja 47 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto 
 (AMK, yms.) (Kuvio 3). Ornamon jäsenkunta on 
koulutetumpaa kuin koko työllinen työvoima  
keskimäärin, sillä maamme työllisestä työvoimasta  
vain kolmanneksella oli työvoimatutkimuksen  
mukaan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto 
vuonna 2017. Kyselyyn vastanneet olivat kokenutta  
väkeä, sillä 52 prosenttia on ollut työelämässä  

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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 4 

yli kymmenen vuotta. Yli 20 vuotta alalla toimi-
neita oli yli neljännes.

Noin 55 prosenttia kyselyyn osallistuneista  
asui pääkaupunkiseudulla, mikä johtuu alan  
erityisosaamisen ja asiakkaiden keskittymisestä 
alueelle. Myös 45 prosenttia muotoilutoimistoista 
eli muotoilualan KIBS-yrityksistä   sijaitsee  

pääkaupunkiseudulla. Jos pääkaupunkiseudun  
ulkopuolinen Uusimaa otetaan huomioon, peräti 
62 prosenttia kyselyyn vastanneista oli Uudelta- 
maalta (Kuvio 4). Seuraavaksi suurimpien maa-
kuntien, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Päijät- 
Hämeen ja Pohjois-Savon osuus oli yhteensä run-
sas viidennes vastaajista.  

Kuvio	2.	Ornamon	kyselyyn	vastanneet	ja	Suomen	työvoima	 
keskimäärin ikäluokittain 2019, prosenttia vastanneista
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Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus © ORNAMO RY
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Kuvio 3. Ornamon kyselyyn vastanneet koulutusasteen mukaan 2019,  
prosenttia vastanneista 

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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4  KIBS = Knowledge Intensive Business Services. Muotoilutoimistot ks. toimialaluokitus (Nace 741).
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Kuvio 4. Ornamon kyselyyn vastanneet alueellisesti 2019, prosenttia
vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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2.2 Työmarkkina-asema

Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistuneista  
58 prosenttia oli palkansaajia ja 24 prosenttia yrit- 
täjiä (Kuvio 5). Ilman yritysmuotoa työskentelevät 
freelancerit ja taiteilijat asettuvat työmarkkina-
asemansa perusteella lähelle yrittäjiä, mutta  
heitä oli vain viisi prosenttia vastanneista. Opiske-
lijoita ja työttömiä oli kumpiakin neljä prosenttia  
ja tarkemmin erittelemättömiä kolme prosenttia.  
Ornamon jäsenistöön kuuluu myös eläkeläisiä, 
mutta heidän osuutensa kyselyyn osallistuneista 
oli vain kaksi prosenttia, sillä kysely koski lähinnä 
vain töissä käyviä henkilöitä.

Palkansaajien	profiili
Palkansaajista 74 prosentilla oli vakituinen  

kokoaikatyö vuonna 2018. Noin yksitoista  
prosenttia työskenteli määräaikaisessa  
kokoaikatyössä. Ornamon jäsenet poikkeavat  
kaikista palkansaajista siinä, että osa-aikatyötä  
tekevien osuus ja etenkin vakituisessa työsuh- 
teessa olevien osa-aikatyöntekijöiden osuus  
kaikista palkansaajista on muotoilualalla hieman 
pienempi kuin maamme koko työllisessä työvoi-
massa keskimäärin. Sitä vastoin vakituisten ja  
kokoaikaisten työsuhteiden osuus on muotoilu-
alalla keskiarvoa suurempaa (Taulukko 1). 
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Kuvio 5. Ornamon kyselyyn vastanneet pääasiallisen ammattiaseman  
mukaan 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Taulukko	1.	Ornamon	kyselyyn	vastanneet	palkansaajat	vuonna	2019	ja	kaikki	
palkansaajat	työsuhdetyypin	mukaan	vuonna	2018 
(keskiarvo), prosenttia vastanneista

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019; työvoimatutkimus, Tilastokeskus © ORNAMO RY

Ornamon kyselyyn vastanneista palkansaajista 
78 prosenttia työskenteli yksityisessä yrityksessä 
vuonna 2019. Kuntayhteisöissä, valtio-organisaa-
tioissa ja muissa julkisyhteisöissä työllistyi kuusi-
toista prosenttia palkansaajista. Yleishyödyllisessä 
yhteisössä toimi kuusi prosenttia.  

Kyselystä ilmeni, että 53 prosenttia palkansaajista 
työskenteli keskisuurissa 50–249 henkilön tai  
suurissa vähintään 250 henkilön organisaatiossa.  
Osuus on suuri, sillä tämänkokoisia yrityksiä on 
vain prosentti Suomen kaikista yrityksistä . 
(pl. alkutuotanto) (Kuvio 6).   5
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5  Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä työskentelevien huomattava osuus tarkoittaa sitä, että Ornamon työmarkkina- 
kyselyjen tulokset antavat suuntaa-antavan kuvan koko työmarkkinakentän tilanteesta varsinkin, kun puhutaan tärkeistä 
työelämäkysymyksistä, kuten työpaikkojen työilmapiiristä, johtamisesta, koulutuksesta ja työajoista.

Kuvio	6.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	työnantajat	koko- 
luokittain	henkilöstön	määrän	mukaan	2019,	prosenttia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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vissä. Runsas viidennes oli tuotekehityksen  
puolella ja joka kymmenes toimi koulutus- ja  
opetustehtävissä. Loppuosa toimi johtotehtävissä, 
strategisessa suunnittelussa ja muissa tarkemmin 
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Ei	ole	alaisia,	joskin	
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työnjohtoa 
35 %
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11 %

Kuvio	7.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	päätoimisten	palkansaajien	 
esimiesasema 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

erittelemättömissä työtehtävissä. Lähes 90  
prosenttia kyselyyn vastanneista oli tavallisia 
työntekijöitä tai toimihenkilöitä, vaikka heistä  
miltei joka kolmannella työtehtäviin kuului työn-
johtoa. Varsinaisia esimiehiä oli kyselyyn vastan-
neista yksitoista prosenttia vuonna 2019  
(Kuvio 7).
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2.3	 Palkansaajien	sivutoimet

Ornamon kyselyistä ilmenee, että sivutoimet ovat 
muotoilualalla sangen tavallisia, sillä 39 prosenttia 
päätoimisista palkansaajista työskenteli toissijai-
sesti toisen työnantajan palveluksessa, itsenäise-
nä yrittäjänä tai freelancerina (Kuvio 8). Sivutoi-

minen yrittäjyys tarjoaa palkkatyössä toimiville 
mahdollisuuden lisäansioihin, antaa kokemusta 
yrittäjänä tai voi toimia ensimmäisenä askeleena 
kokopäiväiseen yrittäjyyteen, jos sitä voidaan  
harjoittaa joustavasti päätoimen ohessa. Osalle 
vastanneista sivutulot muodostivat myös aika  
merkittävän osa kokonaistuloista (Kuvio 9).

Ei sivutoimia, on
yhden	työnantajan
palveluksessa 
60 %

Kyllä,	toissijaisesti
toisen	työnantajan
palveluksessa 
5 %

Kyllä,	toissijaisesti	 
freelancerina ilman
yritysmuotoa 
17 %

Kyllä,	toissijaisesti
yrittäjänä 
18 %

Kuvio	8.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	päätoimisten	palkansaajien	 
sivutoimet 2018, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY

Kuvio	9.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	toissijainen	tulo- 
lähteiden	osuus	kokonaisvuosiansioista	2018,	prosenttia	sivutuloja	saaneista
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6  Alueellisesti työttömyys oli suurinta Lapin, Kainuun, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois 
-Karjalan ELY-keskusalueilla, joissa työttömiä työnhakijoita oli 11–13 prosenttia työvoimasta. Työllisyystilanne  
(pl. Ahvenanmaa) oli parhain Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, jossa työttömiä on alle kahdeksan  
prosenttia työvoimasta. Ahvenanmaalla työttömyysaste oli alle neljä prosenttia.  
7  Määrä oli 33 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä johtuu työttömien työnhakijoiden määrän pienenemisestä.

6

8  Alempien koulutusasteiden työllisyyden paraneminen on näkynyt prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden rakennus-,  
korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden työtilaisuuksien kasvuna. Korkeasti  
koulutettujen työllisyystilanne on kohentunut varsinkin asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden piirissä.
9 Työttömäksi luetaan myös opiskelija ja työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää yllä mainitut kriteerit.

7

2.4	 Yleinen	työllisyyskehitys

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n työllisyyskat-
sauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 
tammikuun 2019 lopussa 251 400 työtöntä työn-
hakijaa, mikä oli 34 400 henkilöä vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Työhakijoista kokoaikaisesti  
lomautettuja oli 15 100 eli 1 600 vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Keskimäärin työttömiä työnhaki-
joita oli 9,6 prosenttia työvoimasta.    Myös pitkä-
aikaistyöttömien eli yhtäjaksoisesti yli vuoden  
työttöminä olleiden määrä on kääntynyt laskuun. 
Heitä oli 91 600 henkilöä, mikä oli 30 400 henkilöä 
vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Laajan työttömyyden käsitteen mukaisesti  
työttömien työnhakijoiden ja erilaisten työvoima-
poliittisten toimenpiteiden tai palvelujen piirissä  
olleiden kokonaismäärä oli tammikuussa  
373 400 henkilöä.    Palvelujen piirissä oleviin  
lasketaan palkkatuilla ja valtiolle tukityöllistetyt, 
starttirahan saajat, työvoimakoulutuksessa,  
valmennuksessa, työharjoittelussa sekä työ- ja 
koulutuskokeilussa olevat. Heihin luetaan myös 
vuorotteluvapaasijaisena työskentelevät, kuntout-
tavaan työtoimintaan osallistuvat sekä omaehtoi-
sessa opiskelussa työttömyysetuudella olevat. 

Työttömyys on vähentynyt kaikilla koulutusas-
teilla ja ikäryhmissä. Alle 25-vuotiaiden nuorten 
työttömyys aleni 3 500 työhakijalla edellisestä  
vuodesta. Ikääntyvien yli 50 -vuotiaiden henki- 
löiden puolella työttömyys supistui 14 700 henki-
löllä. Määrällisesti ja suhteellisesti eniten työttö-
myys on alentunut viime vuosina perusasteen,  
keskiasteen ja alemman korkea-asteen koulutuk-
sen saaneilla.    Myös ylemmällä korkeakouluas-
teella ja tutkijakoulutusasteella työttömyys on 
kääntynyt laskuun, mikä on osaltaan parantanut 
korkeasti koulutettujen naisten tilannetta.

Työllisyys	Tilastokeskuksen	tilastojen	mukaan
Työttömyyttä seurataan Suomessa myös Tilas-

tokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella. 
Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työt-

tömyysluvut poikkeavat toisistaan, mikä johtuu  
tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuu-
den ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. 
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto  
perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määrä-
yksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus  
noudattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön 
ILO:n tilastointisuosituksia ja EY:n tilastoviraston 
Eurostatin käytäntöjä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu 
15 – 74-vuotiaasta väestöstä poimittuun otospoh-
jaiseen kyselytutkimukseen. Työvoimatutkimuk-
sessa työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on 
työtä vailla (ei ollut palkkatyössä tai tehnyt työtä 
yrittäjä-nä), on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisten 
neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä 
ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Myös 
henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn  
alkamista     kolmen kuukauden kuluessa, luetaan 
työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden  
viikon kuluessa.  

TEM:n työnvälitystilastossa ei työttömälle ole 
yhtä tiukkoja työnhaun kriteerejä kuin Tilastokes-
kuksen työvoimatutkimuksessa. Työnvälitystilas-
tossa työtön on työnhakija, joka on ilman työtä  
eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa. 
Työnvälitystilastossa työttömiin luetaan työnha-
kijaksi ilmoittautuneet kokonaan lomautetut. Sitä 
vastoin työttömiksi työnhakijoiksi ei lueta työttö-
myyseläkkeen saajia eikä päätoimisia koululaisia 
ja opiskelijoita – ei edes loma-aikoina. Käytännös-
sä työnvälitystilasto kattaa työttömät, jotka saavat 
työttömyyskorvausta.

Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 
vuoden 2019 tammikuussa 181 000, mikä oli noin 
70 400 vähemmän kuin TEM:n työnvälitystilas-
tossa oli työttömiä työnhakijoita. Työvoimatutki-
muksen mukainen työttömyysaste oli 6,4 prosent-
tia. Edellisestä vuodesta työttömien määrä väheni 
57 000 henkilöllä ja työttömyysaste aleni 2,1 pro-
senttiyksiköllä. Suurin Tilastokeskuksen ja TEM:n 
työttömyyslukujen eroja selittävä tekijä on piilo-

8

9
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10 Piilotyöttömäksi luetaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi 
työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole aktiivisesti etsinyt työtä viimeisten neljän viikon aikana.
11 Ruotsin työllisten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenen huippuvuosista eli vuosina 2008-18 noin 519 800 hen-
kilöllä (+11,3 %), kun on kysymys 15-74 –vuotiaisiin kuuluvasta työllisestä työvoimasta. Samanaikaisesti Suomen työlli-
syys oli kasvoi ainoastaan 9 000 henkilöllä (0,4 %). Suomessa 15-74 -vuotiaiden työllisyysaste oli 62 prosenttia vuonna 
2018, kun se oli Ruotsissa samanaikaisesti 69 prosenttia.

Työllisyyskehityksen	arviointia
Suomen kesällä 2015 toimintakautensa aloit- 

taneen Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa  
työllisten määrää 110 000 henkilöllä ja 15–64  
-vuotiaiden työllisyysastetta 72 prosenttiin  
vuoteen 2019 mennessä. Asetetut tavoitteet  
saavutettiin hallituksen toimintakauden viime 
metreile maailmantalouden kasvun siivittämänä. 
Keskimääräinen työllisyysaste oli vuonna 2018  
jopa noin yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin 
edellisen vuosikymmenen noususuhdanteen  
huippuvuonna 2008.  Osa työllisyysasteen  
noususta johtuu kuitenkin tilastollisista syistä.

Esimerkiksi 15–64 -vuotiaan työikäisen väes-
tön määrä oli vuonna 2018 noin 97 000 henkilöä 
pienempi kuin vuonna 2008. Luonnollisesti työlli-

syysaste paranee, koska se lasketaan suhteuttamal-
la työllisten määrä koko samanikäisen työikäisen 
väestön määrään. Myös työllisten kokonaismäärä  
oli vuonna 2018 noin 32 000 henkilöä pienempi 
kuin kymmenen vuotta aiemmin. Toteutunut on 
johtunut osin väestön vanhenemisesta. Sitä vas-
toin naapurimaamme Ruotsin työllisyys on kehit-
tynyt paljon myönteisemmin kuin Suomessa  
(Kuvio 10). 

Lisäksi työllisyysasteen tulkinnassa on otettava 
huomioon se, että Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimuksen suhdeluku mittaa vain työssä olevien  
ihmisten nuppilukua eikä työn määrää, jota mita- 
taan tehdyillä työtunneilla. Tosiasiassa työllisyys- 
aste mittaa tutkimusviikon aikana vähintään  
tunnin ansiotyötä tehneiden henkilöiden määrää 
suhteessa määrätyn ikäisten henkilöiden kokonais- 
määrään. Haastatteluihin perustuvan työvoima-
tutkimuksen mukainen työllisyysluku on muutoin-
kin korkeampi kuin hallinnollisiin rekistereihin 
perustuvan työssäkäyntitilaston työllisyysluku. 

työttömyys.      Piilotyöttömiä oli Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen mukaan tammikuussa 2019 
peräti 124 000 henkilöä. 

10

11

12

Kuvio 10. 15–74 vuotiaiden työllisten ja työllisyysasteen kehitys  
Suomessa ja Ruotsissa 2008–18

54

58

62

56

60

64

66

68

70

2008    2009     2010     2011     2012     2013      2014      2015      2016      2017     2018    

66,8 64,7

64,4
65,4 65,5 65,7

66,6 67,1
67,8

66,2

68,5

  Työllisyysaste (Ruotsi),%              Työllisyysaste (Suomi),% 

Ty
öl

lis
yy

de
n 

ke
hi

ty
s 

(2
00

8=
10

0)

60,1
59,8 59,4

59,6 60,1

60,9 60,960,561,1 61,6

85

90

115

95

100

105

110

Työllisyyden kehitys (Ruotsi)   Työllisyyden kehitys (Suomi)   

63,2

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus; arbetskraftundersökningarna, Statistiska Centralbyrån). © ORNAMO RY



17 Muotoilualan työmarkkinat 2018-19

12 Osa selityksen työvoimatutkimuksen suurempaa työllisyyslukuun on, että työvoimatutkimus voi sisältää esimerkiksi 
epäviralliseen talouteen kuuluvia piilotyöllisiä
13 Työllisyyden kasvu painottuminen osa-aikatyövoimaan ja alityöllistettyihin johtaa siihen, että heidän toimeentuloon 
joudutaan tukemaan tulonsiirroin. Eli osa-aikatyöntekijöiden tuottamat verorahat eivät riitä kattamaan heidän tarvitse-
mistaan julkisista palveluista ja tulonsiirroista aiheutuneita kustannuksia. Samaan tilanteeseen joudutaan myös silloin, 
jos työllisyyden kasvu painottuu matalapalkka-aloille, vaikka työpaikat olisivat kokopäiväisiä.

Osa työllisyysasteen noususta on johtunut osa-
aikatyöntekijöiden ja alityöllistettyjen määrän  
kasvusta. Alityöllistetty on henkilö, joka tekee  
vastentahtoisesti osa-aikatyötä mutta haluaisi teh-
dä enemmän työtä. Työvoimatutkimuksen mukaan 
osa-aikatyöntekijöitä oli 344 000 henkilöä ja ali-
työllistettyjä 136 000 henkilöä vuonna 2018.  
Vuodesta 2008 osa-aikatyöntekijöiden määrä on 
lisääntynyt 64 000 henkilöllä ja alityöllistettyjen 
henkilöiden määrä 32 000 henkilöllä. Osa-aika- ja 
alityöllisten määrä lisääntyi myös Sipilän hallituk-
sen aikana         (Kuvio 11).

Kuvio 11. 15–64-vuotiaiden osa-aikatyöntekijöiden, alityöllistettyjen
ja työllisyysasteen kehitys Suomessa 2008–18
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2.5	 Muotoilijoiden	 
           työllisyysnäkymät

Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista 
palkansaajista 84 prosenttia suhtautuu luottavai-
sesti tulevaisuuteen ja piti työpaikkansa säilymistä 
täysin tai melko varmana vuoden 2019 alussa.  
Optimismi oli yhtä vahvaa kuin vuosi takaperin. 
Vastanneista vain kolme prosenttia piti irtisano-
misia mahdollisena ja todennäköisenä, kun heitä 
oli yhdeksän prosenttia vuonna 2016. Myös lomau-
tuksia piti mahdollisena ja todennäköisinä vain  
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viisi prosenttia vastaajista (Kuvio 12). Vastanneis-
ta seitsemän prosenttia ei osannut tai halunnut 
vastata kysymykseen.

Kyselyyn vastanneiden palkansaajien työnan-
tajista 38 prosenttia oli lisännyt työntekijöiden 
määrää vuonna 2018. Lähes yhtä monessa työpai-
kassa henkilöstön määrä oli pysynyt ennallaan ja 

Kuvio	12.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	varmuus	työpaikan	
säilymisestä	lähitulevaisuudessa	2019,	prosenttia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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vain 17 prosentissa työpaikkoja henkilöstön määrä 
on alentunut Luottamusta työmarkkinatilanteen 
vakauteen ja omaan osaamiseen osoittaa se, että yli 
kolme neljäsosaa palkansaajista uskoi, että omaa 
ammattia ja työkokemusta vastaavanlaisen työn 
saanti on helppoa työttömyyden kohdatessa. Vajaa 
neljännes koki, että uuden työpaikan saanti olisi 
vaikeaa tai liki mahdotonta (Kuvio 13).

Kuvio	13.	Omaa	ammattia	ja	työkokemusta	vastaavan	työn	saanti	kohtuullisessa	
ajassa	työttömyyden	kohdatessa	2019,	prosenttia	vastanneista	palkansaajista

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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2.6 Näkemyksiä  
											työvoimapalveluista	ja 
           aktiivimallista

Ornamon kyselyyn vastanneista vain kourallinen 
oli työttömiä työnhakijoita vuoden 2019 vaihtees-
sa, mutta heiltä kysyttiin kuitenkin näkemyksiä 
työvoimahallinnon palveluista. Yli 40 prosenttia  
työttömistä piti palveluja hyvinä ja neljännes  
huonoina. Loppuosan mielestä palvelut olivat  
siltä väliltä. Sähköiseen asiointiin oltiin hieman 
tyytyväisempiä kuin henkilökohtaisiin palveluihin. 
Henkilökohtaisten palvelujen heikkoutena mainit-
tiin huono tavoitettavuus ja toiminta, joka ei pyri 
edistämään muotoilun alalle työllistymistä ja ohjaa 
”hanttihommiin.”

Kyselyyn vastanneiden mielestä kevytyrittäjyy-
teen ja osa-aikaiseen yrittäjyyteen suhtaudutaan 

14 Alle vuoden nykyisen työnantajan palveluksessa oli ollut 22 prosenttia, 1-4 vuotta 44 prosenttia, 5-9 vuotta  
16 prosenttia ja vähintään kymmenen vuotta 18 prosenttia palkansaajista.

 

14

TE-toimistoissa aiempaa myönteisemmin. Sitä 
vastoin starttirahan oletuksena on, että työtön 
aloittaa yritystoiminnan tyhjästä. Koulutusta  
vastaavia työpaikkailmoituksia oli saanut TE 
-toimistoista ainoastaan alle 30 prosenttia  
kyselyyn vastanneista työttömistä työhakijoista.

TE-toimistoista saatua palvelua kuvaa myös se, 
että vain seitsemän prosenttia kaikista Ornamon 
työmarkkinakyselyyn vuonna 2019 vastanneista 
palkansaajista oli löytänyt nykyisen työpaikkansa 
TE-toimistojen kautta. Suurin osa työpaikoista, eli 
36 prosenttia, oli löytynyt suhteiden tai tuttavien 
kautta. Myös verkon työnhakuportaalit ja sosiaali-
nen media ovat muotoilijoille tärkeitä uusien työ-
paikkojen haussa. Nämä asiat ovat hyvin muistissa, 
sillä kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista pal-
kansaajista oli ollut nykyisen työnantajan palve-
luksessa alle neljä vuotta. 

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Aktiivimalli
Sipilän hallitus on halunnut motivoida työttö-

miä työhakuun vuoden 2018 alussa tulleella aktii-
vimallilla osana työttömyysturvalain (1290/2002) 
muutosta. Aktiivisuutta seurataan 65 päivän jak-
soissa, jona aikana työttömän olisi oltava vähin- 
tään 18 tuntia palkkatyössä, hankittava yrittäjä-
tuloa 241 euroa tai oltava 5 päivää työvoimaviran-
omaisten järjestämässä koulutuksessa. Jos  
henkilö ei täytä ehtoja, hänen työttömyysturvaansa 
leikataan 4,65 prosenttia. Omais- ja perhehoitajat,  
työkyvyttömät ja lyhyen aikaa lomautetut sekä 
työttömyyseläkettä hakevat eivät ole leikkausten 
piirissä.

 
Vuoden 2019 alusta lukien aktiivisuudeksi on 

laskettu enintään kuusi kuukautta kestävä opiske-
lu työttömyysturvalla edellyttäen, että henkilö on 
täyttänyt 25 vuotta ja opinnot lisäävät työttömän 
ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimin-
taa. Opinnoista ilmoitetaan TE-toimistoille, mutta 
ne eivät tee arvioita työnhakijan koulutustarpeista 
eivätkä opintojen pää- ja sivutoimisuudesta.  
Huhtikuusta 2019 lukien aktiivisuutta osoittaa 
myös osallistuminen ammattiliittojen ja -järjestö-
jen tai kuntien järjestämään työllistymistä tuke-
vaan toimintaan.

Kelan tilastojen mukaan työttömyysturvaa 
maksettiin aktiivimallin myötä alennettuna noin 
40 prosentille Kelan työttömyysetuuksien  
(työmarkkinatuki) saajista ja noin kolmannekselle 
ansiopäivärahan saajista, kun tarkastellaan etuuk-
sien saajia kunkin vuosineljänneksen aikana huh-
tikuusta 2018 alkaen. Eniten leikkuri on osunut 
miehiin ja vanhempiin ikäluokkiin, sillä esimerkik-
si vuoden 2018 viimeisen neljänneksen aikana yli 
60 -vuotiaista työttömistä alennettua ansiopäivä-
rahaa sai 56 prosenttia ja alennettua Kelan etuutta 
(työmarkkinatuki) 62 prosenttia työttömistä.

Muotoilijoiden	mielipiteitä
Ornamon vuoden 2019 kyselyssä tiedusteltiin 

myös aktiivimallista saatuja kokemuksia, joskin 
kokemuksia ei ollut kertynyt vielä kovinkaan mo-
nelle. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että  
aktiivimallia ei pidetty järkevänä. Joidenkin  
mielestä sitä pidettiin ahdistavana ja asioita  
monimutkaistavana. Osa vastaajista oli valmis pa-
rantamaan työmarkkinakelpoisuuttaan esimer-
kiksi itse kustannetuilla opinnoilla, mutta niitä  
ei ole laskettu aktiivimallissa hyväksyttäviksi opin-
noiksi. Myöskään kaikkea työhakua ei pystytä 
näyttämään aktiivimallissa aktiivisuudeksi.

Osa vastanneista on yksinkertaisesti vain päät-
tänyt olla välittämättä aktiivimallista ja pyrkinyt 
saamaan uuden työpaikan niin pian kuin mahdol-
lista. Myös pätkätöiden tekeminen voidaan kokea 
turhaksi, sillä vastaavan ajan voisi käyttää omaan 
ammatilliseen kehittymiseen. Taiteilijoiden osalta 
ongelmia aktiivimallissa lisää se, että heidän  
työkuvaansa liittyy palkattomia työpäiviä, kuten 
esimerkiksi näyttelyiden pystytystä tai purkua  
tai apurahojen hakemista, jotka eivät todista aktii 
visuutta työnhaussa, vaikka ne edesauttavat  
myöhempää työllistymistä.
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3 Palkat	ja	yritysten 
 työvoimakustannukset 

 Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa 
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden  
palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon kyselyyn  
vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo oli noin 3 430 
euroa ja mediaani 3 300 euroa kuukaudessa vuonna 2018. 
Keskipalkkojen kehitys kääntyi nousuun vuosina  
2016-17. Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen  
muutos oli myönteisintä vaate- ja tuotesuunnittelijoilla ja 
sisustussuunnittelijoilla. Ornamon työmarkkinakysely-
jen mukaan alan palkkatason nousu olisi kuitenkin 
pysähtynyt vuonna 2018.
 Palkkojen korotukset ovat yleensä pieniä ja ne ovat  
syntyneet lähinnä yleiskorotusten kautta, johon voi  
liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen  
korotus. Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen koro-
tus. Seuraavaksi eniten palkkaan vaikuttavat siirtyminen  
uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuudessa 
tapahtunut muutos. Palkka alenee yleensä vain kriisiti-
lanteessa. Runsas kolmannes palkansaajista oli kyselyjen 
mukaan tulospalkkauksen piirissä vuonna 2019. Rojalti-
korvauksia oli saanut vain neljä prosenttia palkansaajista. 
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15  Kun havainnot laitetaan järjestykseen kuukausipalkan suuruuden mukaan, mediaaniluku kuvaa keskimmäistä  
havaintoa. Alakvartiilin alapuolelle jää neljäsosa havainnoista ja yläkvartiilin alapuolelle kolme neljäsosaa havainnoista. 
Ylä- ja alakvartiilin erotuksesta saadaan arvioitua kvartiiliväli, johon mahtuu 50 prosenttia havainnoista. 
16  Monien yksittäisten ammattinimikkeiden, toimenkuvien tai työnantajien toimialojen osalta vastaajamäärät jäivät alle 
kahteenkymmeneen tai jopa muutamaan henkilöön, minkä vuoksi saaduista vastauksista laskettavien kuukausipalk- 
kojen keskiarvo- tai mediaanilukuihin sisältyy suuria virhemahdollisuuksia. Näin pieneen havaintojen määrään perustuvia  
tilastoja ei myöskään julkaista Tilastokeskuksen palkkatilastoissa. Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että pääosa vastanneista 
työskentelee yksityisissä yrityksissä, joissa palkat määräytyvät pitkälti työnantajakohtaisesti.

3.1	 Palkansaajien	ansiotaso

Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneiden  
palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli  
joulukuussa 2018 noin 3 431 euroa, mikä vastasi 
Suomessa alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden kokonaisansioiden keskiarvoa  
(3 453 euroa) vuonna 2017 (Kuvio 15). Mediaani-
palkka oli 3 300 euroa. Muotoilualan palkkataso 
liikkui suurin piirtein samalla tasolla kuin vuotta 
aiemmin. Kokonaisansiot kuvaavat säännöllisel-
tä sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, 
maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä loma-
palkkoja tai tulospalkkioita. 

Kuvio	15.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	keskimääräiset	 
kokonaisansiot	kuukaudessa	(€),	joulukuussa	2018,	prosenttia15

Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely © ORNAMO RY
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Tässä yhteydessä palkkatasoa ei ole tarkasteltu 
ammattinimikkeen, toimenkuvan tai työnantajan 
toimialan perusteella. Syynä on, että tarkemman 
tason rahamääräiset tiedot eivät ole tarpeeksi  
luotettavia julkistettaviksi, mikä johtuu Ornamon  
kyselyyn vastanneiden pienestä määrästä.       
Palkkatietojen osalta vastanneiden määrä vain oli 
240 henkilöä vuonna 2018. Kyselystä saadut palk-
katiedot kuvaavat silti aika hyvin muotoilu-alan 
suunnittelijoiden tai asiantuntijoiden   
kuukausiansiotasoa, sillä heidän osuutensa  
kyselyyn vastanneista oli 70 prosenttia.  

 

17

16
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17  Konsultointi ja suunnittelu, tuotekehitys- ja suunnittelu sekä muu tutkimus ja kehittäminen.
18 Koru-, kulta- ja hopeaseppien keskikuukausiansiot olivat 2 474 euroa vuonna 2015.
19 Säännöllisen työajan kuukausipalkat eroavat kokonaisansioista siten, että ne eivät sisällä yli- ja lisätyöajalta  
maksettuja palkkoja.
20 Kunnissa graafisten ja multimediasuunnittelijoiden keskikuukausiansiot olivat 2 853 euroa vuonna 2017.

Virallisen ammattiluokituksen mukaiset palkat
Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoista on 

saatavilla lisätietoja muotoilualan palkansaajien 
palkkakehityksestä määrättyjen ammattiryhmien  
osalta. Ammattiluokituksen mukaiset vertailukel-
poiset tilastot ovat käytettävissä tilastovuodesta 
2010 lukien. Ne kattavat muotoilualalta tuote- ja 
vaatesuunnittelijat (luokka 2163), graafiset ja mul-
timediasuunnittelijat (luokka 2166), sisustussuun-
nittelijat (luokka 3432) sekä käsityötuotteiden  
valmistajat (luokka 731). Vuodelta 2015 palkkatie-
toja on saatavilla myös koru-, kulta- ja hopeasepis-
tä (luokka 7313) .

Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen  
mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijoiden säännöl- 
lisen työajan keskiansio oli 3 812 euroa kuukau-
dessa vuonna 2017.        Graafiset ja multimedia-
suunnittelijat ansaitsivat keskimäärin 3 537 euroa, 
sisustussuunnittelijat 2 589 euroa ja käsityöval-
mistajat 2 553 euroa (Taulukko 2). Palkkatilatot  
kuvaavat yrityksissä työskentelevien alan palkan- 
saajien ansiotasoa. Julkisyhteisöistä (valtio ja  
kuntayhteisöt) palkkatietoja on saatavilla vain 
graafisten ja multimediasuunnittelijoiden osalta.                       

Syynä on havaintojen pieni määrä.

Nimellisten kuukausipalkkojen nousu oli  
muotoilualalla heikkoa vuosina 2014–15, mutta  
sen jälkeen keskipalkat ovat lähteneet nousuun  
sisustus-, tuote- ja vaatesuunnittelijoiden osalta.  
Näissä ammateissa palkkakehitys onkin ollut  
viime vuosina nopeampaa kuin kansantaloudes-
sa keskimäärin, sillä Tilastokeskuksen ansiotaso-
indeksin mukaan palkat nousivat koko kansanta-
loudessa 6,6 ja yksityisellä alalla keskimäärin 8,1 
prosenttia vuosina 2012–17. Sen sijaan sisustus-
suunnittelussa palkat nousivat 12,2 prosenttia  
sekä tuote- ja vaatesuunnittelussa 8,5 prosenttia 
(Taulukko 2).

 
Graafisten ja multimediasuunnittelijoiden  

palkkakehitys on ollut sen sijaan heikkoa vuosina 
2012–17 ja nimelliset palkat ovat jopa hieman  
alentuneet. Sama koskee käsityötuotteiden  valmis- 
tajia. Naisten keskipalkka on monilla muotoilu- 
aloilla yhä jonkin verran pienempi kuin miesten  
keskipalkka. Erot naisten ja miesten palkoissa  
ovat pienimmät sisustussuunnittelussa, jossa nais- 
ten palkat olivat 92 prosenttia miesten palkoista.

18
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Tuote-	ja	
vaate- 
suunnittelijat

Graafiset	ja	
multimedia-
suunnittelijat

Sisustus- 
suunnittelijat

Käsityö- 
tuotteiden  
valmistajat

2012, euroa 3 513 3 641 2 307 2 592

2013, euroa 3 701 3 670 2 334 2 644

2014, euroa 3 690 3 443 2 284 2 561

2015, euroa 3 660 3 514 2 280 2 472

2016, euroa 3 447 3 598 2 399 2 666

2017, euroa 3 812 3 537 2589 2 553

Nimellinen kasvu 2016–17 10,6 -1,7 7,9 -4,2

Nimellinen kasvu 2012–17, % 8,5 -2,9 12,2 -1,5

Naisten ansiot/miesten ansiot 2017, % 88,5 87,2 92,2 75,7
 

Taulukko	2.	Säännöllisen	työajan	kuukausipalkkojen	(keskiarvot)	muotoilualan	 
ammateissa (yksityinen ala) 2012–17

Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus 
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3.2	 Palkat	ja	koulutustaso

Jos ansiotason kehitystä katsotaan eräiden  
muotoilualaan soveltuvien tutkintojen osalta,  
olivat  Tilastokeskuksen palkkatilastojen mukaiset 
kuukausipalkat vuonna 2017 yli yksityisen alan 
keskituntiansioiden (3 631 euroa) kuvataiteen  
erikoisammattitutkinnon suorittaneilla, mediano-
meilla (ylempi AMK-tutkinto), taiteen maiste-
reilla ja taiteen tohtoreilla. Palkkakehitys on ollut 
vuoden 2012 jälkeen myönteisintä käsi- ja taide- 
teollisuuden ammattitutkinnon, käsi- ja taide- 
teollisuuden AMK-tutkinnon ja medianomin 
AMK-tutkinnon suorittaneilla (Taulukko 3).

Taulukko	3.	Säännöllisen	työnajan	kuukausipalkkojen	nimellinen	kehitys	 
(keskiarvot)	muotoilualaan	liittyvien	tutkintojen	suorittaneiden	osalta	2012–17	21

Palkka
2012, €

Palkka
2016, €

Palkka
2017, €

Kasvu
2012–17%

Kasvu
2016–17%

Artesaani 2 461 2 603 2 650     7,7    1,8

Kuvataiteen perustutkinto 2 475 2 624 2 670     7,9    1,8

Käsi-ja taideteollisuuden 
ammattitutkinto 2 284 2 623 2544     11,4    -3,0

Kuvataiteen ammattitutkinto 3 236 3 581      10,7

Kuvataiteen erikois- 
ammattitutkinto 3 676 3 789      

Artenomi 3 167 3 159 3 165    -0,1    0,2

Käsi- ja taideteollisuuden AMK 2 722 2 921 2 967     9,0    1,6

Kuvataiteen AMK 2 474 2 569 2 576     4,1    0,3

Medianomi AMK 3 162 3 367 3 387     7,1    0,6

Käsi- ja taideteollisuuden  
ylempi AMK 3 827 3 609   -5,7

Medianomi ylempi AMK 3 901 3 989    2,3

Taiteen maisteri 3 734 3 824 3 816      2,2   -0,2

Kuvataiteen maisteri 3 151 3 045   -3,4

Taiteen tohtori 5 017 5 204 5 144      2,5   -1,2

Keskikuukausiansiot 
(yksityinen ala) 3 428 3 596 3 631      5,9     1,0

Lähde: Yksityisen sektorin palkkatilastot  © TILASTOKESKUS

21  Keskiarvoina laskettujen kuukausipalkkojen kehitykseen voi liittyä pienestä otoskoosta johtuvia vuosittaisia  
vaihteluja. Mediaanipalkkoja kuvaavat palkkatilastot voisivat antaa palkkakehityksestä tasaisempia aikasarjoja. 

3.3	 Ansiotason	yleinen	kehitys

Ornamon vuoden 2019 kyselyn mukaan 38  
prosenttia muotoilualan palkansaajista tienasi  
2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2018  
(Kuvio 16). Noin 30 prosenttia ansaitsi 3 500– 
4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausi-
palkkaan ylsi 15 prosenttia vastanneista. Alle 2 500  
kuukausiansiotasoon jäi 17 prosenttia vastan- 
neista. Alimpaan tuloneljännekseen kuuluu myös  
osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi alentaa tilas-
tollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa.  
Jakaumissa ei ole tapahtunut kuitenkaan suuria 
muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.
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22

Työmarkkinakyselyyn vastanneista kaksi  
kolmasosaa totesi, että palkka oli pysynyt ennal-
laan vuosina 2017-18.      Palkka oli noussut 28  
prosentilla ja alentunut vain 4-5 prosentin osalta.  
Siten palkkojen kehitystä koskeva saldoluku oli 
plus 24 prosenttia. Saldoluku saadaan, kun palkko- 
jen noususta ilmoittaneiden prosenttiosuudesta  
vähennetään palkkojen laskusta ilmoittaneiden 
prosenttiosuus. Palkkojen noususta ilmoittaneiden 
osuus oli pienempi kuin vuosi sitten, mikä voi olla 
merkki yleisen talouskasvun tasaantumisesta. 

Palkkojen korotukset ovat usein pieniä, sillä ne 
ovat syntyneet pääosin yleiskorotusten yhteydessä, 
johon saattaa liittyä yleiskorotuksen ylittävä työn-
antajakohtainen korotus (Kuvio 17). Toiseksi  
yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Palkka 
voi nousta myös työntekijän siirtyessä uuden työn- 
antajan palvelukseen tai työn vaativuuden muu-
toksen yhteydessä. Lisäksi taustalla voi olla uusi 
asema tai toimenkuva sekä lisäkoulutuksella han-
kittu pätevyys. Palkka alenee yleensä vain kriisiti-
lanteessa (lomautus, lyhennetty työviikko, yms.).

Kuvio	16.	Ornamon	kyselyyn	vastanneet	palkansaajat	keskimääräisten	kuukau-
siansioiden mukaan tuloluokittain lokakuussa 2018, prosenttia vastanneista 

Alle 2 500 euroa 
17 %

2 500–3 499 euroa 
38 %

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Alle 2 500 euroa 
17 %

Vähintään	4	500	euroa 
15 %

23

22 Palkka on pysynyt suurin piirtein ennallaan, jos ansiotason nousu tai lasku on ollut alle 200 euroa.
23 Rojaltikorvauksia oli saanut Ornamon vuoden 2019 kyselyjen mukaan vain neljä prosenttia palkansaajista vuonna 
2019. Keskimääräinen rojaltikorvaus oli 920 euroa.

3 500–4 499 euroa 
30%

Palkankorotuksista sopimiseen Ornamon  
työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat 
suhtautuvat kaksijakoisesti, sillä osa kannattaa 
paikallista sopimista ja osa nojaa työehto- ja virka-
ehtosopimuksiin. Käytännössä  45 prosenttia oli 
sitä mieltä, että palkankorotuksista on sovittava 
työpaikalla paikallisesti. Toista ääripäätä edustivat 
ne noin 38 prosenttia vastanneista, joiden mie- 
lestä työehto- ja virkaehtosopimuksilla määritel-
lään yleiskorotukset kaikille, minkä lisäksi niissä 
sovitaan työpaikoilla jaettavan paikallisen palkka-
erän suuruus.

Arviolta runsas kolmannes Ornamon kyselyihin 
vastanneista oli tulospalkkauksen piirissä ja vajaa 
60 prosenttia ei ollut. Määritelmällisesti tulospalk-
kaus on järjestelmä, jossa henkilön saama palkka 
määräytyy henkilön, ryhmän tai koko organisaation 
aikaansaaman työtuloksen perusteella. Tulospalk-
kaus on tunti- tai kuukausipalkkausta täydentävä 
palkkausmuoto, jolla kannustetaan tärkeinä pidet-
tyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkaus-
muotoja ovat perinteiset ja uudet tavoite- ja tulos-
johtamisen myötä syntyneet palkkaustavat.
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Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Kuvio	17.	Ansiotason	muutosten	taustatekijät	Ornamon	kyselyyn	
vastanneilla 2018, prosenttia vastanneista
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Ornamon kyselyyn vastanneista täysin tyyty- 
väisiä palkkaansa oli 42 prosenttia vuonna 2019. 
Kuitenkin 57 prosenttia oli sitä mieltä, että palk-
ka on liian pieni suhteessa työtehtäviin (Kuvio 18). 
Näkemys vastaa vuoden 2017 tehtyjen kyselyjen 
tuloksia. Niiden mukaan 14 prosenttia vastanneis-
ta totesi työmäärän olevan kohtuuttoman suuren 
palkkatasoon verrattuna. Vastaavasti 40 prosenttia 
vastanneista ilmoitti, että palkkataso ei ole riittävä 
elämiseen.       Pääosa (63 %) vastanneista ei pitänyt 
myöskään palkkausjärjestelmiä erityisen kannus-
tavina (Kuvio 19).

3.4	 Palkkojen	kehitys	 
           muotoilutoimistoissa

Tilastokeskuksen yritystilastojen pohjalta voidaan
seurata alan osaamisintensiivisten KIBS -alojen

24 Osasyynä lienee, että pääosa muotoilijoista asuu pääkaupunkiseudulla, jossa asumisen kustannukset ovat korkeat.
25 Ennen tilastovuotta 2013 yritystilastot laadittiin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n toimesta.  
Tilastovuodesta 2013 lukien yritystilastoja laatii yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto.

24

(muotoilutoimistojen) palkkojen kehitystä ja ver-
rata sitä yritysten liikevaihdon ja työn tuottavuu-
den (liikevaihto per henkilöstö) yleiseen kehityk- 
seen. Muotoilutoimistoihin luetaan graafinen 
muotoilu (Nace 74101), sisustussuunnittelu (Nace 
74102) ja teollinen muotoilu (Nace 74109). Vuonna 
2017 näillä toimialoilla oli Tilastokeskuksen  
yritystilastojen mukaan 2 034 yritystä, joiden  
työllisyys oli noin 1 825 henkilöä ja liikevaihto 262  
miljoonaa euroa.  

Palkansaajien vuosipalkat olivat Tilastokeskuk-
sen yritysmuotoilualan erikoistuneissa KIBS-yrityk-
sissä keskimäärin 41 200 euroa vuonna 2017.  Tämä 
vastasi 3 435 euroa kuukautta kohden laskettuna, mi-
kä oli samaa luokkaa kuin Ornamonkyselyssä saatu 
keskiarvopalkka, mikä oli 3 430 euroa vuonna 2018. 
Ansiotaso oli parhain teollisessa muotoilussa ja al-
haisin graafisessa muotoilussa. Palkansaajaa kohden

25

40
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Kuvio	18.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	tyytyväisyys	 
ansiotasoon 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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Kuvio	19.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	palkansaajien	tyytyväisyys	 
palkkausjärjestelmään	2019,	prosenttia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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laskettuna vuosipalkat nousivat muotoilutoimistois-
sa keskimäärin 7,4 prosenttia vuosina 2013–17.  Eni-
ten palkat nousivat sisustussuunnittelun toimialalla. 

Vuosipalkkojen nousu oli vuosina 2013–17  
kai-killa muotoilualoilla hitaampaa kuin työn tuot-
ta-vuuden (liikevaihto/henkilöstö) kehitys. Tuot-
tavuus on kohonnut, sillä liikevaihto on kasvanut, 

vaikka henkilöstö on pienentynyt. Palkkasumman 
ja tuottavuuden kehitystä koskevassa vertailussa 
kannattaa ottaa tosin huomioon, että merkittävä 
osa muotoilutoimistojen henkilöstöstä on yrittäjiä, 
joiden saamat yrittäjätulot ja osingot eivät sisälly 
palkkasummiin. Keskimäärin yrittäjiä on kolman-
nes muotoilutoimistojen henkilöstä. Osuus oli suu-
rin graafisessa muotoilussa  (Kuvio 20). 
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Graafinen	
muotoilu, euroa

Sisustus- 
suunnittelu, euroa

Teollinen  
muotoilu, euroa Yhteensä,	euroa

2009 38 400 32 800 37 100 35 900

2010 35 100 33 500 37 400 35 600

2011 36 200 31 000 38 700 35 300

2012 38 600 35 600 40 400 38 400

2013 38 500 33 700 38 800 36 900

2014 39 300 36 800 38 800 38 200

2016 38 580 37 733 41 441 40 484

2017 39 786 40 654 42 710 41 226

Vuosipalkan kasvu:

2009–12, %  0,5    8,5   8,9   7,0

2012–17, %  3,1   14,2   5,7   7,4

Tuottavuuden nousu:

2009–12, %  3,2  - 9,2 - 6,2 - 6,4

2013–17, %  36,8   60,5   58,4  55,4

Taulukko	4.	Keskimääräisten	vuosipalkkojen	ja	tuottavuuden	 
(liikevaihto/henkilöstö)	nimellinen	kasvu	muotoilutoimistoissa	2009-17		

Lähde: Yritystilastot, Tilastokeskus

Kuvio	20.	Muotoilutoimistojen	henkilöstö	jaettuna	palkansaajiin	ja	yrittäjiin

Lähde: Yritysten rakenne-ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus © ORNAMO RY
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 Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan muotoilualan 
palkansaajista noin 54 prosenttia oli tehnyt ylitöitä  
loka-marraskuussa 2018 rahallista korvausta tai vapaa- 
aikaa vastaan. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikai-
sesti tai sen lisäksi 15 prosenttia kyselyihin vastanneista, 
joskin tämä osuus on pienentynyt parin viime vuoden  
aikana. Ylityöt ovat osin yhteydessä siihen, että 80  
prosenttia kyselyyn vastanneista oli tehnyt töitä työpaikan  
ulkopuolella. Heistä 61 prosenttia ilmoitti, että työpaikan 
ulkopuolella tehty työ lasketaan pääsääntöisesti työaikakir-
janpitoon, joten kysymys voi olla normaalista etätyöstä.  
Silti neljännes kertoi, että tehtyä työtä ei ole kirjattu työ- 
aikaan. 
Ylitöiden suurta määrää selittää myös se, että muotoilijat 
tekevät pidempää työviikkoa kuin palkansaajat Suomes-
sa keskimäärin. Ylitöiden suuri määrä lisää työn kuormit-
tavuutta. Noin 63 prosenttia työmarkkinakyselyyn vastan-
neista palkansaajista ilmoittikin, että työn kuormittavuus 
on ajoittain tai jatkuvasti liian suuri.
 

4 Ylityöt	ja
 työviikon pituus
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4.1	 Työviikon	pituus	ja	ylityöt

Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet  
palkansaajat työskentelivät vuonna 2018 mediaa-
nilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa keskiarvon 
ollessa 36,4 tuntia viikossa. Keskimääräinen työ-
tuntien määrä aleni hieman edellisestä vuodesta. 
Erot työviikon toteutuneessa pituudessa ovat suu-
ria, koska 38 prosenttia työskenteli vähintään 40  
tuntia viikossa. Ihanteellisen työviikon pituus olisi 
kyselyyn vastanneiden mielestä 37,5 tuntia, jos asi-
aa mitataan mediaanilukuna. Keskiarvolla mitattu 
ihanteellisen työviikon pituus jäisi 34,5 tuntiin  
(Taulukko 5).

Ihanteellisessa tilanteessa vähintään 41 tunnin 
työviikkoja tekevien osuus poistuisi kokonaan,  
sillä pitkää työviikkoa tekevistä valtaosa vähen- 
täisi työtuntien määrää, jos se olisi käytännössä  
mahdollista. Samoin toimisivat monet 40–40,5 
tuntia viikossa työskentelevät. Toisaalta pääosa 
20–36 tuntia viikossa työskentelevistä pidentäisi 

työviikon pituutta, koska he tarvitsevat lisää  
työtunteja toimeentulonsa vuoksi. Kokonaisuu-
dessaan voidaan kuitenkin todeta, että todellisten 
ja ihanteellisten työtuntien määrä on lähentynyt 
toisiaan edellisestä vuodesta (Taulukko 6).

Ornamon kyselyyn vastanneiden työviikko on 
keskimäärin hieman pidempi kuin suomalaisilla 
palkansaajilla keskimäärin. Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan palkansaajien keski-
määräisen tehdyn työviikon pituus oli koko- ja osa-
aikatyössä 36,3 tuntia vuonna 2017.          Miehillä se 
oli 38,0 tuntia ja naisilla 34,7 tuntia. Kokoaikatyös-
sä palkansaajien tehdyn työviikon pituus oli 39,3 
tuntia. Suomen kaikista palkansaajista kymmenel-
lä prosentilla säännöllinen työaika on yli 40 tuntia. 
Vastaavasti toimihenkilöistä yli 40 tuntia työsken-
telee 17 prosenttia. 

Ornamon vuoden 2019 kyselyyn vastanneista 
pitkää, yli 40 tunnin työviikkoa tekevien palkan-
saajien osuus on suurempi kuin Suomessa keski-

Toteutunut  
työviikko	(h),	
prosenttia  
vastanneista

Ihanteellin-
en	työviikko	(h),	
prosenttia  
vastanneista

Ihanteellinen	
miinus  
toteutunut, %

 

Alle 20 h           4,6            3,7           -0,8

20–36 h          15,4          37,8           22,4

37–37,5 h          21,6          26,6            5,0

38–39 h          20,7          17,8           -2,9

40–40,5 h          24,5          14,1         -10,4

Väh. 41 h         13,3           0,0         -13,3

Yhteensä         100,0        100,0            0,0

Työviikko (mediaani h)         36,4          34,5           -1,9

Työviikko (keskiarvo h)         38,0          37,5           -0,5

Taulukko	5.	Muotoilualan	palkansaajien	toteutunut	ja	ihanteellinen	työviikon	 
pituus 2018, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

26  Tehty viikkotyöaika on työllisen tutkimusviikolla tekemien työtuntien määrä. Tehty viikkotyöaika kysytään erikseen 
pää- ja sivutyöstä. Siihen luetaan mukaan kaikki tutkimusviikolla tehdyt palkalliset ja palkattomat ylityötunnit. Toisaalta 
lomat, arkivapaat ja poissaolot muista syistä (esim. sairaus) lyhentävät tehtyä viikkotyöaikaa.
27 Työajat ja tehdyt työtunnit vaihtelevat työllisyyden ja palkansaajien rakenteen muutosten mukaisesti. Jos esimerkiksi 
osa-aikatyö yleistyy enemmän kuin kokoaikatyö, keskimääräinen viikkotyöaika lyhenee. Lyhyttä työviikkoa tekevillä  
tyypillisin säännöllinen työaika oli 30−34 tuntia viikossa.

26

27
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määrin. Muotoilualalla työskentelevien palkan-
saajien työviikon pituus on lähellä maamme 
yrittäjien työviikon keskimääräistä pituutta.  
Siten ei olekaan mikään ihme, että liki 40 prosent-
tia kyselyyn vastanneista palkansaajista tekisi 

vähemmän työtä kuin nykyisin. Heistä osa olisi 
valmis jopa alentamaan palkkaansa. Vastaavasti 
noin kaksitoista prosenttia tekisi enemmän työtä, 
jos saisi vastaavasti suurempaa palkkaa.

 

Henkiset vaatimukset 
ja	työkyky,	%

Fyysiset	vaatimukset	ja	
työkyky, %

Erittäin hyvä 22,4 39,2

Melko hyvä 52,3 47,9

Kohtalainen 19,9 11,3

Melko huono 4,6 11,8

Erittäin huono 0,8 0,0

Yhteensä 100,0 100,0

Taulukko	6.	Muotoilualan	palkansaajien	työtehtävien	henkiset	ja	fyysiset	 
vaatimukset	suhteessa	yleiseen	terveydentilaan	ja	työkykyyn	työpaikoilla	2019,
prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Ylityöt	ja	työskentely	työpaikan	ulkopuolella
Ylitöiden tekeminen on Suomessa yleistä  

yksityisellä ja julkisella alalla. Monet työnantajat 
ajautuisivat vaikeuksiin, jos säännöllisen työajan 
päälle tehtävien ylitöiden tekeminen loppuisi.  
Ylitöitä tehdään monesta perustellusta syystä.  
Siihen vaikuttaa sekin, että ylitöiden teettämi-
nen on suhteellisen halpaa verrattuna uuden työn-
tekijän palkkaamiseen. Ornamon vuoden 2019 
työmarkkinakyselyn mukaan noin 54 prosenttia 
muotoilualan palkansaajista oli tehnyt ylitöitä ra-
hallista korvausta (palkkaa) tai vapaa-aikana an- 
nettua korvausta vastaan loka–marraskuussa 2018. 

Kyselyyn vastanneista jopa 15 prosenttia oli 
tehnyt samanaikaisesti tai erikseen ylitöitä korva-
uksetta. Korvauksettomien ylitöiden tekeminen on 
tosin vähentynyt kahtena vuotena peräkkäin. Kui-
tenkin työaikakirjanpidon ulkopuolelle jääneiden 
ja ehkä osin palkattomien työtuntien suuri määrä 
kertoo siitä, että osa todellisista tehdyistä työtun-
neista on jäänyt työaikaa mittaavien tilastojen ku-
ten Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ulko-
puolella. Tuloksena voi olla, että työn tuottavuus 
voi olla toimialalla heikompaa kuin viralliset tilas-
tot osoittavat. 

Ylitöiden runsaaseen tekemiseen viittaa se,  
että 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tehnyt 
töitä varsinaisen työpaikan ulkopuolella kotona 
(tai työmatkalla). Myös noin 30 prosenttia palkan-
saajista kertoi, että he vastaavat työajan ulkopuo-
lella vähintään viikoittain työhön liittyviin yhtey-
denottoihin. Satunnaisia yhteydenottoja on saanut 
lisäksi joka toinen palkansaajista. Ainostaan  
viidennes ei ole saanut työhön liittyviä yhteyden-
ottoja työajan ulkopuolella. Pääosa reagoi tunnol-
lisesti yhteydenottoihin, vaikka niihin ei olisikaan 
aina pakko vastata.    

Ainoastaan 61 prosenttia kyselyyn vastanneista  
ilmoitti, että työpaikan ulkopuolella tehdyt työ-
tunnit lasketaan pääsääntöisesti työaikaan. Joka 
neljäs vastaaja ilmoitti, että ne jäävät työaikakir-
janpidon ulkopuolelle. Todellisten työtuntien  
määrän laskentaa on vaikeuttanut etätöiden  
yleistynyt tekeminen, sillä noin 70 prosenttia  
kyselyyn vastanneista palkansaajista ilmoitti,  
että etätöiden tekeminen on työpaikalla mahdol-
lista ja valtaosa hyödyntää tätä mahdollisuutta.  
Lisäksi viidennes vastanneista haluaisi tehdä  
etätöitä, mutta se ei ole työnantajan vuoksi  
mahdollista.
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Kuvio	31.	Muotoilualan	palkansaajien	
tekemien	palkallisten	ja	korvaukset-
tomien ylitöiden tekemisen yleisyys 
loka-marraskuussa 2018, prosenttia 
vastanneista 

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely © ORNAMO
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Työntekijän	vaikutusmahdollisuudet	työaikaan
Kaiken kaikkiaan vain alle 50 prosenttia Orna-

mon kyselyyn vastanneista palkansaajista ilmoitti, 
että he voivat vaikuttaa paljon tai melko paljon työ-
aikojen kokonaispituuteen. Vielä pienempi osuus 
voi vaikuttaa työtekopaikkaansa. Työpaikkakoh-
taisesta joustavuudesta kertoo silti se, että 65  
prosenttia pystyy vaikuttamaan työnteon alkamis- 
ja loppumisajankohtiin. Vaikutusmahdollisuudet 
vapaiden ja lomien pitämisajankohtiin ovat myös 
vajaalla 60 prosentilla vastanneista hyvät, joskin 
15 prosentilla vaikutusmahdollisuudet ovat  
huonot (Kuvio 32).

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että liki 40 
prosenttia Ornamon työmarkkinakyselyyn vuonna 
2019 vastanneista palkansaajista tekisi mielellään 
vähemmän töitä kuin nykyisin. Heistä osa olisi  
valmis jopa alentamaan palkkaansa. Taustatekijöi-
tä voivat olla esimerkiksi jatkuvat ylityöt, harras-

tukset ja muut omaan perhe- ja henkilökohtaiseen 
elämäntilanteeseen liittyvät seikat. Vastaavasti 
noin kaksitoista prosenttia tekisi enemmän työtä, 
jos saisi vastaavasti suurempaa palkkaa. Noin 48 
prosenttia on kuitenkin tyytyväinen nykyiseen 
tilanteeseen.

Noin 45 prosenttia palkansaajista ilmoitti,  
että heidän työpaikoillaan oli käytössä tai tekeillä 
työaikapankki vuoden 2019 vaihteessa. 41 prosent-
tia kertoi, että työpaikalla ei ole työaikapankkia  
ja neljätoista prosenttia ei osannut vastata kysy-
mykseen. Varsinaisesti työaikapankki on liukuvan  
työajan mahdollistava laskentatapa ja sen toimin-
taperiaate on yksinkertainen. Jos työssä ollaan 
kauemmin kuin työntekijän perustyöaika on, tunti-
pankkiin kertyy plussasaldoa, ja kun työssä ollaan 
vähemmän kuin perustyöaika, tuntipankista  
vastaavasti vähentää saldoa.  

Työn kuormittavuus
Ornamon vuoden 2019 kyselyyn vastanneista 

63 prosenttia tunnusti, että työn kuormittavuus on 
heillä ajoittain tai jatkuvasti liian suuri. Vain kol-
manneksen mielestä kuormittavuus on sopivalla 
tasolla. Huolestuttavaa on, että vain joka toinen  
koki palautuvansa työn kuormittavuudesta hyvin 
tai melko hyvin. Kuormitus voi ilmetä psyykkisinä 
ja sosiaalisina tekijöinä. Psyykkisellä kuormituk-
sella tarkoitetaan työn vaatimusten ja työntekijän 
voimavarojen välistä ristiriitaa. Sosiaalisilla kuor-
mitustekijöillä ymmärretään sen sijaan työyhtei-
sön vuorovaikutukseen liittyviä asioita.  

Haitallisen työkuormituksen merkit voivat  
ilmetä esimerkiksi käyttäytymisen muutoksina, 
tunnetasolla, erilaisina muistivaikeuksina, työn 
hallinnan katoamisena sekä fyysisinä kipuina ja 
elimistön toimintahäiriöinä, uupumuksena tai  
ylipäätään liian suurena stressinä. Jos haitallista  
stressiä ja uupumusta mitataan asteikolla 1-10,  
jossa ykkönen tarkoittaa ei lainkaan stressiä ja 
kymmenen paljon stressiä, yli neljännes Ornamon 
vuoden 2019 työmarkkinakyselyyn vastanneista 
palkansaajista asettautui asteikolla kohtaan 8-10  
ja peräti 50 prosenttia oli asteikolla kohdassa 6-10.     

Myönteistä kuitenkin oli, että noin 87 prosentil-
la palkansaajista yleinen terveydentila ja työkyky 
vastasivat hyvin työtehtävien fyysisiä vaatimuksia 
tällä hetkellä. Henkisten vaatimusten osalta vas-

28  Työaikapankki mahdollistaa työpaikoilla joustavan työhön¬tulo- ja lähtöajan sekä tunti¬kertymien korvaamisen pal-
kallisena vapaa-aikana palkanmaksun sijasta. Vaikka varsinainen työaikapankki oli käytettävissä vain alle 50 prosentilla 
palkansaajia, 76 prosenttia heistä ilmoitti, että työpaikalla on mahdollista muuttaa kertyneitä saldotunteja lomapäiviksi.

28
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taava suhdeluku oli hieman pienempi eli 75 prosenttia. Stressitila ja uupumus vähentävät työn tuottavuutta  
ja laatua sekä lisäävät sairauspoissaolojen määrää. Vajaalla neljänneksellä kyselyyn vastanneista palkan-
saajista ei ollut lainkaan sairauspoissaolopäiviä vuonna 2018. Runsaalla 50 prosentilla niitä  oli 1–6 päivää 
ja neljänneksellä yksi viikko tai enemmän.

0 % 25 % 50 % 75 %

Vaikutusmahdollisuudet 
Työnteon alkamis- ja  
loppumisajankohtiin

Vapaiden ja lomien pitämisen  
ajankohtaan

Työaikojen kokonaispituuteen

Työntekopaikkaan  
(mm. etätyö kotona)

Kuvio	32.	Muotoilualan	palkansaajien	vaikutusmahdollisuudet	omaan	työhönsä
2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Kuvio	33.	Muotoilualan	palkansaajien	kokeman	työn	stressin	ja	uupumuksen	
tuntemukset	työpaikalla	2019,	prosenttia	epäasiallista	kohtelua	kokeneista
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29

29  Nöyryyttävä kohtelu voi näkyä vähättelynä, sivuuttamisena ja uhkailuna.
30 Muotoilualan työelämän kysymyksiä, kuten työelämän tavoitteita ja niiden toteutumista sekä tärkeitä työelämätaitoja 
on käsitelty laajemmin Ornamon vuoden 2018 työmarkkinakatsauksessa erityisteemana (ks. www.ornamo.fi).

4.2	 Epäasiallinen	kohtelu	ja	syrjintä

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla työkollegojen ja 
esimiesten taholta ja suoranainen syrjintä lisäävät 
työn sosiaalista kuormittavuutta. Ornamon vuo- 
den 2019 kyselyn perusteella oli yllättävää, että 
peräti kolmannes palkansaajista ilmoitti epäasi-
allisesta kohtelusta ja syrjinnän kokemuksistaan 
työpaikoilla. Epäasiallisen kohtelun yleisimpiä 
esiintymismuotoja ovat työnjohtovallan ylitykset  
ja nöyryyttävä kohtelu      sekä epävirallisissa kes-
kusteluissa työntekijän henkilökohtaisten ominai- 
suuksien, luonteenpiirteiden ja yksityiselämän 
mustamaalaus.

Kyselyyn vastanneiden mukaan epäasiallisen 
kohtelun syyt löytyvät usein huonosta johtamisen  
osaamisesta. Esimiehet voivat vähätellä työnteki-
jän osaamista, eivät kestä arvostelua tai heillä  
on erilaiset käsitykset työn sisällöstä. Työpaikoilla 
esiintyy myös kilpailua sosiaalisesta asemasta,  
mikä voi syntyä uuden työntekijän (uuden lauman 
jäsenen) ja kauemmin yrityksessä työskennel- 
leiden välille. Osa ongelmista syntyy yksittäisten  
henkilöiden pätemisen tarpeesta tai liittyy heidän  
vääristyneisiin käsityksiin omasta asemastaan 
työyhteisössä.

Kuvio	34.	Muotoilualan	palkansaajien	saamat	epäasiallisen	kohtelun	ja	 
syrjinnän	kokemukset	työpaikoilla	2019,	prosentia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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4.3	 Työhyvinvoinnin	parantaminen	

Erityisesti hyvällä johtamisella ja esimies- 
työllä on mahdollista vaikuttaa merkittävästi  
psyykkiseen ja sosiaaliseen työkuormitukseen  
työpaikoilla. Hyvää johtamista ovat oikeudenmu-
kainen päätöksenteko ja tasa-arvoinen kohtelu, 
johdonmukaiset toimintaperiaatteet, selkeät  
tavoitteet, arvostava vuorovaikutus ja kiittäminen, 
tuki, kannustus ja työntekijöiden kuuntelu,  
myönteisen mielialan ylläpito ja kysymällä johta-
minen. Myös esimiehen luottamusta herättävä  
ennakoitavuus, rehellisyys ja rauhallisuus omassa 
käytöksessä ylläpitävät myönteistä työilmapiiriä. 

Jo voimassa oleva työturvallisuuslaki  
(738/2002) velvoittaa työnantajia puuttumaan 
haitalliseen työkuormitukseen työpaikoilla.  
Tämä tarkoittaa sitä, että esimiehet tuntevat  
alaisensa, ovat heistä aidosti kiinnostuneita  
sekä ottavat asiat puheeksi. Työterveyshuollon  
asiantuntemusta on syytä hyödyntää tarvittaessa.  
Myös jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa 
hyvästä työilmapiiristä käyttäytymällä ystävälli-
sesti ja rakentavasti. Lisäksi on tärkeää, että  
työntekijät pyrkivät huolehtimaan omasta  
hyvinvoinnistaan sekä ajankäytön ja töiden  
suunnittelusta.
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Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY

Työjohtovallan ylityksinä ja nöyryttävänä koh- 
teluna (vähättely, sivuuttaminen ja uhkailu)
Epävirallisissa keskusteluissa henkilön yksilöl-
listen ominaisuuksien, luonteenpiirteiden
ja yksityiselämän mustamaalaus
Tiedonsaanissa

Mahdollisuuksissa vaikuttaa omaan työhön
(työajat, työn organisointi yms.)

Seksuaalisena häirintänä

Sijoittautumisessa erilaisiin tehtäviin ja  
uralla etenemiseen

Työpaikan fyysisessä työskentelytilassa  
ja -välineissä

Muulla tavoin

Lounas- tai kahvitauolla (eristäminen)

0 10 20 30

Kuvio	35.	Muotoilualan	palkansaajien	saaman	epäasiallisen	kohtelun	
ja	syrjinnän	ilmenemistavat	työpaikoilla	2019,	prosenttia	epäasiallista	
kohtelua	kokeneista
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Kuvio	36.	Muotoilualan	palkansaajien	näkemykset	keskeisistä	työhyvinvoinnin	pa-
rantamisen	keinoista	työpaikoilla	2019,	prosenttia	epäasiallista	kohtelua	kokeneista
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 Ornamon työmarkkinakyselyyn vuonna 2019  
vastanneista palkansaajista runsas kolme neljäsosaa kertoi, 
että nykyiset työtehtävät vastaavat erittäin tai melko hyvin 
heidän saamaansa koulutusta. Kyselyyn vastanneista  
lähes 60 prosenttia oli osallistunut myös työnantajan  
kokonaan tai osittain kustantamaan koulutukseen vuonna 
2019. Ammatillisen täydennyskoulutuksen puolella  
suosituimpia olivat kyselyn mukaan ulkopuolisen järjes- 
täjän pitämät kurssit sekä korkeakoulujen tai yliopistojen  
järjestämät täydennyskoulutukset. Osa palkansaajista  
olisi myös valmis maksamaan ammatillisesta täydennys-
koulutuksesta.
  
   

5 Jatkuva osaamisen  
ylläpito	ja	päivitys
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Jatkuva osaamisen ylläpito ja päivitys on inhimil-
lisen pääoman huoltoa ja kunnossapitoa, millä  
vahvistetaan osaamista nykyisissä työtehtävissä 
tai suuntaudutaan kokonaan uusille osaamisalu-
eille. Koulutus edesauttaa urakehitystä ja se yllä-
pitää henkilön omaa työmarkkinakelpoisuutta. 

Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet 
henkilöt ovat varsin korkeasti koulutettuja, sillä 
valtaosalla on alempi tai ylempi korkeakoulu- 
tutkinto. 76 prosenttia oli myös sitä mieltä, että 
nykyiset työtehtävät vastaavat hyvin koulutusta. 
Koulutuksen ja työelämän vastaavuus on työnteki-
jän, työnantajan ja kansantalouden kannalta  

tärkeä asia, mitä voidaan edistää työnantajan  
järjestämällä henkilöstökoulutuksella, vertaisop-
pimisella työpaikoilla ja osaamisen itsenäisellä  
kehittämisellä, kuten oppilaitoksissa järjestettä-
vällä jatkokoulutuksella tai suorittamalla uusi  
tutkinto. 

Työorganisaatioissa kannattaa kiinnittää  
huomiota siihen, että työntekijöiden osaaminen ei 
ole vajaakäytössä. Osaamisen mahdollinen vajaa-
käyttö voi johtua monista asioista, kuten huonosta 
työnjohdosta, heikosta töiden organisoinnista tai 
ahtaista toimenkuvista, mikä ei anna riittävästi  
tilaa henkilöiden kehittymiseen. 

Kuvio	37.	Muotoilualan	palkansaajien	näkemykset	koulutuksen	ja	nykyisten	
työtehtävien	vastaavuudesta	2019,	prosenttia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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Koulutuksiin osallistuminen
Ornamon kyselyyn vastanneista muotoilualan 

palkansaajista noin 60 prosenttia oli osallistunut 
työnantajan kokonaan tai osittain kustantamaan 
ammatilliseen koulutukseen vuonna 2019 työpai-
kalla tai työpaikan ulkopuolella. Koulutuspäiviä  
oli kertynyt pääasiassa korkeintaan viisi päivää.  
Noin yksitoista prosenttia vastanneista oli ollut  
koulutuksessa vähintään kuusi päivää. Enimmil-
lään koulutuspäiviä oli kertynyt muutamia kym-
meniä. Ammatillisen täydennyskoulutuksen  
puolella suosituimpia olivat kyselyn mukaan  
ulkopuolisen järjestäjän pitämät kurssit.

Toiseksi eniten kiinnostusta herättää korkea-
koulun tai yliopiston järjestämä täydennyskou- 
lutus, minkä jälkeen tulevat osaamisen itsenäinen 
kehittäminen ja työpaikkakohtainen henkilöstö-
koulutus. Enemmän kuin joka kymmenes  
vastaajista olisi kiinnostunut suorittamaan  
erikoisammattitutkinnon tai uuden korkeakoulu-  
tai yliopistotutkinnon. Avoimen yliopiston  
koulutustarjonta kiinnostaa viittä prosenttia  
samoin kuin ulkomailla opiskelu. Ammatillinen 
täydennyskoulutus kiinnostaa 17 prosenttia niin 
paljon, että he olisivat valmis maksamaan koulu-
tuksesta.

31

31 Koulutuspäivien keskiarvo oli 4,1 päivää ja mediaani kolme päivää vuonna 2017.
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Vastanneet lkm Osuus, %

Ei lainkaan koulutusta             95           39,4

1–2 päivää            63          26,1

3–4 päivää            57          23,7

6–14 päivää            13           5,4

Yli 14 päivää            13           5,4

Yhteensä           241        100,0

Taulukko	7.	Muotoilualan	palkansaajat	koulutuspäivien	mukaan	työnantajan	 
osittain tai kokonaan maksamassa ammatillisessa koulutuksessa 2019, 
prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Kuvio	38.	Muotoilualan	palkansaajien	mieluisimmat	ammatillisen	koulutuksen	
toteuttamistavat, prosenttia vastanneista (HUOM! Vastanneet ovat voineet 
esittää	1-2	mieluisinta	vaihtoehtoa)	
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Taulukko	8.	Muotoilualan	palkansaajien	halukkuus	maksaa	ammatillisesta	 
koulutuksesta, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Vastanneet lkm Osuus, %

Kyllä haluaisi maksaa             40           16,7

Ehkä haluaisi maksaa            144          60,0

Ei haluaisi maksaa            56          23,3

Yhteensä            240        100,0
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  Ornamon vuoden 2019 työmarkkinakyselyyn  
osallistuneista neljännes toimi yrittäjänä (ml. freelancerit)  
vuonna 2019, joskin heistäkin vain 68 prosenttia harjoitti  
yritystoimintaa kokopäiväisesti. Yrittäjien yleisin yritys-
muoto on yksityinen toiminimi. Yli 70 prosenttia oli  
yksinyrittäjiä ja vain runsas neljännes työllisti vähintään 
kaksi henkilöä. Ainoastaan 35 prosentissa yrityksiä  
liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi vähintään 
yhden henkilön kokopäiväisesti. Pienet tulot elinkeino- 
toiminnasta lienevät pääsyynä siihen, että joka kolman- 
nella yrittäjällä on muita sivutuloja.
Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi  
45 prosentilla yrityksistä alle kymmeneen vuonna 2018. 
Noin 29 prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10–30 ja  
vain runsaalla neljänneksellä se nousi vähintään 30  
toimeksiantoon. Myös työtuntilaskutuksen haarukka on  
lavea: alle 50 euroa laskuttaa 25 prosenttia, 50–69 euroa  
33 prosenttia ja vähintään 70 euroa 42 prosenttia yrittä- 
jistä. Alle 50 euroa tunnissa laskuttavien osuus on kuiten-
kin pienentynyt edellisestä vuodesta. Vastaavasti vähintään  
70 euroa tunnissa laskuttavien osuus on kohonnut, mitä  
voidaan pitää myönteisenä kehityksenä. 

6 Toiminta	yrittäjänä
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6.1	 Yrittäjyyden	profiili

Ornamon kyselyyn vastanneista  neljännes  
(104 henkilöä) toimi päätoimisena yrittäjänä  
(ml. freelancerit) vuonna 2017. Heistä vajaa 50 
prosenttia oli yksityisiä elinkeinoharjoittajia,  
jotka harjoittivat yritystoimintaa toiminimellä. 
Osakeyhtiöitä oli 40 prosenttia (Kuvio 39). Loput 
olivat osuuskuntia ja kommandiittiyhtiöitä. Yri-
tykset ovat pieniä, koska yli 70 prosenttia yrittäjis-
tä (pl. freelancerit) oli yksinyrittäjiä. Vain neljän-
nes yrityksistä työllisti vähintään kaksi henkilöä.  
Heistäkin monet olivat yhtiömuotoisten tiimi- 
yritysten omistajayrittäjiä. 

Kyselyyn vastanneista yrittäjistä vain 68 pro-
senttia harjoitti yritystoimintaa kokoaikaisesti. 
Osa-aikaisia yrittäjiä oli 22 prosenttia. Harrastus-
luonteista yritystoimintaa oli joka kymmeneso- 
salla yrittäjiä. Liikevaihto vahvistaa käsitystä  
yritysten pienuudesta. Kyselyn mukaan joka nel-
jännessä yrityksessä liikevaihto putosi alle 10 000 
euroon, mitä pidetään nykyisin arvonlisäverollisen 
liiketoiminnan alarajana (Taulukot 9). Vajaassa  
50 prosentissa yrityksiä liikevaihto oli yli 10 000 
euroa, mutta jäi kuitenkin alle 50 000 euroon.

Liikevaihto kohosi 50 000 euroon vuodessa  
vain 35 prosentissa yrityksiä. Yrityksen on oltava 
vähintään tämänkokoinen, jotta se työllistäisi  
yhden henkilön kokopäiväisesti. Vähintään  
200 000 euron liikevaihtoon ylsi kaksitoista  
prosenttia yrityksistä vuonna 2019. Muotoilualan 
yritykset eivät poikkea kuitenkaan keskimääräisel-
tä kooltaan Suomen kaikista yrityksistä, sillä  
Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätös- 
tilastojen mukaan lähes 70 prosenttia maamme 
yrityksistä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous) työllis-
tää alle kaksi henkilöä.  

Yritysten	ikä	ja	yrittäjien	tausta
Kyselyyn vastanneista yrittäjistä yli 50  

prosenttia oli 2010-luvulla yrityksensä perusta-
neita henkilöitä. Kokonaisuudessaan 2000-luvulla 
toimintansa aloittaneita yrittäjiä oli 75 prosenttia 
vastanneista. Lähes kolme neljäsosaa vuonna 2019 
toimineista yrittäjistä oli toiminut palkansaajana 
ennen yrittäjäuraansa ja vain vajaa neljäsosa oli  
ollut yrittäjänä koko työuransa ajan. Tosin melkein 
40 prosenttia yrittäjistä oli toiminut palkansaa- 
jana alle viisi vuotta. Pitkään eli vähintään kymme-
nen vuotta palkansaajina toimineita oli viidennes 
yrittäjistä.

Osakeyhtiö
39 %

Toiminimi
49 %

Kommandiittiyhtiö
5 %

Avoin	yhtiö
2 %

Freelancer ilman
yritysmuotoa 6 %

Kuvio	39.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	yritykset	yritysmuodoittain	
2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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Liikevaihdon	 
suuruus, euroa    Yrityksiä, lkm     Yrityksiä, %

Alle 10 000             29            27,9

10 000–29 999             20           19,2

30 000–49 999            19           18,3

50 000–99 999            14           13,5

100 000–199 999            10            9,6

200 0000–            12           11,5

Yhteensä           104          100,0

Taulukko	9.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	yritykset	(ml.	free- 
lancerit)	henkilöstön	kokoluokittain	2019,	prosenttia	vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY

Yrityksen	toimiala	ja	suunnittelualueet
Yritysten yleisimpiä toimialoja ovat muotoilu-

toimisto, taideteollisuus (piensarjatuotanto) ja  
sisustusarkkitehtitoimisto (Kuvio 40). Edellä  
mainittuja toimialoja edusti melkein kaksi  
kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrittäjistä.  
Yrittäjät toimivat yrityksissään tavallisina osak-

Kuvio	40.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	yritykset	toimialoittain	 
2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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40

kaina, toimitusjohtajina tai suunnittelijoina.  
Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien selväs-
ti tärkein suunnittelualue oli tilasuunnittelu, min-
kä jälkeen seuraavaksi yleisimpiä olivat kaluste-
suunnittelu, tekstiilit, palvelumuotoilua edustavat 
suunnittelualueet, korut ja graafinen suunnittelu  
(Kuvio 41).
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Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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Kuvio	41.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	tärkeimmät	suunnittelu- 
alueet	2019,	prosenttia	vastanneista	(Huom!	Yrittäjällä	voi	olla	useampi	kuin	 
yksi suunnittelualue)

8,2

8,2

6,0

2,2

1,5

Näyttelyarkkitehtuuri

0,7

10,4

5,2

5 15 25

17,2

35 40

Muu toiminta 8,2

32,1

Graafinen suunnittelu

Osuus vastanneista,%

Sivutoiminen	yrittäjyys
Muotoilualalla toimii runsaasti myös päätoimis-

ten palkansaajien omistamia sivutoimisia yrityksiä. 
Ornamon kyselyyn osallistuneista palkansaajista 
(255 henkilöä) toissijaisia yrittäjiä oli 43 ja freelan-
cereita (ilman yritysmuotoa) 41 vuonna 2019. Siten 
miltei kolmannes palkansaajista toimi jonkinlaise-
na sivutoimisena ammatinharjoittajana. Toisaalta 
myös joka kolmannella päätoimisella yrittäjällä on 
sivutoimia. He voivat toimia toissijaisesti palkan-

saajina tai heillä on sivutoiminen toinen yritys tai 
toimintaa freelancerina ilman yritysmuotoa. 

Alan palkansaajien sivutoimisessa yritystoi-
minnassa tai ammatinharjoittamisessa ilman  
yritysmuotoa (freelancerit) on kysymys pienistä 
rahavirroista. Ornamon kyselyn mukaan lähes 70 
prosentilla toissijaisia yrittäjiä ja freelancereita  
sivutulot olivat alle kymmenen prosenttia palkan-
saajien kokonaistuloista vuonna 2019.  

Osuus kokonaistuloista, % Osuus	palkansaajista,	% Osuus	yrittäjistä,	%

Toissijainen työsuhde                   4,6              17,3

Toissijainen freelancer                 17,8               7,7

Toisisijainen yrittäjä                 17,0               8,7

Ei sivutoimia                 60,6             66,3

Yhteensä               100,0            100,0

Taulukko	10.	Sivutoimien	yleisyys	palkansaajilla	ja	päätoimisilla	yrittäjillä	2019

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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Osuus kokonaistuloista, %
Sivutulot	palkansaajien	
kokonaistuloista, %

Sivutulot	yrittäjien	 
kokonaistuloista, %

Alle 10                  68,0                17,6

10–19                 11,3               14,7

20–429                 15,3               23,5

30–39                  2,1                2,9

40–49                  3,1                8,8

50–                   -               32,4

Yhteensä                100,0              100,0

Taulukko	11.	Sivutulojen	osuus	henkilön	kokonaistuloista	palkansaajilla	ja	 
päätoimisilla	yrittäjillä	2019	

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY

Vain viidennes hankki sivutuloilla yli 20 prosenttia 
kokonaistuloista. Sen sijaan yrittäjillä sivutulojen 
osuus henkilön kokonaistuloista voi olla jopa niin 
suurta, että ne ovat suuremmat kuin pääasiallises-
sa elinkeinotoiminnassa (Taulukko 11).

Sivutoimisten yrittäjien suuri osuus ei ole muo-
toilualalla mitenkään poikkeuksellista, sillä tutki-
musten mukaan osa-aikayrittäjyys on maassam-
me varsin yleistä. Sivutoimisia yrityksiä on jopa 
40 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä ja tois-
sijaista yrittäjyyttä on lähes kaikilla toimialoilla. 
Suurinta sivutoimisten yritysten määrä on amma-
tillisessa ja teknisessä toiminnassa, jossa sivutoi-
miset yritykset koostuvat mikrokokoisista liike-
elämän palveluyrityksistä, jotka toimivat usein 
liikkeenjohdon konsultoinnissa. Samaan toimiala-
ryhmään kuuluvat myös muotoilutoimistot.

Liike-elämän palvelualoilla on kysymys kor-
keasti koulutettujen palkansaajien ja työelämässä 
jatkavien eläkeläisten osa-aikaisesta yritystoimin-
nasta. Sivutoiminen yrittäjyys voi sopia hyvin  
erilaisiin elämäntilanteisiin. Joskus kysymys voi 
ollaeräänlaisen mahdollisuus- ja pakkoyrittäjyy-
den yhdistelmästä, mikä vähentää toimeentuloon 
liittyvää epävarmuutta. Sivutoimiset yritykset  
voivat olla myös yhtiömuotoisia tiimiyrityksiä,  
joiden kautta omistajat kanavoivat satunnaisia  
sivutulojaan, mikä on edullista ja joustavaa tulon-
saajalle ja työn teettäjälle. 

Varsinkin eläkeläiset muodostavat kasvavan 
joukon sivutoimisista yrittäjistä, mikä monipuo-
listaa yrittäjyyden kuvaa. Lähivuosina eläkkeelle 
siirtyy suuri määrä henkilöitä, jotka eivät haluaisi 
vetäytyä kokonaan työmarkkinoilta vaan haluavat 
jatkaa työtekoa yrittäjänä joustavalla tavalla. Heille 
yrittäjyys voisi tarjota pehmeän laskun työelämäs-
tä vanhuuseläkkeelle. Eläkeläisyrittäjillä on mää-
rättyjä etuja, jotka pienentävät yritystoimintaan 
liittyviä riskejä. Yritystoiminnasta saadut tulot  
lisäävät verotettavien tulojen progressiota, mutta 
eivät vähennä eläkettä.  

Myös palkkatyöstä työttömäksi jääneelle sivu-
toiminen yrittäjyys voisi tarjota nopean tien itsen-
sä työllistämiseksi, joskin työttömäksi joutuneelle  
sivutoimisen yritystoiminnan jatkaminen voi 
muodostua hankalaksi. Seurauksena voi olla työt-
tömyysturvaetuuden menettäminen, sillä työttö-
myysturvalla ei ole tarkoitusta hävittää henkilön 
omasta yritystoiminnasta aiheutuneita riskejä.  
Tosin sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus  
soviteltuun työttömyysetuuteen, mutta kysymys 
sivutoimisesta ja päätoimisesta yrittäjyydestä  
ratkaistaan TE-toimistossa.   

Tosin työvoimahallinnon palveluja ja työttö-
myysturvaa on kehitetty viime vuosina siten,  
että palkkatyöstä työttömäksi joutuneen henkilön 
kanssa selvitetään mahdollisuudet työllistyä  
päätoimisesti myös tähänastisessa sivutoimisessa  

34  Vanhuuseläkkeellä olevien yrittäjien ei tarvitse maksaa yrittäjäeläkemaksuja, sillä vakuuttaminen on vapaaehtoista.

34
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yritystoiminnassa, johon yrittäjällä on mahdolli-
suus saada myös starttirahaa.        Vaihtoehtoises-
ti työtön työnhakija voi aloittaa yritystoiminnan 
työttömyysaikana ja saada soviteltua työttömyys-
rahaa neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Tänä  
aikana työvoimaviranomaiset eivät myöskään  
arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta.    

6.2	 Irtisanomissuojan	merkitys	toimialalla

Sipilän hallitus halusi nopeuttaa pienten yritys-
ten kasvua höllentämällä työntekijöiden irtisano-
missuojaa työsopimuslain (55/2001) muutoksella. 
Myös Suomen Yrittäjät on esittänyt irtisanomisuo- 
jan kevennyksiä pk-yritystoiminnassa. Aluksi halli-
tus olisi halunnut heikentää irtisanomissuojaa  
kaikissa alle 20 henkilön yrityksissä, mutta alensi 
sittemmin rajaa kymmeneen henkilöön.  

35  Pääsääntöisesti kokonaan uutta yritystoimintaa ei voida aloittaa, ennen kuin starttirahatuki on myönnetty.

35
Syksyn 2018 kiristyneen työmarkkinatilanteen ja 
uhkaavien työtaistelutoimien välttämiseksi hallitus 
poisti lopulta kokonaan maininnan tietystä henki-
löstömäärästä.  

Lopuksi työsopimuslain säännöksiä muutettiin 
vain siten, että irtisanomisperusteiden kokonais-
arvioinnissa on otettava huomioon työnantajan 
palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. 
Toisin sanoen lakimuutosten vaikutukset jäävät 
nähtäväksi, kun lain soveltaminen alkaa ja oikeus-
käytäntö muotoutuu tuomioistuimissa. Ornamon 
kyselyyn vastanneista yrittäjistä 68 prosenttia  
kuitenkin totesi, että työsopimuslain muutokset 
ovat perusteltuja. Tosin vain 13 prosenttia ilmoitti, 
että irtisanomissuojan kevennys voisi kannustaa 
välittömästi työntekijän palkkaamiseen. 

 

Kuvio	42.	Työsopimuslain	irtisanomissuojan	kevennysten	vaikutukset	yrityksen
henkilöstön	määrää	muotoilualalla	2019,	prosenttia	vastanneista	yrittäjistä

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019 © ORNAMO RY
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6.3	 Toimeksiantojen	määrä,	 
											palkkiotaso	ja	työaika

Muotoilualan yrittäjien tärkeimmät asiakkaat 
löytyvät teollisuudesta, kaupan alalta (tukku- ja 
vähittäiskauppa) sekä arkkitehti- ja insinööritoi-
mistoista. Seuraavina tulevat taiteen ja kulttuurin 
laitokset, julkinen hallinto (kunta- ja valtio-orga-
nisaatiot), koulutusala sekä ITC-ala. Ornamon  
kyselyjen mukaan toimeksiantojen kokonaismäärä 
jäi 45 prosentilla yrittäjiä alle kymmeneen vuonna 
2018. Noin 30 prosentilla toimeksiantojen määrä 
oli 10-30 ja vain runsaalla neljänneksellä se nousi 
vähintään 30 toimeksiantoon      (Kuvio 43).  

Yrittäjien tekemien työtuntien laskutushaa-
rukka on lavea: alle 50 euroa tunnista laskuttavat, 
50-70 euroa tunnista laskuttavat ja yli 70 euroa 
tunnista laskuttavat (Kuvio 44). Alle 50 euroa tun-

nissa laskuttavien osuus oli neljännes, mutta hei-
dän määränsä on alentunut edellisestä vuodesta. 
Laskutustasoon vaikuttaa toimiala, suoritettavien 
tehtävien sisältö ja kulujen määrä. Alhaisella tun-
tikorvauksella toiminnan laskutettavuusaste muo-
dostuu korkeaksi, mikä voi merkitä pitkiä työpäiviä 
tai sitä, että toiminnan kehittämiseen ei jää varoja.

Yrittäjät nostavat suunnittelupalkkiot yrityksis-
tään palkkana, yksityisottoina, osinkoina ja luon-
toisetuja yrityksen yritysmuodosta riippuen. Vain 
yhtiömuotoisissa yrityksissä yrittäjät voivat nostaa 
palkkaa yrityksistään. Yrittäjät maksavat palkkaa 
itselleen osakeyhtiöissä, mitä täydentävät luontois-
edut ja osingot. Palkanmaksu on mahdollista myös 
henkilöyhtiöissä (avoin ja kommandiittiyhtiö), jos-
kin tulot nostetaan usein yksityisottoina. Toimnimi 
yrittäjät nostavat tulot vain yksityisottoina ja mak-
savat verohallinnolle tuloistaan ennakkoveroja. 

36

36  Toimeksiantojen vähäisyys on merkki toiminnan pienimuotoisuudesta, sillä monien yritysten liikevaihto yltää  
vain muutamaan kymmeneen tuhanten euroon vuodessa. Tosin pelkkä toimeksiantojen määrä ei kerro työtehtävien 
(tilausten) laajuudesta ja euromääräisestä arvosta, mikä voi vaihdella yrityksittäin

Kuvio	43.	Toimeksiantojen	määrä	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	 
yrityksissä 2018, prosenttia vastanneista
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Kuvio	44.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	keskimääräinen	 
työtuntilaskutus 2018, prosenttia vastanneista
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Suunnittelupalkkioiden lisäksi noin neljä- 
toista prosenttia yrittäjistä ilmoitti saaneensa 
vuonna 2018 rojaltikorvauksia, joiden pohjana on 
tehtaan ulosmyyntihinta tai kaupan ulosmyynti-
hinta. Rojaltitulojen määrä vaihtelee yrittäjittäin ja 
yrittäjäkohtaisesti vuosittain. Parhaimmillaan ne  
voivat nousta yli 100 000 euroon vuodessa, mutta 
monilla tulot jäävät muutamaan sataan tai tuhan-
teen euroon. Ornamon vuoden 2018 kyselyissä  
rojaltituloja ilmoittaneiden yrittäjien mediaani-
rojaltitulo oli 5 000 euroa, mutta niiden keskiarvo 
nousi yli 13 000 euroon.

Yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika oli 
40 työtuntia (mediaani) vuonna 2019, mutta työ-
ajat vaihtelevat. Enemmän kuin joka neljäs yrittäjä 
työskentelee alle 30 tuntia ja runsas 15 prosenttia 
yli 50 tuntia. Edellisessä on kysymys osa-aikayrit-
täjistä. Jälkimmäiset ovat hyvin pitkää työviikkoa 
tekeviä henkilöitä. Työtuntimäärät nousevat luon-
nollisesti korkealle silloin, jos viikonloput kulu-
vat työnteossa. Pitkistä työpäivistään huolimatta 
useimmat yrittäjät pystyvät säätelemään jousta-
vammin työ- ja vapaa-aikojaan kuin palkansaajat 
(Taulukko 12).

												Yrittäjä,	lkm 											Yrittäjä,	%

Alle 30 tuntia                   26                26,0

30–39 tuntia                  22               22,0

40–49 tuntia                  37               37,0

50tuntia                  15               15,0

Yhteensä                 100              100,0

Keskiarvo, tuntia                 35,1

Mediaani, tuntia                40,0

Taulukko	12.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	keskimääräinen	 
viikkotyöaika 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2019  © ORNAMO RY
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		Yrittäjä,	lkm 			Yrittäjä,	%

Kyllä täysin tyytyväinen          27        26,0

Kyllä, mutta työn määrä on kohtuuton palkkiotasoon nähden         21        20,2

Ei, töitä ei ole rittävästi         27        26,0

Ei, palkkiotaso ei ole riittävä         17        16,3

Ei, joutuu tekemään muita töitä tullakseen toimeen         12        11,5

Yhteensä        104       100,0

Taulukko	13.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	tyytyväisyys	 
toimeentuloonsa 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2019  © ORNAMO RY

37  YEL-vakuuttamisen yläikärajat muuttuivat 1.1.2017 alkaen eläkeuudistuksen myötä. Vuonna 1957 ja sitä aiemmin 
syntyneillä yrittäjillä vakuuttamisen yläikäraja on 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä yläikäraja on 69 vuotta sekä 
vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta. Vakuuttamisvelvollisuus on voimassa yläikärajan täyttämiskuukauden 
loppuun.
38  Jos yrittäjän YEL-työtulo on pienempi kuin 7 799, 37, hänen ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta, mutta hän voi vakuut-
taa itsensä vapaaehtoisesti. Vakuuttamisen yläraja on 177 125 euroa (vuosi 2019).
39  Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittava yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen YEL-vakuutusmaksustaan
ensimmäisen 48 kuukauden ajalta.
40  Myös yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka työskentelee
yrityksessä ilman palkkaa, tulee ottaa YEL-vakuutus. Perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, avopuoliso, rekis-
teröidyssä parisuhteessa elävä henkilö sekä henkilö, joka on yrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen
sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa.
41  Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan esimerkiksi toimitusjohtaja, hallinto- tai toimialajohtaja, hallituksen jäsen  
tai henkilö, jolla on asemansa perusteella vastaava tosiasiallinen määräämisvalta.

41 

40

37

39

38
6.4	 Yrittäjän	sosiaaliturva	ja	 
           YEL-vakuutus

Yrittäjän eläkelain (YEL) (1272/2006) mukai- 
nen vakuutus ja sen perusteella määräytyvä YEL-
työtulo, jolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos  
yrityksessä, on Suomessa yrittäjän eläke- ja sosi- 
aaliturvan tärkein perusta. YEL-tulon pohjalta las-
ketaan muun muassa yrittäjän vanhuus-, työkyvyt-
tömyys- ja osittainen vanhuuseläke, sairauspäivä- 
raha, äitiys-, eritysiäitiys-, isyys- ja vanhempain-
raha sekä osittainen vanhempainraha, erityishoi-
toraha, kuntoutus, mahdollisuus työttömyyspäi-
värahaan ja perheelle maksettava perhe-eläke 
kuolemantapauksen yhteydessä. 

YEL-vakuutus on pakollista, jos henkilö on 
YEL:n mukaan 18–67 -vuotias yrittäjä        tekee  
vähintään neljä kuukautta töitä Suomessa eikä ole 
työsuhteessa ja hänen tekemästään työstä makset-
taisiin yhtä pätevälle työntekijälle palkkaa vähin-
tään 7 799,37 euroa vuodessa (YEL-vakuuttamisen 

alaraja 2019        ). Työttömyyskassan jäsenyys  
edellyttää kuitenkin vähintään 12 816 euron suu-
ruista YEL-työtuloa (2019). Uudet yrittäjät saavat  
vakuutusmaksusta alennusta ,        mutta 53–62  
-vuotiaat maksavat korotettua YEL-vakuutusmak-
sua siirtymäkaudella 2017–25.

Varsinaisesti YEL:n piiriin kuuluvat ovat yksi-
tyiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toimi- 
nimiyrittäjät)         , avointen yhtiöiden yhtiö- 
miehet ja kommandiittiyhtiöiden vastuunalaiset 
yhtiömiehet. Osakeyhtiön johtavassa asemassa 
työskentelevän henkilön on otettava YEL 
-vakuutus     , jos hän omistaa yksin yli 30 prosent-
tia tai samassa taloudessa asuvien perheenjäsen-
tensä kanssa yhdessä yli 50 prosenttia osakepää- 
omasta tai niiden tuottamasta äänimäärästä.  
Myös välillinen omistus toisen yhtiön kautta voi 
aiheuttaa sen, että henkilö on YEL-vakuutettava. 

YEL-vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden 
kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Laimin-
lyönnistä seuraa maksukorotus. Vanhuuseläk-
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42 

44 

43 

42  Kun Eläketurvakeskus ryhtyy selvittämään henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuutta, se hankkii selvittelyn tueksi  
yleensä verotus-, YTJ-, kaupparekisteri- ja osakejakaumatiedot. Lisäksi Eläketurvakeskus pyytää yrittäjältä itseltään 
selvitystä hänen työskentelynsä määrästä, yritystoiminnan laajuudesta ja luonteesta sekä muista vakuuttamisvelvolli- 
suuteen vaikuttavista seikoista.
43  Vuonna 2019 YEL-vakuutusmaksu oli 24,10 prosenttia työtulosta pois lukien 52–63 -vuotiaat yrittäjät, joiden  
vakuutusmaksuprosenttia oli 25,60.
44  Muihin syihin kuuluu muun muassa se, että yritystoiminta on vasta alkuvaiheessa tai yrittäjän omistusosuus  
osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä jää pieneksi (alle 30 %).

keellä oleva voi toimia yrittäjänä rajoituksetta 
ilman YEL-vakuutusta, mutta osittaisella vanhuus- 
eläkkeellä tai työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttö-
myyseläkkeellä oleva yrittäjä on YEL-vakuutetta-
va. Jos yrittäjä laiminlyö vakuuttamisen, lähettää 
Eläketurvakeskus (ETK) yrittäjälle asiasta kehoi-
tuksen. Viime kädessä ETK ottaa yrittäjän kustan-
nuksella vakuutuksen valitsemastaan eläkelaitok-
sesta.  

YEL-vakuutusmaksun voi maksaa yhdessä, kah- 
dessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai kahdessa-
toista erässä, joskin vähintään puolet maksusta on 
maksettava ennen elokuuta.       Maksu erääntyy so-
vittujen eräkuukausien 20. päivänä. YEL-vakuu-
tusmaksut ovat rajoituksetta vähennyskelpoisia  
valtion ja kunnallisverotuksessa. Yrittäjä voi vä-
hentää vakuutusmaksunsa kokonaan henkilökoh-
taisessa verotuksessa joko omasta tai puolisonsa 
puhtaasta ansiotulosta. Jos yritys on maksanut  
vakuutusmaksun, vähennys voidaan tehdä yrityk-
sen verotuksessa.

Muotoilualan	yrittäjien	YEL-vakuuttaminen
Ornamon vuoden 2019 kyselyihin vastanneis-

ta yrittäjistä 69 prosenttia oli YEL-vakuuttamisen 
piirissä. YEL-vakuuttamisen ulkopuolella oli 31 
prosenttia vastaajista. Pääasiallinen syy oli, että tu-
lot elinkeinotoiminnasta olivat alle YEL-vakuutta-
misen alarajan. Osa vastaajista oli myös vanhuus-
eläkkeellä, joille YEL-vakuuttaminen  

on vapaaehtoista. Yksi vastaaja oli vakuutettu 
Maatalousyrittäjän eläkelaki MyEL:n mukaan.  
Lisäksi yksitoista prosenttia ilmoitti, että he olivat  
pakollisen vakuuttamisen ulkopuolella muista 
syistä.

Noin 40 prosenttia YEL-vakuutetuista yrittäjis-
tä oli ollut vakuutuksen piirissä alle viisi vuotta, 
19 prosenttia 5–10 vuotta, 26 prosenttia 10–20 
vuotta sekä neljätoista prosenttia yli 20 vuotta.  
Kysely paljastaa, että YEL-vakuuttamisen perus-
teena olevat ilmoitetut työtulot ovat muotoilualalla 
toimivien yrittäjien keskuudessa tällä hetkellä  
keskimäärin melko vaatimattomia, sillä 31 prosen-
tilla yrittäjistä YEL-työtulot jäivät alle 12 575  
euroon, mikä oli työttömyyskassajäsenyyden eli 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan alaraja  
vuonna 2018 (12 816 euroa vuonna 2019).

Noin 21 prosentilla YEL-työtulo oli vähintään 
12 757 euroaa, mutta alle 15 000 euroa,  kuudella- 
toista prosentilla 15 000–19 999 euroa, kahdel-
latoista prosentilla 20 000–29 999 euroa ja 19 
prosentilla vähintään 30 000 euroa. Yrittäjiltä  
tiedusteltiin myös, mikä olisi heidän työtulonsa 
oikea taso. Jos työtulonsa nollaksi vastanneet  
jätetään tarkastelun ulkopuolelle olisi oikeiden 
YEL-työtulojen keskiarvo ja mediaani 30 000  
euroa. Jos työtulonsa nollaksi vastanneet otetaan 
mukaan tarkasteluun, olisi oikeiden työtulojen 
keskiarvo 24 444 euroa ja mediaani 15 000 euroa.
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Kuvio	45.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	YEL-vakuutettujen	yrittäjien	ilmoitta-
mat	YEL-vakuutusmaksun	pohjana	olevat	työtulot	2019,	prosenttia	vastanneista
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Kuvio	46.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	näkemys	YEL-vakuutus-
maksun	pohjana	olevan	työtulonsa	oikeasta	tasosta	2019,	prosenttia	vastanneista
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6.5	 Yrittäjien	tulevaisuuden	näkymiä

Kyselyjen mukaan vuonna 2019 noin 60  
prosenttia päätoimisista yrittäjistä koki, että  
yritystoiminta on vakaalla tai melko vakaalla  
pohjalla (Kuvio 47). Joka kuudennen mielestä toi-
minnan keskeyttäminen tai lopettaminen voi olla 
mahdollista. Toiminnan keskeyttämistä ja lopetta-
mista piti todennäköisenä ainoastaan neljä pro- 
senttia vastanneista. Edelliseen vuoteen verrattu-
na vakaalla pohjalla yritystoimintaansa pitävien 
osuus on hieman pienentynyt. Sen sijaan toimin-
nan keskeyttämistä tai lopettamista suunnittele-
vien osuus on hieman kasvanut.

Vaikka pääosa haluaa jatkaa yrittäjinä, vain  
46 prosenttia on tyytyväinen toimeentuloonsa. 
Heistäkin lähes puolet kertoi työmäärän olevan 
kohtuuttoman palkkiotasoon verrattuna.  
Huomionarvoista on etenkin se, että yli 50  
prosenttia ei ollut lainkaan tyytyväinen palkkiota-
soonsa. Syinä ovat töiden vähyys ja palkkiotason 
pienuus, joka ei ole riittävä elämiseen, ja mikä  
pakottaa sivutöiden tekemiseen (Taulukko 13).  
Joka kolmannella yrittäjällä olikin sivutoiminen 
työsuhde tai heillä oli yritystoimintaa jollain muul-
la toimialalla vuonna 2019.

Kuvio	47.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	näkemys	työnsä	 
varmuudesta	lähitulevaisuudessa	2019,	prosenttia	vastanneista 
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		Yrittäjä,	lkm 			Yrittäjä,	%

Kyllä, täysin tyytyväinen          27        26,0

Kyllä, mutta työn määrä on kohtuuton palkkiotasoon nähden         21        20,2

Ei, töitä ei ole rittävästi         27        26,0

Ei, palkkiotaso ei ole riittävä         17        16,3

Ei, joutuu tekemään muita töitä tullakseen toimeen         12        11,5

Yhteensä        104       100,0

Taulukko	13.	Ornamon	kyselyyn	vastanneiden	yrittäjien	tyytyväisyys	 
toimeentuloonsa 2019, prosenttia vastanneista

Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019  © ORNAMO RY
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  Ornamon vuoden 2019 työmarkkinakyselyyn  
osallistuneista neljännes toimi yrittäjänä (ml. freelancerit)  
vuonna 2019, joskin heistäkin vain 68 prosenttia harjoitti 
yritystoimintaa kokopäiväisesti. Yrittäjien yleisin  
yritysmuoto on yksityinen toiminimi. Yli 70 prosenttia oli  
yksinyrittäjiä ja vain runsas neljännes työllisti vähintään 
kaksi henkilöä. Ainoastaan 35 prosentissa yrityksiä  
liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi vähintään 
yhden henkilön kokopäiväisesti. Pienet tulot elinkeino- 
toiminnasta lienevät pääsyynä siihen, että joka kolmannel-
la yrittäjällä on muita sivutuloja.
Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi  
45 prosentilla yrityksistä alle kymmeneen vuonna 2018. 
Noin 29 prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10–30 ja  
vain runsaalla neljänneksellä se nousi vähintään 30  
toimeksiantoon. Myös työtuntilaskutuksen haarukka on  
lavea: alle 50 euroa laskuttaa 25 prosenttia, 50–69 euroa 33 
prosenttia ja vähintään 70 euroa 42 prosenttia yrittäjistä. 
Alle 50 euroa tunnissa laskuttavien osuus on kuitenkin  
pienentynyt edellisestä vuodesta. Vastaavasti vähintään  
70 euroa tunnissa laskuttavien osuus on kohonnut, mitä  
voidaan pitää myönteisenä kehityksenä. 

7 Toiminta freelancerina 
ja	taiteilijana
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7.1 Freelancerit

Muotoilualan freelancerit  ovat ilman pysyvää työ-
suhdetta työskenteleviä henkilöitä, joilla voi olla  
samanaikaisesti yksi tai useampia työnantajia tai  
toimeksiantosuhteita. Toimeksiantosuhteet ovat 
freelancereille vapaasti valittavia. Näin ollen freelan-
cerit eivät ole palkansaajia, eikä heidän työnsäkas-
vata automaattisesti työttömyysturvan edellyttämää 
työssäoloehtoa. Freelancerit hoitavat itse omat  
vapaaehtoiset tapaturmavakuutuksensa sekä lakisää-
teisen eläkevakuutuksen (YEL). Freelancerit sijoittu-
vat tavallaan palkansaajan ja yrittäjän välimaastoon.

Freelancerin vaihtoehtoja on toimia verohallin-
non ennakkoperintärekisteriin rekisteröitynä yk-
sityisenä elinkeinonharjoittajana, perustaa yhtiö-
muotoinen yritys (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 
osakeyhtiö tai osuuskunta), jolloin he voivat olla ar-
vonlisäverollista toimintaa harjoittavia yrittäjiä ar-
vonlisäverotusta koskevien säännösten mukaan. 
Freelancerit toimivat vuoden 2018 loppuun saakka 
niin sanotulla freelancer -verokortilla. Vuodesta 2019 
lukien Verohallinto ei ole enää tehnyt erillistä free-
lancerin verokorttia. Kaikille palkansaajille lähete-
tään yhden tulorajan verokortti, josta voi ottaa kopion 
palkanmaksajille. Jos verokorttiin merkitty vuositu-
loraja ylittyy, maksaja toimittaa ennakonpidätyksen 
verokorttiin merkityn lisäprosentin mukaan.

Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistui  
vain seitsemän päätoimisesti ilman yritysmuotoa 
toimivaa freelanceria vuonna 2019. Pienen luku-
määränsä vuoksi kaikkia freelancereita on käsitelty 
tässä raportissa käytännön syistä yhdessä yrittäjien  
kanssa. Päätoimisten freelancereiden lisäksi 17 
päätoimista palkansaajaa ja kahdeksan yrittäjää  
ilmoitti toimivansa sivutoimisesti freelancerina  
ilman ilman yritysmuotoa, mikä nosti freelancerei-
na toimineiden kokonais-määrän 32 henkilöön,  
eli kahdeksaan prosenttiin kaikista Ornamon kyse-
lyyn vastanneista 412 henkilöistä alkuvuonna 2019. 

Freelancerina toimimisesta saisi kattavamman 
kuvan, jos pää- ja sivutoimisia freelancereita  
tarkasteltaisiin yhdessä. Ornamon aiempina  
vuosina tekemien kyselyjen mukaan näyttää  
kuitenkin siltä, että ilman yritysmuotoa toimivien 
freelancereiden toiminta on usein epävarmaa ja  
tulot pieniä. Pieniä tuloja selittävät töiden vähäinen 
määrä ja satunnaisuus. Useimmilla freelancereilla 
on ollut vain kymmenkunta toimeksiantoa vuo- 
dessa ja tulot olivat jääneet alle 20 000 euroon.  
Ne, joiden toiminta on vakiintuneempaa, harjoit-
tavat ammattiaan yritysmuotoisesti. 

7.2	 Toiminta	taiteilijana				

Ornamon vuoden 2019 työmarkkinakyselyssä  
vain kolmetoista henkilöä määritteli itsensä ensi-
sijaisesti päätoimisiksi taiteilijoiksi. Ornamon  
jäsenet toimivat materiaalilähtöisen taiteen aloilla, 
joista tyypillisimpiä ovat tekstiili-, keramiikka-  
ja lasitaide. Niiden lisäksi joukkoon voidaan lukea  
mm. nykykorutaide, käsitteelliseen sisältöön  
pohjaava kokeellinen muotoilu sekä wearable  
art -tyyppinen pukutaide. Toisaalta taiteenalojen  
raja-aidat hälvenevät ja materiaalipohjaiseen  
taiteeseen voi kuulua video- tai valotaidettakin.  
Digitalisaatio ja 3D-printtaus muuttavat alaa.

Kolmestatoista kyselyyn vastanneesta yhdek-
sän harjoitti toimintaansa toiminimellä tai yhtiö-
muodossa. Yritysmuodossa toimivat olivat myös 
arvonlisäverovelvollisia, joten heidät olisi voinut  
rinnastaa yrittäjiksi. Tosin monet muutkaan  
muotoilualan itsensä työllistäjät eivät miellä  
itseään mielellään yrittäjiksi, vaan lähinnä vapaik-
si taiteilijoiksi. Heille yritysmuotoinen toiminta on 
käytännön sanelema keino kanavoida luovaan toi-
mintaan liittyvät tulot ja menot. Vastaavasti pal-
kansaajien keskuudessa on henkilöitä, jotka voivat 
luokitella itsensä sivutoimisiksi taiteilijoiksi.

Työttömyysturvalain muutokseen 2016 saakka 
taiteilijat tulkittiin tyypillisesti itsensätyöllistä- 
jiksi, jotka tekevät sekä palkansaaja- että yrittäjä-
rooleissa ja myös apurahalla. Uuden työttömyys-
turvalain myötä itsensätyöllistäjien luokka poistui. 
Tulkinnanvaraisuuksia sisältyy työttömyysturvan  
lisäksi myös taiteilijoiden eläketurvaan. Lisäksi  
ongelmia on lisännyt taideteosten erilainen arvon-
lisäverotus, sillä materiaalipohjaisessa taide- ja 
käyttöfunktio saattavat olla yhtä aikaa läsnä. Orna-
mon kanta on, että esimerkiksi keraaminen uniik-
kivati tulisi määritellä taideteokseksi, vaikka sillä 
olisi funktionaalistinen muotokieli. Myös kirkko-
tekstiilihankinnoissa taiteilijoiden erilaiset alv-
kannat ovat tuottaneet haasteita.

Ornamon kyselyyn vastanneiden pienen  
määrän takia taiteilijoita käsitellään tässä yhte-
ydessä varsin lyhyesti. Taiteilijoiden toiminnas-
ta löytyy enemmän tilastotietoja Ornamon vuoden 
2014 työllisyyskatsauksessa. Silloin taiteilijoita 
koskevaan tarkasteluun sisältyi myös Suomen  
Kuvanveistäjäliitto ry:n jäseniä. Tämä nosti  
kyselyyn vastanneiden päätoimisten taiteilijoiden 
määrän noin 60 henkilöön, eli kolmeentoista pro-
senttiin kaikista vuoden 2014 kyselyyn vastanneis-
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ta, mikä mahdollisti paremmin taiteilijoiden profii-
lia koskevan yksityiskohtaisemman tarkastelun.

Taiteilijoiden	ansiotaso
Korkeasta muodollisesta koulutuksestaan huo-

limatta taiteilijoiden kuukausiansiot ovat vaati-
mattomia. Ornamon kyselyn mukaan keskiarvo 
oli joulukuussa 2019 vajaat 2 900 euroa ja medi-
aani 1 800 euroa. Ansiotasossa on erittäin suurta 
vaihtelua taiteilijoiden välillä. Taiteilijoiden tulot 
koostuvat tekijäinoikeustuloista, palkoista, teos-
myynnistä ja apurahoista. Osa taiteilijoista paik-
kaa toimeentuloonsa syntyviä aukkoja esimerkiksi 
opetustehtävillä ja tutkimustöillä. Varsinkin ope-
tustyöt ovat taiteilijoille erittäin tärkeitä ja työ-
markkinakyselyssäkin moni taiteilija on vastannut 
sen vuoksi palkansaajastatuksella.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet taiteilijat  
pitivät työmäärää kohtuuttomana suhteessa tuloihin 
tai palkkiotasoa riittämättömänä elämiseen. Taitei-
lijat haluaisivat tietysti keskittyä aiempaa enemmän 
varsinaiseen taiteellisen työhönsä ja vähentää muun 
työn osuutta selvästi. He joutuvat kuitenkin tekemään 
myös apuharakausien aikana entistä enemmän muita 
töitä sen sijaan, että keskittyisivät siihen työhön, jo-
hon apurahat on alun perin tarkoitettu. 

Käytännössä valtion taiteilija-apurahojen osto-
voima on heikentynyt tasaisesti vuosien mittaan  
ja niiden taso on jäänyt jälkeen yksityisten säätiöi-
den myöntämien työskentelyapurahojen tasosta. 
Taiteilija-apurahat ovat taiteilijaa kohden lasket-
tuna noin 1 700 euroa kuukaudessa. Lisäksi niiden 
saanti on vaikeaa, sillä apurahoja myönnetään har-
valle. Taiteen keskustoimikunnan apurahatilasto-
jen 2017 mukaan kuvataiteen työskentelyapurahan 
sai 8 prosenttia hakijoista, muotoilun alalla sama 
luku oli 14 prosenttia.

Säätiöt ovat todenneet valtion taiteilija-apura-
hojen nykytason riittämättömäksi, ja ne ovat itse- 
näisesti nostaneet myöntämiensä elinkustannus-
apurahojensa tasoa. Tästä on seurannut, että sää-
tiöiden myöntämistä elinkustannusapurahoista 
joudutaan maksamaan veroa, sillä valtion taiteilija-
apurahojen taso määrittää myös yksityisten sääti- 
öiden myöntämien apurahojen verovapaan määrän.

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -ra-
portissa 2018 on ehdotettu useita keinoja taiteili-
joiden toimeentulon parantamiseksi ja työelämän 
epävarmuuden vähentämiseksi. Julkisen apuraha-
pohjaisen rahoituksen nosto riittävälle tasolla voi 
olla haastava tehtävä, eikä myöskään tekijäoikeus-

tulojen lisääminen ole helppoa. Lisäksi taiteilijoi-
den taloudellista tilannetta on heikentänyt näytte-
lymyynnin vaihteleva kehitys, joka on muutoinkin 
vain harvoin taloudellisesti kannattavaa. Kyselyjen 
mukaan taiteilijat ovat kokeneet näyttelyihin  
(museot, galleriat ja yksityisnäyttelyt) osallistumi-
sen kuitenkin tärkeäksi tavaksi saada teoksille  
näkyvyyttä, vaikka näyttelytoiminta olisi jäänyt  
taloudellisesti kannattamattomaksi.

Ornamo on Suomen Taiteilijaseuran kanssa on 
ajanut maahamme näyttelypalkkiojärjestelmää. 
Näyttelypalkkiosopimus on sopimus, joka velvoit-
taa näyttelynjärjestäjän (museon, yms.) maksa-
maan taiteilijalle korvauksen näyttelyn eteen teh-
dystä työstä kuten taiteellisesta työstä, näyttelyn 
suunnittelusta, rakentamisesta, teoskuljetuksista  
ja oheistapahtumiin osallistumisesta. Näyttely-
palkkio ei korvaa nykyisiä taidenäyttelyistä mak-
settavia tekijänoikeuskorvauksia, joita taiteilijoi-
den tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry hallinnoi. 
Näyttelykorvaukset eivät ole myöskään taiteilija-
apurahoja, jotka on tarkoitettu teosten luomiseen. 
Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti-
kin vuonna 2017 kolmivuotisen näyttelypalkkioko-
keilun. Siinä museot saivat hakea lisämäärärahaa 
näyttelypalkkioihin. Ornamon kanta on, että näyt-
telypalkkiojärjestelmästä kannattaa tehdä Suo-
meen pysyvä käytäntö. 

Ornamo edistää myös taiteen prosenttiperiaat-
teen käyttöönottoa. Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, 
että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään  
kohteessa taiteen hankintaan tai taiteelliseen suun-
nitteluun. Prosenttiperiaate voi toteutua kunnan  
kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä, ja se voidaan aset-
taa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate  
soveltuu talojen uudisrakentamiseen, peruskor- 
jauksiin ja täydennysrakentamiseen piha-alueisiin,  
puistoihin, teihin ja katuihin ja muuhun infraraken-
tamiseen.

Myös kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen 
on yksi tapa parantaa taiteilijoiden tilannetta.  
Välittäjäporrasta ovat galleriat, museot, kuraattorit, 
taidekoordinaattorit, taidelainaamot ja verkkokau-
pat. Frame Contemporary Art Finlandin Museoti-
laston 2017 mukaan kuvataidekohteisiin, mukaan  
lukien taidekäsityötä esittävät kohteet, tehtiin 
vuonna 2017 lähes 4,6 miljoonaa käyntiä. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli yli viidennes.  
Yksin taidemuseoiden käyntimäärät ovat kasvaneet  
60 prosenttia 2010-luvulla. Kuvataide on erittäin 
suosittua ja käyntimäärien kasvaessa myös  
taiteilijoiden saamien korvausten tulisi kasvaa.
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Yhteenveto

Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat pysyneet  
hyvinä, sillä 84 prosenttia alan palkansaajista piti  
työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. 
Lomautuksia ja irtisanomisia piti mahdollisina tai 
todennäköisinä vain kahdeksan prosenttia. Tämä 
käy ilmi Ornamon vuoden 2019 työmarkkinakyse-
lystä, jossa selvitettiin liiton jäsenten työmarkki-
na-asemaa, ansiotuloja ja muita työelämän kysy-
myksiä.

Kyselyyn vastanneista muotoilualan palkansaa-
jista 74 prosenttia työskenteli vakituisessa koko-
aikatyössä ja 12 prosenttia määräaikaisessa koko-
aikatyössä. Osa-aikatyösuhteessa oli 14 prosenttia 
palkansaajista. Siten osa-aikatyöntekijöiden osuus 
on alalla pari prosenttiyksikköä pienempi ja koko-
työntekijöiden suurempi kuin maamme työllisessä 
työvoimassa keskimäärin.

Sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä, sillä  
39 prosenttia palkansaajista työskenteli toissijai-
sesti toisen työnantajan palveluksessa, itsenäise-
nä yrittäjänä tai freelancerina. Sivutoimien rahal-
linen merkitys on usein pientä, sillä 68 prosentilla 
tulot sivutoimista ovat alle 10 prosenttia henkilön 
kokonaistuloista. Sivutoimien tekeminen ja niistä 
saatujen tulojen merkitys on kuitenkin kasvussa.

 
Palkkojen	nousu	pysähtynyt

Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suo-
messa alemman korkeakoulututkinnon suoritta-
neiden palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon 
kyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keski-
arvo oli noin 3 430 euroa ja mediaani 3 300 euroa 
kuukaudessa vuonna 2018. Keskipalkat kääntyivät 
nousuun vuosina 2016-17, mutta sittemmin palkka- 
kehitys on pysähtynyt Ornamon kyselyjen mukaan.

 
Ornamon kyselyjen mukaan palkkojen korotuk-

set ovat yleensä pieniä. Ne tulevat yleensä yleis-
korotusten kautta, johon voi liittyä yleiskorotuk-
sen ylittävä työnantajakohtainen korotus. Toiseksi 
yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Seuraa-
vaksi eniten palkkaan vaikuttavat työpaikan  

vaihdokset tai työn vaativuudessa tapahtunut 
muutos. Tulospalkkauksen piirissä oli kolmannes 
alan palkansaajista vuonna 2019.

Kaiken kaikkiaan työmarkkinakyselyyn  
vastanneista palkansaajista 38 prosenttia ansait-
si 2 500–3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2018. 
Noin 30 prosenttia ansaitsi 3 500–4 500 euroa. 
Hyvään yli 4 500 euron kuukausipalkkaan ylsi 15 
prosenttia vastanneista. Alle 2 500 kuukausian-
siotasoon jäi 17 prosenttia vastanneista. Täysin 
tyytyväisiä palkkaansa oli 42 prosenttia palkan- 
saajista.

Peräti 58 prosenttia muotoilualan palkansaa-
jista on sitä mieltä, että palkka on liian pieni suh-
teessa työtehtäviin eikä palkkataso ole aina riittä-
vä elämiseen. Asiaa korostaa se, että 55 prosenttia 
palkansaajista asuu pääkaupunkiseudulla, jossa 
ennen kaikkea asumiskustannukset ovat korkeat. 
Pääosa (63 %) Ornamon kyselyihin vastanneista  
ei pitänyt myöskään palkkausjärjestelmiä erityisen 
kannustavina.

Työn kuormittavuus korkealla tasolla
Ylitöiden tekeminen on Suomessa yleistä julki-

sella ja yksityisellä alalla. Ornamon työmarkkina-
kyselyn mukaan muotoilualan palkansaajista 54 
prosenttia oli tehnyt ylitöitä loka-marraskuussa 
2019 rahallista korvausta tai vapaa-aikaa vastaan. 
Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti  
tai sen lisäksi 15 prosenttia kyselyihin vastan- 
neista, joskin tämä osuus on pienentynyt edelli-
sestä vuodesta.

Ylityöt ovat osittain yhteydessä siihen, että  
80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tehnyt  
töitä varsinaisen työpaikan ulkopuolella kotona 
(tai työmatkalla), mutta osa ilmiöstä voi johtua  
etätyöskentelyn yleistymisestä. Vastanneista 61 
prosenttia ilmoitti, että työpaikan ulkopuolella  
tehty työ lasketaan työaikakirjanpitoon. Sen si-
jaan neljännes kertoi, että tehtyä työtä ei ole kirjat-
tu työaikaan. 
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Ylitöiden runsasta määrää selittää osin se,  
että muotoilijat tekevät pidempää työviikkoa kuin  
palkansaajat keskimäärin. Ylitöiden suuri määrä 
lisää kuitenkin työn kuormittavuutta. Noin 63  
prosenttia Ornamo kyselyihin vastanneista palkan- 
saajista ilmoittikin, että työn kuormittavuus  
 on ajoittain tai jatkuvasti liian suuri. Vain kolman-
neksen mielestä kuormittavuus oli sopivalla  
tasolla.

 
Todellisten työtuntien määrän laskentaa on  

vaikeuttanut kuitenkin varsinaisen työpaikan  
ulkopuolella tapahtuva työnteko. Ornamon kysely-
jen mukaan noin 70 prosenttia palkansaajista  
ilmoitti, että etätöiden tekeminen on mahdollista 
ja valtaosa hyödyntää tätä mahdollisuutta. Toisaal-
ta etätöiden tekeminen voi lisätä työelämän jousta-
vuutta ja helpottaa perhe- ja työelämän yhteenso-
vittamista.

Työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen 
tärkeää

Ornamon kyselyyn vuonna 2019 vastanneista 
palkansaajista runsas kolme neljäsosaa kertoi,  
että nykyiset työtehtävät vastaavat erittäin tai  
melko hyvin heidän saamaansa koulutusta. Jatku-
va osaamisen ylläpito ja päivitys on kuitenkin inhi-
millisen pääoman huoltoa ja kunnossapitoa, millä 
vahvistetaan osaamista nykyisissä työtehtävissä ja 
suuntaudutaan kokonaan uusille osaamisalueille.

Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia  
olikin osallistunut työnantajan kokonaan tai  
osittain kustantamaan ammatilliseen koulu- 
tukseen vuonna 2019. Suosituimpia olivat  
ulkopuolisen järjestäjän pitämät kurssit sekä 
 korkeakoulujen tai yliopistojen järjestämät täy-
dennyskoulutukset. Osa palkansaajista on myös 
valmis maksamaan ammatillisesta täydennyskou-
lutuksestaan.

Yrittäjiä	painaa	huoli	toimeentulosta
Ornamon kyselyhin vastanneista muotoilualan 

ammattilaisista neljännes toimi yrittäjänä (ml. 
freelancerit) vuonna 2019. Yrittäjien yleisin  
yritysmuoto on yksityinen toiminimi. Lähes kolme 
neljäsosaa oli yksinyrittäjiä. Heistäkin osa toimi 
yrittäjänä vain osa-aikaisesti. Ainoastaan 35  
prosentissa yrityksiä liikevaihto ylitti 50 000  
euroa, mikä työllistäisi vähintään yhden henkilön 
kokopäiväisesti.

Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen 
määrä jäi 45 prosentilla yrityksistä alle kymme-
neen vuonna 2018. Noin 29 prosentilla toimeksian-

tojen määrä oli 10-30 ja vain runsaalla neljännek-
sellä se nousi vähintään 30 toimeksiantoon. Myös 
työtuntilaskutuksen haarukka on lavea: alle 50  
euroa laskuttaa 25 prosenttia, 50-69 euroa 33  
prosenttia ja vähintään 70 euroa 42 prosenttia  
yrittäjistä. 

Noin 60 prosenttia päätoimisista yrittäjistä  
koki, että yritystoiminta on vakaalla tai melko  
vakaalla pohjalla. Joka kuudennen mielestä  
toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen on  
mahdollista ja todennäköisenä asiaa piti vain neljä  
prosenttia kyselyyn vastanneista yrittäjistä. Siten 
vakaalla pohjalla toimintaansa pitävien osuus on 
pienentynyt hieman edellisestä vuodesta.

Vaikka valtaosa haluaa jatkaa yrittäjinä, vain  
46 prosenttia oli vuonna 2018 tyytyväinen  
toimeentuloonsa. Heistäkin merkittävä osa kertoi 
työmäärän olevan kohtuuton palkkiotasoon  
nähden. Huomionarvoista on kuitenkin erityisesti 
se, että yli 50 prosenttia ei ollut lainkaan tyytyväi-
nen palkkiotasoonsa. Osasyynä on töiden vähyys, 
mikä on pakottanut erilaisten muiden sivutöiden  
tekemiseen. 

Pienet elinkeinotoiminnan tulot ovat pääasialli-
sena syynä siihen, että vain 69 prosenttia Ornamon 
kyselyihin vastanneista yrittäjistä oli lakisääteisen 
YEL-vakuuttamisen piirissä. Heistäkin monilla 
eläke- ja sosiaaliturvan pohjana olevat YEL-työtu-
lot olivat alle 12 575 euroa, mikä oli työttömyyskas-
sajäsenyyden eli ansiosidonnaisen työttömyystur-
vaetuuden saamisen alarajana vuonna 2018. 
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