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1 Alkusanat 
 
Oheinen raportti on tiivistelmä Muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamo ry:n vuonna 2020 
tekemän työmarkkinakyselyn keskeisistä tuloksista.1 Raportti on jaettu kuuteen ala- 
lukuun, joissa käsitellään liiton jäsenkunnan profiilia ja työmarkkina-asemaa, muotoi-
lualan palkansaajien ansiotasoa ja sen kehitystä, työaikaa ja työhyvinvointia, yrittäjyyttä 
sekä toimintaa freelancerina ja taiteilijana. Kyselyyn vastasi yhteensä 400 muotoilualan 
ammattilaista, joista päätoimisina palkansaajia toimi 225 henkilöä ja yrittäjinä 122 hen-
kilöä. Loput vastaajat edustivat muita ammattiasemia. 
 
Kyselyä täydentävät Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto ja palkka-
rakennetilasto, josta on saatavilla työllisyys- ja palkkatilastoja tietyistä muotoilualan am-
mattilaisista.2 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta sekä alueellisesta yritystoiminta-
tilastosta on saatu lisätietoja muotoilutoimistojen3 palkkojen kehityksestä ja työvoima-
kustannusten osuudesta yritysten liiketoiminnassa.  Raportin on laatinut tutkija Pekka 
Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Ornamon yhteyshenkilönä on ollut 
asiantuntija Asta Boman-Björkell.    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 Kysely suoritettiin tammi-helmikuussa 2020. Määräaikoihin mennessä kyselyyn vastasi 400 henkilöä.  
2 Muotoilualan ammatteja ovat virallisen ammattiluokituksen mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijat, graafiset ja 
multimediasuunnittelijat, sisustussuunnittelijat ja käsityötuotteiden valmistajat. Ammattiluokituksen mukaisia 
palkkatilastoja täydentävät henkilöiden koulutusasteen mukaiset palkkatilastot, joita on saatavilla artesaanien, artenomien 
sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon sekä 
kuvataiteen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon 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). 
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2 Jäsenkunnan profiili ja työmarkkina-asema 

2.1 Kyselyyn vastanneiden perustiedot 

Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn vastasi määräaikoihin mennessä 400 hen-
kilöä. Kyselyt suoritettiin tammi-helmikuussa. Vastanneiden määrä oli hieman pienempi 
kuin edellisenä vuonna (412 henkilöä) ja samaa luokkaa kuin vuonna 2018 (401 henki-
löä). Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia oli sisustusarkkitehtejä tai -suunnittelijoita. 
Muotoilijoita vastanneista oli viidennes. Muita tärkeitä ammattinimikkeitä olivat teol- 
linen muotoilija, taiteilija, vaatetus- ja tekstiilisuunnittelija, opettaja ja palvelumuotoilija 
(Kuvio 1).  

Sukupuoleltaan vastanneista naisia oli 82 prosenttia, miehiä 17 prosenttia ja tuntematto-
mia yksi prosentti. Vastanneiden ikäryhmistä suurin oli 30-39 -vuotiaat. Alle 30 –vuoti-
aita oli 17 prosenttia vastanneista. Nuorten ikäluokka ei ole kovin suuri, sillä muotoiluala 
vaatii korkeakoulutusta ja alle 25-vuotiaat muotoilualan tulevaisuuden työlliset ovat vasta 
opiskelemassa. Ikääntyneitä 60 vuotta täyttäneitä oli kymmenesosa vastanneista. 54 pro-
senttia jäsenkunnasta on 30-49 -vuotiaita, mutta koko työvoimasta tämänikäisten osuus 
on vain 44 prosenttia (Kuvio 2).  

Noin 53 prosentilla kyselyyn vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakou-
lutus ja 42 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto (AMK, yms.) (Kuvio 3). Ornamon 
jäsenkunta on koulutetumpaa kuin koko työllinen työvoima keskimäärin, sillä maamme 
työllisestä työvoimasta vain 35 prosentilla oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto vuonna 2019. Kyselyyn vastanneet olivat 
kokenutta väkeä, sillä 53 prosenttia on ollut työelämässä yli kymmenen vuotta. Yli 20 
vuotta alalla toimineita oli peräti 29 prosenttia. 

Noin 58 prosenttia kyselyyn osallistuneista asui pääkaupunkiseudulla, mikä johtuu alan 
erityisosaamisen ja asiakkaiden keskittymisestä alueelle. Myös lähes puolet muotoilutoi-
mistoista eli muotoilualan KIBS-yrityksistä4 sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Jos pääkau-
punkiseudun ulkopuolinen Uusimaa otetaan huomioon, peräti 65 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista oli Uudeltamaalta (Kuvio 4). Seuraavaksi suurimpien maakuntien, Varsinais-

4 KIBS = Knowledge Intensive Business Services. Muotoilutoimistot ks. toimialaluokitus (Nace 741). 

Muotoilualan palkansaajat luottavat tulevaisuuteen, sillä 80 prosenttia alan palkan-
saajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Optimismi on tosin hieman 
heikentynyt edellisestä vuodesta, sillä 13 prosenttia pitää irtisanomisia tai lomautuksia mah-
dollisina. Tämä käy ilmi Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselystä, jossa selvitettiin  
järjestön jäsenten työelämän kysymyksiä. 

Kyselyyn vastanneista palkansaajista 75 prosenttia työskenteli vakituisessa koko- 
aikatyössä ja 11 prosenttia määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyösuhteessa oli 13 
prosenttia palkansaajista. Yksityisissä yrityksissä palkansaajista työskenteli 78 prosenttia, 
kunta- ja valtio-organisaatioissa 18 prosenttia ja voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä 
kuusi prosenttia vuonna 2020. 

Muotoilualan palkansaajista 40 prosenttia toimi konsultointi- ja suunnittelutehtävissä. 
Runsas viidennes oli tuotekehityksen puolella ja runsas kymmenesosa toimi koulutus- ja 
opetustehtävissä. Loppuosa toimi johtotehtävissä, strategisessa suunnittelussa ja muissa  
tarkemmin erittelemättömissä työtehtävissä. Varsinaisesti esihenkilötehtävissä työskenteli 
kahdeksan prosenttia palkansaajista. 
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Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon osuus oli yhteensä runsas viiden-
nes vastaajista.   

Kuvio 1 Ornamoon kyselyyn vastanneet ammattinimikkeittäin 2020, prosenttia vastan-
neista (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

Kuvio 2 Ornamon kyselyyn vastanneet ja Suomen työvoima keskimäärin ikäluokittain 
2020, prosenttia (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020; Työvoimatutki-
mus, Tilastokeskus). 
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Kuvio 3 Ornamon kyselyyn vastanneet koulutusasteen mukaan 2020, prosenttia vastan-
neista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
 
Kuvio 4 Ornamon kyselyyn vastanneiden asuinpaikat 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: 

Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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2.2 Työmarkkina-asema 
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistuneista 56 prosenttia oli palkansaajia ja 27 pro-
senttia yrittäjiä (Kuvio 5). Ilman yritysmuotoa työskentelevät freelancerit ja taiteilijat 
asettuvat työmarkkina-asemansa perusteella lähelle yrittäjiä, mutta heitä oli vain seitse-
män prosenttia vastanneista. Opiskelijoita ja työttömiä oli yhteensä viisi prosenttia ja tar-
kemmin erittelemättömiä kaksi prosenttia. Ornamon jäsenistöön kuuluu myös eläkeläisiä, 
mutta heidän osuutensa kyselyyn osallistuneista oli vain neljä prosenttia, sillä kysely 
koski lähinnä vain töissä käyviä henkilöitä.5 
  
Kuvio 5 Ornamon kyselyyn vastanneet pääasiallisen ammattiaseman mukaan 2020, pro-

senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
  

 
 
Palkansaajien profiili 
Palkansaajista 76 prosentilla oli vakituinen kokoaikatyö vuonna 2020. Noin yksitoista 
prosenttia työskenteli määräaikaisessa kokoaikatyössä. Ornamon jäsenet poikkeavat  
kaikista palkansaajista siinä, että osa-aikatyötä tekevien osuus ja etenkin vakituisessa työ-
suhteessa olevien osa-aikatyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista on muotoilualalla 
hieman pienempi kuin maamme koko työllisessä työvoimassa keskimäärin. Sitä vastoin 
vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden osuus on muotoilualalla keskiarvoa suurempaa 
(Taulukko 1).  
 
Ornamon kyselyyn vastanneista palkansaajista 78 prosenttia työskenteli yksityisessä yri-
tyksessä vuonna 2020. Kuntayhteisöissä, valtio-organisaatioissa ja muissa julkisyhtei-
söissä työllistyi kahdeksantoista prosenttia palkansaajista. Yleishyödyllisessä yhteisössä 
toimi neljä prosenttia (Kuvio 6). Kyselystä ilmeni, että 55 prosenttia palkansaajista työs-
kenteli keskisuurissa 50-249 henkilön tai suurissa vähintään 250 henkilön 

 
5 Jotkut eläkeläiset saattavat jatkaa työelämässä osa-aikaisina yrittäjinä. 
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organisaatiossa. Osuus on suuri, sillä tämänkokoisia yrityksiä on vain prosentti Suomen 
kaikista yrityksistä (pl. alkutuotanto).6    
 
Taulukko 1 Ornamon kyselyyn vastanneet palkansaajat ja kaikki palkansaajat työsuhdetyypin 

mukaan vuonna 2020 (keskiarvo), prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 
2020; Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). 

  
 Osuus Ornamon 

kyselyyn vastan-
neista, % 

Osuus maamme 
kaikista palkan-
saajista, % 

Kokoaikatyössä 87,4 83,9 
- vakituinen kokoaikatyö 76,1 73,1 
- määräaikainen kokoaikatyö  11,3 10,8 
Osa-aikatyössä 12,6 16,1 
- vakituinen osa-aikatyö 5,4 11,1 
- määräaikainen osa-aikatyö  7,2 5,0 
Yhteensä 100,0 100,0 

 
 
Kuvio 6 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien työnantajatyypit 2020, prosenttia 

vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 
Muotoilualan palkansaajista 40 prosenttia toimi konsultointi- ja suunnittelutehtävissä. 
Runsas viidennes oli tuotekehityksen puolella ja runsas kymmenesosa toimi koulutus- ja 
opetustehtävissä. Loppuosa toimi johtotehtävissä, strategisessa suunnittelussa ja muissa 
tarkemmin erittelemättömissä työtehtävissä (Kuvio 7). Yli 90 prosenttia kyselyyn vastan-
neista oli tavallisia työntekijöitä tai toimihenkilöitä, vaikka heistä miltei joka kolmannen 
työtehtäviin kuului työnjohtoa. Varsinaisia esimiehiä oli kyselyyn vastanneista kahdek-
san prosenttia vuonna 2020. 
  

 
6 Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä työskentelevien huomattava osuus tarkoittaa sitä, että Ornamon työmarkkinaky-
selyjen tulokset antavat suuntaa-antavan kuvan koko työmarkkinakentän tilanteesta varsinkin, kun puhutaan tärkeistä 
työelämäkysymyksistä, kuten työpaikkojen työilmapiiristä, johtamisesta, koulutuksesta ja työajoista. 
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Kuvio 7 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien toimenkuva 2020 (Lähde: Ornamon 
työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
2.3 Yleinen työllisyyskehitys 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimis-
toissa oli joulukuun 2019 lopussa 257 700 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 200 henkilöä 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta työttömien määrä lisääntyi 29 100 henki-
löllä. Työttömyys kasvaa usein joulukuussa, mikä johtuu ammatillisten koulujen päätty-
misestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisem-
mästä päättymisestä joulukuun aikana. Keskimäärin työttömiä oli 240 000 vuonna 2019, 
mikä oli 15 500 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. 
 
Vertailu vuoden 2018 joulukuuhun kuitenkin osoittaa, että työttömyyden lasku on pysäh-
tymässä. Samanaikaisesti kannattaa muistaa, että työttömyystilastoja kaunistavat työttö-
mien työnhakijoiden eläköityminen. Myös lomautukset ovat kasvussa, sillä joulukuussa 
työhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 700 henkilöä eli 6 300 enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 9,8 prosenttia työvoimasta.7 To-
sin pitkäaikaistyöttömien8 määrä on alentunut. Heitä oli 63 000 henkilöä eli 3 800 henki-
löä vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
 
Laajan työttömyyden käsitteen mukaisesti työttömien työnhakijoiden ja erilaisten työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden tai palvelujen piirissä olleiden määrä oli 368 500 henkilöä 
joulukuussa 2019.9 Palvelujen piirissä oleviin lasketaan palkkatuilla ja valtiolle tukityöl-
listetyt, starttirahan saajat, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, työharjoittelussa 

 
7 Alueellisesti työttömyys oli suurinta Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusalueilla, joissa 
työttömiä työnhakijoita oli 12-14 prosenttia työvoimasta. Työllisyystilanne (pl. Ahvenanmaa) oli parhain Uudellamaalla, 
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, jossa työttömiä on alle yhdeksän prosenttia työvoimasta. Ahvenanmaalla työttö-
myysaste oli alle neljä prosenttia. 
8 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleet. 
9 Määrä oli 4 400 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä johtuu palveluissa olevien määrän pienenemisestä. 
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sekä työ- ja koulutuskokeilussa olevat. Heihin luetaan myös vuorotteluvapaasijaisena 
työskentelevät, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat sekä omaehtoisessa opiskelussa 
työttömyysetuudella olevat.  
 
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys aleni 600 työhakijalla edellisestä vuodesta, mutta 
heistä työttöminä oli yhä 32 800 henkilöä. Ikääntyvien yli 50 –vuotiaiden henkilöiden 
puolella työttömyys pysyi lähes ennallaan, eli noin 95 100 henkilössä. Suhteellisesti eni-
ten työttömyys on aleni alemmalla ja ylemmällä perusasteella sekä alimmalla korkea-
asteella, keskiasteen ja alemman korkea-asteen koulutuksen saaneilla. Sen sijaan korke-
asti koulutettujen työttömyys kääntyi kasvuun, mikä on voinut osaltaan heikentää korke-
asti koulutettujen naisten tilannetta.10 
 
Vaikka työttömyys lisääntyi, avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin 55 400 
joulukuussa 2019, mikä oli 9 500 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten avoi-
mia työpaikkoja oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä prosessi- ja kulje-
tustyöntekijöille. Samanaikainen työttömyys ja suuri avointen työpaikkojen määrä on 
osoitus työvoiman ammatillisesta ja alueellisesta kohtaanto-ongelmasta. Osa avointen 
työpaikkojen määrästä johtuu luonnollisesta työpaikkojen vaihtuvuudesta, mikä voi olla 
vilkkaampaa vuoden loppupuolella. 
 
Työllisyys Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
Työttömyyttä seurataan Suomessa myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perus-
teella. Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisis-
taan, mikä johtuu tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoi-
den käytettävissä olon osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto perustuu 
lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus nou-
dattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja EY:n tilasto-
viraston Eurostatin käytäntöjä. 
 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu 15–74-vuotiaasta väestöstä poimittuun 
otospohjaiseen kyselytutkimukseen. Työvoimatutkimuksessa työtön on henkilö, joka tut-
kimusviikolla on työtä vailla (ei ollut palkkatyössä tai tehnyt työtä yrittäjänä), on etsinyt 
työtä aktiivisesti viimeisten neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloit-
taa 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.11  
 
TEM:n työnvälitystilastossa ei työttömälle ole yhtä tiukkoja työnhaun kriteerejä kuin Ti-
lastokeskuksen työvoimatutkimuksessa. Työnvälitystilastossa työtön on työnhakija, joka 
on ilman työtä eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa. Työnvälitystilastossa työt-
tömiin luetaan työnhakijaksi ilmoittautuneet kokonaan lomautetut. Sitä vastoin työttö-
miksi työnhakijoiksi ei lueta työttömyyseläkkeen saajia eikä päätoimisia koululaisia ja 
opiskelijoita – ei edes loma-aikoina. Käytännössä työnvälitystilasto kattaa työttömät, 
jotka saavat työttömyyskorvausta. 
 
Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2019 joulukuussa 164 000, mikä oli 
93 000 henkilöä vähemmän kuin TEM:n työnvälitystilastossa oli työttömiä työnhakijoita. 

 
10 Työttömyys kohosi alemmalla ja ylemmällä korkeakouluasteella neljä prosenttia ja tutkijakoulutusasteella seitsemän 
prosenttia vuoden 2018 joulukuusta. 
11 Työttömäksi luetaan myös opiskelija ja työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää yllä mainitut kriteerit. 
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Työvoimatutkimuksen mukainen työttömyysaste oli 6,0 prosenttia. Edellisestä vuodesta 
työttömien määrä kasvoi 18 000 henkilöllä ja työttömyysaste nousi 0,6 prosenttiyksiköllä. 
Suurin Tilastokeskuksen ja TEM:n työttömyyslukujen eroja selittävä tekijä on piilotyöt-
tömyys.12 Piilotyöttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 
2019 peräti 115 000 henkilöä.  
 
Työllisyyskehityksen arviointia 
Suomen kesällä 2019 toimintakautensa aloittaneen hallituksen tavoitteena on nostaa työl-
lisyyttä 60 000 henkilöllä ja 15-64 –vuotiaiden työllisyysastetta 75 prosenttiin vuoden 
2023 loppuun mennessä. Jo vuoden 2020 syksyllä hallituksella tulisi olla osoitettavissa 
päätösperusteisesti 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet. Työkaluina tulevat ole-
maan työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, yksilöllisen työnhaun tuki, 
työkykyohjelman toteutus, työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen ja työlainsäädän-
nön ja paikallisen sopimisen uudistaminen. 
 
Hallituksen tavoite on haasteellinen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa tuotan-
non kasvu on hidastunut ja kansainvälisen talouden kehitykseen sisältyy paljon epävar-
muustekijöitä. Osaltaan hallituksen tavoitetta tukee tilastollisesti työvoiman nopea elä-
köityminen. Palkkatukityöllistäminen ja muu julkisia tulonsiirtoja vaativa matalapalkka-
alojen työllisten määrän kasvattaminen ei paranna kuitenkaan valtiontaloudellista tilan-
netta tai tuo kestävää ratkaisua. Sama koskee tilannetta, jossa työllisyysastetta paranne-
taan tilastollisesti osa-aikatyötä lisäämällä.   
 
Työllisyysasteen tulkintaa voidaan havainnollistaa vertaamalla 2000-luvun alun nousu-
kauden huippuvuotta 2008 vuoteen 2019.13 Vuonna 2008 työllisyysaste oli 70,6 prosent-
tia eli heikompi kuin vuonna 2019 (72,6 %), vaikka työllisten määrä oli vuonna 2008 noin 
10 000 henkilöä suurempi ja työttömien määrä pienempi kuin yksitoista vuotta myöhem-
min. Syynä on, että työllisyysaste lasketaan suhteuttamalla työllisten määrä samanikäisen 
väestön kokonaismäärään, joka oli 15-64 -vuotiaiden osalta vuonna 2019 noin 108 000 
henkilöä pienempi kuin vuonna 2008. 
 
Tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon se, että Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
työllisten määrä kuvaa vain työssä olevien ihmisten nuppilukua eikä työn määrää, jota 
mitataan tehdyillä työtunneilla. Tosiasiassa työllisyysaste mittaa tutkimusviikon aikana 
vähintään tunnin ansiotyötä tehneiden henkilöiden määrää suhteessa määrätynikäisten 
henkilöiden kokonaismäärään. Haastatteluihin perustuvan työvoimatutkimuksen mukai-
nen työllisyysluku on muutoinkin korkeampi kuin hallinnollisiin rekistereihin perustuvan 
työssäkäyntitilaston työllisyysluku.14 
 
Osa työllisyysasteen noususta on johtunut osa-aikatyöntekijöiden ja alityöllistettyjen 
määrän kasvusta. Alityöllistetty on henkilö, joka tekee vastentahtoisesti osa-aikatyötä 
mutta haluaisi tehdä enemmän työtunteja. Työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikatyön-
tekijöitä oli 386 000 henkilöä ja alityöllistettyjä 134 000 henkilöä vuonna 2019. Vuodesta 
2008 osa-aikatyöntekijöiden määrä on lisääntynyt 70 000 henkilöllä ja alityöllistettyjen 

 
12 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. 
13 Työvoiman kokonaismäärä (15-64 -vuotiaat työlliset ja työttömät) oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
vuosina 2008 ja 2019 yhtä suuri eli noin 2 669 000 henkilöä. 
14 Osa selityksen työvoimatutkimuksen suurempaa työllisyyslukuun on, että työvoimatutkimus voi sisältää esimerkiksi 
epäviralliseen talouteen kuuluvia piilotyöllisiä 
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henkilöiden määrä 30 000 henkilöllä. Osa-aika- ja alityöllisten määrän kasvu oli nopeaa 
myös edellisellä hallituskaudella (Kuvio 8). 
 
Kokopäivätyöllisten määrä onkin alentunut 80 000 henkilöllä vuosina 2008-19. Työlli-
syyden kasvun painottuminen osa-aikatyövoimaan ja alityöllistettyihin johtaa siihen, että 
heidän toimeentuloaan joudutaan tukemaan tulonsiirroin. Eli osa-aikatyöntekijöiden tuot-
tamat verorahat eivät riitä kattamaan heidän tarvitsemistaan julkisista palveluista ja tu-
lonsiirroista aiheutuneita kustannuksia. Samaan tilanteeseen joudutaan myös silloin, jos 
työllisyyden kasvu painottuu palvelualojen matalapalkka-aloille, vaikka työpaikat olisi-
vat kokopäiväisiä. 
 
Suomen työllisyyden hoidossa kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota tuottavuuteen ja 
investointien tasoon, joka on ollut heikkoa. Esimerkiksi Ruotsissa investoidaan enemmän 
tuottavuutta nostavaan tietotekniikkaan, ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä uusien tuot-
teiden ja palvelujen tutkimukseen ja kehitykseen. Tuottavuuden koheneminen lisää yri-
tysten kilpailukykyä ja tuotannon määrää. Yritysten kannattavuuden ja tuotannon määrä 
kasvu mahdollistaa uuden henkilöstön palkkaamisen, mikä parantaa työllisyyttä kestä-
vällä ja luonnollisella tavalla.   
 
Kuvio 8 15-64 –vuotiaiden osa-aikatyöntekijöiden, alityöllistettyjen ja työllisyysasteen 

kehitys 2008-19 Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). 
 

 
 

2.4 Muotoilijoiden työllisyysnäkymät 
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 80 prosenttia suhtautuu luot-
tavaisesti tulevaisuuteen ja pitää työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana vuo-
den 2020 alussa. Optimismi oli lähes yhtä vahvaa kuin vuosi takaperin. Vastanneista tosin 
yhdeksän prosenttia piti irtisanomisia mahdollisena ja todennäköisenä, kun heitä oli 
kolme prosenttia vuonna 2019. Sen sijaan lomautuksia piti mahdollisena ja todennäköi-
sinä vain neljä prosenttia vastaajista (Kuvio 9). Vastanneista kahdeksan prosenttia ei 
osannut tai halunnut vastata kysymykseen. 
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Kyselyyn vastanneiden palkansaajien työnantajista 42 prosenttia oli lisännyt työntekijöi-
den määrää vuonna 2019. Vain 14 prosentissa työpaikkoja henkilöstön määrä on alentu-
nut. Luottamusta työmarkkinatilanteen vakauteen ja omaan osaamiseen osoittaa se, että 
yli 70 prosenttia palkansaajista uskoi, että omaa ammattia ja työkokemusta vastaavanlai-
sen työn saanti on helppoa työttömyyden kohdatessa. Runsas neljännes koki, että uuden 
työpaikan saanti olisi vaikeaa tai liki mahdotonta. Tämän ryhmän osuus on noussut hie-
man viime vuodesta (Kuvio 10). 
 
Kuvio 9 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien varmuus työpaikan säilymisestä lä-

hitulevaisuudessa 2020, prosenttia vastanneista (Ornamon työmarkkinakysely 2020) 
 

 
 

 
Kuvio 10 Omaa ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saanti kohtuullisessa ajassa työttö-

myyden kohdatessa 2020, prosenttia vastanneista palkansaajista (Ornamon työ-
markkinakysely 2020). 
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3 Palkat ja ansiotason kehitys 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
3.1 Palkansaajien ansiotaso 

 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneiden palkansaajien kokonaisansioiden mediaa-
niarvo oli marraskuussa 2019 noin 3 400 euroa. Summa oli Suomessa korkeampi kuin 
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokonaisansioiden mediaani (3 200 eu-
roa) vuonna 2018 mutta selvästi alhaisempi kuin ylemmän korkeakoulututkinnon saanei-
den mediaanipalkka (4 144 euroa) kuukaudessa. Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä 
sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät si-
sällä lomapalkkoja tai tulospalkkioita.  
 
Kuvio 11 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot mar-

raskuussa 2019, euroa (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020).15 
 

 
 

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.  
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Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon kyselyyn vastanneiden kokonais-
ansioiden keskiarvo oli noin 3 500 euroa ja mediaani 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 
2019. Edellisestä vuodesta keskipalkat nousivat noin 100 euroilla. Tilastokeskuksen palk-
karakennetilastojen muotoilualan keskipalkat ovat nousseet viime vuosina. Vuoden 2012 
jälkeen kehitys on ollut myönteistä muun muassa vaate- ja tuotesuunnittelijoilla ja sisus-
tussuunnittelijoilla.  

 Vuositasolla palkkojen korotukset ovat yleensä pieniä ja ne ovat syntyneet lähinnä 
yleiskorotusten kautta, johon voi liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen ko-
rotus. Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Seuraavaksi eniten palkkaan vai-
kuttavat siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuudessa tapahtunut 
muutos. Palkka alenee yleensä vain kriisitilanteessa. Runsas kolmannes palkansaajista oli 
kyselyjen mukaan tulospalkkauksen piirissä vuonna 2020. Rojaltikorvauksia oli saanut 
vain kolme prosenttia palkansaajista.  
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Tässä työmarkkinaraportissa palkkatasoa ei ole tarkasteltu ammattinimikkeen, toimenku-
van tai työnantajan toimialan perusteella. Syynä on, että tarkemman tason rahamääräiset 
tiedot eivät ole tarpeeksi luotettavia julkistettaviksi, mikä johtuu Ornamon kyselyyn vas-
tanneiden pienestä määrästä.16 Palkkatietojen osalta vastanneiden määrä oli vain 225 hen-
kilöä vuonna 2020. Kyselystä saadut palkkatiedot kuvaavat silti hyvin muotoilualan suun-
nittelijoiden tai asiantuntijoiden17 kuukausiansiotasoa, sillä heidän osuutensa kyselyyn 
vastanneista oli 69 prosenttia.    
 
Virallisen ammattiluokituksen mukaiset palkat 
Lisätietoja muotoilualan palkansaajien palkkakehityksestä määrättyjen ammattiryhmien 
osalta on saatavilla Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoista. Ammattiluokituksen mu-
kaiset vertailukelpoiset tilastot ovat käytettävissä tilastovuodesta 2010 lukien. Ne kattavat 
muotoilualalta tuote- ja vaatesuunnittelijat (luokka 2163), graafiset ja multimediasuun-
nittelijat (luokka 2166), sisustussuunnittelijat (luokka 3432) sekä käsityötuotteiden val-
mistajat (luokka 731). Vuodelta 2018 palkkatietoja on saatavilla myös koru-, kulta- ja 
hopeasepistä (luokka 7313)18. 
 
Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijoiden 
säännöllisen työajan keskiansio oli 3 912 euroa kuukaudessa vuonna 2018.19 Graafiset ja 
multimediasuunnittelijat ansaitsivat keskimäärin 3 541 euroa, sisustussuunnittelijat 2 635 
euroa ja käsityövalmistajat 2 696 euroa (Taulukko 2). Palkkatilastot kuvaavat yrityksissä 
työskentelevien alan palkansaajien ansiotasoa. Julkisyhteisöistä (valtio ja kuntayhteisöt) 
palkkatietoja on saatavilla vain graafisten ja multimediasuunnittelijoiden osalta.20 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. Vuosina 2012-18 palkat nousivat sisustussuunnittelussa 14,2 prosenttia sekä tuote- 
ja vaatesuunnittelussa 11,6 prosenttia (Taulukko 2). Näissä ammateissa palkkakehitys on 
ollut viime vuosina nopeampaa kuin kansantaloudessa keskimäärin, sillä Tilastokeskuk-
sen palkkatilastojen mukaan nimelliset palkat nousivat yksityisellä alalla keskimäärin 
vain 7,7 prosenttia vuosina 2012-18.   
  
Myös käsityötuotteiden valmistajien palkat ovat nousussa. Graafisten ja multimediasuun-
nittelijoiden palkkakehitys on ollut sen sijaan heikkoa ja nimelliset palkat ovat jopa hie-
man alentuneet. Naisten keskipalkka on monilla muotoilualoilla yhä pienempi kuin mies-
ten keskipalkka. Erot naisten ja miesten palkoissa ovat pienimmät käsityötuotteiden val-
mistuksessa, jossa naisten palkat olivat 96 prosenttia miesten palkoista vuonna 2018. 
Graafisessa suunnittelussa sekä sisustus-, tuote- ja vaatesuunnittelussa naisten palkat oli-
vat 88-90 prosenttia miesten palkoista. 
. 

 
16 Monien yksittäisten ammattinimikkeiden, toimenkuvien tai työnantajien toimialojen osalta vastaajamäärät jäivät alle 
kahteenkymmeneen tai jopa muutamaan henkilöön, minkä vuoksi saaduista vastauksista laskettavien kuukausipalkkojen 
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. 
17 Konsultointi ja suunnittelu, tuotekehitys- ja suunnittelu sekä muu tutkimus ja kehittäminen. 
18 Koru-, kulta- ja hopeaseppien säännöllisen työajan keskikuukausiansiot olivat 2 797 euroa vuonna 2018. 
19 Säännöllisen työajan kuukausipalkat eroavat kokonaisansioista siten, että ne eivät sisällä yli- ja lisätyöajalta maksettuja 
palkkoja. 
20 Kunnissa graafisten ja multimediasuunnittelijoiden keskikuukausiansiot olivat 3 073 euroa vuonna 2018. 
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Taulukko 2 Säännöllisen työnajan kuukausipalkkojen (keskiarvot) muotoilualan ammateissa 
(yksityinen ala) 2012-18 (Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus).  

 
 Tuote- ja vaa-

tesuunnittelijat 
Graafiset ja 
multimedia-
suunnittelijat 

Sisustus-
suunnitteli-
jat 

Käsityö-
tuotteiden 
valmistajat 

2012, euroa 3513 3641 2307 2592 
2013, euroa 3701 3670 2334 2644 
2014, euroa 3690 3433 2284 2561 
2015, euroa 3660 3514 2280 2472 
2016, euroa 3447 3598 2399 2666 
2017, euroa 3812 3537 2589 2553 
2018, euroa 3919 3541 2635 2696 
Nimellinen kasvu 2017-18 2,8 0,1 1,8 5,6 
Nimellinen kasvu 2012-18, % 11,6 -2,7 14,2 4,0 
Naisten ansiot/miesten ansiot 2018, % 89,5 87,8 87,9 95,8 

 
3.2 Palkat ja koulutustaso 

 
Jos ansiotason katsotaan eräiden muotoilualaan soveltuvien tutkintojen pohjalta, olivat 
Tilastokeskuksen palkkatilastojen mukaiset kuukausipalkat vuonna 2018 yli yksityisen 
alan keskituntiansioiden (3 691 euroa) kuvataiteen erikoisammattitutkinnon suoritta-
neilla, medianomeilla (ylempi AMK-tutkinto), taiteen maistereilla ja taiteen tohtoreilla. 
Palkkakehitys on ollut parhainta artesaaneilla, käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkin-
non, käsi- ja taideteollisuuden AMK-tutkinnon ja medianomin AMK-tutkinnon suoritta-
neilla vuodesta 2012 lukien (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3 Säännöllisen työajan kuukausipalkkojen nimellinen kehitys (keskiarvot) muotoi-

lualaan liittyvien tutkintojen suorittaneiden osalta 2012-18 (Lähde: Yksityisen 
sektorin palkkatilastot, Tilastokeskus).21  

 
 Palkka 

2012, eu-
roa 

Palkka 
2017, eu-
roa 

Palkka 
2018, eu-
roa 

Kasvu 
2012-
18, % 

Kasvu 
2017-
18, % 

Artesaani 2461 2650 2667 8,4 0,6 
Kuvataiteen perustutkinto 2475 2670 2566 4,5 -3,1 
Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto 2284 2544 2470 8,1 -2,9 
Kuvataiteen ammattitutkinto  3581 3316  -7,4 
Kuvataiteen erikoisammattitutkinto  3789 3905  3,1 
Artenomi 3167 3165 3201 1,1 1,1 
Käsi- ja taideteollisuuden AMK 2722 2967 3049 12,0 2,8 
Kuvataiteen AMK 2474 2576 2538 2,6 -1,5 
Medianomi AMK 3162 3387 3409 7,8 0,6 
Käsi- ja taideteollisuuden ylempi AMK  3609 3550  -1,6 
Medianomi ylempi AMK  3989 4025  0,9 
Taiteen maisteri 3734 3816 3886 4,1 1,8 
Kuvataiteen maisteri  3045 2911  -4,4 
Taiteen tohtori 5017 5144 5066 1,0 -1,5 
Yksityisen alan kk-ansiot yhteensä 3428 3631 3691 7,7 1,7 

 
 

21 Keskiarvoina laskettujen kuukausipalkkojen kehitykseen voi liittyä pienestä otoskoosta johtuvia vuosittaisia vaihteluja. 
Mediaanipalkkoja kuvaavat palkkatilastot voisivat antaa palkkakehityksestä tasaisempia aikasarjoja.   
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3.3 Muotoilualan yleinen palkkakehitys 
 
Muotoilualan palkansaajista 64 prosenttia totesi, että palkka oli pysynyt ennallaan 
vuosina 2018-19.22 Palkka oli noussut kolmanneksella ja alentunut kolmella prosentilla 
palkansaajista (Kuvio 12). Palkkojen kehitystä koskeva saldoluku oli plus 31 prosenttia. 
Saldoluku saadaan, kun palkkojen noususta ilmoittaneiden prosenttiosuudesta 
vähennetään palkkojen laskusta ilmoittaneiden prosenttiosuus. Palkkojen noususta 
ilmoittaneiden osuus oli suurempi kuin vuotta aiemmin, joten talouskasvun hidastuminen 
ei ole näkynyt muotoilualalla.  
 
Palkkojen korotukset ovat tavallisesti pieniä, sillä ne ovat pohjautuneet yleensä 
yleiskorotuksiin, johon saattaa liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen 
korotus (Kuvio 13). Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Palkka voi nousta 
myös työntekijän siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuuden 
muutoksen yhteydessä. Lisäksi taustalla voi olla uusi asema tai toimenkuva sekä 
lisäkoulutuksella hankittu pätevyys. Palkka alenee yleensä vain kriisitilanteessa 
(lomautus, lyhennetty työviikko, yms.). 
 
Palkankorotuksista sopimiseen Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat 
suhtautuvat kaksijakoisesti, sillä osa kannattaa paikallista sopimista ja osa nojaa työehto- 
ja virkaehtosopimuksiin. Käytännössä  40 prosenttia oli sitä mieltä, että 
palkankorotuksista on sovittava työpaikalla paikallisesti. Toista ääripäätä edustivat ne 
noin 39 prosenttia vastanneista, joiden mielestä työehto- ja virkaehtosopimuksilla 
määritellään yleiskorotukset kaikille, minkä lisäksi niissä sovitaan työpaikoilla jaettavan 
paikallisen palkkaerän suuruus. 
 
Kuvio 12 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien palkkakehitys 2018-19, prosent-

tia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 
 

 
22 Palkka on pysynyt suurin piirtein ennallaan, jos ansiotason nousu tai lasku on ollut alle 200 euroa. 
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Kuvio 13 Ansiotason muutosten taustatekijät Ornamon kyselyyn vastanneilla 2019, pro-
senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).23 

 

 
 
Tulospalkkaus 
Arviolta kolmannes palkansaajista oli tulospalkkauksen piirissä ja 56 prosenttia ei ollut. 
Yksitoista prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. Määritelmällisesti tulospalkkaus 
on järjestelmä, jossa henkilön saama palkka määräytyy henkilön, ryhmän tai koko orga-
nisaation aikaansaaman työtuloksen perusteella. Tulospalkkaus on tunti- tai kuukausi-
palkkausta täydentävä palkkausmuoto, jolla kannustetaan tärkeinä pidettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Tulospalkkausmuotoja ovat perinteiset ja uudet tavoite- ja tulosjohtami-
sen myötä syntyneet palkkaustavat.24 
 
Ansiotaso 
Vuoden 2020 työmarkkinakyselyn mukaan 37 prosenttia muotoilualan palkansaajista 
tienasi 2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2019 (Kuvio 14). Noin 38 prosenttia 
ansaitsi 3 500-4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron palkkaan ylsi 12 prosenttia 
vastanneista. Alle 2 500 kuukausiansiotasoon jäi myös 12 prosenttia vastanneista. Alim-
paan tuloneljännekseen kuuluu myös osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi alentaa 
tilastollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa. Jakaumissa ei ole tapahtunut kuitenkaan 
suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 
 
Ornamon kyselyyn vastanneista täysin tyytyväisiä palkkaansa oli 40 prosenttia vuonna 
2020. Kuitenkin 59 prosenttia oli sitä mieltä, että palkka on liian pieni suhteessa työteh-
täviin (Kuvio 15). Pienellä palkalla on vaikutusta toimeentuloon etenkin 

 
23 Palkankorotuksiin voi olla henkilöllä useampi kuin yksi syy. 
24 Rojaltikorvauksia oli saanut Ornamon vuoden 2020 kyselyjen mukaan vain kolme prosenttia palkansaajista (kuusi 
henkilöä). Rojaltikorvaus oli keskimäärin 1 350 euroa. 
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pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat korkeat. Näkemys vastaa aiempina 
vuosina saatuja tuloksia. Pääosa (64 %) vastanneista ei pitänyt myöskään palkkausjärjes-
telmiä erityisen kannustavina (Kuvio 16). Tulos oli aiempien vuosien mukaista, joten pa-
rannusta asiassa ei ole ollut nähtävissä.  
 
Kuvio 14 Ornamon kyselyyn vastanneet palkansaajat keskimääräisten kuukausiansioiden 

mukaan tuloluokittain marraskuussa 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Or-
namon työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
 
Kuvio 15 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien tyytyväisyys ansiotasoon 2020, 

prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).   
 

 
 

Alle 2500 euroa 
12 %

2500-3499 euroa 
37 %

3500-4499 euroa 
38 %

Vähintään 4500 
euroa
12 %

40

1

46

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Palkka on sopiva
suhteessa työtehtäviin

Palkka on suuri suhteessa
työtehtäviin

Palkka on hieman liian
pieni suhteessa

työtehtäviin

Palkka on aivan liian pieni
suhteessa työtehtäviin



19 
 

Kuvio 16 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien tyytyväisyys palkkausjärjestel-
mään 2020, prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 

3.4 Palkkojen kehitys muotoilutoimistoissa 
 

Tilastokeskuksen yritystilastojen pohjalta voidaan seurata alan osaamisintensiivisten 
KIBS-alojen (muotoilutoimistojen) palkkojen kehitystä ja verrata sitä yritysten liikevaih-
don ja työn tuottavuuden (liikevaihto per henkilöstö) yleiseen kehitykseen. Muotoilutoi-
mistoihin luetaan graafinen muotoilu (Nace 74101), sisustussuunnittelu (Nace 74102) ja 
teollinen muotoilu (Nace 74109). Vuonna 2018 näillä toimialoilla oli Tilastokeskuksen 
yritystilastojen mukaan 2 048 yritystä, joiden työllisyys oli noin 1 868 henkilöä ja liike-
vaihto 260 miljoonaa euroa.25  
 
Palkansaajien vuosipalkat olivat Tilastokeskuksen yritysmuotoilualan erikoistuneissa 
KIBS-yrityksissä keskimäärin 42 640 euroa vuonna 2018. Tämä vastasi 3 550 euroa kuu-
kautta kohden laskettuna, mikä oli samaa luokkaa kuin Ornamon kyselyssä saatu medi-
aanipalkka, mikä oli 3 500 euroa vuonna 2019. Ansiotaso oli parhain teollisessa muotoi-
lussa ja alhaisin graafisessa muotoilussa. Palkansaajaa kohden laskettuna vuosipalkat 
nousivat muotoilutoimistoissa keskimäärin 15,6 prosenttia vuosina 2013-18. Eniten pal-
kat nousivat sisustussuunnittelun toimialalla.  
 
Vuosipalkkojen nousu oli vuosina 2013-18 kaikilla muotoilualoilla hitaampaa kuin työn 
tuottavuuden (liikevaihto/henkilöstö) kehitys. Tuottavuus on kohonnut, sillä liikevaihto 
on kasvanut paljon nopeammin kuin henkilöstö. Palkkasumman ja tuottavuuden kehitystä 
koskevassa vertailussa kannattaa ottaa tosin huomioon, että merkittävä osa muotoilutoi-
mistojen henkilöstöstä on yrittäjiä, joiden saamat yrittäjätulot ja osingot eivät sisälly 

 
25 Kaikkien muotoilualojen liikevaihto kasvoi vuosina 2013-17, mutta vuonna 2018 kasvu jatkui vain teollisessa muotoi-
lussa, jossa liikevaihdon kasvu on ollut muutoinkin reippainta 2010-luvulla.  Muotoilualojen henkilöstö pieneni vuosina 
2013-16. Henkilöstö on kääntynyt nousuun vuodesta 2017 lukien, mutta se oli vuonna 2018 edelleen alhaisempi kuin 
viisi vuotta aiemmin. 
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palkkasummiin. Keskimäärin yrittäjiä oli 29 prosenttia muotoilutoimistojen henkilöstä. 
Osuus oli suurin graafisessa muotoilussa (Kuvio 17). 
 
Taulukko 4 Keskimääräisten vuosipalkkojen ja tuottavuuden (liikevaihto/henkilöstö) nimel-

linen kasvu muotoilutoimistoissa 2013-18 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpää-
töstilastot, Tilastokeskus). 

   
 Graafinen muo-

toilu, euroa 
Sisustussuunnit-
telu, euroa 

Teollinen muo-
toilu, euroa 

Yhteensä, 
euroa 

2013 38500 33700 38800 36900 
2014 39300 36800 38800 38200 
2016 38580 37733 41441 39304 
2017 39786 40654 42710 41226 
2018 41013 41892 44326 42642 
Vuosipalkan kasvu:     
- 2013-18, % 6,5 24,3 14,2 15,6 
Tuottavuuden nousu:     
- 2013-18, % 28,4 45,3 64,4 51,3 

 
 
 
Kuvio 17 Muotoilutoimistojen henkilöstö jaettuna palkansaajiin ja yrittäjiin 2018 (Lähde: 

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus) 
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4 Työaika ja työhyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.1 Työviikon pituus ja ylityöt 

 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät vuonna 2019  
mediaanilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa keskiarvon ollessa 37,2 tuntia viikossa.  
Keskiarvona mitattuna työtuntien määrä kohosi hieman edellisestä vuodesta. Erot työ-
viikon toteutuneessa pituudessa ovat suuria, koska 36 prosenttia työskenteli vähintään 40 
tuntia viikossa. Ihanteellisen työviikon pituus olisi kyselyyn vastanneiden mielestä 37 
tuntia, jos asiaa mitataan mediaanilukuna. Keskiarvolla mitattu ihanteellisen työviikon 
pituus jäisi 34,2 tuntiin (Taulukko 5). 
 
Ihanteellisessa tilanteessa vähintään 41 tunnin työviikkoja tekevien osuus poistuisi lähes 
täysin. Pitkää työviikkoa tekevistä valtaosa vähentäisi työtuntien määrää, jos se olisi käy-
tännössä mahdollista. Samoin toimisivat monet 40-40,5 tuntia viikossa työskentelevät. 
Sitä vastoin pääosa 20-36 tuntia viikossa työskentelevistä pidentäisi työviikon pituutta, 
koska he tarvitsevat lisää työtunteja toimeentulonsa vuoksi. Kokonaisuudessaan voidaan 
todeta, että todellisten ja ihanteellisten työtuntien määrä oli suurin piirtein yhtä kaukana 
toisistaan kuin vuonna 2018. 
 
Ornamon kyselyyn vastanneiden muotoilijoiden työviikko on hieman pidempi kuin suo-
malaisilla palkansaajilla keskimäärin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
palkansaajien keskimääräisen tehdyn työviikon pituus oli koko- ja osa-aikatyössä 36,4 
tuntia vuonna 2018, kun ylemmät ja alemmat toimihenkilöt sekä työntekijät lasketaan 
yhteen.26 Miehillä se oli 38,0 tuntia ja naisilla 34,8 tuntia.27 Työviikko pitenee, jos siirry-
tään työntekijöistä ylempiin toimihenkilöihin taikka, jos tarkastelun kohteena ovat vain 
kokopäivätyössä olevat palkansaajat.  
 
 

 
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. 

Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan muotoilualan palkansaajat työskentelevät  
keskimäärin 38 tuntia viikossa mediaaniluvulla mitattuna. Yli 35 prosenttia työskentelee  
vähintään 40 tuntia viikossa. Ihanteellisissa olosuhteissa vähintään 40 tuntia työskentelevien 
osuus tipahtaisi 15 prosenttiin. Samanaikaisesti merkittävä osa alle 36 tuntia työskentelevistä 
pidentäisi työaikaansa.  

Etätöiden tekeminen on yleistynyt muotoilualalla vauhdilla. Työmarkkinakyselyn  
mukaan 75 prosentilla palkansaajista on mahdollisuus tehdä etätöitä kotona. Lisäksi vii- 
dennes kyselyyn vastanneista haluaisi tehdä etätöitä, mutta se ei ole vielä mahdollista. Etä-
töiden yleistyminen saattaa olla yhtenä syynä työpaikkojen ulkopuolella tehtyihin ylitöihin, 
josta ei ole maksettu korvauksia. 

Työilmapiirin arvioidaan olevan varsin hyvä ja kannustava muotoilijoiden muodosta-
missa työyhteisöissä. Kehittämistarpeet koskevat esihenkilöiden antamia palautteita ja töiden  
organisointiin liittyviä puutteita. Puutteet työn organisoinnissa voivat johtaa työpaikoilla  
tapahtuvaan sähläämiseen, töiden epätasaiseen jakautumiseen tai siihen, että työntekijöiden 
työpanos ei ole tehokkaassa käytössä.   
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Taulukko 5 Muotoilualan palkansaajien toteutunut ja ihanteellinen työviikon pituus 2019, 
prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

 
 Toteutunut työ-

viikko (h), prosent-
tia vastanneista  

Ihanteellinen työ-
viikko (h), prosenttia 
vastanneista 

Ihanteellinen 
miinus toteu-
tunut, % 

Alle 20 h 5,3 1,8 -3,6 
20-36 h 12,4 44,9 32,4 
37-37,5 h 25,8 28,0 2,2 
38-39 h 20,9 10,7 -10,2 
40-40,5 h 21,8 13,8 -8,0 
Väh. 41 h 13,8 0,9 -12,9 
Yhteensä 100,0 100,0 0,0 
Työviikko (mediaani h) 38,0 37,0 -1,0 
Työviikko (keskiarvo h) 37,2 34,2 -3,0 

 
Ylityöt ja työskentely työpaikan ulkopuolella 
Ylitöiden tekeminen on Suomessa yleistä yksityisellä ja julkisella alalla. Monet työn 
antajat ajautuisivat vaikeuksiin, jos säännöllisen työajan päälle tehtävien ylitöiden teke-
minen loppuisi. Ylitöitä tehdään monesta syystä. Siihen vaikuttaa sekin, että ylitöiden 
teettäminen on suhteellisen halpaa verrattuna uuden työntekijän palkkaamiseen. Orna-
mon vuoden 2019 työmarkkinakyselyn mukaan noin 54 prosenttia muotoilualan palkan-
saajista oli tehnyt ylitöitä rahallista korvausta (palkkaa) tai vapaa-aikana annettua kor-
vausta vastaan loka-marraskuussa 2018.  
 
Vuoden 2020 työmarkkinatiedustelussa ei kysytty rahallista korvausta tai vapaa-aikana 
annettua korvausta vasten tehdyistä ylitöistä. Sen sijaan korvauksetta ylitöitä oli tehnyt 
runsas viidennes vastanneista marras-joulukuussa 2019. Korvauksettomat ylityöt liittyvät 
usein työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan työntekoon. Työpaikan ulkopuolella tapahtu-
van työnteon yleistymisestä kertoo se, että miltei 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli 
tehnyt säännöllisesti tai satunnaisesti töitä varsinaisen työpaikan ulkopuolella kotona (tai 
työmatkalla) vuonna 2019 (Kuvio 18). 
 
Kuvio 18 Muotoilualan palkansaajien työskentely työpaikan ulkopuolella (kotona tai työ-

matkalla) 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 
2020). 
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Noin neljännes Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista kertoi, että he 
ovat vastaanottaneet työajan ulkopuolella viikoittain tai päivittäin työhön liittyviä yhtey-
denottoja marras-joulukuussa 2019. Päivittäin yhteydenottoja heistä oli saanut seitsemän 
prosenttiyksikköä. Satunnaisia yhteydenottoja on saanut lähes joka toinen palkansaajista. 
Useimmat työntekijät vastaavat tunnollisesti yhteydenottoihin, vaikka niihin ei olisikaan 
välttämättä pakko reagoida. Ainoastaan vajaa neljännes ei ole saanut työhön liittyviä  
yhteydenottoja työajan ulkopuolella (Kuvio 19).  
 
Kuvio 19 Muotoilualan palkansaajien kokemukset työajan ulkopuolelta tulevista yhtey-

denotoista marras-joulukuussa 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon 
työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
Etätyömahdollisuudet ovat lisänneet työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa työntekoa. Noin 
75 prosentilla kyselyyn vastanneista on tilaisuus tehdä etätöitä, ja 63 prosenttiyksikköä 
heistä haluaa käyttää mahdollisuutta hyväkseen (Kuvio 20). Lisäksi noin viidennes halu-
aisi tehdä etätöitä, mutta tämä ei ole työpaikalla mahdollista.28 Asiantuntijoiden mukaan 
etätöitä tehdään, kun halutaan keskittyä ja päästä pois avokonttorien hälystä. Kotona ei 
tule välttämättä yhtä paljon keskeytyksiä kuin varsinaisella työpaikalla, minkä lisäksi 
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu. 
 
Etätöissä myös pitkät työmatkat jäävät pois, jolloin työntekijöillä on enemmän aikaa  
lepoon ja liikuntaan. Tämä voi parantaa työhyvinvointia ja lisätä työn tuottavuutta. Asi-
asta on tehty tosin vähän tutkimuksia, vaikka ilmiö on laajentunut nopeasti. Etätöiden 
yleistyminen mahdollistaa myös eri paikkakunnilla asuvien henkilöiden palkkaamisen. 
Negatiivisina asioina voidaan pitää yhteisöllisyyden katoamista, jos entistä useampi tekee 
pääosan työajasta kotona. Etätyö vaatii lisäksi kunnolliset työvälineet ja riittävät hyvät 
työtilat, eikä kaikkia työtehtäviä voi tehdä etätyönä.  
 

 
28 Yli 50 prosentilla vastanneista on mahdollista sopia joustotyöajoista. Joustotyöaikajärjestelyillä tarkoitetaan sitä, että 
työntekijä voi päättää itsenäisesti työntekoajasta ja -paikasta työnantajan ja työntekijän sopimien rajojen puitteissa.    
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Työpaikan ulkopuolella tehtävän työnteon yleistyminen on osaltaan vaikeuttanut todel-
listen työtuntien laskentaa. Noin 22 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että työskentelyä 
työpaikan ulkopuolelle ei arvioida työaikaan. Työaikakirjanpidon ulkopuolelle jääneiden 
ja ehkä osin palkattomien työtuntien suuri määrä kertoo siitä, että osa todellisista teh-
dyistä työtunneista on jäänyt työaikaa mittaavien tilastojen kuten Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen ulkopuolella. Seurauksena on, että työn tuottavuus voi olla toimialalla 
heikompaa kuin viralliset tilastot osoittavat.  
 
Kuvio 20 Muotoilualan palkansaajien mahdollisuus tehdä etätöitä 2019, prosenttia vas-

tanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 
Työntekijän vaikutusmahdollisuudet työaikaan 
Ainoastaan 45 prosenttia Ornamon vuoden 2020 kyselyyn vastanneista palkansaajista  
ilmoitti, että he voivat vaikuttaa paljon tai melko paljon työaikojen kokonaispituuteen. 
Vielä pienempi osuus voi vaikuttaa työtekopaikkaansa. Työpaikkakohtaisesta joustavuu-
desta kertoo silti se, että 67 prosenttia pystyy vaikuttamaan työnteon alkamis- ja loppu-
misajankohtiin. Vaikutusmahdollisuudet vapaiden ja lomien pitämisajankohtiin ovat 
myös 63 prosentilla vastanneista erittäin tai melko hyvät, joskin 15 prosentilla vaikutus-
mahdollisuudet ovat huonot (Kuvio 21). 
 
Noin 42 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että heidän työpaikoillaan oli käytössä tai  
tekeillä työaikapankki vuoden 2020 vaihteessa. 34 prosenttia kertoi, että työpaikalla ei 
ole työaikapankkia ja peräti 24 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen, mikä oli yllät-
tävää. Varsinaisesti työaikapankki on liukuvan työajan mahdollistava laskentatapa ja sen 
toimintaperiaate on yksinkertainen. Jos työssä ollaan kauemmin kuin työntekijän perus-
työaika on, tuntipankkiin kertyy plussasaldoa, ja kun työssä ollaan vähemmän kuin  
perustyöaika, tuntipankista vastaavasti vähenee saldoa.29  

 
29 Työaikapankki mahdollistaa työpaikoilla joustavan työhöntulo- ja lähtöajan sekä tuntikertymien korvaamisen palkal-
lisena 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.  
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Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 44 prosenttia Ornamon työmarkkinakyselyyn 
vuonna 2020 vastanneista palkansaajista tekisi mielellään vähemmän töitä kuin nykyisin. 
Heistä osa olisi valmis jopa alentamaan palkkaansa. Taustatekijöitä voivat olla esimer-
kiksi jatkuvat ylityöt, harrastukset ja muut omaan perhe- ja henkilökohtaiseen elämän-
tilanteeseen liittyvät seikat. Vastaavasti noin kaksitoista prosenttia tekisi enemmän työtä, 
jos saisi vastaavasti suurempaa palkkaa. Noin 42 prosenttia on kuitenkin tyytyväinen  
nykyiseen tilanteeseen (Kuvio 22). 
 
Kuvio 21 Muotoilualan palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä 2020, 

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 
Kuvio 22 Muotoilualan palkansaajien näkemykset optimaalisen työmäärän ja palkan vä-

lisestä suhteesta 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkina-
kysely 2020). 
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4.2 Näkemyksiä työilmapiiristä ja työnjohdosta 
 
Ornamo kyselyyn vastanneista palkansaajista noin 87 prosenttia ilmoitti pärjäävänsä 
työssä erittäin hyvin tai melko hyvin. Selvä enemmistö kokee, että he voivat työskennellä 
riittävän itsenäisesti ja tietävät, mitä heiltä työssä vaaditaan. Yli 60 prosenttia oli sitä 
mieltä, että he voivat osaltaan vaikuttaa työtä koskevien tavoitteiden asettamiseen, joskin 
15 prosenttia oli tästä asiasta eri mieltä. Sen sijaan alle 50 prosenttia kertoi, että he voivat 
keskittyä työhönsä riittävästi. Tämä voi johtua työpaikoilla johtavasta sähläämisestä ja 
töiden huonosta organisoinnista (Kuvio 23). 
 
Kuvio 23 Muotoilualan palkansaajien näkemykset yleisestä työelämän laadusta työpai-

koilla 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 
Työilmapiiri pääosin hyvää 
Muotoilijoiden työyhteisöissä valitsee pääosin hyvä ja kannustava työskentelyilmapiiri. 
Työpaikoilla muotoilijat auttavat mielellään toinen toistaan onnistumaan omissa tehtävis-
sään ja työkollegoja pidetään ajan tasalla työasioista. Sitä vastoin lähes 50 prosenttia on 
kokenut, että epäonnistumisista ei voida avoimesti keskustella. Myös työtehtävien orga-
nisoinnissa voisi olla parantamisen varaa, mikä voi johtua puutteista työnjohdossa. Tähän 
viittaa se, että yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että työtehtäviä ei ole jaettu 
työyhteisössä tasapuolisesti.     
 
Ornamon kyselyistä ilmenee, että muotoilijat ovat halukkaita kehittämään osaamistaan ja 
vastaanottamaan uusia tehtäviä ja haasteita sekä jakamaan osaamistaan muille. Pääosa 
vastaajista kokee, että heillä on riittävästi ammattitaitoa nykyisiin työtehtäviin. Kyselyn 
vastauksista välittyy silti käsitys, että kaikkien palkansaajien osaaminen ei ole työpaikalla 
täyskäytössä eikä työ tarjoa tarpeeksi kehittymismahdollisuuksia (Kuvio 25). Voima- 
varojen vajaakäyttö heikentää tuottavuutta ja johtaa siihen, että päätyön ohella tehdään 
sivutoimisesti muita oman alan töitä. 
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Kuvio 24 Muotoilualan palkansaajien näkemykset yleisestä työilmapiiristä työyhteisöissä 
2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
 
 
Kuvio 25 Muotoilualan palkansaajien näkemykset osaamisestaan ja ammattitaidostaan 

2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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Näkemyksiä työnjohdosta 
Ornamon vuoden 2019 työmarkkinatutkimuksessa todettiin, että hyvällä johtamisella ja 
esihenkilötyöllä vaikutetaan merkittävästi psyykkiseen ja sosiaaliseen työkuormitukseen 
työpaikoilla. Hyvään johtamiseen kuuluvat oikeudenmukainen päätöksenteko ja tasa- 
arvoinen kohtelu, arvostava vuorovaikutus ja kiittäminen, tuki, kannustus ja työnteki- 
jöiden kuuntelu, palautteen antaminen, myönteisen mielialan ylläpito ja kysymällä johta-
minen. Esihenkilön luottamusta herättävä ennakoitavuus, rehellisyys ja rauhallisuus 
omassa käytöksessä ylläpitävät myönteistä työilmapiiriä 
 
Vuoden 2020 kyselyt osoittavat, että muotoilualan palkansaajien näkemykset esihenki-
löistään ovat myönteisiä. Tosin vastauksissa on nähtävissä määrättyä kaksijakoisuutta. 
Vähintään 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että esihenkilö kohtelee alaisiaan  
oikeudenmukaisesti, ottaa huomioon alaisten ideoita, tukee alaisiaan, pystyy tekemään 
perusteltuja päätöksiä ja on riittävästi tavoitettavissa. Suurimmat puutteet liittyvät palaut-
teen antoon. Lähes 30 vastanneista palkansaajista totesi, että esihenkilöltä ei saada riittä-
västi palautetta (Kuvio 26). Syynä voi olla esihenkilöiden aikapula. 
 
Työpaikoilla on kuitenkin tärkeää, että esihenkilöt tuntevat alaisensa, ovat heistä aidosti 
kiinnostuneita ja antavat palautetta. Kyselyjen mukaan työterveydenhuollon palvelut  
tukevat hyvin työhyvinvointia (Kuvio 27). Ehkäisevän työterveydenhuollon järjestä- 
minen onkin pakollista, jos työpaikalla on työntekijöitä työsopimus- tai virkasuhteessa. 
Työpaikoilla joustetaan melko hyvin elämäntilanteiden mukaan ja otetaan huomioon työn 
fyysinen kuormittavuus (ergonomia). Tosin viidennes palkansaajista sanoi, että jatkuva 
kiire ja työaikapaineet haittaavat työskentelyä.  
 
Kuvio 26 Muotoilualan palkansaajien näkemykset esihenkilötyöstä työpaikoillaan 2020, 

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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Kuvio 27 Muotoilualan palkansaajien näkemykset työkyvyn ylläpidosta työpaikoillaan 
2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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5 Toiminta yrittäjänä 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.1 Yrittäjyyden profiili 
 
Ornamon kyselyyn vastanneista 31 prosenttia (122 henkilöä) toimi yrittäjänä (ml. 
freelancerit) vuonna 2020. Heistä 39 prosenttia oli yksityisiä elinkeinoharjoittajia, jotka 
harjoittivat yritystoimintaa toiminimellä (toiminimiyrittäjät). Osakeyhtiöitä oli myös 39 
prosenttia (Kuvio 28). Loput 12 prosenttia olivat henkilöyhtiöitä, osuuskuntia ja 
freelancereita ilman yritysmuotoa. Yrittäjistä 69 prosenttia harjoitti yritystoimintaa 
kokoaikaisesti. Osa-aikayrittäjiä oli 28 prosenttia. Harrastusluontoisesti yritystoimintaa 
harjoittavia oli kolme prosenttia. 
 
Yritykset ovat pieniä, koska 71 prosenttia yrittäjistä (pl. freelancerit) oli yksinyrittäjiä. 
Vain 29 prosenttia yrityksistä työllisti vähintään kaksi henkilöä, joskin niiden osuus 
kyselyyn vastanneiden yritysten koko työllisyydestä (252 henkilö) oli 77 prosenttia. 
Muotoilualan yritykset eivät poikkea kuitenkaan keskimääräiseltä kooltaan Suomen 
kaikista yrityksistä, sillä Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen 
mukaan noin 70 prosenttia maamme kaikista yrityksistä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous) 
työllistää alle kaksi henkilöä. 
 
Liikevaihdon määrä vahvistaa käsitystä yritysten pienuudesta. Kyselyn mukaan joka 15 
prosentissa yrityksiä liikevaihto putosi alle 10 000 euroon, mitä pidetään nykyisin 
arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajana (Taulukot 6). Vajaassa 40 prosentissa 
yrityksiä liikevaihto oli yli 10 000 euroa, mutta jäi kuitenkin alle 50 000 euroon vuonna 
2019. Liikevaihto kohosi 50 000 euroon vuodessa vain 46 prosentissa yrityksiä. 
Yrityksen on oltava suurin piirtein vähintään tämänkokoinen, jotta se työllistäisi ja 
elättäisi yhden henkilön kokopäiväisesti.  
 
Yritysten ikä ja yrittäjien tausta 
Ornamon kyselyyn vastanneista yrittäjistä 2000-luvulla toimintansa aloittaneita oli 71 
prosenttia.  Heistä yli 60 prosenttiyksikköä oli 2010-luvulla yrityksensä perustaneita 
henkilöitä. Vuonna 2020 toimineista yrittäjistä noin 70 prosenttia oli toiminut 
palkansaajana ennen yrittäjäuraansa ja noin 30 prosenttia oli ollut yrittäjänä koko 
työuransa ajan. Tosin 45 prosenttia yrittäjistä oli toiminut palkansaajana vain alle viisi 

Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn osallistuneista miltei kolmannes toimi 
yrittäjänä (ml. freelancer), joskin heistä vain 69 prosenttia harjoitti yritystoimintaa koko- 
päiväisesti. Yrittäjistä yhtä moni toimi elinkeinonharjoittajana kuin osakeyhtiömuotoisesti. 
Yli 70 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja vain vajaa kolmannes työllisti vähintään kaksi henkilöä. 
Ainoastaan 46 prosentissa yrityksiä liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi ja antaisi 
riittävän toimeentulon yhdelle henkilölle kokopäiväisesti. 

Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi 36 prosentilla yrityksistä alle 
kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 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. Yrittäjien työviikon pituus on keskimäärin 35 
tuntia (mediaani), mutta työajat vaihtelevat. Runsas neljännes yrittäjistä työskentelee alle 30 
tuntia ja 16 prosenttia yli 50 tuntia. 
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vuotta. Pitkään eli vähintään kymmenen vuotta palkansaajan työuralla toimineita oli 17 
priosenttia nykyisistä yrittäjistä. 
 
Kuvio 28 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset yritysmuodoittain 2020, pro-

senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 

 
Taulukko 6 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset (ml. freelancerit) liikevaih-

don kokoluokittain 2020, prosenttia vastanneista  
(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

    
Liikevaihdon suuruus,  
euroa 

Yrityksiä, lkm Yrityksiä, % 

Alle 10000  18 14,8 
10000-29999 29 23,8 
30000-49999 19 15,6 
50000-99999 25 20,5 
100000-199999 12 9,8 
200000- 19 15,6 
Yhteensä 122 100,0 

 
Yrityksen toimiala ja suunnittelualueet 
Yritysten yleisimpiä toimialoja ovat muotoilutoimisto, taideteollisuus (piensarjatuotanto) 
ja sisustusarkkitehtitoimisto (Kuvio 29). Edellä mainittuja toimialoja edusti 65 prosenttia 
yrittäjistä. Yrittäjät toimivat yrityksissään tavallisina osakkaina, toimitusjohtajina tai 
suunnittelijoina. Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien selvästi tärkein 
suunnittelualue oli tilasuunnittelu, minkä jälkeen seuraavaksi yleisimpiä olivat 
kalustesuunnittelu, palvelumuotoilua edustavat suunnittelualueet30, tekstiilit ja graafinen 
suunnittelu (Kuvio 30). 
 
 
 

 
30 Palvelut, konseptit, peli- ja muu immateriaalinen suunnittelu.  
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Kuvio 29 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset toimialoittain 2020,  
prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 

 

 
 
 
Kuvio 30 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien tärkeimmät suunnittelualueet 2020, 

prosenttia vastanneista (Huom! Yrittäjällä voi olla useampi kuin yksi  
suunnittelualue) (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).  
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5.2 Toimeksiantojen määrä, palkkiotaso ja työaika 
 
Muotoilualan yrittäjien tärkeimmät asiakkaat löytyvät kaupan alalta (tukku- ja 
vähittäiskauppa), arkkitehti- ja insinööritoimistoista ja teollisuudesta. Seuraavaksi 
tärkeimpiä asiakkaita ovat kiinteistö- ja rakennusala, taiteen ja kulttuurin laitokset, 
julkinen hallinto (kunnat ja valtio). Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen 
kokonaismäärä jäi 36 prosentilla yrittäjiä alle kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 
prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10-29 ja vain runsaalla neljänneksellä se nousi 
vähintään 30 toimeksiantoon31 (Kuvio 31).   
 
Kuvio 31 Toimeksiantojen määrä Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yrityksissä 

2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019). 
 

 
 
Yrittäjien tekemien työtuntien laskutushaarukka on lavea: alle 50 euroa tunnista 
laskuttavat, 50-70 euroa tunnista laskuttavat ja yli 70 euroa tunnista laskuttavat (Kuvio 
32). Alle 50 euroa tunnissa laskuttavien osuus oli neljännes, mutta heidän määränsä on 
alentunut edellisestä vuodesta. Laskutustasoon vaikuttaa toimiala, suoritettavien 
tehtävien sisältö ja kulujen määrä. Alhaisella tuntikorvauksella toiminnan 
laskutettavuusaste muodostuu korkeaksi, mikä voi merkitä pitkiä työpäiviä tai sitä, että 
toiminnan kehittämiseen ei jää varoja. 
 
Suunnittelupalkkioiden lisäksi 35 prosenttia yrittäjistä ilmoitti saaneensa korvauksia 
(rojalteja) immateriaalioikeuksien kaupallisesta hyödyntämisestä. Immateriaalioikeudet 
koskivat etupäässä tekijänoikeutta ja mallioikeutta.32 Rojaltitulojen määrä voi vaihdella 
vuosittain ja yrittäjäkohtaisesti. Parhaimmillaan ne voivat nousta yli 200 000 euroon 
vuodessa, mutta osalla tulot jäävät muutamaan sataan tai tuhanteen euroon. Vuoden 2020 

 
31 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. 
32 Korvaukset määräytyvät tilaustöistä pääasiassa myynnin mukaan tai kertakorvauksena. Rojaltien maksaminen valmiin 
työn lisensoinnista oli kyselyyn vastanneiden joukossa harvinaista. 
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kyselyjen mukaan yrittäjien mediaanirojaltitulo oli 3 000 euroa, mutta niiden keskiarvo 
nousi lähes 19 000 euroon. 
 
Rojaltiosuudet ovat useimmiten 3-5 prosenttia tehtaan tai kaupan ulosmyyntihinnasta. 
Työmarkkinakyselyjen mukaan rojaltiosuudet ovat parhaimmat koneissa ja teknisissä 
laitteissa, huonekaluissa ja tekstiileissä, joskin tekstiilien rojaltiprosenteissa on paljon  
hajontaa. Astioissa ja kodin pienesineissä rojaltiprosentit ovat keskimääräistä mata- 
lampia. Kymmenkunta kyselyyn vastannutta yritystä (yrittäjää) oli saanut rojaltituloja 
myös ulkomailta vuonna 2019. Kysymykseen tulivat maksut Pohjoismaista, Japanista, 
Kiinasta, Intiasta, Ranskasta ja Saksasta.    

 
Kuvio 32 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien keskimääräinen työtuntilaskutus 2019, 

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 

Yrittäjien työajan pituus  
Yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika oli 35 työtuntia (mediaani) vuonna 2019, mutta 
työajat vaihtelevat. Runsas neljännes yrittäjistä työskentelee alle 30 tuntia ja 16 prosenttia 
yli 50 tuntia. Edellisessä on kyse osa-aikayrittäjistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on 
hyvin pitkiä työpäiviä tekevistä yrittäjistä. Työtuntimäärät nousevat korkealle silloin, jos 
viikonloput kuluvat työnteossa. Pitkistä työpäivistään huolimatta yrittäjät pystyvät 
säätelemään joustavammin työ- ja vapaa-aikojaan kuin palkansaajat ja yhdistämää perhe- 
ja työelämää toisiinsa (Taulukko 7). 
 
Taulukko 7 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika 2019, 

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
    

 Yrittäjät, lkm Yrittäjät, % 
Alle 30 tuntia 29 24,2 
30-39 tuntia 36 30,0 
40-49 tuntia 36 30,0 
50- tuntia 19 15,8 
Yhteensä 100 100,0 
Keskiarvo, tuntia 36,7  
Mediaani, tuntia 35,0  
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5.3 Yrittäjän YEL-vakuutus ja muu vakuuttaminen 
 
Yrittäjän eläkelain (YEL) (1272/2006) mukainen vakuutus ja sen perusteella määräytyvä 
YEL-työtulo, jolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos yrityksessä, on Suomessa yrittäjän 
eläke- ja sosiaaliturvan tärkein perusta. YEL-tulon pohjalta lasketaan muun muassa 
yrittäjän vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen vanhuuseläke, sairauspäiväraha, äitiys-
, eritysiäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha, 
erityishoitoraha, kuntoutus, mahdollisuus työttömyyspäivärahaan ja perheelle maksettava 
perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä.  
 
YEL-vakuutus on pakollista, jos henkilö on YEL:n mukaan 18-67 –vuotias yrittäjä33, 
tekee vähintään neljä kuukautta töitä Suomessa eikä ole työsuhteessa ja hänen 
tekemästään työstä maksettaisiin yhtä pätevälle työntekijälle palkkaa vähintään 7 958,99 
euroa vuodessa (YEL-vakuuttamisen alaraja 202034). Työttömyyskassan jäsenyys 
edellyttää kuitenkin vähintään 13 076 euron suuruista YEL-työtuloa (2020). Uudet 
yrittäjät saavat vakuutusmaksusta alennusta35, mutta 53-62 –vuotiaat maksavat korotettua 
YEL-vakuutusmaksua siirtymäkaudella 2017-25, 
 
Varsinaisesti YEL:n piiriin kuuluvat yksityiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat 
(toiminimiyrittäjät)36, avointen yhtiöiden yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöiden 
vastuunalaiset yhtiömiehet. Osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevän henkilön 
on otettava YEL-vakuutus37, jos hän omistaa yksin yli 30 prosenttia tai samassa 
taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yhdessä yli 50 prosenttia osakepääomasta 
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. 
Laiminlyönnistä seuraa maksukorotus. Vanhuuseläkkeellä oleva voi toimia yrittäjänä 
rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta, mutta osittaisella vanhuuseläkkeellä tai 
työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva yrittäjä on YEL-vakuutettava. 
Jos yrittäjä laiminlyö vakuuttamisen, lähettää Eläketurvakeskus (ETK) yrittäjälle asiasta 
kehoituksen. Viime kädessä ETK ottaa yrittäjän kustannuksella vakuutuksen 
valitsemastaan eläkelaitoksesta.38  

 
33 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.  
34 Jos yrittäjän YEL-työtulo on pienempi kuin 7 958,99 euroa (7 799,37 euroa vuonna 2019), hänen ei tarvitse ottaa YEL-
vakuutusta, mutta hän voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti. Vakuuttamisen yläraja on 180 750 euroa (177 125 euroa 
vuonna 2019). 
35 Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittava yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen YEL-vakuutusmaksustaan 
ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. 
36 Myös yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka työskentelee 
yrityksessä ilman palkkaa, tulee ottaa YEL-vakuutus. Perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, avopuoliso, 
rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö sekä henkilö, joka on yrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen 
sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. 
37 Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan esimerkiksi toimitusjohtaja, hallinto- tai toimialajohtaja, hallituksen jäsen tai 
henkilö, jolla on asemansa perusteella vastaava tosiasiallinen määräämisvalta. 
38 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 
vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavista seikoista 
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YEL-vakuutusmaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai 
kahdessatoista erässä, joskin vähintään puolet maksusta on maksettava ennen elokuuta.39 
Maksu erääntyy sovittujen eräkuukausien 20. päivänä. YEL-vakuutusmaksut ovat 
rajoituksetta vähennyskelpoisia valtion ja kunnallisverotuksessa. Yrittäjä voi vähentää 
vakuutusmaksunsa kokonaan henkilökohtaisessa verotuksessa joko omasta tai puolisonsa 
puhtaasta ansiotulosta. Jos yritys on maksanut vakuutusmaksun, vähennys voidaan tehdä 
yrityksen verotuksessa. 
 
Muotoilualan yrittäjien YEL-vakuuttaminen 
Ornamon vuoden 2020 kyselyihin vastanneista yrittäjistä 74 prosenttia oli YEL-
vakuuttamisen piirissä. YEL-vakuuttamisen ulkopuolella oli 26 prosenttia vastaajista. 
Pääasiallinen syy (15 % yrittäjistä) oli, että tulot elinkeinotoiminnasta olivat alle YEL-
vakuuttamisen alarajan. Jotkut vastaajista olivat vanhuuseläkkeellä, joille YEL-
vakuuttaminen on vapaaehtoista. Yksi vastaaja oli vakuutettu Maatalousyrittäjän 
eläkelaki MyEL:n mukaan. Yhdeksän prosenttia ilmoitti, että he olivat pakollisen 
vakuuttamisen ulkopuolella muista syistä.40 
 
Noin 29 prosenttia YEL-vakuutetuista yrittäjistä oli ollut vakuutuksen piirissä alle viisi 
vuotta, 27 prosenttia 5-10 vuotta, 30 prosenttia 10-20 vuotta sekä neljätoista prosenttia 
yli 20 vuotta. Kysely paljastaa, että YEL-vakuuttamisen perusteena olevat ilmoitetut 
työtulot ovat muotoilualalla toimivien yrittäjien keskuudessa tällä hetkellä keskimäärin 
melko vaatimattomia, sillä 41 prosentilla yrittäjistä YEL-työtulot jäivät alle 13 076 
euroon, mikä oli työttömyyskassajäsenyyden eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
alaraja vuonna 2020 (Kuvio 33). 
 
Taulukko 32 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien ilmoittamat YEL-vakuutusmaksun 

pohjan olevan työtulot 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmark-
kinatutkimus 2020). 

 

 

 
39 Vuonna 2020 YEL-vakuutusmaksu oli 24,10 prosenttia työtulosta pois lukien 52-63 –vuotiaat yrittäjät, joiden  
vakuutusmaksuprosenttia oli 25,60. 
40 Muihin syihin kuuluu muun muassa se, että yritystoiminta on vasta alkuvaiheessa tai yrittäjän omistusosuus osake-
yhtiömuotoisessa yrityksessä jää pieneksi (alle 30 %).  
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Noin 20 prosentilla YEL-työtulo oli vähintään 13 076 euroa, mutta alle 15 000 euroa, 
seitsemällä prosentilla 15 000-19 999 euroa, kahdellatoista prosentilla 20 000-29 999 
euroa ja 21 prosentilla vähintään 30 000 euroa. Yrittäjiltä tiedusteltiin myös, mikä olisi 
heidän työtulonsa oikea taso. Oikeiden YEL-työtulojen keskiarvo 32 441 euroa ja 
mediaani 30 000 euroa. Noin 37 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että heidän 
oikeiden työtulojensa määrä olisi vähintään 37 500 euroa (Kuvio 34). Tällä summalla 
yrittäjille voisi kertyä jo kohtuullinen eläketurva. 
 
Taulukko 34 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys YEL-vakuutusmaksun poh-

jan olevan työtulonsa oikeasta tasosta 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Or-
namon työmarkkinatutkimus 2020). 

 

 
 

Vapaaehtoiset vakuutukset 
Ornamon vuoden 2020 kyselyt paljastavat, että alan yrittäjillä on paljon vapaaehtoisia 
vakuutuksia. Yleisin henkilövahinkoja korvaava tapaturmavakuutus, joka löytyi 88 
prosentilla kysymykseen vastanneista. Sen jälkeen tulevat erilaiset vastuuvakuutukset, 
kuten toiminnan vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja konsulttivastuuvakuutus, joita 
oli ottanut noin 40-50 prosenttia kysymykseen vastanneista yrityksistä. 
Tuotevastuuvakuutus oli 15 prosentilla kysymykseen vastanneista. Muut 
vastuuvakuutukset olivat harvinaisempia (Kuvio 35). 
 
Edellisistä toiminnan vastuuvakuutus on yrittäjien perusvakuutus, joka korvaa yrityksen 
toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Oikeusturvavakuutuksella ja osaltaan 
myös IPR-vakuutuksella voidaan varautua korkeisiin oikeudenkäyntikuluihin tilanteissa, 
jolloin on välttämätöntä turvautua juristin apun esimerkiksi riita-asioissa. 
Konsulttivastuuvakuutus voi olla tarpeen suunnittelutoimistolle (sisustussuunnittelu- 
sekä arkkitehtitoimisto, yms.), jonka laatimien suunnitelmien mukaan asiakkaat 
toteuttavat hankkeitaan. 
 
Kyselyyn vastanneet yritykset ja yrittäjät olivat sitä mieltä, että Ornamon kilpailuttamat 
vapaaehtoiset vakuutukset tai vakuutuspaketit voisivat olla erinomainen jäsenetu 
varsinkin uusille muotoilualan yrittäjille, mutta myös toimintansa vakiinnuttaneille 
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yrityksille. Mikroyrityksissä yrittäjien on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa, millaisia 
vakuutuksia on olemassa, ja mitkä olisivat oman toiminnan turvaksi parhaiten sopivat 
vakuutustuotteet. Osa vakuutuksista on voinut jäädä ottamatta myös niiden kalliiden 
vakuutusmaksujen vuoksi. 
 
Taulukko 35 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien ja yritysten yleisimmät vapaaehtoiset 

vakuutukset 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutki-
mus 2020). 

 

 
 
5.4 Yrittäjien tulevaisuuden näkymiä 

 
Vuoden 2020 työmarkkinakyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa yrittäjistä koki, että 
yritystoiminta on vakaalla tai melko vakaalla pohjalla (Kuvio 36). Toisaalta viidenneksen 
mielestä toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen voi olla mahdollista. Toiminnan 
keskeyttämistä ja lopettamista piti todennäköisenä kuitenkin vain kolme vastanneista. 
Edelliseen vuoteen verrattuna vakaalla pohjalla yritystoimintaansa pitävien osuus on  
hieman kasvanut. Sen sijaan toiminnan keskeyttämistä tai lopettamista suunnittelevien 
osuus on pysynyt ennallaan. 
 
Vaikka pääosa kyselyyn vastanneista haluaa jatkaa muotoilualan yrittäjinä, ainoastaan 48 
prosenttia on tyytyväinen toimeentuloonsa.41 Heistäkin 11 prosenttiyksikköä kertoi työ-
määrän olevan kohtuuttoman palkkiotasoon verrattuna. Alan yrittäjien toimeksi- 

 
41 Yrittäjät nostavat suunnittelupalkkiot yrityksistään palkkana, yksityisottoina, osinkoina ja luontoisetuja yrityksen 
yritysmuodosta riippuen. Vain yhtiömuotoisissa yrityksissä yrittäjät voivat nostaa palkkaa yrityksistään. Yrittäjät 
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antojen (työmäärän) kaksijakoisuudesta kertoo toisaalta kuitenkin se, että lähes neljän-
neksellä ei ole lähtökohtaisesti riittävästi töitä (Taulukko 8). Palkkiotason alhaisuudesta, 
joka ei riittävä elämiseen ja toimeentuloon, voi mikä pakottaa sivutöiden tekemiseen,  
ilmoitti liki viidenneksellä yrittäjistä. 
 
Kuvio 36 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys työnsä varmuudesta lähitu-

levaisuudessa 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatut-
kimus 2020). 

 

 
 

 
Taulukko 13 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien tyytyväisyys toimeentuloonsa 2020, 

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
     

 Yrittäjät, lkm Yrittäjät, % 
Kyllä, täysin tyytyväinen 45 36,9 
Kyllä, mutta työn määrä on kohtuuton palkkiotasoon nähden 13 10,7 
Ei, töitä ei ole riittävästi 29 23,8 
Ei, palkkiotaso ei ole riittävä 27 22,1 
Ei, joutuu tekemäärän muita töitä tullakseen toimeen 8 6,6 
Yhteensä 122 100,0 

 
  

 
maksavat palkkaa itselleen osakeyhtiöissä, mitä täydentävät luontoisedut ja osingot. Palkanmaksu on mahdollista myös 
henkilöyhtiöissä (avoin ja kommandiittiyhtiö), joskin tulot nostetaan usein yksityisottoina. Elinkeinonharjoittajat nostavat 
tulot vain yksityisottoina ja maksavat verohallinnolle tuloistaan ennakkoveroja. 
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Yrittäjien hyvinvointi ja perusvalmiudet 
Valtaosa (75 %) työmarkkinakyselyyn vastanneista muotoilualan yrittäjistä kokee myön-
teistä työn imua ja on tyytyväinen yrittäjyyteen (65 %), kun mukaan lasketaan väitteestä 
täysin samaa tai melko samaa mieltä olevat vastanneet. Yli 50 prosentilla vastanneista 
esiintyy kuitenkin ammatillista yksinäisyyttä, mikä voi olla tavallista yksinyrittäjyydessä. 
Töiden vähyys tai palkkiotason alhaisuus vaikuttaa siihen, että noin 45 prosentilla on  
kokemuksia henkilökohtaisesta taloudellisesta ahdingosta. Työperäistä uupumusta  
esiintyy vajaalla 30 prosentilla (Kuvio 37). 
 
Kaksi kolmasosaa yrittäjistä kertoi myös, että heillä tai heidän omistamallaan yrityksellä 
on kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tämä kuvastaa mikroyritysten ketteryyttä 
markkinoilla. Kyselytulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että yrittäjien perus- 
valmiuksissa voisi olla parantamisen varaa tai yrittäjät tarvitsevat niihin ulkopuolista 
apua, kun puhutaan myynti-, markkinointi- tai talousosaamisesta. Yritystoiminta ei ole 
muutoinkaan välttämättä aina tavoitteellista, mikä voi johtua alan erityisluonteesta, yrit-
täjyyden motiiveista ja sivutoimisuudesta.  
 
Kuvio 37 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys hyvinvoinnistaan 2020,  

prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

6

18

13

13

12

15

22

26

22

27

37

38

43

40

43

49

29

15

24

23

24

27

24

18

42

40

27

26

21

18

11

7

0 25 50 75 100

Koen työperäistä uupumusta

Koen henkilökohtaista taloudellista ahdinkoa

Olen tyytyväinen elämäntapoihini ja yöuniini

Olen tyytyväinen sosiaaliseen turvaverkkooni

Koen ammatillista yksinäisyyttä

Olen tyytyväinen työkykyyni

Olen tyytyväinen yrittäjyyteeni

Koen positiivista työn imua

Prosenttia

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Siltä väliltä Eri mieltä



41 
 

5.5 Sivutoiminen yrittäjyys 
 

Ornamon kyselystä ilmeni, että sivutoimet ovat muotoilualalla sangen tavallisia, sillä 31 
prosenttia päätoimisista palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen työnantajan palve-
luksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina (Kuvio 38). Melkein puolet muotoi-
lualan ammattilaisten sivutöistä löytyvät samalla alalta, jossa henkilö työskentelee nykyi-
sin palkansaajana. Runsaalla neljänneksellä sivutyöt koostuvat toiselta toimialalta, jossa 
henkilö on työskennellyt aiemmin palkansaajana tai yrittäjänä. Kokonaan uudella  
toimialalla sivutointa harjoittaa vain pieni vähemmistö. 
 
Kuvio 38 Ornamon kyselyyn vastanneiden päätoimisten palkansaajien sivutoimet 2020 

(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 
 

 
 
Sivutöiden tekemisen tärkein motiivi syntyy siitä, että ne tarjoavat vapauden toteuttaa 
ammatillisia intohimoja, luovuutta ja hyödyntää ammattitaitoa laajemmin kuin päätyössä 
on mahdollista. Sivutöinä voidaan toteuttaa projekteja, joita nykyisessä palkkatyössä ei 
pääse kokeilemaan. Ne saattavat myös tukea päätyötä. Lähes yhtä tärkeänä pidetään sitä, 
että sivutyöt tukevat ammattitaidon ja osaamisen ylläpitoa. Oma sivutoiminen yritys mah-
dollistaa esimerkiksi toteuttaa omaa muotoilua tai toimintaa alalla, joka vastaa paremmin 
henkilön saamaa koulutusta (Kuvio 39).  
 
Noin 55 prosentille vastaajista sivutyöt ovat keino kokeilla itsenäistä yrittäjyyttä ja testata 
liikeideaa, joskin vain neljännekselle vastaajista sivutoiminen yrittäjyys on suunnitelmal-
linen välivaihe matkalla päätoimiyrittäjäksi. Toisaalta 47 prosenttia sivutyöntekijöistä  
totesi, että sivutyöstä voisi tulla päätoimi jossain vaiheessa työuraa. Heistä noin 8-9  
prosenttiyksikköä totesi, että tämä saattaisi tapahtua kolmen vuoden sisällä. Tämä on 
merkki työelämän muutoksesta, missä palkkatyö, perinteinen yrittäjyys, kevytyrittäjyys 
ja alustatalous voivat vaihdella työuran aikana. 
 
Noin 40 prosentille sivutyöt ovat osittain myös varasuunnitelman pääasiallisen työsuh-
teen loppumisen varalta. Lisäksi kolmannekselle vastaajista sivutöillä on tärkeä 
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taloudellinen merkitys. Eli sivutyöt ovat keino hankkia tarpeellisia lisätuloja tai ne tarjo-
avat taloudellista vakautta ja muutosturvaa nykyiselle päätyölle palkansaajana. Sivu- 
töiden taloudellisella merkityksellä oli päätoimisille palkansaajilla kuitenkin odotettua 
pienempi merkitys. Vain kuudellatoista prosentilla sivutöistä saadut tulot muodostivat 
vähintään 20 prosenttia kokonaistuloista (Kuvio 40).  
 
Kuvio 39 Sivutöiden tekemisen merkitys ja motiivit Ornamon kyselyyn vastanneiden päätoi-

misten palkansaajien keskuudessa 2020 (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 

 
 

Kuvio 40 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien toissijaisten tulolähteiden osuus  
kokonaisvuosiansioista 2019, prosenttia sivutuloja saaneista (Lähde: Ornamon työ-
markkinakysely 2020). 
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Sivutoimisten yrittäjien suuri osuus ei ole muotoilualalla poikkeuksellista, sillä osa-
aikayrittäjyys on maassamme varsin yleistä.42 Sivutoimisia yrityksiä on laskentatavasta 
riippuen 19-23 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä ja toissijaista yrittäjyyttä on lähes 
kaikilla toimialoilla.43 Suurinta sivutoimisten yritysten määrä on ammatillisessa ja tekni-
sessä toiminnassa, jossa sivutoimiset yritykset koostuvat mikrokokoisista liike-elämän 
palvelu-yrityksistä, jotka toimivat usein liikkeenjohdon konsultoinnissa. Samaan toimi-
alaryhmään kuuluvat myös muotoilutoimistot. 
 
Liike-elämän palvelualoilla on kysymys korkeasti koulutettujen palkansaajien ja työ- 
elämässä jatkavien eläkeläisten osa-aikaisesta yritystoiminnasta. Sivutoiminen yrittäjyys 
voi sopia hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Joskus kysymys voi olla eräänlaisen mahdol-
lisuus- ja pakkoyrittäjyyden yhdistelmästä, mikä vähentää toimeentuloon liittyvää epä-
varmuutta. 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  
monipuolistaa yrittäjyyden kuvaa. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy suuri määrä henkilöitä, 
jotka eivät haluaisi vetäytyä kokonaan työmarkkinoilta vaan haluavat jatkaa työtekoa yrit-
täjänä joustavalla tavalla. Heille yrittäjyys voisi tarjota pehmeän laskun työelämästä  
vanhuuseläkkeelle. Eläkeläisyrittäjillä on määrättyjä etuja, jotka pienentävät yritys- 
toimintaan liittyviä riskejä. Yritystoiminnasta saadut tulot lisäävät verotettavien tulojen 
progressiota, mutta eivät vähennä eläkettä.44  
 
Myös palkkatyöstä työttömäksi jääneelle sivutoiminen yrittäjyys voisi tarjota nopean tien 
itsensä työllistämiseksi, joskin työttömäksi joutuneelle sivutoimisen yritystoiminnan jat-
kaminen voi muodostua hankalaksi. Seurauksena voi olla työttömyysturvaetuuden  
menettäminen, sillä työttömyysturvalla ei ole tarkoitusta hävittää henkilön omasta yritys-
toiminnasta aiheutuneita riskejä. Tosin sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus sovitel-
tuun työttömyysetuuteen, mutta kysymys sivutoimisesta ja päätoimisesta yrittäjyydestä 
ratkaistaan TE-toimistossa.    
 
Tosin työvoimahallinnon palveluja ja työttömyysturvaa on kehitetty viime vuosina siten, 
että palkkatyöstä työttömäksi joutuneen henkilön kanssa selvitetään mahdollisuudet työl-
listyä päätoimisesti myös tähänastisessa sivutoimisessa yritystoiminnassa, johon yrittä-
jällä on mahdollisuus saada myös starttirahaa.45 Vaihtoehtoisesti työtön työnhakija voi 
aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada soviteltua työttömyysrahaa neljältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta. Tänä aikana työvoimaviranomaiset eivät myöskään arvioi 
yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta. 

  

 
42 Ornamon vuoden 2020 kyselyjen mukaan myös päätoimisilla yrittäjillä voi olla sivutoiminen toinen yritys. 
43 Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa oli 70 775 sivutoimiseksi luokiteltavaa 
yksityistä kotimaista konserneihin kuulumatonta yritystä, jotka työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 
0,1-0,4 henkilöä vuonna 2018, ja jotka eivät toimineet maa-, metsä- ja kalataloudessa eivätkä asuntojen ja kiinteistöjen 
kaupassa, hallinnassa ja vuokrauksessa. Näistä 53 610 sisältyi Tilastokeskuksen julkistamiin vuositilastoihin. Vuositilas-
tojen ulkopuolella yrityksistä oli 17 165. Vuositilastojen ulkopuolella olevien sivutoimisten yritysten toiminta-ajan oli 
oltava yli puoli vuotta eivätkä ne ole saaneet aloittaa tai lopettaa toimintaansa tilastovuonna. Huom ! Yritys oli jäänyt 
vuositilastojen ulkopuolelle, koska ei ole täyttänyt yhtäkään seuraavista ehdoista: henkilöstö yli 0,5 tai liikevaihto yli 11 
598 euroa tai taseen loppusumma yli 170 000 euroa. 
44 Vanhuuseläkkeellä olevien yrittäjien ei tarvitse maksaa yrittäjäeläkemaksuja, sillä vakuuttaminen on vapaaehtoista. 
45 Pääsääntöisesti kokonaan uutta yritystoimintaa ei voida aloittaa, ennen kuin starttirahatuki on myönnetty. 
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6 Toiminta freelancerina ja taiteilijana 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
6.1 Freelancerit 
 

Muotoilualan freelancerit46 ovat ilman pysyvää työsuhdetta työskenteleviä henkilöitä, 
joilla on yksi tai useampia työnantajia. Freelancer voi toimia yrittäjänä, työntekijänä tai 
hän voi saada työkorvauksia olematta yrittäjä tai työsuhteessa. Yhteistä erilaisille free-
lance-työn muodoille on työtehtävien tilapäisyys ja freelancerin mahdollisuus itse melko 
vapaasti tehdä töitä eri toimeksiantajille. Freelance-työ mahdollistaa työn tarjoajalle jous-
tavuutta: työsuorituksia voidaan ostaa freelancerilta tarpeen mukaan ilman sitoutumista 
säännölliseen palkanmaksuun.47 
 
Jos työtä tehdään työsuhteessa, freelancerin työnantajan on noudatettava työlainsäädän-
töä, hoidettava ennakonpidätykset ja sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut, kuten maksettava 
freelancerin eläkevakuutusmaksut. Työsuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu se, että työte-
kijä sitoutuu tekemään työsopimuksella henkilökohtaisesti työnantajan lukuun tämän  
johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta. Jos työnantaja ei valvo työ-
suoritusta millään lailla ja ainoastaan hyväksyy tai hylkää valmiin työsuorituksen, kysy-
mys ei ole työsuhteessa vaan toimeksiantosuhteesta.48  
  
Jos kysymys ei ole työsuhteesta eikä freelancer ole perustanut yritystä, työn tarjoaja voi 
maksaa työkorvauksen, josta suoritetaan ennakonpidätykset, kuten tavallisesta palkasta. 
Toimeksiantajan ei tarvitse maksaa kuitenkaan sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksuja. 
Edellytyksenä on, että työsuhteen tunnusmerkit työn johdon ja valvonnan osalta eivät 
täyty. Työkorvauksien saajien asema on samanlainen kuin yrittäjillä. He voivat joutua 
rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi tai hankkimaan itselleen YEL-vakuutuksen, 
jos niitä koskevat edellytykset täyttyvät. 
 
Freelancerit voivat toimia verohallinnon ennakkoperintärekisteriin rekisteröitynä yksityi-
senä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai perustaa yhtiömuotoisen yrityksen 
(avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta), jos toiminta täyttää elin-
keinotoiminnan tunnusmerkit. Verotuksellisesti elinkeinotoiminnan tulosta verotetaan 
toiminimessä yrittäjän ja henkilöyhtiöissä yhtiömiesten tulona. Lisäksi he voivat saada 

 
46 Sana freelancer on lainattu englannista, joissa se tarkoitti alun perin keskiaikaista palkkasotilasta. 
47 Lähde: Akavan Erityisalat. 
48 Muihin toimeksiantosuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu, että työn suorittajalla on oikeus käyttää apulaista, oikeus ottaa 
vastaan muita työtehtäviä, oikeus valita työskentelyaika ja -paikka.  

Vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn vastanneista 14 henkilöä ilmoitti toimivansa pää-
toimisia freelancereina, mutta sivutoimiset freelancerit nostavat määrän kymmeneen  
prosenttiin vastanneiden kokonaismäärästä. Freelancer-toimintaa harjoittavien tulot ovat 
yleensä hyvin pieniä. Pieniä tuloja selittävät töiden satunnaisuus ja vähäinen määrä sekä  
alhainen laskutustaso. Ne freelancerit, joiden toiminta on suurempaa, harjoittavat ammattiaan 
tavallisesti yritysmuotoisesti.   

Päätoimisesti itsenäisinä taitelijoina toimivia oli vain kolme prosenttia työmarkkina-
kyselyyn osallistuneista. Pääosa kanavoi tulot ja menot toiminimen kautta, jolloin heidät olisi 
voitu rinnastaa yrittäjiin. Korkeasta muodollisesta koulutuksestaan huolimatta taiteilijoiden 
tulot ovat pieniä ja toimeentulo-ongelmat suuria eikä vanhuuseläkettä kerry välttämättä riittä-
västi. Monia ongelmia voitaisiin pienentää nostamalla valtion taiteilija-apurahojen tasoa ja 
helpottamalla apurahojen saantia, 
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verotuksessa ylimääräisen vähennyksen veronalaisesta tulostaan. Sitä vastoin osakeyhtiö 
on itsenäinen verovelvollinen.49  
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistui vain 14 päätoimisesti ilman yritysmuotoa  
toimivaa freelanceria vuonna 2020. Pienen lukumääränsä vuoksi freelancereita on käsi-
telty tässä raportissa käytännön syistä yhdessä yrittäjien kanssa. Päätoimisten freelance-
reiden ohella 24 päätoimista palkansaajaa ja yksi yrittäjä ilmoitti toimivansa sivutoimi-
sesti freelancerina ilman yritysmuotoa, mikä nosti freelancereina toimineiden kokonais-
määrän 39 henkilöön, eli kymmeneen prosenttiin kaikista Ornamon kyselyyn vastanneista 
400 henkilöistä alkuvuonna 2020.  
 
Freelancerina toimimisesta saisi kattavamman kuvan, jos pää- ja sivutoimisia freelance-
reita 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 satun-
naisuus. Useimmilla freelancereilla on ollut vain kymmenkunta toimeksiantoa vuodessa 
ja tulot olivat jääneet alle 20 000 euroon. Ne, joiden toiminta on vakiintuneempaa,  
harjoittavat ammattiaan yritysmuotoisesti.  
 

6.2 Toiminta taiteilijana       
 

Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyssä vain yksitoista henkilöä määritteli itsensä 
ensisijaisesti taiteilijoiksi.50 Heistäkin neljä harjoitti ammattiaan sivutoimisesti. Kahdek-
san harjoitti toimintaansa toiminimellä tai yhtiömuodossa. Yritysmuodossa toimivat  
olivat useimmiten arvonlisäverovelvollisia, joten heidät olisi voinut rinnastaa yrittäjiksi.  
Tosin monet muutkin muotoilualan itsensätyöllistäjät eivät miellä itseään mielellään yrit-
täjiksi, vaan lähinnä vapaiksi taiteilijoiksi. Heille yritysmuotoinen toiminta on vain keino 
kanavoida luovaan toimintaan liittyvät tulot ja menot.51 

 
Ornamon kyselyyn vastanneiden pienen määrän takia taiteilijoita käsitellään tässä yhtey-
dessä varsin lyhyesti. Taiteilijoiden toiminnasta on enemmän tilastotietoja Ornamon  
vuoden 2014 työllisyyskatsauksessa. Silloin taiteilijoita koskevaan tarkasteluun sisältyi 
myös Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n jäseniä. Tämä nosti kyselyyn vastanneiden päätoi-
misten taiteilijoiden määrän noin 60 henkilöön, eli kolmeentoista prosenttiin kaikista  
vuoden 2014 kyselyyn vastanneista, mikä mahdollisti paremmin taiteilijoiden profiilia 
koskevan yksityiskohtaisemman tarkastelun. 
 
Taiteilijoiden ansiotaso 
 
Korkeasta muodollisesta koulutuksestaan huolimatta taiteilijoiden kuukausiansiot ovat 
vaatimattomia. Ornamon kyselyn mukaan keskiarvo oli marraskuussa 2019 vajaat 1 500 
euroa ja mediaani 1 120 euroa. Kyselyyn vastanneiden ansiotaso on pysynyt suurin piir-
tein ennallaan vuoden aikana. Vain yhden henkilön ansiot olivat nousseet ja kahdella 
alentuneet. Alhaisesta ansiotasosta kertoo, että YEL-vakuuttamisen työtulorajat eivät 

 
49 Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa (20 %) ja voi jakaa omistajilleen palkkatuloa kevyemmin verotettuja 
osinkoja.  Osakeyhtiössä yrittäjät maksavat usein itselleen palkkaa, joka vähentää osakeyhtiön verotettavaa tuloa. 
50 He toimivat lähinnä tekstiilin, korun, lasin ja kuvaveiston piirissä. Vain neljä oli Kuvasto ry:n jäsen. 
51 Vastaavasti palkansaajien keskuudessa on henkilöitä, jotka voivat luokitella itsensä sivutoimisiksi taiteilijoiksi.  
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ylittyneet kuin yhdellä henkilöllä.52 Pääosalla laskutustaso jää alle 50 euroon tunnilta ja 
sivutöiden tekeminen on usein välttämätöntä. 
 
Ansiotasossa on erittäin suurta vaihtelua taiteilijoiden välillä. Taiteilijoiden tulot koostu-
vat tekijäinoikeustuloista, palkoista, teosmyynnistä ja apurahoista. Osa taiteilijoista paik-
kaa toimeentuloonsa syntyviä aukkoja esimerkiksi opetustehtävillä ja tutkimustöillä. Var-
sinkin opetustyöt ovat taiteilijoille erittäin tärkeitä ja työmarkkinakyselyssäkin moni tai-
teilija on vastannut sen vuoksi palkansaajastatuksella. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet 
taiteilijat pitivät työmäärää kohtuuttomana suhteessa tuloihin tai palkkiotasoa riittämät-
tömänä elämiseen.  
 
Taiteilijat haluaisivat tietysti keskittyä aiempaa enemmän varsinaiseen taiteellisen työ-
hönsä ja vähentää muun työn osuutta selvästi. He joutuvat kuitenkin tekemään myös apu-
harakausien aikana entistä enemmän muita töitä sen sijaan, että keskittyisivät siihen työ-
hön, johon apurahat on alun perin tarkoitettu.  
 
Taiteilija-apurahojen saanti ei ole helppoa, sillä apurahoja myönnetään vain joka yhdek-
sännelle hakijalle ja se vaihtelee taiteenaloittain.53 Kuvataiteessa vain yhdeksän pro- 
senttia hakijoista saa valtion taiteilija-apurahaa; muotoilun osalta luku on yksitoista. 
Muotoilutoimikunnan apurahan sai kolmasosa hakijoista vuonna 2018. Positiivista on, 
että näyttöapurahan suuruus on noussut 11 000 euroon vuonna 2020.  
 
Säätiöt ovat todenneet valtion taiteilija-apurahojen nykytason riittämättömäksi, ja ne ovat 
itsenäisesti nostaneet myöntämiensä elinkustannusapurahojensa tasoa. Tästä on seu- 
rannut, että säätiöiden myöntämistä elinkustannusapurahoista joudutaan maksamaan  
veroa, sillä valtion taiteilija-apurahojen taso määrittää myös yksityisten säätiöiden myön-
tämien apurahojen verovapaan määrän. Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat  
-raportissa 2018 on ehdotettu useita keinoja taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja 
työelämän epävarmuuden vähentämiseksi.  
 
Julkisen apurahapohjaisen rahoituksen nosto riittävälle tasolla voi olla haastava tehtävä, 
eikä myöskään tekijäoikeustulojen lisääminen ole helppoa. Lisäksi taiteilijoiden taloudel-
lista tilannetta on heikentänyt näyttelymyynnin vaihteleva kehitys, joka on muutoinkin 
vain harvoin taloudellisesti kannattavaa. Kyselyjen mukaan taiteilijat ovat kokeneet näyt-
telyihin (museot, galleriat ja yksityisnäyttelyt) osallistumisen kuitenkin tärkeäksi tavaksi 
saada teoksille näkyvyyttä, vaikka näyttelytoiminta olisi jäänyt taloudellisesti kannatta-
mattomaksi.  
 
Ornamo on Suomen Taiteilijaseuran kanssa ajanut maahamme näyttelypalkkiojärjestel-
mää. Näyttelypalkkiosopimus on sopimus, joka velvoittaa näyttelynjärjestäjän (museon, 
yms.) maksamaan taiteilijalle korvauksen näyttelyn eteen tehdystä työstä kuten taiteelli-
sesta työstä, näyttelyn suunnittelusta, rakentamisesta, teoskuljetuksista ja oheistapahtu-
miin osallistumisesta. Näyttelypalkkio ei korvaa nykyisiä taidenäyttelyistä maksettavia 
tekijänoikeuskorvauksia, joita taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry hallinnoi. 
Näyttelykorvaukset eivät ole myöskään taiteilija-apurahoja, jotka on tarkoitettu teosten 
luomiseen. Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittikin vuonna 2017 kolmivuoti-
sen näyttelypalkkiokokeilun. Siinä museot saivat hakea lisämäärärahaa 

 
52 Kyselyyn vastanneista viisi oli MyEL-vakuutettu ja yksi YEL-vakuutettu. Muilla ei ollut eläkevakuutusta. 
53 Lähde: Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet 2019-23. 
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näyttelypalkkioihin. Ornamon kanta on, että näyttelypalkkiojärjestelmästä kannattaa 
tehdä Suomeen pysyvä käytäntö.  
 
Ornamo edistää myös taiteen prosenttiperiaatteen käyttöönottoa. Prosenttiperiaate tar-
koittaa sitä, että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan 
tai taiteelliseen suunnitteluun. Prosenttiperiaate voi toteutua kunnan kaavoitus- tai rahoi-
tuspäätöksenä, ja se voidaan asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate sovel-
tuu talojen uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen piha-aluei-
siin, puistoihin, teihin ja katuihin ja muuhun infrarakentamiseen.  
 
Myös kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen on yksi tapa parantaa taiteilijoiden tilan-
netta. Välittäjäporrasta ovat galleriat, museot, kuraattorit, taidekoordinaattorit, taidelai-
naamot ja verkkokaupat. Frame Contemporary Art Finlandin mukaan kuvataidekohtei-
siin, mukaan lukien taidekäsityötä esittävät kohteet, tehtiin vuonna 2018 lähes 4,6 mil-
joonaa käyntiä. Kuvataide on erittäin suosittua ja käyntimäärien kasvaessa myös taiteili-
joiden saamien korvausten tulisi kasvaa. 
 
 

Yhteenveto 
 
Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat heikentyneet hieman edellisestä vuodesta, sillä 80 
prosenttia alan palkansaajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. 
Vuonna 2019 osuus oli 84 prosenttia. Lomautuksia ja irtisanomisia piti nyt mahdollisina 
tai todennäköisinä 13 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli vain kahdeksan 
prosenttia palkansaajista. 
 
Kyselyyn vastanneista muotoilualan palkansaajista 76 prosenttia työskenteli vakituisessa 
kokoaikatyössä ja yksitoista prosenttia määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyö-
suhteessa oli kolmetoista prosenttia palkansaajista. Tämä käy ilmi Ornamon vuoden 2020 
työmarkkinakyselystä, jossa tutkittiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja ja 
muita työelämän kysymyksiä. 
 
Palkoissa pientä nousua 
Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa alemman korkeakoulututkinnon  
suorittaneiden palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon kyselyyn vastanneiden kokonais-
ansioiden keskiarvo oli 3 500 euroa ja mediaani 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 2019. 
Keskipalkkojen nousu pysähtyi vuonna 2018, mutta sittemmin palkat ovat kohonneet 
noin kolme prosenttia. 
  
Ornamon kyselyjen mukaan palkkojen korotukset ovat pieniä. Ne tulevat yleensä yleis-
korotusten kautta, johon voi liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen korotus. 
Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Palkkoja nostavat myös työpaikan 
vaihdokset tai työn vaativuudessa tapahtunut muutos. Tulospalkkauksen piirissä oli  
kolmannes alan palkansaajista vuonna 2020. 
 
Kaiken kaikkiaan työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 37 prosenttia ansaitsi 
2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Noin 38 prosenttia ansaitsi 3 500-4 500 
euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausipalkkaan ylsi 12 prosenttia vastanneista. Alle 
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2 500 kuukausiansiotasoon jäi 12 prosenttia vastanneista. Täysin tyytyväisiä palkkaansa 
oli 41 prosenttia palkansaajista. 
 
Peräti 59 prosenttia alan palkansaajista on kuitenkin sitä mieltä, että palkka on pieni  
suhteessa työtehtäviin. Joillakin palkka ei riitä edes elämiseen. Asiaa korostaa se, että 58 
prosenttia palkansaajista asuu pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat  
korkeat. Pääosa (64 %) Ornamon kyselyihin vastanneista ei pitänyt myöskään palkkaus-
järjestelmiä erityisen kannustavina. 
 
Pitkä työviikko lyhyemmäksi 
Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan palkansaajat työskentelevät keskimäärin 38 tuntia 
viikossa mediaaniluvulla mitattuna, mutta 35 prosenttia työskentelee vähintään 40 tuntia 
viikossa. Lisäksi noin neljännes vastanneista saa työhön liittyviä yhteydenottoja päivit-
täin tai viikoittain. Satunnaisia yhteydenottoja työpaikalta on saanut lähes joka toinen 
palkansaaja. 
 
Nykytilanteessa työn kuormitusta voi lisätä se, että ainoastaan 45 prosenttia työmark- 
kinakyselyyn vastanneista palkansaajista ilmoitti, että he voivat vaikuttaa paljon tai 
melko paljon työaikojen kokonaispituuteen. Ihanteellisissa olosuhteissa vähintään 40  
tuntia työskentelevien osuus putoaisi 15 prosenttiin. Vastaavasti monet osa-aikaisista 
työntekijöistä pidentäisivät työaikaansa toimeentulonsa vuoksi. 
 
Etätyöt yleistyneet vauhdilla 
Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan 75 prosentilla alan palkansaajista on mahdolli-
suus tehdä etätöitä kotona. Lisäksi viidennes kyselyyn vastanneista haluaisi tehdä etätöitä, 
mutta se ei ole vielä mahdollista. Etätöitä tehdään, kun halutaan keskittyä ja päästä pois 
avokonttorien hälinästä. Samalla jää enemmän aikaa lepoon ja perhe-elämälle, kun työ-
matkoja ei tarvitse tehdä.  
 
Etätyönteon kielteisinä piirteinä voi olla yhteisöllisyyden katoaminen, jos entistä useampi 
tekee merkittävän osa töistään kotona. Etätöiden yleistyminen saattaa olla yhtenä syynä 
myös työpaikkojen ulkopuolella tehtyihin ylitöihin, joista ei ole maksettu rahallista  
korvauksia tai annettua vapaa-aikaa. Työaikakirjanpidon ulkopuolisista työtunneista  
ilmoitti yhteensä 22 prosenttia palkansaajista.  
 
Alan palkansaajien työilmapiiri 
Työilmapiirin arvioidaan olevan varsin hyvä ja kannustava muotoilijoiden muodosta-
missa työyhteisöissä. Kehittämistarpeet koskevat esihenkilöiden antamia palautteita ja 
töiden organisointiin liittyviä puutteita. Puutteet työn organisoinnissa voivat johtaa työ-
paikoilla tapahtuvaan sähläämiseen, töiden epätasaiseen jakautumiseen tai siihen, että 
työntekijöiden työpanos ei ole tehokkaassa käytössä.   
 
Hyvän työilmapiiriin keskiössä on esihenkilötyö, sillä hyvällä johtamisella voidaan vai-
kuttaa merkittävästi psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen työkuormitukseen työpai-
koilla. Hyvään johtamiseen kuuluvat oikeudenmukainen päätöksenteko ja työntekijöiden 
tasa-arvoinen kohtelu, arvostava vuorovaikutus ja kiittäminen, palautteen antaminen, 
myönteisen mielialan ylläpito ja kysymällä johtaminen.   
 
Yrittäjistä 70 prosenttia yksinyrittäjiä 
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Työmarkkinakyselyyn vastanneista muotoilualan ammattilaisista miltei kolmannes toimi 
yrittäjänä (ml. freelancerit) vuonna 2020, joskin heistä vain 69 prosenttia harjoitti yritys-
toimintaa kokopäiväisesti. Muille yritystoiminta oli osa-aikaista tai harrastusluonteista. 
Yrittäjistä 39 prosenttia oli yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Osakeyhtiössä työskenteli 
myös 39 prosenttia yrittäjistä. 
 
Yli 70 prosenttia yrittäjistä oli yksinyrittäjiä, mikä edustaa ei-työnantajayritysten keski-
määräistä osuutta maamme koko yrityskannasta. Ainoastaan 46 prosentissa yrityksiä  
liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi vähintään yhden henkilön kokopäi- 
väisesti. Tosin tämänkokoisten yritysten osuus on noussut tilastollisesti noin kymmenellä 
prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. 
 
Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi 36 prosentilla yrityksistä alle 
kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10-30 ja vain 
runsaalla neljänneksellä se nousi vähintään 30 toimeksiantoon. Työtuntilaskutuksen  
haarukka on lavea: alle 50 euroa laskuttaa 25 prosenttia, 50-69 euroa 33 prosenttia ja 
vähintään 70 euroa 42 prosenttia yrittäjistä.  
 
 
 
Ongelmana alhainen palkkiotaso 
Noin 66 prosenttia päätoimisista yrittäjistä koki, että yritystoiminta on vakaalla tai melko 
vakaalla pohjalla. Vakaalla pohjalla toimintaansa pitävien osuus on lisääntynyt hieman 
edellisestä vuodesta. Tosin joka viidennen mielestä toiminnan keskeyttäminen tai lopet-
taminen on mahdollista, mutta todennäköisenä asiaa piti vain kolme prosenttia kyselyyn 
vastanneista yrittäjistä.  
 
Vaikka valtaosa haluaa jatkaa yrittäjinä, vain 48 prosenttia oli vuonna 2020 tyytyväinen 
toimeentuloonsa. Heistäkin merkittävä osa kertoi työmäärän olevan kohtuuton palkkio-
tasoon nähden. Huomionarvoista on kuitenkin erityisesti se, että yli 50 prosenttia ei ollut 
lainkaan tyytyväinen palkkiotasoonsa. Osasyynä on töiden vähyys, mikä on pakottanut 
erilaisten muiden sivutöiden tekemiseen.  
 
Eläketurva alimitoitettu? 
Pienet elinkeinotoiminnan tulot ovat pääsyynä siihen, että vain 74 prosenttia Ornamon 
kyselyihin vastanneista yrittäjistä oli lakisääteisen YEL-vakuuttamisen piirissä. YEL-  
vakuutetuistakin 41 prosentilla eläke- ja sosiaaliturvan pohjana olevat YEL-työtulot  
olivat alle 13 076 euroa, mikä oli ansiosidonnaisen työttömyysturvaetuuden saamisen ala-
rajana vuonna 2020. 
 
Noin 27 prosentilla YEL-vakuutetuista YEL-tulo oli vähintään 13 076 euroa mutta alle 
20 000 euroa. Kolmanneksella se oli vähintään 20 000 euroa. Kyselyt viittaavat siihen, 
että ilmoitetut YEL-tulot saattavat olla alimitoitetut todellisiin tuloihin nähden. Yrittäjien 
mielestä heidän oikean työtulonsa mediaani olisi 30 000 euroa, mikä tuottaisi jo jonkin-
laisen eläke- ja sosiaaliturvan.   
 
Sivutoiminen yrittäjyys kasvussa 
Sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä, sillä 27 prosenttia palkansaajista työskenteli tois-
sijaisesti itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina. Puolet sivutöiden tekijöistä toimii  
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samalla alalla, jossa he työskentelevät nykyisin palkansaajana. Runsas neljännes työsken-
telee toimialalla, jossa henkilö on toiminut aiemmin palkansaajana tai yrittäjänä. Vain 
harvat toimivat kokonaan uudella alalla. 
 
Sivutyöt tarjoavat tekijöilleen vapauden toteuttaa ammatillisia intohimoja, luovuutta ja 
hyödyntää ammattitaitoa laajemmin kuin päätyössä on mahdollista. Sivutöinä voidaan 
toteuttaa projekteja, joita nykyisessä palkkatyössä ei pääse kokeilemaan. Oma sivutoi-
minen yritys mahdollistaa oman muotoilun tai toiminnan tekemisen alalla, joka vastaa 
paremmin henkilön saamaa koulutusta.  
 
Noin 55 prosentille alan palkansaajia sivutyöt ovat keino kokeilla itsenäistä yrittäjyyttä 
ja testata liikeideaa, joskin vain neljännekselle vastaajista sivutoiminen yrittäjyys on 
suunnitelmallinen välivaihe matkalla päätoimiyrittäjäksi. Toisaalta 47 prosenttia sivu-
työntekijöistä ei ole poissulkenut sitä ajatusta, että sivutoimisesta yrittäjyydestä voisi tulla 
päätoimi jossain vaiheessa työuraa.  
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Liite:  Muotoilualan yritysrakenne ja työllisyys toimialaluokituksen  
mukaan tarkasteltuna 2018 
 
 
Taulukko 1 Muotoilualan yritysten määrä kokoluokittain ja toimialoittain 2018 (Lähde:  

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 

 Alle 2 hen-
kilöä, lkm 

2-9 hen-
kilöä, 
lkm 

Väh. 10 
henkilöä, 
lkm 

Yh-
teensä, 
lkm 

- Tekstiilien valmistus 282 41 20 343 
- Vaatteiden valmistus 47 13 7 67 
- Nahkatuotteiden valmistus 98 30 12 140 
- Puutuotteiden valmistus 520 214 119 853 
- Lasituotteiden valmistus 25 6 0 31 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 78 5 0 83 
- Kivituotteiden valmistus 106 72 26 204 
- Metallituotteiden valmistus 72 21 3 96 
- Huonekalujen  valmistus 420 255 119 794 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 279 42 7 328 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 1 927 699 313 2 939 
- Graafinen muotoilu 635 64 5 704 
- Sisustussuunnittelu 624 86 11 721 
- Teollinen muotoilu ym. 521 90 12 623 
Muotoilutoimistot yhteensä 1 780 240 28 2 048 
Taideteosten luonti 1 528 65 6 1599 
- Tietokonepelien kustantaminen 21 15 11 47 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 36 12 20 68 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2 486 1 221 650 4357 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 2 543 1 248 681 4 472 
- Arkkitehtipalvelut 878 340 116 1334 
- Maisemanhoitopalvelut 487 170 35 692 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 1 365 510 151 2 026 
YHTEENSÄ 9 143 2 762 1 179 13 084 
 
 
Taulukko 2 Muotoilualan yritykset kokoluokittain ja päätoimialoittain 2018, % (Lähde: 

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 

 Alle 2 hen-
kilöä, % 

2-9 hen-
kilöä, % 

Väh. 10 
henkilöä, 
% 

Yh-
teensä, 
% 

Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 65,6 23,8 10,6 100,0 
Muotoilutoimistot yhteensä 86,9 11,7 1,4 100,0 
Taideteosten luonti 95,6 4,1 0,4 100,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 56,9 27,9 15,2 100,0 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 67,4 25,2 7,5 100,0 
YHTEENSÄ 69,9 21,1 9,0 100,0 
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Taulukko 3 Muotoilualan yritysten työllisyys yritysten kokoluokittain ja toimialoittain 2018 
(Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 
 Alle 2 hen-

kilöä, lkm 
2-9 hen-
kilöä, 
lkm 

Väh. 10 
henkilöä, 
lkm 

Yh-
teensä, 
lkm 

- Tekstiilien valmistus 100 148 578 826 
- Vaatteiden valmistus 23 54 296 373 
- Nahkatuotteiden valmistus 38 126 798 963 
- Puutuotteiden valmistus 171 844 5 142 6 157 
- Lasituotteiden valmistus 9 23 0 32 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 42 23 0 65 
- Kivituotteiden valmistus 51 263 677 991 
- Metallituotteiden valmistus 28 68 86 183 
- Huonekalujen  valmistus 169 1 011 4 573 5 752 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 96 114 270 480 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 728 2 675 12 420 15 822 
- Graafinen muotoilu 258 175 100 532 
- Sisustussuunnittelu 234 260 180 674 
- Teollinen muotoilu ym. 187 298 177 662 
Muotoilutoimistot yhteensä 678 733 457 1 868 
Taideteosten luonti 503 169 39 711 
- Tietokonepelien kustantaminen 8 60 997 1 066 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 16 35 2 192 2 243 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 1 222 4 725 28 722 34 669 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 1 246 4 820 31 912 37 978 
- Arkkitehtipalvelut 471 1 278 2 271 4 020 
- Maisemanhoitopalvelut 220 627 905 1 751 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 691 1 905 3 175 5 771 
YHTEENSÄ 3 846 10 301 48 003 62 150 
 
Taulukko 4 Muotoilualan yritysten työllisyys yritysten kokoluokittain ja päätoimialoittain 

2018, % (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 

 Alle 2 hen-
kilöä, % 

2-9 hen-
kilöä, % 

Väh. 10 
henkilöä, 
% 

Yh-
teensä, 
% 

Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 4,6 16,9 78,5 100,0 
Muotoilutoimistot yhteensä 36,3 39,2 24,5 100,0 
Taideteosten luonti 70,8 23,8 5,4 100,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 3,3 12,7 84,0 100,0 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 12,0 33,0 55,0 100,0 
YHTEENSÄ 6,2 16,6 77,2 100,0 
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Taulukko 5 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 
olevien muotoilutoimialan yritysten määrä toimialoittain 2018 (Lähde: Yritysten 
rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 
 Vuositilas-

tossa, lkm 
Ei-vuositi-
lastossa, 
lkm 

Yhteensä, 
lkm 

- Tekstiilien valmistus 158 57 215 
- Vaatteiden valmistus 19 12 31 
- Nahkatuotteiden valmistus 50 15 65 
- Puutuotteiden valmistus 295 9 304 
- Lasituotteiden valmistus 5 3 8 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 27 57 84 
- Kivituotteiden valmistus 38 4 42 
- Metallituotteiden valmistus 34 8 42 
- Huonekalujen  valmistus 198 29 227 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 150 30 180 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 974 224 1 198 
- Graafinen muotoilu 174 150 324 
- Sisustussuunnittelu 257 45 302 
- Teollinen muotoilu ym. 208 57 265 
Muotoilutoimistot yhteensä 639 252 891 
Taideteosten luonti 691 377 1 068 
- Tietokonepelien kustantaminen 4 3 7 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 10  10 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 686 254 940 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 700 257 957 
- Arkkitehtipalvelut 314 173 487 
- Maisemanhoitopalvelut 166 45 211 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 480 218 698 
YHTEENSÄ 3 484 1 328 4 812 

 
Taulukko 6 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 

olevien muotoilutoimialan yritysten osuus päätoimialoittain 2018 (Lähde: Yri-
tysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 

 Osuus vuo-
sitilastojen 
yrityksistä, 
% 

Osuus kai-
kista yri-
tyksistä, % 

Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 33,1 37,9 
Muotoilutoimistot yhteensä 31,2 38,7 
Taideteosten luonti 43,2 54,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 15,7 20,2 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 23,7 31,1 
YHTEENSÄ 26,6 33,4 
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Taulukko 7 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 
olevien muotoilutoimialan yritysten työllisyys toimialoittain 2018 (Lähde: Yri-
tysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 
 Vuositi-

lastossa, 
lkm 

Ei-vuositi-
lastossa, 
lkm 

Yhteensä, 
lkm 

- Tekstiilien valmistus 33 6 39 
- Vaatteiden valmistus 5 1 6 
- Nahkatuotteiden valmistus 12 2 14 
- Puutuotteiden valmistus 52 2 54 
- Lasituotteiden valmistus 1  1 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 9 8 16 
- Kivituotteiden valmistus 9  9 
- Metallituotteiden valmistus 7 1 9 
- Huonekalujen  valmistus 46 5 50 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 33 3 37 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 207 29 236 
- Graafinen muotoilu 46 18 64 
- Sisustussuunnittelu 59 6 64 
- Teollinen muotoilu ym. 48 9 58 
Muotoilutoimistot yhteensä 152 33 185 
Taideteosten luonti 160 42 202 
- Tietokonepelien kustantaminen 1  1 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 2  2 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 154 52 206 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 157 52 209 
- Arkkitehtipalvelut 76 20 96 
- Maisemanhoitopalvelut 39 6 45 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 115 27 141 
YHTEENSÄ 791 183 974 

 
Taulukko 8 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 

olevien muotoilutoimialan yritysten työllisyysosuus päätoimialoittain 2018 
(Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

 

 Osuus vuositi-
lastojen työlli-
syydestä, % 

Osuus koko työl-
lisyydestä, % 

Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 1,3 1,5 
Muotoilutoimistot yhteensä 8,2 9,7 
Taideteosten luonti 22,5 26,8 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 0,4 0,6 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 2,0 2,4 
YHTEENSÄ 1,3 1,6 
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Taulukko 9 Palkansaajat ja yrittäjät muotoilutoimialojen yritysten työllisyydestä toimialoit-
tain 2018 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 

Yrittäjiä, 
lkm 

Osuus, 
% 

Palkansaa-
jia, lkm 

Osuus, % 

- Tekstiilien valmistus 100 12,1 725 87,9 
- Vaatteiden valmistus 21 5,7 352 94,3 
- Nahkatuotteiden valmistus 49 5,0 914 95,0 
- Puutuotteiden valmistus 224 3,6 5 934 96,4 
- Lasituotteiden valmistus 6 18,9 26 81,1 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 41 63,4 24 36,6 
- Kivituotteiden valmistus 69 6,9 923 93,1 
- Metallituotteiden valmistus 24 12,9 160 87,1 
- Huonekalujen  valmistus 250 4,3 5 503 95,7 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 92 19,2 388 80,8 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 875 5,5 14 949 94,5 
- Graafinen muotoilu 225 42,3 307 57,7 
- Sisustussuunnittelu 176 26,1 498 73,9 
- Teollinen muotoilu ym. 144 21,8 518 78,2 
Muotoilutoimistot yhteensä 546 29,2 1 323 70,8 
Taideteosten luonti 417 58,7 294 41,3 
- Tietokonepelien kustantaminen 4 0,4 1 061 99,6 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 10 0,5 2 233 99,5 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 722 2,1 33 945 97,9 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 737 1,9 37 239 98,1 
- Arkkitehtipalvelut 383 9,5 3 637 90,5 
- Maisemanhoitopalvelut 213 12,2 1 536 87,8 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 596 10,3 5 173 89,7 
YHTEENSÄ 3 170 5,1 58 978 94,9 
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1 Alkusanat 
 
Oheinen raportti on tiivistelmä Muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamo ry:n vuonna 2020 
tekemän työmarkkinakyselyn keskeisistä tuloksista.1 Raportti on jaettu kuuteen ala- 
lukuun, joissa käsitellään liiton jäsenkunnan profiilia ja työmarkkina-asemaa, muotoi-
lualan palkansaajien ansiotasoa ja sen kehitystä, työaikaa ja työhyvinvointia, yrittäjyyttä 
sekä toimintaa freelancerina ja taiteilijana. Kyselyyn vastasi yhteensä 400 muotoilualan 
ammattilaista, joista päätoimisina palkansaajia toimi 225 henkilöä ja yrittäjinä 122 hen-
kilöä. Loput vastaajat edustivat muita ammattiasemia. 
 
Kyselyä täydentävät Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto ja palkka-
rakennetilasto, josta on saatavilla työllisyys- ja palkkatilastoja tietyistä muotoilualan am-
mattilaisista.2 Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta sekä alueellisesta yritystoiminta-
tilastosta on saatu lisätietoja muotoilutoimistojen3 palkkojen kehityksestä ja työvoima-
kustannusten osuudesta yritysten liiketoiminnassa.  Raportin on laatinut tutkija Pekka 
Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith). Ornamon yhteyshenkilönä on ollut 
asiantuntija Asta Boman-Björkell.    
 
 
 
 


 
 
 
 


 
1 Kysely suoritettiin tammi-helmikuussa 2020. Määräaikoihin mennessä kyselyyn vastasi 400 henkilöä.  
2 Muotoilualan ammatteja ovat virallisen ammattiluokituksen mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijat, graafiset ja 
multimediasuunnittelijat, sisustussuunnittelijat ja käsityötuotteiden valmistajat. Ammattiluokituksen mukaisia 
palkkatilastoja täydentävät henkilöiden koulutusasteen mukaiset palkkatilastot, joita on saatavilla artesaanien, artenomien 
sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon sekä 
kuvataiteen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon 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). 
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2 Jäsenkunnan profiili ja työmarkkina-asema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
2.1  Kyselyyn vastanneiden perustiedot 


 
Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn vastasi määräaikoihin mennessä 400 hen-
kilöä. Kyselyt suoritettiin tammi-helmikuussa. Vastanneiden määrä oli hieman pienempi 
kuin edellisenä vuonna (412 henkilöä) ja samaa luokkaa kuin vuonna 2018 (401 henki-
löä). Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia oli sisustusarkkitehtejä tai -suunnittelijoita. 
Muotoilijoita vastanneista oli viidennes. Muita tärkeitä ammattinimikkeitä olivat teol- 
linen muotoilija, taiteilija, vaatetus- ja tekstiilisuunnittelija, opettaja ja palvelumuotoilija 
(Kuvio 1).  
 
Sukupuoleltaan vastanneista naisia oli 82 prosenttia, miehiä 17 prosenttia ja tuntematto-
mia yksi prosentti. Vastanneiden ikäryhmistä suurin oli 30-39 -vuotiaat. Alle 30 –vuoti-
aita oli 17 prosenttia vastanneista. Nuorten ikäluokka ei ole kovin suuri, sillä muotoiluala 
vaatii korkeakoulutusta ja alle 25-vuotiaat muotoilualan tulevaisuuden työlliset ovat vasta 
opiskelemassa. Ikääntyneitä 60 vuotta täyttäneitä oli kymmenesosa vastanneista. 54 pro-
senttia jäsenkunnasta on 30-49 -vuotiaita, mutta koko työvoimasta tämänikäisten osuus 
on vain 44 prosenttia (Kuvio 2).  
 
Noin 53 prosentilla kyselyyn vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakou-
lutus ja 42 prosentilla oli alempi korkeakoulututkinto (AMK, yms.) (Kuvio 3). Ornamon 
jäsenkunta on koulutetumpaa kuin koko työllinen työvoima keskimäärin, sillä maamme 
työllisestä työvoimasta vain 35 prosentilla oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
mukaan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto vuonna 2019. Kyselyyn vastanneet olivat 
kokenutta väkeä, sillä 53 prosenttia on ollut työelämässä yli kymmenen vuotta. Yli 20 
vuotta alalla toimineita oli peräti 29 prosenttia. 
 
Noin 58 prosenttia kyselyyn osallistuneista asui pääkaupunkiseudulla, mikä johtuu alan 
erityisosaamisen ja asiakkaiden keskittymisestä alueelle. Myös lähes puolet muotoilutoi-
mistoista eli muotoilualan KIBS-yrityksistä4 sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Jos pääkau-
punkiseudun ulkopuolinen Uusimaa otetaan huomioon, peräti 65 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista oli Uudeltamaalta (Kuvio 4). Seuraavaksi suurimpien maakuntien, Varsinais-


 
4 KIBS = Knowledge Intensive Business Services. Muotoilutoimistot ks. toimialaluokitus (Nace 741). 


Muotoilualan palkansaajat luottavat tulevaisuuteen, sillä 80 prosenttia alan palkan-
saajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Optimismi on tosin hieman 
heikentynyt edellisestä vuodesta, sillä 13 prosenttia pitää irtisanomisia tai lomautuksia mah-
dollisina. Tämä käy ilmi Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselystä, jossa selvitettiin  
järjestön jäsenten työelämän kysymyksiä. 


Kyselyyn vastanneista palkansaajista 75 prosenttia työskenteli vakituisessa koko- 
aikatyössä ja 11 prosenttia määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyösuhteessa oli 13 
prosenttia palkansaajista. Yksityisissä yrityksissä palkansaajista työskenteli 78 prosenttia, 
kunta- ja valtio-organisaatioissa 18 prosenttia ja voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä 
kuusi prosenttia vuonna 2020. 


Muotoilualan palkansaajista 40 prosenttia toimi konsultointi- ja suunnittelutehtävissä. 
Runsas viidennes oli tuotekehityksen puolella ja runsas kymmenesosa toimi koulutus- ja 
opetustehtävissä. Loppuosa toimi johtotehtävissä, strategisessa suunnittelussa ja muissa  
tarkemmin erittelemättömissä työtehtävissä. Varsinaisesti esihenkilötehtävissä työskenteli 
kahdeksan prosenttia palkansaajista. 
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Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon osuus oli yhteensä runsas viiden-
nes vastaajista.   
 
Kuvio 1 Ornamoon kyselyyn vastanneet ammattinimikkeittäin 2020, prosenttia vastan-


neista (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
 
Kuvio 2 Ornamon kyselyyn vastanneet ja Suomen työvoima keskimäärin ikäluokittain 


2020, prosenttia (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020; Työvoimatutki-
mus, Tilastokeskus).  


    


 
 


7,3


0,5


0,8


1,3


1,5


1,5


1,5


2


4,8


4,8


4,8


7


7


7,3
20,0


28,3


0 5 10 15 20 25 30


Muu


Keraamikko


Kalustesuunnittelija


Sisustussuunnittelija


Digitaalinen suunnittelija


Korualan suunnittelija


Muotoilujohtaja


Graafinen suunnittelija


Tekstiilisuunnittelija


Opettaja


Vaatetussuunnittelija


Palvelumuotoilija


Taiteilija


Teollinen muotoilija


Muotoilija


Sisustusarkkitehti


Prosenttia vastaajista


2


15


31


23
19


10
12 11


22


22


23


11


0


5


10


15


20


25


30


35


Alle 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60 tai yli


Pr
os


en
tt


ia


Ornamon kyselyyn vastanneet 2020, % Työvoima keskimäärin 2019, %







5 
 


Kuvio 3 Ornamon kyselyyn vastanneet koulutusasteen mukaan 2020, prosenttia vastan-
neista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
 
Kuvio 4 Ornamon kyselyyn vastanneiden asuinpaikat 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: 


Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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2.2 Työmarkkina-asema 
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistuneista 56 prosenttia oli palkansaajia ja 27 pro-
senttia yrittäjiä (Kuvio 5). Ilman yritysmuotoa työskentelevät freelancerit ja taiteilijat 
asettuvat työmarkkina-asemansa perusteella lähelle yrittäjiä, mutta heitä oli vain seitse-
män prosenttia vastanneista. Opiskelijoita ja työttömiä oli yhteensä viisi prosenttia ja tar-
kemmin erittelemättömiä kaksi prosenttia. Ornamon jäsenistöön kuuluu myös eläkeläisiä, 
mutta heidän osuutensa kyselyyn osallistuneista oli vain neljä prosenttia, sillä kysely 
koski lähinnä vain töissä käyviä henkilöitä.5 
  
Kuvio 5 Ornamon kyselyyn vastanneet pääasiallisen ammattiaseman mukaan 2020, pro-


senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
  


 
 
Palkansaajien profiili 
Palkansaajista 76 prosentilla oli vakituinen kokoaikatyö vuonna 2020. Noin yksitoista 
prosenttia työskenteli määräaikaisessa kokoaikatyössä. Ornamon jäsenet poikkeavat  
kaikista palkansaajista siinä, että osa-aikatyötä tekevien osuus ja etenkin vakituisessa työ-
suhteessa olevien osa-aikatyöntekijöiden osuus kaikista palkansaajista on muotoilualalla 
hieman pienempi kuin maamme koko työllisessä työvoimassa keskimäärin. Sitä vastoin 
vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden osuus on muotoilualalla keskiarvoa suurempaa 
(Taulukko 1).  
 
Ornamon kyselyyn vastanneista palkansaajista 78 prosenttia työskenteli yksityisessä yri-
tyksessä vuonna 2020. Kuntayhteisöissä, valtio-organisaatioissa ja muissa julkisyhtei-
söissä työllistyi kahdeksantoista prosenttia palkansaajista. Yleishyödyllisessä yhteisössä 
toimi neljä prosenttia (Kuvio 6). Kyselystä ilmeni, että 55 prosenttia palkansaajista työs-
kenteli keskisuurissa 50-249 henkilön tai suurissa vähintään 250 henkilön 


 
5 Jotkut eläkeläiset saattavat jatkaa työelämässä osa-aikaisina yrittäjinä. 
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organisaatiossa. Osuus on suuri, sillä tämänkokoisia yrityksiä on vain prosentti Suomen 
kaikista yrityksistä (pl. alkutuotanto).6    
 
Taulukko 1 Ornamon kyselyyn vastanneet palkansaajat ja kaikki palkansaajat työsuhdetyypin 


mukaan vuonna 2020 (keskiarvo), prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 
2020; Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). 


  
 Osuus Ornamon 


kyselyyn vastan-
neista, % 


Osuus maamme 
kaikista palkan-
saajista, % 


Kokoaikatyössä 87,4 83,9 
- vakituinen kokoaikatyö 76,1 73,1 
- määräaikainen kokoaikatyö  11,3 10,8 
Osa-aikatyössä 12,6 16,1 
- vakituinen osa-aikatyö 5,4 11,1 
- määräaikainen osa-aikatyö  7,2 5,0 
Yhteensä 100,0 100,0 


 
 
Kuvio 6 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien työnantajatyypit 2020, prosenttia 


vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
Muotoilualan palkansaajista 40 prosenttia toimi konsultointi- ja suunnittelutehtävissä. 
Runsas viidennes oli tuotekehityksen puolella ja runsas kymmenesosa toimi koulutus- ja 
opetustehtävissä. Loppuosa toimi johtotehtävissä, strategisessa suunnittelussa ja muissa 
tarkemmin erittelemättömissä työtehtävissä (Kuvio 7). Yli 90 prosenttia kyselyyn vastan-
neista oli tavallisia työntekijöitä tai toimihenkilöitä, vaikka heistä miltei joka kolmannen 
työtehtäviin kuului työnjohtoa. Varsinaisia esimiehiä oli kyselyyn vastanneista kahdek-
san prosenttia vuonna 2020. 
  


 
6 Keskisuurissa ja suurissa yrityksissä työskentelevien huomattava osuus tarkoittaa sitä, että Ornamon työmarkkinaky-
selyjen tulokset antavat suuntaa-antavan kuvan koko työmarkkinakentän tilanteesta varsinkin, kun puhutaan tärkeistä 
työelämäkysymyksistä, kuten työpaikkojen työilmapiiristä, johtamisesta, koulutuksesta ja työajoista. 
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Kuvio 7 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien toimenkuva 2020 (Lähde: Ornamon 
työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
2.3 Yleinen työllisyyskehitys 


 
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n työllisyyskatsauksen mukaan työ- ja elinkeinotoimis-
toissa oli joulukuun 2019 lopussa 257 700 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 1 200 henkilöä 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta työttömien määrä lisääntyi 29 100 henki-
löllä. Työttömyys kasvaa usein joulukuussa, mikä johtuu ammatillisten koulujen päätty-
misestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaista yleisem-
mästä päättymisestä joulukuun aikana. Keskimäärin työttömiä oli 240 000 vuonna 2019, 
mikä oli 15 500 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. 
 
Vertailu vuoden 2018 joulukuuhun kuitenkin osoittaa, että työttömyyden lasku on pysäh-
tymässä. Samanaikaisesti kannattaa muistaa, että työttömyystilastoja kaunistavat työttö-
mien työnhakijoiden eläköityminen. Myös lomautukset ovat kasvussa, sillä joulukuussa 
työhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 700 henkilöä eli 6 300 enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Keskimäärin työttömiä työnhakijoita oli 9,8 prosenttia työvoimasta.7 To-
sin pitkäaikaistyöttömien8 määrä on alentunut. Heitä oli 63 000 henkilöä eli 3 800 henki-
löä vähemmän kuin vuotta aiemmin. 
 
Laajan työttömyyden käsitteen mukaisesti työttömien työnhakijoiden ja erilaisten työvoi-
mapoliittisten toimenpiteiden tai palvelujen piirissä olleiden määrä oli 368 500 henkilöä 
joulukuussa 2019.9 Palvelujen piirissä oleviin lasketaan palkkatuilla ja valtiolle tukityöl-
listetyt, starttirahan saajat, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, työharjoittelussa 


 
7 Alueellisesti työttömyys oli suurinta Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusalueilla, joissa 
työttömiä työnhakijoita oli 12-14 prosenttia työvoimasta. Työllisyystilanne (pl. Ahvenanmaa) oli parhain Uudellamaalla, 
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, jossa työttömiä on alle yhdeksän prosenttia työvoimasta. Ahvenanmaalla työttö-
myysaste oli alle neljä prosenttia. 
8 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleet. 
9 Määrä oli 4 400 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä johtuu palveluissa olevien määrän pienenemisestä. 
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sekä työ- ja koulutuskokeilussa olevat. Heihin luetaan myös vuorotteluvapaasijaisena 
työskentelevät, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat sekä omaehtoisessa opiskelussa 
työttömyysetuudella olevat.  
 
Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys aleni 600 työhakijalla edellisestä vuodesta, mutta 
heistä työttöminä oli yhä 32 800 henkilöä. Ikääntyvien yli 50 –vuotiaiden henkilöiden 
puolella työttömyys pysyi lähes ennallaan, eli noin 95 100 henkilössä. Suhteellisesti eni-
ten työttömyys on aleni alemmalla ja ylemmällä perusasteella sekä alimmalla korkea-
asteella, keskiasteen ja alemman korkea-asteen koulutuksen saaneilla. Sen sijaan korke-
asti koulutettujen työttömyys kääntyi kasvuun, mikä on voinut osaltaan heikentää korke-
asti koulutettujen naisten tilannetta.10 
 
Vaikka työttömyys lisääntyi, avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin 55 400 
joulukuussa 2019, mikä oli 9 500 työpaikkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten avoi-
mia työpaikkoja oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä prosessi- ja kulje-
tustyöntekijöille. Samanaikainen työttömyys ja suuri avointen työpaikkojen määrä on 
osoitus työvoiman ammatillisesta ja alueellisesta kohtaanto-ongelmasta. Osa avointen 
työpaikkojen määrästä johtuu luonnollisesta työpaikkojen vaihtuvuudesta, mikä voi olla 
vilkkaampaa vuoden loppupuolella. 
 
Työllisyys Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 
Työttömyyttä seurataan Suomessa myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perus-
teella. Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston työttömyysluvut poikkeavat toisis-
taan, mikä johtuu tilastointiperusteiden eroista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoi-
den käytettävissä olon osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto perustuu 
lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus nou-
dattaa sen sijaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja EY:n tilasto-
viraston Eurostatin käytäntöjä. 
 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu 15–74-vuotiaasta väestöstä poimittuun 
otospohjaiseen kyselytutkimukseen. Työvoimatutkimuksessa työtön on henkilö, joka tut-
kimusviikolla on työtä vailla (ei ollut palkkatyössä tai tehnyt työtä yrittäjänä), on etsinyt 
työtä aktiivisesti viimeisten neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi aloit-
taa 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.11  
 
TEM:n työnvälitystilastossa ei työttömälle ole yhtä tiukkoja työnhaun kriteerejä kuin Ti-
lastokeskuksen työvoimatutkimuksessa. Työnvälitystilastossa työtön on työnhakija, joka 
on ilman työtä eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa. Työnvälitystilastossa työt-
tömiin luetaan työnhakijaksi ilmoittautuneet kokonaan lomautetut. Sitä vastoin työttö-
miksi työnhakijoiksi ei lueta työttömyyseläkkeen saajia eikä päätoimisia koululaisia ja 
opiskelijoita – ei edes loma-aikoina. Käytännössä työnvälitystilasto kattaa työttömät, 
jotka saavat työttömyyskorvausta. 
 
Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2019 joulukuussa 164 000, mikä oli 
93 000 henkilöä vähemmän kuin TEM:n työnvälitystilastossa oli työttömiä työnhakijoita. 


 
10 Työttömyys kohosi alemmalla ja ylemmällä korkeakouluasteella neljä prosenttia ja tutkijakoulutusasteella seitsemän 
prosenttia vuoden 2018 joulukuusta. 
11 Työttömäksi luetaan myös opiskelija ja työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää yllä mainitut kriteerit. 







10 
 


Työvoimatutkimuksen mukainen työttömyysaste oli 6,0 prosenttia. Edellisestä vuodesta 
työttömien määrä kasvoi 18 000 henkilöllä ja työttömyysaste nousi 0,6 prosenttiyksiköllä. 
Suurin Tilastokeskuksen ja TEM:n työttömyyslukujen eroja selittävä tekijä on piilotyöt-
tömyys.12 Piilotyöttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 
2019 peräti 115 000 henkilöä.  
 
Työllisyyskehityksen arviointia 
Suomen kesällä 2019 toimintakautensa aloittaneen hallituksen tavoitteena on nostaa työl-
lisyyttä 60 000 henkilöllä ja 15-64 –vuotiaiden työllisyysastetta 75 prosenttiin vuoden 
2023 loppuun mennessä. Jo vuoden 2020 syksyllä hallituksella tulisi olla osoitettavissa 
päätösperusteisesti 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet. Työkaluina tulevat ole-
maan työllisyyden kuntakokeilut, palkkatuen uudistaminen, yksilöllisen työnhaun tuki, 
työkykyohjelman toteutus, työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen ja työlainsäädän-
nön ja paikallisen sopimisen uudistaminen. 
 
Hallituksen tavoite on haasteellinen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa tuotan-
non kasvu on hidastunut ja kansainvälisen talouden kehitykseen sisältyy paljon epävar-
muustekijöitä. Osaltaan hallituksen tavoitetta tukee tilastollisesti työvoiman nopea elä-
köityminen. Palkkatukityöllistäminen ja muu julkisia tulonsiirtoja vaativa matalapalkka-
alojen työllisten määrän kasvattaminen ei paranna kuitenkaan valtiontaloudellista tilan-
netta tai tuo kestävää ratkaisua. Sama koskee tilannetta, jossa työllisyysastetta paranne-
taan tilastollisesti osa-aikatyötä lisäämällä.   
 
Työllisyysasteen tulkintaa voidaan havainnollistaa vertaamalla 2000-luvun alun nousu-
kauden huippuvuotta 2008 vuoteen 2019.13 Vuonna 2008 työllisyysaste oli 70,6 prosent-
tia eli heikompi kuin vuonna 2019 (72,6 %), vaikka työllisten määrä oli vuonna 2008 noin 
10 000 henkilöä suurempi ja työttömien määrä pienempi kuin yksitoista vuotta myöhem-
min. Syynä on, että työllisyysaste lasketaan suhteuttamalla työllisten määrä samanikäisen 
väestön kokonaismäärään, joka oli 15-64 -vuotiaiden osalta vuonna 2019 noin 108 000 
henkilöä pienempi kuin vuonna 2008. 
 
Tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon se, että Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen 
työllisten määrä kuvaa vain työssä olevien ihmisten nuppilukua eikä työn määrää, jota 
mitataan tehdyillä työtunneilla. Tosiasiassa työllisyysaste mittaa tutkimusviikon aikana 
vähintään tunnin ansiotyötä tehneiden henkilöiden määrää suhteessa määrätynikäisten 
henkilöiden kokonaismäärään. Haastatteluihin perustuvan työvoimatutkimuksen mukai-
nen työllisyysluku on muutoinkin korkeampi kuin hallinnollisiin rekistereihin perustuvan 
työssäkäyntitilaston työllisyysluku.14 
 
Osa työllisyysasteen noususta on johtunut osa-aikatyöntekijöiden ja alityöllistettyjen 
määrän kasvusta. Alityöllistetty on henkilö, joka tekee vastentahtoisesti osa-aikatyötä 
mutta haluaisi tehdä enemmän työtunteja. Työvoimatutkimuksen mukaan osa-aikatyön-
tekijöitä oli 386 000 henkilöä ja alityöllistettyjä 134 000 henkilöä vuonna 2019. Vuodesta 
2008 osa-aikatyöntekijöiden määrä on lisääntynyt 70 000 henkilöllä ja alityöllistettyjen 


 
12 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. 
13 Työvoiman kokonaismäärä (15-64 -vuotiaat työlliset ja työttömät) oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
vuosina 2008 ja 2019 yhtä suuri eli noin 2 669 000 henkilöä. 
14 Osa selityksen työvoimatutkimuksen suurempaa työllisyyslukuun on, että työvoimatutkimus voi sisältää esimerkiksi 
epäviralliseen talouteen kuuluvia piilotyöllisiä 
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henkilöiden määrä 30 000 henkilöllä. Osa-aika- ja alityöllisten määrän kasvu oli nopeaa 
myös edellisellä hallituskaudella (Kuvio 8). 
 
Kokopäivätyöllisten määrä onkin alentunut 80 000 henkilöllä vuosina 2008-19. Työlli-
syyden kasvun painottuminen osa-aikatyövoimaan ja alityöllistettyihin johtaa siihen, että 
heidän toimeentuloaan joudutaan tukemaan tulonsiirroin. Eli osa-aikatyöntekijöiden tuot-
tamat verorahat eivät riitä kattamaan heidän tarvitsemistaan julkisista palveluista ja tu-
lonsiirroista aiheutuneita kustannuksia. Samaan tilanteeseen joudutaan myös silloin, jos 
työllisyyden kasvu painottuu palvelualojen matalapalkka-aloille, vaikka työpaikat olisi-
vat kokopäiväisiä. 
 
Suomen työllisyyden hoidossa kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota tuottavuuteen ja 
investointien tasoon, joka on ollut heikkoa. Esimerkiksi Ruotsissa investoidaan enemmän 
tuottavuutta nostavaan tietotekniikkaan, ohjelmistoihin ja tietokantoihin sekä uusien tuot-
teiden ja palvelujen tutkimukseen ja kehitykseen. Tuottavuuden koheneminen lisää yri-
tysten kilpailukykyä ja tuotannon määrää. Yritysten kannattavuuden ja tuotannon määrä 
kasvu mahdollistaa uuden henkilöstön palkkaamisen, mikä parantaa työllisyyttä kestä-
vällä ja luonnollisella tavalla.   
 
Kuvio 8 15-64 –vuotiaiden osa-aikatyöntekijöiden, alityöllistettyjen ja työllisyysasteen 


kehitys 2008-19 Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus). 
 


 
 


2.4 Muotoilijoiden työllisyysnäkymät 
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 80 prosenttia suhtautuu luot-
tavaisesti tulevaisuuteen ja pitää työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana vuo-
den 2020 alussa. Optimismi oli lähes yhtä vahvaa kuin vuosi takaperin. Vastanneista tosin 
yhdeksän prosenttia piti irtisanomisia mahdollisena ja todennäköisenä, kun heitä oli 
kolme prosenttia vuonna 2019. Sen sijaan lomautuksia piti mahdollisena ja todennäköi-
sinä vain neljä prosenttia vastaajista (Kuvio 9). Vastanneista kahdeksan prosenttia ei 
osannut tai halunnut vastata kysymykseen. 
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Kyselyyn vastanneiden palkansaajien työnantajista 42 prosenttia oli lisännyt työntekijöi-
den määrää vuonna 2019. Vain 14 prosentissa työpaikkoja henkilöstön määrä on alentu-
nut. Luottamusta työmarkkinatilanteen vakauteen ja omaan osaamiseen osoittaa se, että 
yli 70 prosenttia palkansaajista uskoi, että omaa ammattia ja työkokemusta vastaavanlai-
sen työn saanti on helppoa työttömyyden kohdatessa. Runsas neljännes koki, että uuden 
työpaikan saanti olisi vaikeaa tai liki mahdotonta. Tämän ryhmän osuus on noussut hie-
man viime vuodesta (Kuvio 10). 
 
Kuvio 9 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien varmuus työpaikan säilymisestä lä-


hitulevaisuudessa 2020, prosenttia vastanneista (Ornamon työmarkkinakysely 2020) 
 


 
 


 
Kuvio 10 Omaa ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saanti kohtuullisessa ajassa työttö-


myyden kohdatessa 2020, prosenttia vastanneista palkansaajista (Ornamon työ-
markkinakysely 2020). 
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3 Palkat ja ansiotason kehitys 
 
 
 
 
  


 
 
 
 


 
 
 
3.1 Palkansaajien ansiotaso 


 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneiden palkansaajien kokonaisansioiden mediaa-
niarvo oli marraskuussa 2019 noin 3 400 euroa. Summa oli Suomessa korkeampi kuin 
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokonaisansioiden mediaani (3 200 eu-
roa) vuonna 2018 mutta selvästi alhaisempi kuin ylemmän korkeakoulututkinnon saanei-
den mediaanipalkka (4 144 euroa) kuukaudessa. Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä 
sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät si-
sällä lomapalkkoja tai tulospalkkioita.  
 
Kuvio 11 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot mar-


raskuussa 2019, euroa (Lähteet: Ornamon työmarkkinakysely 2020).15 
 


 
 


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.  
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Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon kyselyyn vastanneiden kokonais-
ansioiden keskiarvo oli noin 3 500 euroa ja mediaani 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 
2019. Edellisestä vuodesta keskipalkat nousivat noin 100 euroilla. Tilastokeskuksen palk-
karakennetilastojen muotoilualan keskipalkat ovat nousseet viime vuosina. Vuoden 2012 
jälkeen kehitys on ollut myönteistä muun muassa vaate- ja tuotesuunnittelijoilla ja sisus-
tussuunnittelijoilla.  


 Vuositasolla palkkojen korotukset ovat yleensä pieniä ja ne ovat syntyneet lähinnä 
yleiskorotusten kautta, johon voi liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen ko-
rotus. Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Seuraavaksi eniten palkkaan vai-
kuttavat siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuudessa tapahtunut 
muutos. Palkka alenee yleensä vain kriisitilanteessa. Runsas kolmannes palkansaajista oli 
kyselyjen mukaan tulospalkkauksen piirissä vuonna 2020. Rojaltikorvauksia oli saanut 
vain kolme prosenttia palkansaajista.  
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Tässä työmarkkinaraportissa palkkatasoa ei ole tarkasteltu ammattinimikkeen, toimenku-
van tai työnantajan toimialan perusteella. Syynä on, että tarkemman tason rahamääräiset 
tiedot eivät ole tarpeeksi luotettavia julkistettaviksi, mikä johtuu Ornamon kyselyyn vas-
tanneiden pienestä määrästä.16 Palkkatietojen osalta vastanneiden määrä oli vain 225 hen-
kilöä vuonna 2020. Kyselystä saadut palkkatiedot kuvaavat silti hyvin muotoilualan suun-
nittelijoiden tai asiantuntijoiden17 kuukausiansiotasoa, sillä heidän osuutensa kyselyyn 
vastanneista oli 69 prosenttia.    
 
Virallisen ammattiluokituksen mukaiset palkat 
Lisätietoja muotoilualan palkansaajien palkkakehityksestä määrättyjen ammattiryhmien 
osalta on saatavilla Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoista. Ammattiluokituksen mu-
kaiset vertailukelpoiset tilastot ovat käytettävissä tilastovuodesta 2010 lukien. Ne kattavat 
muotoilualalta tuote- ja vaatesuunnittelijat (luokka 2163), graafiset ja multimediasuun-
nittelijat (luokka 2166), sisustussuunnittelijat (luokka 3432) sekä käsityötuotteiden val-
mistajat (luokka 731). Vuodelta 2018 palkkatietoja on saatavilla myös koru-, kulta- ja 
hopeasepistä (luokka 7313)18. 
 
Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen mukaan tuote- ja vaatesuunnittelijoiden 
säännöllisen työajan keskiansio oli 3 912 euroa kuukaudessa vuonna 2018.19 Graafiset ja 
multimediasuunnittelijat ansaitsivat keskimäärin 3 541 euroa, sisustussuunnittelijat 2 635 
euroa ja käsityövalmistajat 2 696 euroa (Taulukko 2). Palkkatilastot kuvaavat yrityksissä 
työskentelevien alan palkansaajien ansiotasoa. Julkisyhteisöistä (valtio ja kuntayhteisöt) 
palkkatietoja on saatavilla vain graafisten ja multimediasuunnittelijoiden osalta.20 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. Vuosina 2012-18 palkat nousivat sisustussuunnittelussa 14,2 prosenttia sekä tuote- 
ja vaatesuunnittelussa 11,6 prosenttia (Taulukko 2). Näissä ammateissa palkkakehitys on 
ollut viime vuosina nopeampaa kuin kansantaloudessa keskimäärin, sillä Tilastokeskuk-
sen palkkatilastojen mukaan nimelliset palkat nousivat yksityisellä alalla keskimäärin 
vain 7,7 prosenttia vuosina 2012-18.   
  
Myös käsityötuotteiden valmistajien palkat ovat nousussa. Graafisten ja multimediasuun-
nittelijoiden palkkakehitys on ollut sen sijaan heikkoa ja nimelliset palkat ovat jopa hie-
man alentuneet. Naisten keskipalkka on monilla muotoilualoilla yhä pienempi kuin mies-
ten keskipalkka. Erot naisten ja miesten palkoissa ovat pienimmät käsityötuotteiden val-
mistuksessa, jossa naisten palkat olivat 96 prosenttia miesten palkoista vuonna 2018. 
Graafisessa suunnittelussa sekä sisustus-, tuote- ja vaatesuunnittelussa naisten palkat oli-
vat 88-90 prosenttia miesten palkoista. 
. 


 
16 Monien yksittäisten ammattinimikkeiden, toimenkuvien tai työnantajien toimialojen osalta vastaajamäärät jäivät alle 
kahteenkymmeneen tai jopa muutamaan henkilöön, minkä vuoksi saaduista vastauksista laskettavien kuukausipalkkojen 
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. 
17 Konsultointi ja suunnittelu, tuotekehitys- ja suunnittelu sekä muu tutkimus ja kehittäminen. 
18 Koru-, kulta- ja hopeaseppien säännöllisen työajan keskikuukausiansiot olivat 2 797 euroa vuonna 2018. 
19 Säännöllisen työajan kuukausipalkat eroavat kokonaisansioista siten, että ne eivät sisällä yli- ja lisätyöajalta maksettuja 
palkkoja. 
20 Kunnissa graafisten ja multimediasuunnittelijoiden keskikuukausiansiot olivat 3 073 euroa vuonna 2018. 







15 
 


Taulukko 2 Säännöllisen työnajan kuukausipalkkojen (keskiarvot) muotoilualan ammateissa 
(yksityinen ala) 2012-18 (Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus).  


 
 Tuote- ja vaa-


tesuunnittelijat 
Graafiset ja 
multimedia-
suunnittelijat 


Sisustus-
suunnitteli-
jat 


Käsityö-
tuotteiden 
valmistajat 


2012, euroa 3513 3641 2307 2592 
2013, euroa 3701 3670 2334 2644 
2014, euroa 3690 3433 2284 2561 
2015, euroa 3660 3514 2280 2472 
2016, euroa 3447 3598 2399 2666 
2017, euroa 3812 3537 2589 2553 
2018, euroa 3919 3541 2635 2696 
Nimellinen kasvu 2017-18 2,8 0,1 1,8 5,6 
Nimellinen kasvu 2012-18, % 11,6 -2,7 14,2 4,0 
Naisten ansiot/miesten ansiot 2018, % 89,5 87,8 87,9 95,8 


 
3.2 Palkat ja koulutustaso 


 
Jos ansiotason katsotaan eräiden muotoilualaan soveltuvien tutkintojen pohjalta, olivat 
Tilastokeskuksen palkkatilastojen mukaiset kuukausipalkat vuonna 2018 yli yksityisen 
alan keskituntiansioiden (3 691 euroa) kuvataiteen erikoisammattitutkinnon suoritta-
neilla, medianomeilla (ylempi AMK-tutkinto), taiteen maistereilla ja taiteen tohtoreilla. 
Palkkakehitys on ollut parhainta artesaaneilla, käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkin-
non, käsi- ja taideteollisuuden AMK-tutkinnon ja medianomin AMK-tutkinnon suoritta-
neilla vuodesta 2012 lukien (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3 Säännöllisen työajan kuukausipalkkojen nimellinen kehitys (keskiarvot) muotoi-


lualaan liittyvien tutkintojen suorittaneiden osalta 2012-18 (Lähde: Yksityisen 
sektorin palkkatilastot, Tilastokeskus).21  


 
 Palkka 


2012, eu-
roa 


Palkka 
2017, eu-
roa 


Palkka 
2018, eu-
roa 


Kasvu 
2012-
18, % 


Kasvu 
2017-
18, % 


Artesaani 2461 2650 2667 8,4 0,6 
Kuvataiteen perustutkinto 2475 2670 2566 4,5 -3,1 
Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto 2284 2544 2470 8,1 -2,9 
Kuvataiteen ammattitutkinto  3581 3316  -7,4 
Kuvataiteen erikoisammattitutkinto  3789 3905  3,1 
Artenomi 3167 3165 3201 1,1 1,1 
Käsi- ja taideteollisuuden AMK 2722 2967 3049 12,0 2,8 
Kuvataiteen AMK 2474 2576 2538 2,6 -1,5 
Medianomi AMK 3162 3387 3409 7,8 0,6 
Käsi- ja taideteollisuuden ylempi AMK  3609 3550  -1,6 
Medianomi ylempi AMK  3989 4025  0,9 
Taiteen maisteri 3734 3816 3886 4,1 1,8 
Kuvataiteen maisteri  3045 2911  -4,4 
Taiteen tohtori 5017 5144 5066 1,0 -1,5 
Yksityisen alan kk-ansiot yhteensä 3428 3631 3691 7,7 1,7 


 
 


21 Keskiarvoina laskettujen kuukausipalkkojen kehitykseen voi liittyä pienestä otoskoosta johtuvia vuosittaisia vaihteluja. 
Mediaanipalkkoja kuvaavat palkkatilastot voisivat antaa palkkakehityksestä tasaisempia aikasarjoja.   
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3.3 Muotoilualan yleinen palkkakehitys 
 
Muotoilualan palkansaajista 64 prosenttia totesi, että palkka oli pysynyt ennallaan 
vuosina 2018-19.22 Palkka oli noussut kolmanneksella ja alentunut kolmella prosentilla 
palkansaajista (Kuvio 12). Palkkojen kehitystä koskeva saldoluku oli plus 31 prosenttia. 
Saldoluku saadaan, kun palkkojen noususta ilmoittaneiden prosenttiosuudesta 
vähennetään palkkojen laskusta ilmoittaneiden prosenttiosuus. Palkkojen noususta 
ilmoittaneiden osuus oli suurempi kuin vuotta aiemmin, joten talouskasvun hidastuminen 
ei ole näkynyt muotoilualalla.  
 
Palkkojen korotukset ovat tavallisesti pieniä, sillä ne ovat pohjautuneet yleensä 
yleiskorotuksiin, johon saattaa liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen 
korotus (Kuvio 13). Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Palkka voi nousta 
myös työntekijän siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen tai työn vaativuuden 
muutoksen yhteydessä. Lisäksi taustalla voi olla uusi asema tai toimenkuva sekä 
lisäkoulutuksella hankittu pätevyys. Palkka alenee yleensä vain kriisitilanteessa 
(lomautus, lyhennetty työviikko, yms.). 
 
Palkankorotuksista sopimiseen Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat 
suhtautuvat kaksijakoisesti, sillä osa kannattaa paikallista sopimista ja osa nojaa työehto- 
ja virkaehtosopimuksiin. Käytännössä  40 prosenttia oli sitä mieltä, että 
palkankorotuksista on sovittava työpaikalla paikallisesti. Toista ääripäätä edustivat ne 
noin 39 prosenttia vastanneista, joiden mielestä työehto- ja virkaehtosopimuksilla 
määritellään yleiskorotukset kaikille, minkä lisäksi niissä sovitaan työpaikoilla jaettavan 
paikallisen palkkaerän suuruus. 
 
Kuvio 12 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien palkkakehitys 2018-19, prosent-


tia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
 


 
22 Palkka on pysynyt suurin piirtein ennallaan, jos ansiotason nousu tai lasku on ollut alle 200 euroa. 
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Kuvio 13 Ansiotason muutosten taustatekijät Ornamon kyselyyn vastanneilla 2019, pro-
senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).23 


 


 
 
Tulospalkkaus 
Arviolta kolmannes palkansaajista oli tulospalkkauksen piirissä ja 56 prosenttia ei ollut. 
Yksitoista prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. Määritelmällisesti tulospalkkaus 
on järjestelmä, jossa henkilön saama palkka määräytyy henkilön, ryhmän tai koko orga-
nisaation aikaansaaman työtuloksen perusteella. Tulospalkkaus on tunti- tai kuukausi-
palkkausta täydentävä palkkausmuoto, jolla kannustetaan tärkeinä pidettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseen. Tulospalkkausmuotoja ovat perinteiset ja uudet tavoite- ja tulosjohtami-
sen myötä syntyneet palkkaustavat.24 
 
Ansiotaso 
Vuoden 2020 työmarkkinakyselyn mukaan 37 prosenttia muotoilualan palkansaajista 
tienasi 2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2019 (Kuvio 14). Noin 38 prosenttia 
ansaitsi 3 500-4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron palkkaan ylsi 12 prosenttia 
vastanneista. Alle 2 500 kuukausiansiotasoon jäi myös 12 prosenttia vastanneista. Alim-
paan tuloneljännekseen kuuluu myös osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi alentaa 
tilastollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa. Jakaumissa ei ole tapahtunut kuitenkaan 
suuria muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. 
 
Ornamon kyselyyn vastanneista täysin tyytyväisiä palkkaansa oli 40 prosenttia vuonna 
2020. Kuitenkin 59 prosenttia oli sitä mieltä, että palkka on liian pieni suhteessa työteh-
täviin (Kuvio 15). Pienellä palkalla on vaikutusta toimeentuloon etenkin 


 
23 Palkankorotuksiin voi olla henkilöllä useampi kuin yksi syy. 
24 Rojaltikorvauksia oli saanut Ornamon vuoden 2020 kyselyjen mukaan vain kolme prosenttia palkansaajista (kuusi 
henkilöä). Rojaltikorvaus oli keskimäärin 1 350 euroa. 
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pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat korkeat. Näkemys vastaa aiempina 
vuosina saatuja tuloksia. Pääosa (64 %) vastanneista ei pitänyt myöskään palkkausjärjes-
telmiä erityisen kannustavina (Kuvio 16). Tulos oli aiempien vuosien mukaista, joten pa-
rannusta asiassa ei ole ollut nähtävissä.  
 
Kuvio 14 Ornamon kyselyyn vastanneet palkansaajat keskimääräisten kuukausiansioiden 


mukaan tuloluokittain marraskuussa 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Or-
namon työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
 
Kuvio 15 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien tyytyväisyys ansiotasoon 2020, 


prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).   
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Kuvio 16 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien tyytyväisyys palkkausjärjestel-
mään 2020, prosenttia (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 


3.4 Palkkojen kehitys muotoilutoimistoissa 
 


Tilastokeskuksen yritystilastojen pohjalta voidaan seurata alan osaamisintensiivisten 
KIBS-alojen (muotoilutoimistojen) palkkojen kehitystä ja verrata sitä yritysten liikevaih-
don ja työn tuottavuuden (liikevaihto per henkilöstö) yleiseen kehitykseen. Muotoilutoi-
mistoihin luetaan graafinen muotoilu (Nace 74101), sisustussuunnittelu (Nace 74102) ja 
teollinen muotoilu (Nace 74109). Vuonna 2018 näillä toimialoilla oli Tilastokeskuksen 
yritystilastojen mukaan 2 048 yritystä, joiden työllisyys oli noin 1 868 henkilöä ja liike-
vaihto 260 miljoonaa euroa.25  
 
Palkansaajien vuosipalkat olivat Tilastokeskuksen yritysmuotoilualan erikoistuneissa 
KIBS-yrityksissä keskimäärin 42 640 euroa vuonna 2018. Tämä vastasi 3 550 euroa kuu-
kautta kohden laskettuna, mikä oli samaa luokkaa kuin Ornamon kyselyssä saatu medi-
aanipalkka, mikä oli 3 500 euroa vuonna 2019. Ansiotaso oli parhain teollisessa muotoi-
lussa ja alhaisin graafisessa muotoilussa. Palkansaajaa kohden laskettuna vuosipalkat 
nousivat muotoilutoimistoissa keskimäärin 15,6 prosenttia vuosina 2013-18. Eniten pal-
kat nousivat sisustussuunnittelun toimialalla.  
 
Vuosipalkkojen nousu oli vuosina 2013-18 kaikilla muotoilualoilla hitaampaa kuin työn 
tuottavuuden (liikevaihto/henkilöstö) kehitys. Tuottavuus on kohonnut, sillä liikevaihto 
on kasvanut paljon nopeammin kuin henkilöstö. Palkkasumman ja tuottavuuden kehitystä 
koskevassa vertailussa kannattaa ottaa tosin huomioon, että merkittävä osa muotoilutoi-
mistojen henkilöstöstä on yrittäjiä, joiden saamat yrittäjätulot ja osingot eivät sisälly 


 
25 Kaikkien muotoilualojen liikevaihto kasvoi vuosina 2013-17, mutta vuonna 2018 kasvu jatkui vain teollisessa muotoi-
lussa, jossa liikevaihdon kasvu on ollut muutoinkin reippainta 2010-luvulla.  Muotoilualojen henkilöstö pieneni vuosina 
2013-16. Henkilöstö on kääntynyt nousuun vuodesta 2017 lukien, mutta se oli vuonna 2018 edelleen alhaisempi kuin 
viisi vuotta aiemmin. 
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palkkasummiin. Keskimäärin yrittäjiä oli 29 prosenttia muotoilutoimistojen henkilöstä. 
Osuus oli suurin graafisessa muotoilussa (Kuvio 17). 
 
Taulukko 4 Keskimääräisten vuosipalkkojen ja tuottavuuden (liikevaihto/henkilöstö) nimel-


linen kasvu muotoilutoimistoissa 2013-18 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpää-
töstilastot, Tilastokeskus). 


   
 Graafinen muo-


toilu, euroa 
Sisustussuunnit-
telu, euroa 


Teollinen muo-
toilu, euroa 


Yhteensä, 
euroa 


2013 38500 33700 38800 36900 
2014 39300 36800 38800 38200 
2016 38580 37733 41441 39304 
2017 39786 40654 42710 41226 
2018 41013 41892 44326 42642 
Vuosipalkan kasvu:     
- 2013-18, % 6,5 24,3 14,2 15,6 
Tuottavuuden nousu:     
- 2013-18, % 28,4 45,3 64,4 51,3 


 
 
 
Kuvio 17 Muotoilutoimistojen henkilöstö jaettuna palkansaajiin ja yrittäjiin 2018 (Lähde: 


Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus) 
 


 
  


307


498
518


225


176
144


0


100


200


300


400


500


600


Graafinen muotoilu Sisustussuunnittelu Teollinen muotoilu, yms.


He
nk


ilö
st


ö


Palkattu henkilöstö Yrittäjät







21 
 


4 Työaika ja työhyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
4.1 Työviikon pituus ja ylityöt 


 
Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät vuonna 2019  
mediaanilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa keskiarvon ollessa 37,2 tuntia viikossa.  
Keskiarvona mitattuna työtuntien määrä kohosi hieman edellisestä vuodesta. Erot työ-
viikon toteutuneessa pituudessa ovat suuria, koska 36 prosenttia työskenteli vähintään 40 
tuntia viikossa. Ihanteellisen työviikon pituus olisi kyselyyn vastanneiden mielestä 37 
tuntia, jos asiaa mitataan mediaanilukuna. Keskiarvolla mitattu ihanteellisen työviikon 
pituus jäisi 34,2 tuntiin (Taulukko 5). 
 
Ihanteellisessa tilanteessa vähintään 41 tunnin työviikkoja tekevien osuus poistuisi lähes 
täysin. Pitkää työviikkoa tekevistä valtaosa vähentäisi työtuntien määrää, jos se olisi käy-
tännössä mahdollista. Samoin toimisivat monet 40-40,5 tuntia viikossa työskentelevät. 
Sitä vastoin pääosa 20-36 tuntia viikossa työskentelevistä pidentäisi työviikon pituutta, 
koska he tarvitsevat lisää työtunteja toimeentulonsa vuoksi. Kokonaisuudessaan voidaan 
todeta, että todellisten ja ihanteellisten työtuntien määrä oli suurin piirtein yhtä kaukana 
toisistaan kuin vuonna 2018. 
 
Ornamon kyselyyn vastanneiden muotoilijoiden työviikko on hieman pidempi kuin suo-
malaisilla palkansaajilla keskimäärin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 
palkansaajien keskimääräisen tehdyn työviikon pituus oli koko- ja osa-aikatyössä 36,4 
tuntia vuonna 2018, kun ylemmät ja alemmat toimihenkilöt sekä työntekijät lasketaan 
yhteen.26 Miehillä se oli 38,0 tuntia ja naisilla 34,8 tuntia.27 Työviikko pitenee, jos siirry-
tään työntekijöistä ylempiin toimihenkilöihin taikka, jos tarkastelun kohteena ovat vain 
kokopäivätyössä olevat palkansaajat.  
 
 


 
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. 


Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan muotoilualan palkansaajat työskentelevät  
keskimäärin 38 tuntia viikossa mediaaniluvulla mitattuna. Yli 35 prosenttia työskentelee  
vähintään 40 tuntia viikossa. Ihanteellisissa olosuhteissa vähintään 40 tuntia työskentelevien 
osuus tipahtaisi 15 prosenttiin. Samanaikaisesti merkittävä osa alle 36 tuntia työskentelevistä 
pidentäisi työaikaansa.  


Etätöiden tekeminen on yleistynyt muotoilualalla vauhdilla. Työmarkkinakyselyn  
mukaan 75 prosentilla palkansaajista on mahdollisuus tehdä etätöitä kotona. Lisäksi vii- 
dennes kyselyyn vastanneista haluaisi tehdä etätöitä, mutta se ei ole vielä mahdollista. Etä-
töiden yleistyminen saattaa olla yhtenä syynä työpaikkojen ulkopuolella tehtyihin ylitöihin, 
josta ei ole maksettu korvauksia. 


Työilmapiirin arvioidaan olevan varsin hyvä ja kannustava muotoilijoiden muodosta-
missa työyhteisöissä. Kehittämistarpeet koskevat esihenkilöiden antamia palautteita ja töiden  
organisointiin liittyviä puutteita. Puutteet työn organisoinnissa voivat johtaa työpaikoilla  
tapahtuvaan sähläämiseen, töiden epätasaiseen jakautumiseen tai siihen, että työntekijöiden 
työpanos ei ole tehokkaassa käytössä.   
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Taulukko 5 Muotoilualan palkansaajien toteutunut ja ihanteellinen työviikon pituus 2019, 
prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


 
 Toteutunut työ-


viikko (h), prosent-
tia vastanneista  


Ihanteellinen työ-
viikko (h), prosenttia 
vastanneista 


Ihanteellinen 
miinus toteu-
tunut, % 


Alle 20 h 5,3 1,8 -3,6 
20-36 h 12,4 44,9 32,4 
37-37,5 h 25,8 28,0 2,2 
38-39 h 20,9 10,7 -10,2 
40-40,5 h 21,8 13,8 -8,0 
Väh. 41 h 13,8 0,9 -12,9 
Yhteensä 100,0 100,0 0,0 
Työviikko (mediaani h) 38,0 37,0 -1,0 
Työviikko (keskiarvo h) 37,2 34,2 -3,0 


 
Ylityöt ja työskentely työpaikan ulkopuolella 
Ylitöiden tekeminen on Suomessa yleistä yksityisellä ja julkisella alalla. Monet työn 
antajat ajautuisivat vaikeuksiin, jos säännöllisen työajan päälle tehtävien ylitöiden teke-
minen loppuisi. Ylitöitä tehdään monesta syystä. Siihen vaikuttaa sekin, että ylitöiden 
teettäminen on suhteellisen halpaa verrattuna uuden työntekijän palkkaamiseen. Orna-
mon vuoden 2019 työmarkkinakyselyn mukaan noin 54 prosenttia muotoilualan palkan-
saajista oli tehnyt ylitöitä rahallista korvausta (palkkaa) tai vapaa-aikana annettua kor-
vausta vastaan loka-marraskuussa 2018.  
 
Vuoden 2020 työmarkkinatiedustelussa ei kysytty rahallista korvausta tai vapaa-aikana 
annettua korvausta vasten tehdyistä ylitöistä. Sen sijaan korvauksetta ylitöitä oli tehnyt 
runsas viidennes vastanneista marras-joulukuussa 2019. Korvauksettomat ylityöt liittyvät 
usein työpaikan ulkopuolella tapahtuvaan työntekoon. Työpaikan ulkopuolella tapahtu-
van työnteon yleistymisestä kertoo se, että miltei 80 prosenttia kyselyyn vastanneista oli 
tehnyt säännöllisesti tai satunnaisesti töitä varsinaisen työpaikan ulkopuolella kotona (tai 
työmatkalla) vuonna 2019 (Kuvio 18). 
 
Kuvio 18 Muotoilualan palkansaajien työskentely työpaikan ulkopuolella (kotona tai työ-


matkalla) 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 
2020). 
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Noin neljännes Ornamon työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista kertoi, että he 
ovat vastaanottaneet työajan ulkopuolella viikoittain tai päivittäin työhön liittyviä yhtey-
denottoja marras-joulukuussa 2019. Päivittäin yhteydenottoja heistä oli saanut seitsemän 
prosenttiyksikköä. Satunnaisia yhteydenottoja on saanut lähes joka toinen palkansaajista. 
Useimmat työntekijät vastaavat tunnollisesti yhteydenottoihin, vaikka niihin ei olisikaan 
välttämättä pakko reagoida. Ainoastaan vajaa neljännes ei ole saanut työhön liittyviä  
yhteydenottoja työajan ulkopuolella (Kuvio 19).  
 
Kuvio 19 Muotoilualan palkansaajien kokemukset työajan ulkopuolelta tulevista yhtey-


denotoista marras-joulukuussa 2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon 
työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
Etätyömahdollisuudet ovat lisänneet työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa työntekoa. Noin 
75 prosentilla kyselyyn vastanneista on tilaisuus tehdä etätöitä, ja 63 prosenttiyksikköä 
heistä haluaa käyttää mahdollisuutta hyväkseen (Kuvio 20). Lisäksi noin viidennes halu-
aisi tehdä etätöitä, mutta tämä ei ole työpaikalla mahdollista.28 Asiantuntijoiden mukaan 
etätöitä tehdään, kun halutaan keskittyä ja päästä pois avokonttorien hälystä. Kotona ei 
tule välttämättä yhtä paljon keskeytyksiä kuin varsinaisella työpaikalla, minkä lisäksi 
työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu. 
 
Etätöissä myös pitkät työmatkat jäävät pois, jolloin työntekijöillä on enemmän aikaa  
lepoon ja liikuntaan. Tämä voi parantaa työhyvinvointia ja lisätä työn tuottavuutta. Asi-
asta on tehty tosin vähän tutkimuksia, vaikka ilmiö on laajentunut nopeasti. Etätöiden 
yleistyminen mahdollistaa myös eri paikkakunnilla asuvien henkilöiden palkkaamisen. 
Negatiivisina asioina voidaan pitää yhteisöllisyyden katoamista, jos entistä useampi tekee 
pääosan työajasta kotona. Etätyö vaatii lisäksi kunnolliset työvälineet ja riittävät hyvät 
työtilat, eikä kaikkia työtehtäviä voi tehdä etätyönä.  
 


 
28 Yli 50 prosentilla vastanneista on mahdollista sopia joustotyöajoista. Joustotyöaikajärjestelyillä tarkoitetaan sitä, että 
työntekijä voi päättää itsenäisesti työntekoajasta ja -paikasta työnantajan ja työntekijän sopimien rajojen puitteissa.    
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Työpaikan ulkopuolella tehtävän työnteon yleistyminen on osaltaan vaikeuttanut todel-
listen työtuntien laskentaa. Noin 22 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että työskentelyä 
työpaikan ulkopuolelle ei arvioida työaikaan. Työaikakirjanpidon ulkopuolelle jääneiden 
ja ehkä osin palkattomien työtuntien suuri määrä kertoo siitä, että osa todellisista teh-
dyistä työtunneista on jäänyt työaikaa mittaavien tilastojen kuten Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen ulkopuolella. Seurauksena on, että työn tuottavuus voi olla toimialalla 
heikompaa kuin viralliset tilastot osoittavat.  
 
Kuvio 20 Muotoilualan palkansaajien mahdollisuus tehdä etätöitä 2019, prosenttia vas-


tanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
Työntekijän vaikutusmahdollisuudet työaikaan 
Ainoastaan 45 prosenttia Ornamon vuoden 2020 kyselyyn vastanneista palkansaajista  
ilmoitti, että he voivat vaikuttaa paljon tai melko paljon työaikojen kokonaispituuteen. 
Vielä pienempi osuus voi vaikuttaa työtekopaikkaansa. Työpaikkakohtaisesta joustavuu-
desta kertoo silti se, että 67 prosenttia pystyy vaikuttamaan työnteon alkamis- ja loppu-
misajankohtiin. Vaikutusmahdollisuudet vapaiden ja lomien pitämisajankohtiin ovat 
myös 63 prosentilla vastanneista erittäin tai melko hyvät, joskin 15 prosentilla vaikutus-
mahdollisuudet ovat huonot (Kuvio 21). 
 
Noin 42 prosenttia palkansaajista ilmoitti, että heidän työpaikoillaan oli käytössä tai  
tekeillä työaikapankki vuoden 2020 vaihteessa. 34 prosenttia kertoi, että työpaikalla ei 
ole työaikapankkia ja peräti 24 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen, mikä oli yllät-
tävää. Varsinaisesti työaikapankki on liukuvan työajan mahdollistava laskentatapa ja sen 
toimintaperiaate on yksinkertainen. Jos työssä ollaan kauemmin kuin työntekijän perus-
työaika on, tuntipankkiin kertyy plussasaldoa, ja kun työssä ollaan vähemmän kuin  
perustyöaika, tuntipankista vastaavasti vähenee saldoa.29  


 
29 Työaikapankki mahdollistaa työpaikoilla joustavan työhöntulo- ja lähtöajan sekä tuntikertymien korvaamisen palkal-
lisena 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.  
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Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 44 prosenttia Ornamon työmarkkinakyselyyn 
vuonna 2020 vastanneista palkansaajista tekisi mielellään vähemmän töitä kuin nykyisin. 
Heistä osa olisi valmis jopa alentamaan palkkaansa. Taustatekijöitä voivat olla esimer-
kiksi jatkuvat ylityöt, harrastukset ja muut omaan perhe- ja henkilökohtaiseen elämän-
tilanteeseen liittyvät seikat. Vastaavasti noin kaksitoista prosenttia tekisi enemmän työtä, 
jos saisi vastaavasti suurempaa palkkaa. Noin 42 prosenttia on kuitenkin tyytyväinen  
nykyiseen tilanteeseen (Kuvio 22). 
 
Kuvio 21 Muotoilualan palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä 2020, 


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
Kuvio 22 Muotoilualan palkansaajien näkemykset optimaalisen työmäärän ja palkan vä-


lisestä suhteesta 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkina-
kysely 2020). 
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4.2 Näkemyksiä työilmapiiristä ja työnjohdosta 
 
Ornamo kyselyyn vastanneista palkansaajista noin 87 prosenttia ilmoitti pärjäävänsä 
työssä erittäin hyvin tai melko hyvin. Selvä enemmistö kokee, että he voivat työskennellä 
riittävän itsenäisesti ja tietävät, mitä heiltä työssä vaaditaan. Yli 60 prosenttia oli sitä 
mieltä, että he voivat osaltaan vaikuttaa työtä koskevien tavoitteiden asettamiseen, joskin 
15 prosenttia oli tästä asiasta eri mieltä. Sen sijaan alle 50 prosenttia kertoi, että he voivat 
keskittyä työhönsä riittävästi. Tämä voi johtua työpaikoilla johtavasta sähläämisestä ja 
töiden huonosta organisoinnista (Kuvio 23). 
 
Kuvio 23 Muotoilualan palkansaajien näkemykset yleisestä työelämän laadusta työpai-


koilla 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 
Työilmapiiri pääosin hyvää 
Muotoilijoiden työyhteisöissä valitsee pääosin hyvä ja kannustava työskentelyilmapiiri. 
Työpaikoilla muotoilijat auttavat mielellään toinen toistaan onnistumaan omissa tehtävis-
sään ja työkollegoja pidetään ajan tasalla työasioista. Sitä vastoin lähes 50 prosenttia on 
kokenut, että epäonnistumisista ei voida avoimesti keskustella. Myös työtehtävien orga-
nisoinnissa voisi olla parantamisen varaa, mikä voi johtua puutteista työnjohdossa. Tähän 
viittaa se, että yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että työtehtäviä ei ole jaettu 
työyhteisössä tasapuolisesti.     
 
Ornamon kyselyistä ilmenee, että muotoilijat ovat halukkaita kehittämään osaamistaan ja 
vastaanottamaan uusia tehtäviä ja haasteita sekä jakamaan osaamistaan muille. Pääosa 
vastaajista kokee, että heillä on riittävästi ammattitaitoa nykyisiin työtehtäviin. Kyselyn 
vastauksista välittyy silti käsitys, että kaikkien palkansaajien osaaminen ei ole työpaikalla 
täyskäytössä eikä työ tarjoa tarpeeksi kehittymismahdollisuuksia (Kuvio 25). Voima- 
varojen vajaakäyttö heikentää tuottavuutta ja johtaa siihen, että päätyön ohella tehdään 
sivutoimisesti muita oman alan töitä. 
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Kuvio 24 Muotoilualan palkansaajien näkemykset yleisestä työilmapiiristä työyhteisöissä 
2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
 
 
Kuvio 25 Muotoilualan palkansaajien näkemykset osaamisestaan ja ammattitaidostaan 


2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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Näkemyksiä työnjohdosta 
Ornamon vuoden 2019 työmarkkinatutkimuksessa todettiin, että hyvällä johtamisella ja 
esihenkilötyöllä vaikutetaan merkittävästi psyykkiseen ja sosiaaliseen työkuormitukseen 
työpaikoilla. Hyvään johtamiseen kuuluvat oikeudenmukainen päätöksenteko ja tasa- 
arvoinen kohtelu, arvostava vuorovaikutus ja kiittäminen, tuki, kannustus ja työnteki- 
jöiden kuuntelu, palautteen antaminen, myönteisen mielialan ylläpito ja kysymällä johta-
minen. Esihenkilön luottamusta herättävä ennakoitavuus, rehellisyys ja rauhallisuus 
omassa käytöksessä ylläpitävät myönteistä työilmapiiriä 
 
Vuoden 2020 kyselyt osoittavat, että muotoilualan palkansaajien näkemykset esihenki-
löistään ovat myönteisiä. Tosin vastauksissa on nähtävissä määrättyä kaksijakoisuutta. 
Vähintään 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että esihenkilö kohtelee alaisiaan  
oikeudenmukaisesti, ottaa huomioon alaisten ideoita, tukee alaisiaan, pystyy tekemään 
perusteltuja päätöksiä ja on riittävästi tavoitettavissa. Suurimmat puutteet liittyvät palaut-
teen antoon. Lähes 30 vastanneista palkansaajista totesi, että esihenkilöltä ei saada riittä-
västi palautetta (Kuvio 26). Syynä voi olla esihenkilöiden aikapula. 
 
Työpaikoilla on kuitenkin tärkeää, että esihenkilöt tuntevat alaisensa, ovat heistä aidosti 
kiinnostuneita ja antavat palautetta. Kyselyjen mukaan työterveydenhuollon palvelut  
tukevat hyvin työhyvinvointia (Kuvio 27). Ehkäisevän työterveydenhuollon järjestä- 
minen onkin pakollista, jos työpaikalla on työntekijöitä työsopimus- tai virkasuhteessa. 
Työpaikoilla joustetaan melko hyvin elämäntilanteiden mukaan ja otetaan huomioon työn 
fyysinen kuormittavuus (ergonomia). Tosin viidennes palkansaajista sanoi, että jatkuva 
kiire ja työaikapaineet haittaavat työskentelyä.  
 
Kuvio 26 Muotoilualan palkansaajien näkemykset esihenkilötyöstä työpaikoillaan 2020, 


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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Kuvio 27 Muotoilualan palkansaajien näkemykset työkyvyn ylläpidosta työpaikoillaan 
2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
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5 Toiminta yrittäjänä 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


5.1 Yrittäjyyden profiili 
 
Ornamon kyselyyn vastanneista 31 prosenttia (122 henkilöä) toimi yrittäjänä (ml. 
freelancerit) vuonna 2020. Heistä 39 prosenttia oli yksityisiä elinkeinoharjoittajia, jotka 
harjoittivat yritystoimintaa toiminimellä (toiminimiyrittäjät). Osakeyhtiöitä oli myös 39 
prosenttia (Kuvio 28). Loput 12 prosenttia olivat henkilöyhtiöitä, osuuskuntia ja 
freelancereita ilman yritysmuotoa. Yrittäjistä 69 prosenttia harjoitti yritystoimintaa 
kokoaikaisesti. Osa-aikayrittäjiä oli 28 prosenttia. Harrastusluontoisesti yritystoimintaa 
harjoittavia oli kolme prosenttia. 
 
Yritykset ovat pieniä, koska 71 prosenttia yrittäjistä (pl. freelancerit) oli yksinyrittäjiä. 
Vain 29 prosenttia yrityksistä työllisti vähintään kaksi henkilöä, joskin niiden osuus 
kyselyyn vastanneiden yritysten koko työllisyydestä (252 henkilö) oli 77 prosenttia. 
Muotoilualan yritykset eivät poikkea kuitenkaan keskimääräiseltä kooltaan Suomen 
kaikista yrityksistä, sillä Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen 
mukaan noin 70 prosenttia maamme kaikista yrityksistä (pl. maa-, metsä- ja kalatalous) 
työllistää alle kaksi henkilöä. 
 
Liikevaihdon määrä vahvistaa käsitystä yritysten pienuudesta. Kyselyn mukaan joka 15 
prosentissa yrityksiä liikevaihto putosi alle 10 000 euroon, mitä pidetään nykyisin 
arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajana (Taulukot 6). Vajaassa 40 prosentissa 
yrityksiä liikevaihto oli yli 10 000 euroa, mutta jäi kuitenkin alle 50 000 euroon vuonna 
2019. Liikevaihto kohosi 50 000 euroon vuodessa vain 46 prosentissa yrityksiä. 
Yrityksen on oltava suurin piirtein vähintään tämänkokoinen, jotta se työllistäisi ja 
elättäisi yhden henkilön kokopäiväisesti.  
 
Yritysten ikä ja yrittäjien tausta 
Ornamon kyselyyn vastanneista yrittäjistä 2000-luvulla toimintansa aloittaneita oli 71 
prosenttia.  Heistä yli 60 prosenttiyksikköä oli 2010-luvulla yrityksensä perustaneita 
henkilöitä. Vuonna 2020 toimineista yrittäjistä noin 70 prosenttia oli toiminut 
palkansaajana ennen yrittäjäuraansa ja noin 30 prosenttia oli ollut yrittäjänä koko 
työuransa ajan. Tosin 45 prosenttia yrittäjistä oli toiminut palkansaajana vain alle viisi 


Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn osallistuneista miltei kolmannes toimi 
yrittäjänä (ml. freelancer), joskin heistä vain 69 prosenttia harjoitti yritystoimintaa koko- 
päiväisesti. Yrittäjistä yhtä moni toimi elinkeinonharjoittajana kuin osakeyhtiömuotoisesti. 
Yli 70 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja vain vajaa kolmannes työllisti vähintään kaksi henkilöä. 
Ainoastaan 46 prosentissa yrityksiä liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi ja antaisi 
riittävän toimeentulon yhdelle henkilölle kokopäiväisesti. 


Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi 36 prosentilla yrityksistä alle 
kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 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. Yrittäjien työviikon pituus on keskimäärin 35 
tuntia (mediaani), mutta työajat vaihtelevat. Runsas neljännes yrittäjistä työskentelee alle 30 
tuntia ja 16 prosenttia yli 50 tuntia. 
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vuotta. Pitkään eli vähintään kymmenen vuotta palkansaajan työuralla toimineita oli 17 
priosenttia nykyisistä yrittäjistä. 
 
Kuvio 28 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset yritysmuodoittain 2020, pro-


senttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 


 
Taulukko 6 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset (ml. freelancerit) liikevaih-


don kokoluokittain 2020, prosenttia vastanneista  
(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


    
Liikevaihdon suuruus,  
euroa 


Yrityksiä, lkm Yrityksiä, % 


Alle 10000  18 14,8 
10000-29999 29 23,8 
30000-49999 19 15,6 
50000-99999 25 20,5 
100000-199999 12 9,8 
200000- 19 15,6 
Yhteensä 122 100,0 


 
Yrityksen toimiala ja suunnittelualueet 
Yritysten yleisimpiä toimialoja ovat muotoilutoimisto, taideteollisuus (piensarjatuotanto) 
ja sisustusarkkitehtitoimisto (Kuvio 29). Edellä mainittuja toimialoja edusti 65 prosenttia 
yrittäjistä. Yrittäjät toimivat yrityksissään tavallisina osakkaina, toimitusjohtajina tai 
suunnittelijoina. Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien selvästi tärkein 
suunnittelualue oli tilasuunnittelu, minkä jälkeen seuraavaksi yleisimpiä olivat 
kalustesuunnittelu, palvelumuotoilua edustavat suunnittelualueet30, tekstiilit ja graafinen 
suunnittelu (Kuvio 30). 
 
 
 


 
30 Palvelut, konseptit, peli- ja muu immateriaalinen suunnittelu.  
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Kuvio 29 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yritykset toimialoittain 2020,  
prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 


 


 
 
 
Kuvio 30 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien tärkeimmät suunnittelualueet 2020, 


prosenttia vastanneista (Huom! Yrittäjällä voi olla useampi kuin yksi  
suunnittelualue) (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020).  
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5.2 Toimeksiantojen määrä, palkkiotaso ja työaika 
 
Muotoilualan yrittäjien tärkeimmät asiakkaat löytyvät kaupan alalta (tukku- ja 
vähittäiskauppa), arkkitehti- ja insinööritoimistoista ja teollisuudesta. Seuraavaksi 
tärkeimpiä asiakkaita ovat kiinteistö- ja rakennusala, taiteen ja kulttuurin laitokset, 
julkinen hallinto (kunnat ja valtio). Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen 
kokonaismäärä jäi 36 prosentilla yrittäjiä alle kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 
prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10-29 ja vain runsaalla neljänneksellä se nousi 
vähintään 30 toimeksiantoon31 (Kuvio 31).   
 
Kuvio 31 Toimeksiantojen määrä Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien yrityksissä 


2019, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2019). 
 


 
 
Yrittäjien tekemien työtuntien laskutushaarukka on lavea: alle 50 euroa tunnista 
laskuttavat, 50-70 euroa tunnista laskuttavat ja yli 70 euroa tunnista laskuttavat (Kuvio 
32). Alle 50 euroa tunnissa laskuttavien osuus oli neljännes, mutta heidän määränsä on 
alentunut edellisestä vuodesta. Laskutustasoon vaikuttaa toimiala, suoritettavien 
tehtävien sisältö ja kulujen määrä. Alhaisella tuntikorvauksella toiminnan 
laskutettavuusaste muodostuu korkeaksi, mikä voi merkitä pitkiä työpäiviä tai sitä, että 
toiminnan kehittämiseen ei jää varoja. 
 
Suunnittelupalkkioiden lisäksi 35 prosenttia yrittäjistä ilmoitti saaneensa korvauksia 
(rojalteja) immateriaalioikeuksien kaupallisesta hyödyntämisestä. Immateriaalioikeudet 
koskivat etupäässä tekijänoikeutta ja mallioikeutta.32 Rojaltitulojen määrä voi vaihdella 
vuosittain ja yrittäjäkohtaisesti. Parhaimmillaan ne voivat nousta yli 200 000 euroon 
vuodessa, mutta osalla tulot jäävät muutamaan sataan tai tuhanteen euroon. Vuoden 2020 


 
31 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. 
32 Korvaukset määräytyvät tilaustöistä pääasiassa myynnin mukaan tai kertakorvauksena. Rojaltien maksaminen valmiin 
työn lisensoinnista oli kyselyyn vastanneiden joukossa harvinaista. 
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kyselyjen mukaan yrittäjien mediaanirojaltitulo oli 3 000 euroa, mutta niiden keskiarvo 
nousi lähes 19 000 euroon. 
 
Rojaltiosuudet ovat useimmiten 3-5 prosenttia tehtaan tai kaupan ulosmyyntihinnasta. 
Työmarkkinakyselyjen mukaan rojaltiosuudet ovat parhaimmat koneissa ja teknisissä 
laitteissa, huonekaluissa ja tekstiileissä, joskin tekstiilien rojaltiprosenteissa on paljon  
hajontaa. Astioissa ja kodin pienesineissä rojaltiprosentit ovat keskimääräistä mata- 
lampia. Kymmenkunta kyselyyn vastannutta yritystä (yrittäjää) oli saanut rojaltituloja 
myös ulkomailta vuonna 2019. Kysymykseen tulivat maksut Pohjoismaista, Japanista, 
Kiinasta, Intiasta, Ranskasta ja Saksasta.    


 
Kuvio 32 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien keskimääräinen työtuntilaskutus 2019, 


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 


Yrittäjien työajan pituus  
Yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika oli 35 työtuntia (mediaani) vuonna 2019, mutta 
työajat vaihtelevat. Runsas neljännes yrittäjistä työskentelee alle 30 tuntia ja 16 prosenttia 
yli 50 tuntia. Edellisessä on kyse osa-aikayrittäjistä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on 
hyvin pitkiä työpäiviä tekevistä yrittäjistä. Työtuntimäärät nousevat korkealle silloin, jos 
viikonloput kuluvat työnteossa. Pitkistä työpäivistään huolimatta yrittäjät pystyvät 
säätelemään joustavammin työ- ja vapaa-aikojaan kuin palkansaajat ja yhdistämää perhe- 
ja työelämää toisiinsa (Taulukko 7). 
 
Taulukko 7 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika 2019, 


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
    


 Yrittäjät, lkm Yrittäjät, % 
Alle 30 tuntia 29 24,2 
30-39 tuntia 36 30,0 
40-49 tuntia 36 30,0 
50- tuntia 19 15,8 
Yhteensä 100 100,0 
Keskiarvo, tuntia 36,7  
Mediaani, tuntia 35,0  
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5.3 Yrittäjän YEL-vakuutus ja muu vakuuttaminen 
 
Yrittäjän eläkelain (YEL) (1272/2006) mukainen vakuutus ja sen perusteella määräytyvä 
YEL-työtulo, jolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos yrityksessä, on Suomessa yrittäjän 
eläke- ja sosiaaliturvan tärkein perusta. YEL-tulon pohjalta lasketaan muun muassa 
yrittäjän vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osittainen vanhuuseläke, sairauspäiväraha, äitiys-
, eritysiäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha, 
erityishoitoraha, kuntoutus, mahdollisuus työttömyyspäivärahaan ja perheelle maksettava 
perhe-eläke kuolemantapauksen yhteydessä.  
 
YEL-vakuutus on pakollista, jos henkilö on YEL:n mukaan 18-67 –vuotias yrittäjä33, 
tekee vähintään neljä kuukautta töitä Suomessa eikä ole työsuhteessa ja hänen 
tekemästään työstä maksettaisiin yhtä pätevälle työntekijälle palkkaa vähintään 7 958,99 
euroa vuodessa (YEL-vakuuttamisen alaraja 202034). Työttömyyskassan jäsenyys 
edellyttää kuitenkin vähintään 13 076 euron suuruista YEL-työtuloa (2020). Uudet 
yrittäjät saavat vakuutusmaksusta alennusta35, mutta 53-62 –vuotiaat maksavat korotettua 
YEL-vakuutusmaksua siirtymäkaudella 2017-25, 
 
Varsinaisesti YEL:n piiriin kuuluvat yksityiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat 
(toiminimiyrittäjät)36, avointen yhtiöiden yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöiden 
vastuunalaiset yhtiömiehet. Osakeyhtiön johtavassa asemassa työskentelevän henkilön 
on otettava YEL-vakuutus37, jos hän omistaa yksin yli 30 prosenttia tai samassa 
taloudessa asuvien perheenjäsentensä kanssa yhdessä yli 50 prosenttia osakepääomasta 
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. 
Laiminlyönnistä seuraa maksukorotus. Vanhuuseläkkeellä oleva voi toimia yrittäjänä 
rajoituksetta ilman YEL-vakuutusta, mutta osittaisella vanhuuseläkkeellä tai 
työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva yrittäjä on YEL-vakuutettava. 
Jos yrittäjä laiminlyö vakuuttamisen, lähettää Eläketurvakeskus (ETK) yrittäjälle asiasta 
kehoituksen. Viime kädessä ETK ottaa yrittäjän kustannuksella vakuutuksen 
valitsemastaan eläkelaitoksesta.38  


 
33 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.  
34 Jos yrittäjän YEL-työtulo on pienempi kuin 7 958,99 euroa (7 799,37 euroa vuonna 2019), hänen ei tarvitse ottaa YEL-
vakuutusta, mutta hän voi vakuuttaa itsensä vapaaehtoisesti. Vakuuttamisen yläraja on 180 750 euroa (177 125 euroa 
vuonna 2019). 
35 Ensimmäisen kerran yrittäjätoiminnan aloittava yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen YEL-vakuutusmaksustaan 
ensimmäisen 48 kuukauden ajalta. 
36 Myös yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen, joka työskentelee 
yrityksessä ilman palkkaa, tulee ottaa YEL-vakuutus. Perheenjäseneksi katsotaan aviopuoliso, avopuoliso, 
rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö sekä henkilö, joka on yrittäjälle tai hänen aviopuolisolleen 
sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. 
37 Johtavassa asemassa olevaksi katsotaan esimerkiksi toimitusjohtaja, hallinto- tai toimialajohtaja, hallituksen jäsen tai 
henkilö, jolla on asemansa perusteella vastaava tosiasiallinen määräämisvalta. 
38 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 
vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavista seikoista 
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YEL-vakuutusmaksun voi maksaa yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä, kuudessa tai 
kahdessatoista erässä, joskin vähintään puolet maksusta on maksettava ennen elokuuta.39 
Maksu erääntyy sovittujen eräkuukausien 20. päivänä. YEL-vakuutusmaksut ovat 
rajoituksetta vähennyskelpoisia valtion ja kunnallisverotuksessa. Yrittäjä voi vähentää 
vakuutusmaksunsa kokonaan henkilökohtaisessa verotuksessa joko omasta tai puolisonsa 
puhtaasta ansiotulosta. Jos yritys on maksanut vakuutusmaksun, vähennys voidaan tehdä 
yrityksen verotuksessa. 
 
Muotoilualan yrittäjien YEL-vakuuttaminen 
Ornamon vuoden 2020 kyselyihin vastanneista yrittäjistä 74 prosenttia oli YEL-
vakuuttamisen piirissä. YEL-vakuuttamisen ulkopuolella oli 26 prosenttia vastaajista. 
Pääasiallinen syy (15 % yrittäjistä) oli, että tulot elinkeinotoiminnasta olivat alle YEL-
vakuuttamisen alarajan. Jotkut vastaajista olivat vanhuuseläkkeellä, joille YEL-
vakuuttaminen on vapaaehtoista. Yksi vastaaja oli vakuutettu Maatalousyrittäjän 
eläkelaki MyEL:n mukaan. Yhdeksän prosenttia ilmoitti, että he olivat pakollisen 
vakuuttamisen ulkopuolella muista syistä.40 
 
Noin 29 prosenttia YEL-vakuutetuista yrittäjistä oli ollut vakuutuksen piirissä alle viisi 
vuotta, 27 prosenttia 5-10 vuotta, 30 prosenttia 10-20 vuotta sekä neljätoista prosenttia 
yli 20 vuotta. Kysely paljastaa, että YEL-vakuuttamisen perusteena olevat ilmoitetut 
työtulot ovat muotoilualalla toimivien yrittäjien keskuudessa tällä hetkellä keskimäärin 
melko vaatimattomia, sillä 41 prosentilla yrittäjistä YEL-työtulot jäivät alle 13 076 
euroon, mikä oli työttömyyskassajäsenyyden eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
alaraja vuonna 2020 (Kuvio 33). 
 
Taulukko 32 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien ilmoittamat YEL-vakuutusmaksun 


pohjan olevan työtulot 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmark-
kinatutkimus 2020). 


 


 


 
39 Vuonna 2020 YEL-vakuutusmaksu oli 24,10 prosenttia työtulosta pois lukien 52-63 –vuotiaat yrittäjät, joiden  
vakuutusmaksuprosenttia oli 25,60. 
40 Muihin syihin kuuluu muun muassa se, että yritystoiminta on vasta alkuvaiheessa tai yrittäjän omistusosuus osake-
yhtiömuotoisessa yrityksessä jää pieneksi (alle 30 %).  
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Noin 20 prosentilla YEL-työtulo oli vähintään 13 076 euroa, mutta alle 15 000 euroa, 
seitsemällä prosentilla 15 000-19 999 euroa, kahdellatoista prosentilla 20 000-29 999 
euroa ja 21 prosentilla vähintään 30 000 euroa. Yrittäjiltä tiedusteltiin myös, mikä olisi 
heidän työtulonsa oikea taso. Oikeiden YEL-työtulojen keskiarvo 32 441 euroa ja 
mediaani 30 000 euroa. Noin 37 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että heidän 
oikeiden työtulojensa määrä olisi vähintään 37 500 euroa (Kuvio 34). Tällä summalla 
yrittäjille voisi kertyä jo kohtuullinen eläketurva. 
 
Taulukko 34 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys YEL-vakuutusmaksun poh-


jan olevan työtulonsa oikeasta tasosta 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Or-
namon työmarkkinatutkimus 2020). 


 


 
 


Vapaaehtoiset vakuutukset 
Ornamon vuoden 2020 kyselyt paljastavat, että alan yrittäjillä on paljon vapaaehtoisia 
vakuutuksia. Yleisin henkilövahinkoja korvaava tapaturmavakuutus, joka löytyi 88 
prosentilla kysymykseen vastanneista. Sen jälkeen tulevat erilaiset vastuuvakuutukset, 
kuten toiminnan vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja konsulttivastuuvakuutus, joita 
oli ottanut noin 40-50 prosenttia kysymykseen vastanneista yrityksistä. 
Tuotevastuuvakuutus oli 15 prosentilla kysymykseen vastanneista. Muut 
vastuuvakuutukset olivat harvinaisempia (Kuvio 35). 
 
Edellisistä toiminnan vastuuvakuutus on yrittäjien perusvakuutus, joka korvaa yrityksen 
toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Oikeusturvavakuutuksella ja osaltaan 
myös IPR-vakuutuksella voidaan varautua korkeisiin oikeudenkäyntikuluihin tilanteissa, 
jolloin on välttämätöntä turvautua juristin apun esimerkiksi riita-asioissa. 
Konsulttivastuuvakuutus voi olla tarpeen suunnittelutoimistolle (sisustussuunnittelu- 
sekä arkkitehtitoimisto, yms.), jonka laatimien suunnitelmien mukaan asiakkaat 
toteuttavat hankkeitaan. 
 
Kyselyyn vastanneet yritykset ja yrittäjät olivat sitä mieltä, että Ornamon kilpailuttamat 
vapaaehtoiset vakuutukset tai vakuutuspaketit voisivat olla erinomainen jäsenetu 
varsinkin uusille muotoilualan yrittäjille, mutta myös toimintansa vakiinnuttaneille 
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yrityksille. Mikroyrityksissä yrittäjien on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa, millaisia 
vakuutuksia on olemassa, ja mitkä olisivat oman toiminnan turvaksi parhaiten sopivat 
vakuutustuotteet. Osa vakuutuksista on voinut jäädä ottamatta myös niiden kalliiden 
vakuutusmaksujen vuoksi. 
 
Taulukko 35 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien ja yritysten yleisimmät vapaaehtoiset 


vakuutukset 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutki-
mus 2020). 


 


 
 
5.4 Yrittäjien tulevaisuuden näkymiä 


 
Vuoden 2020 työmarkkinakyselyjen mukaan kaksi kolmasosaa yrittäjistä koki, että 
yritystoiminta on vakaalla tai melko vakaalla pohjalla (Kuvio 36). Toisaalta viidenneksen 
mielestä toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen voi olla mahdollista. Toiminnan 
keskeyttämistä ja lopettamista piti todennäköisenä kuitenkin vain kolme vastanneista. 
Edelliseen vuoteen verrattuna vakaalla pohjalla yritystoimintaansa pitävien osuus on  
hieman kasvanut. Sen sijaan toiminnan keskeyttämistä tai lopettamista suunnittelevien 
osuus on pysynyt ennallaan. 
 
Vaikka pääosa kyselyyn vastanneista haluaa jatkaa muotoilualan yrittäjinä, ainoastaan 48 
prosenttia on tyytyväinen toimeentuloonsa.41 Heistäkin 11 prosenttiyksikköä kertoi työ-
määrän olevan kohtuuttoman palkkiotasoon verrattuna. Alan yrittäjien toimeksi- 


 
41 Yrittäjät nostavat suunnittelupalkkiot yrityksistään palkkana, yksityisottoina, osinkoina ja luontoisetuja yrityksen 
yritysmuodosta riippuen. Vain yhtiömuotoisissa yrityksissä yrittäjät voivat nostaa palkkaa yrityksistään. Yrittäjät 
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antojen (työmäärän) kaksijakoisuudesta kertoo toisaalta kuitenkin se, että lähes neljän-
neksellä ei ole lähtökohtaisesti riittävästi töitä (Taulukko 8). Palkkiotason alhaisuudesta, 
joka ei riittävä elämiseen ja toimeentuloon, voi mikä pakottaa sivutöiden tekemiseen,  
ilmoitti liki viidenneksellä yrittäjistä. 
 
Kuvio 36 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys työnsä varmuudesta lähitu-


levaisuudessa 2020, prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatut-
kimus 2020). 


 


 
 


 
Taulukko 13 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien tyytyväisyys toimeentuloonsa 2020, 


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
     


 Yrittäjät, lkm Yrittäjät, % 
Kyllä, täysin tyytyväinen 45 36,9 
Kyllä, mutta työn määrä on kohtuuton palkkiotasoon nähden 13 10,7 
Ei, töitä ei ole riittävästi 29 23,8 
Ei, palkkiotaso ei ole riittävä 27 22,1 
Ei, joutuu tekemäärän muita töitä tullakseen toimeen 8 6,6 
Yhteensä 122 100,0 


 
  


 
maksavat palkkaa itselleen osakeyhtiöissä, mitä täydentävät luontoisedut ja osingot. Palkanmaksu on mahdollista myös 
henkilöyhtiöissä (avoin ja kommandiittiyhtiö), joskin tulot nostetaan usein yksityisottoina. Elinkeinonharjoittajat nostavat 
tulot vain yksityisottoina ja maksavat verohallinnolle tuloistaan ennakkoveroja. 
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Yrittäjien hyvinvointi ja perusvalmiudet 
Valtaosa (75 %) työmarkkinakyselyyn vastanneista muotoilualan yrittäjistä kokee myön-
teistä työn imua ja on tyytyväinen yrittäjyyteen (65 %), kun mukaan lasketaan väitteestä 
täysin samaa tai melko samaa mieltä olevat vastanneet. Yli 50 prosentilla vastanneista 
esiintyy kuitenkin ammatillista yksinäisyyttä, mikä voi olla tavallista yksinyrittäjyydessä. 
Töiden vähyys tai palkkiotason alhaisuus vaikuttaa siihen, että noin 45 prosentilla on  
kokemuksia henkilökohtaisesta taloudellisesta ahdingosta. Työperäistä uupumusta  
esiintyy vajaalla 30 prosentilla (Kuvio 37). 
 
Kaksi kolmasosaa yrittäjistä kertoi myös, että heillä tai heidän omistamallaan yrityksellä 
on kyky sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Tämä kuvastaa mikroyritysten ketteryyttä 
markkinoilla. Kyselytulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että yrittäjien perus- 
valmiuksissa voisi olla parantamisen varaa tai yrittäjät tarvitsevat niihin ulkopuolista 
apua, kun puhutaan myynti-, markkinointi- tai talousosaamisesta. Yritystoiminta ei ole 
muutoinkaan välttämättä aina tavoitteellista, mikä voi johtua alan erityisluonteesta, yrit-
täjyyden motiiveista ja sivutoimisuudesta.  
 
Kuvio 37 Ornamon kyselyyn vastanneiden yrittäjien näkemys hyvinvoinnistaan 2020,  


prosenttia vastanneista (Lähde: Ornamon työmarkkinatutkimus 2020). 
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5.5 Sivutoiminen yrittäjyys 
 


Ornamon kyselystä ilmeni, että sivutoimet ovat muotoilualalla sangen tavallisia, sillä 31 
prosenttia päätoimisista palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen työnantajan palve-
luksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina (Kuvio 38). Melkein puolet muotoi-
lualan ammattilaisten sivutöistä löytyvät samalla alalta, jossa henkilö työskentelee nykyi-
sin palkansaajana. Runsaalla neljänneksellä sivutyöt koostuvat toiselta toimialalta, jossa 
henkilö on työskennellyt aiemmin palkansaajana tai yrittäjänä. Kokonaan uudella  
toimialalla sivutointa harjoittaa vain pieni vähemmistö. 
 
Kuvio 38 Ornamon kyselyyn vastanneiden päätoimisten palkansaajien sivutoimet 2020 


(Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 
 


 
 
Sivutöiden tekemisen tärkein motiivi syntyy siitä, että ne tarjoavat vapauden toteuttaa 
ammatillisia intohimoja, luovuutta ja hyödyntää ammattitaitoa laajemmin kuin päätyössä 
on mahdollista. Sivutöinä voidaan toteuttaa projekteja, joita nykyisessä palkkatyössä ei 
pääse kokeilemaan. Ne saattavat myös tukea päätyötä. Lähes yhtä tärkeänä pidetään sitä, 
että sivutyöt tukevat ammattitaidon ja osaamisen ylläpitoa. Oma sivutoiminen yritys mah-
dollistaa esimerkiksi toteuttaa omaa muotoilua tai toimintaa alalla, joka vastaa paremmin 
henkilön saamaa koulutusta (Kuvio 39).  
 
Noin 55 prosentille vastaajista sivutyöt ovat keino kokeilla itsenäistä yrittäjyyttä ja testata 
liikeideaa, joskin vain neljännekselle vastaajista sivutoiminen yrittäjyys on suunnitelmal-
linen välivaihe matkalla päätoimiyrittäjäksi. Toisaalta 47 prosenttia sivutyöntekijöistä  
totesi, että sivutyöstä voisi tulla päätoimi jossain vaiheessa työuraa. Heistä noin 8-9  
prosenttiyksikköä totesi, että tämä saattaisi tapahtua kolmen vuoden sisällä. Tämä on 
merkki työelämän muutoksesta, missä palkkatyö, perinteinen yrittäjyys, kevytyrittäjyys 
ja alustatalous voivat vaihdella työuran aikana. 
 
Noin 40 prosentille sivutyöt ovat osittain myös varasuunnitelman pääasiallisen työsuh-
teen loppumisen varalta. Lisäksi kolmannekselle vastaajista sivutöillä on tärkeä 
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taloudellinen merkitys. Eli sivutyöt ovat keino hankkia tarpeellisia lisätuloja tai ne tarjo-
avat taloudellista vakautta ja muutosturvaa nykyiselle päätyölle palkansaajana. Sivu- 
töiden taloudellisella merkityksellä oli päätoimisille palkansaajilla kuitenkin odotettua 
pienempi merkitys. Vain kuudellatoista prosentilla sivutöistä saadut tulot muodostivat 
vähintään 20 prosenttia kokonaistuloista (Kuvio 40).  
 
Kuvio 39 Sivutöiden tekemisen merkitys ja motiivit Ornamon kyselyyn vastanneiden päätoi-


misten palkansaajien keskuudessa 2020 (Lähde: Ornamon työmarkkinakysely 2020). 
 


 
 


Kuvio 40 Ornamon kyselyyn vastanneiden palkansaajien toissijaisten tulolähteiden osuus  
kokonaisvuosiansioista 2019, prosenttia sivutuloja saaneista (Lähde: Ornamon työ-
markkinakysely 2020). 
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Sivutoimisten yrittäjien suuri osuus ei ole muotoilualalla poikkeuksellista, sillä osa-
aikayrittäjyys on maassamme varsin yleistä.42 Sivutoimisia yrityksiä on laskentatavasta 
riippuen 19-23 prosenttia Suomen kaikista yrityksistä ja toissijaista yrittäjyyttä on lähes 
kaikilla toimialoilla.43 Suurinta sivutoimisten yritysten määrä on ammatillisessa ja tekni-
sessä toiminnassa, jossa sivutoimiset yritykset koostuvat mikrokokoisista liike-elämän 
palvelu-yrityksistä, jotka toimivat usein liikkeenjohdon konsultoinnissa. Samaan toimi-
alaryhmään kuuluvat myös muotoilutoimistot. 
 
Liike-elämän palvelualoilla on kysymys korkeasti koulutettujen palkansaajien ja työ- 
elämässä jatkavien eläkeläisten osa-aikaisesta yritystoiminnasta. Sivutoiminen yrittäjyys 
voi sopia hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Joskus kysymys voi olla eräänlaisen mahdol-
lisuus- ja pakkoyrittäjyyden yhdistelmästä, mikä vähentää toimeentuloon liittyvää epä-
varmuutta. 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  
monipuolistaa yrittäjyyden kuvaa. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy suuri määrä henkilöitä, 
jotka eivät haluaisi vetäytyä kokonaan työmarkkinoilta vaan haluavat jatkaa työtekoa yrit-
täjänä joustavalla tavalla. Heille yrittäjyys voisi tarjota pehmeän laskun työelämästä  
vanhuuseläkkeelle. Eläkeläisyrittäjillä on määrättyjä etuja, jotka pienentävät yritys- 
toimintaan liittyviä riskejä. Yritystoiminnasta saadut tulot lisäävät verotettavien tulojen 
progressiota, mutta eivät vähennä eläkettä.44  
 
Myös palkkatyöstä työttömäksi jääneelle sivutoiminen yrittäjyys voisi tarjota nopean tien 
itsensä työllistämiseksi, joskin työttömäksi joutuneelle sivutoimisen yritystoiminnan jat-
kaminen voi muodostua hankalaksi. Seurauksena voi olla työttömyysturvaetuuden  
menettäminen, sillä työttömyysturvalla ei ole tarkoitusta hävittää henkilön omasta yritys-
toiminnasta aiheutuneita riskejä. Tosin sivutoimisella yrittäjällä voi olla oikeus sovitel-
tuun työttömyysetuuteen, mutta kysymys sivutoimisesta ja päätoimisesta yrittäjyydestä 
ratkaistaan TE-toimistossa.    
 
Tosin työvoimahallinnon palveluja ja työttömyysturvaa on kehitetty viime vuosina siten, 
että palkkatyöstä työttömäksi joutuneen henkilön kanssa selvitetään mahdollisuudet työl-
listyä päätoimisesti myös tähänastisessa sivutoimisessa yritystoiminnassa, johon yrittä-
jällä on mahdollisuus saada myös starttirahaa.45 Vaihtoehtoisesti työtön työnhakija voi 
aloittaa yritystoiminnan työttömyysaikana ja saada soviteltua työttömyysrahaa neljältä 
ensimmäiseltä kuukaudelta. Tänä aikana työvoimaviranomaiset eivät myöskään arvioi 
yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta. 


  


 
42 Ornamon vuoden 2020 kyselyjen mukaan myös päätoimisilla yrittäjillä voi olla sivutoiminen toinen yritys. 
43 Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa oli 70 775 sivutoimiseksi luokiteltavaa 
yksityistä kotimaista konserneihin kuulumatonta yritystä, jotka työllistivät kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 
0,1-0,4 henkilöä vuonna 2018, ja jotka eivät toimineet maa-, metsä- ja kalataloudessa eivätkä asuntojen ja kiinteistöjen 
kaupassa, hallinnassa ja vuokrauksessa. Näistä 53 610 sisältyi Tilastokeskuksen julkistamiin vuositilastoihin. Vuositilas-
tojen ulkopuolella yrityksistä oli 17 165. Vuositilastojen ulkopuolella olevien sivutoimisten yritysten toiminta-ajan oli 
oltava yli puoli vuotta eivätkä ne ole saaneet aloittaa tai lopettaa toimintaansa tilastovuonna. Huom ! Yritys oli jäänyt 
vuositilastojen ulkopuolelle, koska ei ole täyttänyt yhtäkään seuraavista ehdoista: henkilöstö yli 0,5 tai liikevaihto yli 11 
598 euroa tai taseen loppusumma yli 170 000 euroa. 
44 Vanhuuseläkkeellä olevien yrittäjien ei tarvitse maksaa yrittäjäeläkemaksuja, sillä vakuuttaminen on vapaaehtoista. 
45 Pääsääntöisesti kokonaan uutta yritystoimintaa ei voida aloittaa, ennen kuin starttirahatuki on myönnetty. 
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6 Toiminta freelancerina ja taiteilijana 
 


 
 


 
 


 
 
 
 


 
 
6.1 Freelancerit 
 


Muotoilualan freelancerit46 ovat ilman pysyvää työsuhdetta työskenteleviä henkilöitä, 
joilla on yksi tai useampia työnantajia. Freelancer voi toimia yrittäjänä, työntekijänä tai 
hän voi saada työkorvauksia olematta yrittäjä tai työsuhteessa. Yhteistä erilaisille free-
lance-työn muodoille on työtehtävien tilapäisyys ja freelancerin mahdollisuus itse melko 
vapaasti tehdä töitä eri toimeksiantajille. Freelance-työ mahdollistaa työn tarjoajalle jous-
tavuutta: työsuorituksia voidaan ostaa freelancerilta tarpeen mukaan ilman sitoutumista 
säännölliseen palkanmaksuun.47 
 
Jos työtä tehdään työsuhteessa, freelancerin työnantajan on noudatettava työlainsäädän-
töä, hoidettava ennakonpidätykset ja sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut, kuten maksettava 
freelancerin eläkevakuutusmaksut. Työsuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu se, että työte-
kijä sitoutuu tekemään työsopimuksella henkilökohtaisesti työnantajan lukuun tämän  
johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta. Jos työnantaja ei valvo työ-
suoritusta millään lailla ja ainoastaan hyväksyy tai hylkää valmiin työsuorituksen, kysy-
mys ei ole työsuhteessa vaan toimeksiantosuhteesta.48  
  
Jos kysymys ei ole työsuhteesta eikä freelancer ole perustanut yritystä, työn tarjoaja voi 
maksaa työkorvauksen, josta suoritetaan ennakonpidätykset, kuten tavallisesta palkasta. 
Toimeksiantajan ei tarvitse maksaa kuitenkaan sosiaaliturva- ja sosiaalivakuutusmaksuja. 
Edellytyksenä on, että työsuhteen tunnusmerkit työn johdon ja valvonnan osalta eivät 
täyty. Työkorvauksien saajien asema on samanlainen kuin yrittäjillä. He voivat joutua 
rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisiksi tai hankkimaan itselleen YEL-vakuutuksen, 
jos niitä koskevat edellytykset täyttyvät. 
 
Freelancerit voivat toimia verohallinnon ennakkoperintärekisteriin rekisteröitynä yksityi-
senä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai perustaa yhtiömuotoisen yrityksen 
(avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta), jos toiminta täyttää elin-
keinotoiminnan tunnusmerkit. Verotuksellisesti elinkeinotoiminnan tulosta verotetaan 
toiminimessä yrittäjän ja henkilöyhtiöissä yhtiömiesten tulona. Lisäksi he voivat saada 


 
46 Sana freelancer on lainattu englannista, joissa se tarkoitti alun perin keskiaikaista palkkasotilasta. 
47 Lähde: Akavan Erityisalat. 
48 Muihin toimeksiantosuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu, että työn suorittajalla on oikeus käyttää apulaista, oikeus ottaa 
vastaan muita työtehtäviä, oikeus valita työskentelyaika ja -paikka.  


Vuoden 2020 työmarkkinakyselyyn vastanneista 14 henkilöä ilmoitti toimivansa pää-
toimisia freelancereina, mutta sivutoimiset freelancerit nostavat määrän kymmeneen  
prosenttiin vastanneiden kokonaismäärästä. Freelancer-toimintaa harjoittavien tulot ovat 
yleensä hyvin pieniä. Pieniä tuloja selittävät töiden satunnaisuus ja vähäinen määrä sekä  
alhainen laskutustaso. Ne freelancerit, joiden toiminta on suurempaa, harjoittavat ammattiaan 
tavallisesti yritysmuotoisesti.   


Päätoimisesti itsenäisinä taitelijoina toimivia oli vain kolme prosenttia työmarkkina-
kyselyyn osallistuneista. Pääosa kanavoi tulot ja menot toiminimen kautta, jolloin heidät olisi 
voitu rinnastaa yrittäjiin. Korkeasta muodollisesta koulutuksestaan huolimatta taiteilijoiden 
tulot ovat pieniä ja toimeentulo-ongelmat suuria eikä vanhuuseläkettä kerry välttämättä riittä-
västi. Monia ongelmia voitaisiin pienentää nostamalla valtion taiteilija-apurahojen tasoa ja 
helpottamalla apurahojen saantia, 
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verotuksessa ylimääräisen vähennyksen veronalaisesta tulostaan. Sitä vastoin osakeyhtiö 
on itsenäinen verovelvollinen.49  
 
Ornamon työmarkkinakyselyyn osallistui vain 14 päätoimisesti ilman yritysmuotoa  
toimivaa freelanceria vuonna 2020. Pienen lukumääränsä vuoksi freelancereita on käsi-
telty tässä raportissa käytännön syistä yhdessä yrittäjien kanssa. Päätoimisten freelance-
reiden ohella 24 päätoimista palkansaajaa ja yksi yrittäjä ilmoitti toimivansa sivutoimi-
sesti freelancerina ilman yritysmuotoa, mikä nosti freelancereina toimineiden kokonais-
määrän 39 henkilöön, eli kymmeneen prosenttiin kaikista Ornamon kyselyyn vastanneista 
400 henkilöistä alkuvuonna 2020.  
 
Freelancerina toimimisesta saisi kattavamman kuvan, jos pää- ja sivutoimisia freelance-
reita 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 satun-
naisuus. Useimmilla freelancereilla on ollut vain kymmenkunta toimeksiantoa vuodessa 
ja tulot olivat jääneet alle 20 000 euroon. Ne, joiden toiminta on vakiintuneempaa,  
harjoittavat ammattiaan yritysmuotoisesti.  
 


6.2 Toiminta taiteilijana       
 


Ornamon vuoden 2020 työmarkkinakyselyssä vain yksitoista henkilöä määritteli itsensä 
ensisijaisesti taiteilijoiksi.50 Heistäkin neljä harjoitti ammattiaan sivutoimisesti. Kahdek-
san harjoitti toimintaansa toiminimellä tai yhtiömuodossa. Yritysmuodossa toimivat  
olivat useimmiten arvonlisäverovelvollisia, joten heidät olisi voinut rinnastaa yrittäjiksi.  
Tosin monet muutkin muotoilualan itsensätyöllistäjät eivät miellä itseään mielellään yrit-
täjiksi, vaan lähinnä vapaiksi taiteilijoiksi. Heille yritysmuotoinen toiminta on vain keino 
kanavoida luovaan toimintaan liittyvät tulot ja menot.51 


 
Ornamon kyselyyn vastanneiden pienen määrän takia taiteilijoita käsitellään tässä yhtey-
dessä varsin lyhyesti. Taiteilijoiden toiminnasta on enemmän tilastotietoja Ornamon  
vuoden 2014 työllisyyskatsauksessa. Silloin taiteilijoita koskevaan tarkasteluun sisältyi 
myös Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n jäseniä. Tämä nosti kyselyyn vastanneiden päätoi-
misten taiteilijoiden määrän noin 60 henkilöön, eli kolmeentoista prosenttiin kaikista  
vuoden 2014 kyselyyn vastanneista, mikä mahdollisti paremmin taiteilijoiden profiilia 
koskevan yksityiskohtaisemman tarkastelun. 
 
Taiteilijoiden ansiotaso 
 
Korkeasta muodollisesta koulutuksestaan huolimatta taiteilijoiden kuukausiansiot ovat 
vaatimattomia. Ornamon kyselyn mukaan keskiarvo oli marraskuussa 2019 vajaat 1 500 
euroa ja mediaani 1 120 euroa. Kyselyyn vastanneiden ansiotaso on pysynyt suurin piir-
tein ennallaan vuoden aikana. Vain yhden henkilön ansiot olivat nousseet ja kahdella 
alentuneet. Alhaisesta ansiotasosta kertoo, että YEL-vakuuttamisen työtulorajat eivät 


 
49 Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa (20 %) ja voi jakaa omistajilleen palkkatuloa kevyemmin verotettuja 
osinkoja.  Osakeyhtiössä yrittäjät maksavat usein itselleen palkkaa, joka vähentää osakeyhtiön verotettavaa tuloa. 
50 He toimivat lähinnä tekstiilin, korun, lasin ja kuvaveiston piirissä. Vain neljä oli Kuvasto ry:n jäsen. 
51 Vastaavasti palkansaajien keskuudessa on henkilöitä, jotka voivat luokitella itsensä sivutoimisiksi taiteilijoiksi.  
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ylittyneet kuin yhdellä henkilöllä.52 Pääosalla laskutustaso jää alle 50 euroon tunnilta ja 
sivutöiden tekeminen on usein välttämätöntä. 
 
Ansiotasossa on erittäin suurta vaihtelua taiteilijoiden välillä. Taiteilijoiden tulot koostu-
vat tekijäinoikeustuloista, palkoista, teosmyynnistä ja apurahoista. Osa taiteilijoista paik-
kaa toimeentuloonsa syntyviä aukkoja esimerkiksi opetustehtävillä ja tutkimustöillä. Var-
sinkin opetustyöt ovat taiteilijoille erittäin tärkeitä ja työmarkkinakyselyssäkin moni tai-
teilija on vastannut sen vuoksi palkansaajastatuksella. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet 
taiteilijat pitivät työmäärää kohtuuttomana suhteessa tuloihin tai palkkiotasoa riittämät-
tömänä elämiseen.  
 
Taiteilijat haluaisivat tietysti keskittyä aiempaa enemmän varsinaiseen taiteellisen työ-
hönsä ja vähentää muun työn osuutta selvästi. He joutuvat kuitenkin tekemään myös apu-
harakausien aikana entistä enemmän muita töitä sen sijaan, että keskittyisivät siihen työ-
hön, johon apurahat on alun perin tarkoitettu.  
 
Taiteilija-apurahojen saanti ei ole helppoa, sillä apurahoja myönnetään vain joka yhdek-
sännelle hakijalle ja se vaihtelee taiteenaloittain.53 Kuvataiteessa vain yhdeksän pro- 
senttia hakijoista saa valtion taiteilija-apurahaa; muotoilun osalta luku on yksitoista. 
Muotoilutoimikunnan apurahan sai kolmasosa hakijoista vuonna 2018. Positiivista on, 
että näyttöapurahan suuruus on noussut 11 000 euroon vuonna 2020.  
 
Säätiöt ovat todenneet valtion taiteilija-apurahojen nykytason riittämättömäksi, ja ne ovat 
itsenäisesti nostaneet myöntämiensä elinkustannusapurahojensa tasoa. Tästä on seu- 
rannut, että säätiöiden myöntämistä elinkustannusapurahoista joudutaan maksamaan  
veroa, sillä valtion taiteilija-apurahojen taso määrittää myös yksityisten säätiöiden myön-
tämien apurahojen verovapaan määrän. Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat  
-raportissa 2018 on ehdotettu useita keinoja taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja 
työelämän epävarmuuden vähentämiseksi.  
 
Julkisen apurahapohjaisen rahoituksen nosto riittävälle tasolla voi olla haastava tehtävä, 
eikä myöskään tekijäoikeustulojen lisääminen ole helppoa. Lisäksi taiteilijoiden taloudel-
lista tilannetta on heikentänyt näyttelymyynnin vaihteleva kehitys, joka on muutoinkin 
vain harvoin taloudellisesti kannattavaa. Kyselyjen mukaan taiteilijat ovat kokeneet näyt-
telyihin (museot, galleriat ja yksityisnäyttelyt) osallistumisen kuitenkin tärkeäksi tavaksi 
saada teoksille näkyvyyttä, vaikka näyttelytoiminta olisi jäänyt taloudellisesti kannatta-
mattomaksi.  
 
Ornamo on Suomen Taiteilijaseuran kanssa ajanut maahamme näyttelypalkkiojärjestel-
mää. Näyttelypalkkiosopimus on sopimus, joka velvoittaa näyttelynjärjestäjän (museon, 
yms.) maksamaan taiteilijalle korvauksen näyttelyn eteen tehdystä työstä kuten taiteelli-
sesta työstä, näyttelyn suunnittelusta, rakentamisesta, teoskuljetuksista ja oheistapahtu-
miin osallistumisesta. Näyttelypalkkio ei korvaa nykyisiä taidenäyttelyistä maksettavia 
tekijänoikeuskorvauksia, joita taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry hallinnoi. 
Näyttelykorvaukset eivät ole myöskään taiteilija-apurahoja, jotka on tarkoitettu teosten 
luomiseen. Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittikin vuonna 2017 kolmivuoti-
sen näyttelypalkkiokokeilun. Siinä museot saivat hakea lisämäärärahaa 


 
52 Kyselyyn vastanneista viisi oli MyEL-vakuutettu ja yksi YEL-vakuutettu. Muilla ei ollut eläkevakuutusta. 
53 Lähde: Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteet 2019-23. 
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näyttelypalkkioihin. Ornamon kanta on, että näyttelypalkkiojärjestelmästä kannattaa 
tehdä Suomeen pysyvä käytäntö.  
 
Ornamo edistää myös taiteen prosenttiperiaatteen käyttöönottoa. Prosenttiperiaate tar-
koittaa sitä, että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan 
tai taiteelliseen suunnitteluun. Prosenttiperiaate voi toteutua kunnan kaavoitus- tai rahoi-
tuspäätöksenä, ja se voidaan asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate sovel-
tuu talojen uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen piha-aluei-
siin, puistoihin, teihin ja katuihin ja muuhun infrarakentamiseen.  
 
Myös kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen on yksi tapa parantaa taiteilijoiden tilan-
netta. Välittäjäporrasta ovat galleriat, museot, kuraattorit, taidekoordinaattorit, taidelai-
naamot ja verkkokaupat. Frame Contemporary Art Finlandin mukaan kuvataidekohtei-
siin, mukaan lukien taidekäsityötä esittävät kohteet, tehtiin vuonna 2018 lähes 4,6 mil-
joonaa käyntiä. Kuvataide on erittäin suosittua ja käyntimäärien kasvaessa myös taiteili-
joiden saamien korvausten tulisi kasvaa. 
 
 


Yhteenveto 
 
Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat heikentyneet hieman edellisestä vuodesta, sillä 80 
prosenttia alan palkansaajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. 
Vuonna 2019 osuus oli 84 prosenttia. Lomautuksia ja irtisanomisia piti nyt mahdollisina 
tai todennäköisinä 13 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli vain kahdeksan 
prosenttia palkansaajista. 
 
Kyselyyn vastanneista muotoilualan palkansaajista 76 prosenttia työskenteli vakituisessa 
kokoaikatyössä ja yksitoista prosenttia määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyö-
suhteessa oli kolmetoista prosenttia palkansaajista. Tämä käy ilmi Ornamon vuoden 2020 
työmarkkinakyselystä, jossa tutkittiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja ja 
muita työelämän kysymyksiä. 
 
Palkoissa pientä nousua 
Muotoilualan kuukausipalkat edustavat Suomessa alemman korkeakoulututkinnon  
suorittaneiden palkansaajien keskiansiotasoa. Ornamon kyselyyn vastanneiden kokonais-
ansioiden keskiarvo oli 3 500 euroa ja mediaani 3 400 euroa kuukaudessa vuonna 2019. 
Keskipalkkojen nousu pysähtyi vuonna 2018, mutta sittemmin palkat ovat kohonneet 
noin kolme prosenttia. 
  
Ornamon kyselyjen mukaan palkkojen korotukset ovat pieniä. Ne tulevat yleensä yleis-
korotusten kautta, johon voi liittyä yleiskorotuksen ylittävä työnantajakohtainen korotus. 
Toiseksi yleisin tapa on henkilökohtainen korotus. Palkkoja nostavat myös työpaikan 
vaihdokset tai työn vaativuudessa tapahtunut muutos. Tulospalkkauksen piirissä oli  
kolmannes alan palkansaajista vuonna 2020. 
 
Kaiken kaikkiaan työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 37 prosenttia ansaitsi 
2 500-3 500 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Noin 38 prosenttia ansaitsi 3 500-4 500 
euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausipalkkaan ylsi 12 prosenttia vastanneista. Alle 
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2 500 kuukausiansiotasoon jäi 12 prosenttia vastanneista. Täysin tyytyväisiä palkkaansa 
oli 41 prosenttia palkansaajista. 
 
Peräti 59 prosenttia alan palkansaajista on kuitenkin sitä mieltä, että palkka on pieni  
suhteessa työtehtäviin. Joillakin palkka ei riitä edes elämiseen. Asiaa korostaa se, että 58 
prosenttia palkansaajista asuu pääkaupunkiseudulla, jossa asumiskustannukset ovat  
korkeat. Pääosa (64 %) Ornamon kyselyihin vastanneista ei pitänyt myöskään palkkaus-
järjestelmiä erityisen kannustavina. 
 
Pitkä työviikko lyhyemmäksi 
Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan palkansaajat työskentelevät keskimäärin 38 tuntia 
viikossa mediaaniluvulla mitattuna, mutta 35 prosenttia työskentelee vähintään 40 tuntia 
viikossa. Lisäksi noin neljännes vastanneista saa työhön liittyviä yhteydenottoja päivit-
täin tai viikoittain. Satunnaisia yhteydenottoja työpaikalta on saanut lähes joka toinen 
palkansaaja. 
 
Nykytilanteessa työn kuormitusta voi lisätä se, että ainoastaan 45 prosenttia työmark- 
kinakyselyyn vastanneista palkansaajista ilmoitti, että he voivat vaikuttaa paljon tai 
melko paljon työaikojen kokonaispituuteen. Ihanteellisissa olosuhteissa vähintään 40  
tuntia työskentelevien osuus putoaisi 15 prosenttiin. Vastaavasti monet osa-aikaisista 
työntekijöistä pidentäisivät työaikaansa toimeentulonsa vuoksi. 
 
Etätyöt yleistyneet vauhdilla 
Ornamon työmarkkinakyselyn mukaan 75 prosentilla alan palkansaajista on mahdolli-
suus tehdä etätöitä kotona. Lisäksi viidennes kyselyyn vastanneista haluaisi tehdä etätöitä, 
mutta se ei ole vielä mahdollista. Etätöitä tehdään, kun halutaan keskittyä ja päästä pois 
avokonttorien hälinästä. Samalla jää enemmän aikaa lepoon ja perhe-elämälle, kun työ-
matkoja ei tarvitse tehdä.  
 
Etätyönteon kielteisinä piirteinä voi olla yhteisöllisyyden katoaminen, jos entistä useampi 
tekee merkittävän osa töistään kotona. Etätöiden yleistyminen saattaa olla yhtenä syynä 
myös työpaikkojen ulkopuolella tehtyihin ylitöihin, joista ei ole maksettu rahallista  
korvauksia tai annettua vapaa-aikaa. Työaikakirjanpidon ulkopuolisista työtunneista  
ilmoitti yhteensä 22 prosenttia palkansaajista.  
 
Alan palkansaajien työilmapiiri 
Työilmapiirin arvioidaan olevan varsin hyvä ja kannustava muotoilijoiden muodosta-
missa työyhteisöissä. Kehittämistarpeet koskevat esihenkilöiden antamia palautteita ja 
töiden organisointiin liittyviä puutteita. Puutteet työn organisoinnissa voivat johtaa työ-
paikoilla tapahtuvaan sähläämiseen, töiden epätasaiseen jakautumiseen tai siihen, että 
työntekijöiden työpanos ei ole tehokkaassa käytössä.   
 
Hyvän työilmapiiriin keskiössä on esihenkilötyö, sillä hyvällä johtamisella voidaan vai-
kuttaa merkittävästi psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen työkuormitukseen työpai-
koilla. Hyvään johtamiseen kuuluvat oikeudenmukainen päätöksenteko ja työntekijöiden 
tasa-arvoinen kohtelu, arvostava vuorovaikutus ja kiittäminen, palautteen antaminen, 
myönteisen mielialan ylläpito ja kysymällä johtaminen.   
 
Yrittäjistä 70 prosenttia yksinyrittäjiä 
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Työmarkkinakyselyyn vastanneista muotoilualan ammattilaisista miltei kolmannes toimi 
yrittäjänä (ml. freelancerit) vuonna 2020, joskin heistä vain 69 prosenttia harjoitti yritys-
toimintaa kokopäiväisesti. Muille yritystoiminta oli osa-aikaista tai harrastusluonteista. 
Yrittäjistä 39 prosenttia oli yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Osakeyhtiössä työskenteli 
myös 39 prosenttia yrittäjistä. 
 
Yli 70 prosenttia yrittäjistä oli yksinyrittäjiä, mikä edustaa ei-työnantajayritysten keski-
määräistä osuutta maamme koko yrityskannasta. Ainoastaan 46 prosentissa yrityksiä  
liikevaihto ylitti 50 000 euroa, mikä työllistäisi vähintään yhden henkilön kokopäi- 
väisesti. Tosin tämänkokoisten yritysten osuus on noussut tilastollisesti noin kymmenellä 
prosenttiyksiköllä edellisestä vuodesta. 
 
Ornamon kyselyjen mukaan toimeksiantojen määrä jäi 36 prosentilla yrityksistä alle 
kymmeneen vuonna 2019. Noin 39 prosentilla toimeksiantojen määrä oli 10-30 ja vain 
runsaalla neljänneksellä se nousi vähintään 30 toimeksiantoon. Työtuntilaskutuksen  
haarukka on lavea: alle 50 euroa laskuttaa 25 prosenttia, 50-69 euroa 33 prosenttia ja 
vähintään 70 euroa 42 prosenttia yrittäjistä.  
 
 
 
Ongelmana alhainen palkkiotaso 
Noin 66 prosenttia päätoimisista yrittäjistä koki, että yritystoiminta on vakaalla tai melko 
vakaalla pohjalla. Vakaalla pohjalla toimintaansa pitävien osuus on lisääntynyt hieman 
edellisestä vuodesta. Tosin joka viidennen mielestä toiminnan keskeyttäminen tai lopet-
taminen on mahdollista, mutta todennäköisenä asiaa piti vain kolme prosenttia kyselyyn 
vastanneista yrittäjistä.  
 
Vaikka valtaosa haluaa jatkaa yrittäjinä, vain 48 prosenttia oli vuonna 2020 tyytyväinen 
toimeentuloonsa. Heistäkin merkittävä osa kertoi työmäärän olevan kohtuuton palkkio-
tasoon nähden. Huomionarvoista on kuitenkin erityisesti se, että yli 50 prosenttia ei ollut 
lainkaan tyytyväinen palkkiotasoonsa. Osasyynä on töiden vähyys, mikä on pakottanut 
erilaisten muiden sivutöiden tekemiseen.  
 
Eläketurva alimitoitettu? 
Pienet elinkeinotoiminnan tulot ovat pääsyynä siihen, että vain 74 prosenttia Ornamon 
kyselyihin vastanneista yrittäjistä oli lakisääteisen YEL-vakuuttamisen piirissä. YEL-  
vakuutetuistakin 41 prosentilla eläke- ja sosiaaliturvan pohjana olevat YEL-työtulot  
olivat alle 13 076 euroa, mikä oli ansiosidonnaisen työttömyysturvaetuuden saamisen ala-
rajana vuonna 2020. 
 
Noin 27 prosentilla YEL-vakuutetuista YEL-tulo oli vähintään 13 076 euroa mutta alle 
20 000 euroa. Kolmanneksella se oli vähintään 20 000 euroa. Kyselyt viittaavat siihen, 
että ilmoitetut YEL-tulot saattavat olla alimitoitetut todellisiin tuloihin nähden. Yrittäjien 
mielestä heidän oikean työtulonsa mediaani olisi 30 000 euroa, mikä tuottaisi jo jonkin-
laisen eläke- ja sosiaaliturvan.   
 
Sivutoiminen yrittäjyys kasvussa 
Sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä, sillä 27 prosenttia palkansaajista työskenteli tois-
sijaisesti itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina. Puolet sivutöiden tekijöistä toimii  
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samalla alalla, jossa he työskentelevät nykyisin palkansaajana. Runsas neljännes työsken-
telee toimialalla, jossa henkilö on toiminut aiemmin palkansaajana tai yrittäjänä. Vain 
harvat toimivat kokonaan uudella alalla. 
 
Sivutyöt tarjoavat tekijöilleen vapauden toteuttaa ammatillisia intohimoja, luovuutta ja 
hyödyntää ammattitaitoa laajemmin kuin päätyössä on mahdollista. Sivutöinä voidaan 
toteuttaa projekteja, joita nykyisessä palkkatyössä ei pääse kokeilemaan. Oma sivutoi-
minen yritys mahdollistaa oman muotoilun tai toiminnan tekemisen alalla, joka vastaa 
paremmin henkilön saamaa koulutusta.  
 
Noin 55 prosentille alan palkansaajia sivutyöt ovat keino kokeilla itsenäistä yrittäjyyttä 
ja testata liikeideaa, joskin vain neljännekselle vastaajista sivutoiminen yrittäjyys on 
suunnitelmallinen välivaihe matkalla päätoimiyrittäjäksi. Toisaalta 47 prosenttia sivu-
työntekijöistä ei ole poissulkenut sitä ajatusta, että sivutoimisesta yrittäjyydestä voisi tulla 
päätoimi jossain vaiheessa työuraa.  
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Liite:  Muotoilualan yritysrakenne ja työllisyys toimialaluokituksen  
mukaan tarkasteltuna 2018 
 
 
Taulukko 1 Muotoilualan yritysten määrä kokoluokittain ja toimialoittain 2018 (Lähde:  


Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 


 Alle 2 hen-
kilöä, lkm 


2-9 hen-
kilöä, 
lkm 


Väh. 10 
henkilöä, 
lkm 


Yh-
teensä, 
lkm 


- Tekstiilien valmistus 282 41 20 343 
- Vaatteiden valmistus 47 13 7 67 
- Nahkatuotteiden valmistus 98 30 12 140 
- Puutuotteiden valmistus 520 214 119 853 
- Lasituotteiden valmistus 25 6 0 31 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 78 5 0 83 
- Kivituotteiden valmistus 106 72 26 204 
- Metallituotteiden valmistus 72 21 3 96 
- Huonekalujen  valmistus 420 255 119 794 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 279 42 7 328 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 1 927 699 313 2 939 
- Graafinen muotoilu 635 64 5 704 
- Sisustussuunnittelu 624 86 11 721 
- Teollinen muotoilu ym. 521 90 12 623 
Muotoilutoimistot yhteensä 1 780 240 28 2 048 
Taideteosten luonti 1 528 65 6 1599 
- Tietokonepelien kustantaminen 21 15 11 47 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 36 12 20 68 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 2 486 1 221 650 4357 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 2 543 1 248 681 4 472 
- Arkkitehtipalvelut 878 340 116 1334 
- Maisemanhoitopalvelut 487 170 35 692 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 1 365 510 151 2 026 
YHTEENSÄ 9 143 2 762 1 179 13 084 
 
 
Taulukko 2 Muotoilualan yritykset kokoluokittain ja päätoimialoittain 2018, % (Lähde: 


Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 


 Alle 2 hen-
kilöä, % 


2-9 hen-
kilöä, % 


Väh. 10 
henkilöä, 
% 


Yh-
teensä, 
% 


Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 65,6 23,8 10,6 100,0 
Muotoilutoimistot yhteensä 86,9 11,7 1,4 100,0 
Taideteosten luonti 95,6 4,1 0,4 100,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 56,9 27,9 15,2 100,0 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 67,4 25,2 7,5 100,0 
YHTEENSÄ 69,9 21,1 9,0 100,0 
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Taulukko 3 Muotoilualan yritysten työllisyys yritysten kokoluokittain ja toimialoittain 2018 
(Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 
 Alle 2 hen-


kilöä, lkm 
2-9 hen-
kilöä, 
lkm 


Väh. 10 
henkilöä, 
lkm 


Yh-
teensä, 
lkm 


- Tekstiilien valmistus 100 148 578 826 
- Vaatteiden valmistus 23 54 296 373 
- Nahkatuotteiden valmistus 38 126 798 963 
- Puutuotteiden valmistus 171 844 5 142 6 157 
- Lasituotteiden valmistus 9 23 0 32 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 42 23 0 65 
- Kivituotteiden valmistus 51 263 677 991 
- Metallituotteiden valmistus 28 68 86 183 
- Huonekalujen  valmistus 169 1 011 4 573 5 752 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 96 114 270 480 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 728 2 675 12 420 15 822 
- Graafinen muotoilu 258 175 100 532 
- Sisustussuunnittelu 234 260 180 674 
- Teollinen muotoilu ym. 187 298 177 662 
Muotoilutoimistot yhteensä 678 733 457 1 868 
Taideteosten luonti 503 169 39 711 
- Tietokonepelien kustantaminen 8 60 997 1 066 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 16 35 2 192 2 243 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 1 222 4 725 28 722 34 669 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 1 246 4 820 31 912 37 978 
- Arkkitehtipalvelut 471 1 278 2 271 4 020 
- Maisemanhoitopalvelut 220 627 905 1 751 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 691 1 905 3 175 5 771 
YHTEENSÄ 3 846 10 301 48 003 62 150 
 
Taulukko 4 Muotoilualan yritysten työllisyys yritysten kokoluokittain ja päätoimialoittain 


2018, % (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 
 


 Alle 2 hen-
kilöä, % 


2-9 hen-
kilöä, % 


Väh. 10 
henkilöä, 
% 


Yh-
teensä, 
% 


Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 4,6 16,9 78,5 100,0 
Muotoilutoimistot yhteensä 36,3 39,2 24,5 100,0 
Taideteosten luonti 70,8 23,8 5,4 100,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 3,3 12,7 84,0 100,0 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 12,0 33,0 55,0 100,0 
YHTEENSÄ 6,2 16,6 77,2 100,0 
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Taulukko 5 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 
olevien muotoilutoimialan yritysten määrä toimialoittain 2018 (Lähde: Yritysten 
rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 
 Vuositilas-


tossa, lkm 
Ei-vuositi-
lastossa, 
lkm 


Yhteensä, 
lkm 


- Tekstiilien valmistus 158 57 215 
- Vaatteiden valmistus 19 12 31 
- Nahkatuotteiden valmistus 50 15 65 
- Puutuotteiden valmistus 295 9 304 
- Lasituotteiden valmistus 5 3 8 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 27 57 84 
- Kivituotteiden valmistus 38 4 42 
- Metallituotteiden valmistus 34 8 42 
- Huonekalujen  valmistus 198 29 227 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 150 30 180 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 974 224 1 198 
- Graafinen muotoilu 174 150 324 
- Sisustussuunnittelu 257 45 302 
- Teollinen muotoilu ym. 208 57 265 
Muotoilutoimistot yhteensä 639 252 891 
Taideteosten luonti 691 377 1 068 
- Tietokonepelien kustantaminen 4 3 7 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 10  10 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 686 254 940 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 700 257 957 
- Arkkitehtipalvelut 314 173 487 
- Maisemanhoitopalvelut 166 45 211 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 480 218 698 
YHTEENSÄ 3 484 1 328 4 812 


 
Taulukko 6 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 


olevien muotoilutoimialan yritysten osuus päätoimialoittain 2018 (Lähde: Yri-
tysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 


 Osuus vuo-
sitilastojen 
yrityksistä, 
% 


Osuus kai-
kista yri-
tyksistä, % 


Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 33,1 37,9 
Muotoilutoimistot yhteensä 31,2 38,7 
Taideteosten luonti 43,2 54,0 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 15,7 20,2 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 23,7 31,1 
YHTEENSÄ 26,6 33,4 
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Taulukko 7 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 
olevien muotoilutoimialan yritysten työllisyys toimialoittain 2018 (Lähde: Yri-
tysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 
 Vuositi-


lastossa, 
lkm 


Ei-vuositi-
lastossa, 
lkm 


Yhteensä, 
lkm 


- Tekstiilien valmistus 33 6 39 
- Vaatteiden valmistus 5 1 6 
- Nahkatuotteiden valmistus 12 2 14 
- Puutuotteiden valmistus 52 2 54 
- Lasituotteiden valmistus 1  1 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 9 8 16 
- Kivituotteiden valmistus 9  9 
- Metallituotteiden valmistus 7 1 9 
- Huonekalujen  valmistus 46 5 50 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 33 3 37 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 207 29 236 
- Graafinen muotoilu 46 18 64 
- Sisustussuunnittelu 59 6 64 
- Teollinen muotoilu ym. 48 9 58 
Muotoilutoimistot yhteensä 152 33 185 
Taideteosten luonti 160 42 202 
- Tietokonepelien kustantaminen 1  1 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 2  2 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 154 52 206 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 157 52 209 
- Arkkitehtipalvelut 76 20 96 
- Maisemanhoitopalvelut 39 6 45 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 115 27 141 
YHTEENSÄ 791 183 974 


 
Taulukko 8 Sivutoimisten Tilastokeskuksen vuositilastoihin ja vuositilastoiden ulkopuolella 


olevien muotoilutoimialan yritysten työllisyysosuus päätoimialoittain 2018 
(Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 


 Osuus vuositi-
lastojen työlli-
syydestä, % 


Osuus koko työl-
lisyydestä, % 


Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 1,3 1,5 
Muotoilutoimistot yhteensä 8,2 9,7 
Taideteosten luonti 22,5 26,8 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 0,4 0,6 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 2,0 2,4 
YHTEENSÄ 1,3 1,6 
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Taulukko 9 Palkansaajat ja yrittäjät muotoilutoimialojen yritysten työllisyydestä toimialoit-
tain 2018 (Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus). 


 
 Yrittäjiä, 


lkm 
Osuus, 
% 


Palkansaa-
jia, lkm 


Osuus, % 


- Tekstiilien valmistus 100 12,1 725 87,9 
- Vaatteiden valmistus 21 5,7 352 94,3 
- Nahkatuotteiden valmistus 49 5,0 914 95,0 
- Puutuotteiden valmistus 224 3,6 5 934 96,4 
- Lasituotteiden valmistus 6 18,9 26 81,1 
- Keraamisten tuotteiden valmistus 41 63,4 24 36,6 
- Kivituotteiden valmistus 69 6,9 923 93,1 
- Metallituotteiden valmistus 24 12,9 160 87,1 
- Huonekalujen  valmistus 250 4,3 5 503 95,7 
- Kultasepän tuotteiden valmistus 92 19,2 388 80,8 
Muotoiluintensiivinen valmistus yhteensä 875 5,5 14 949 94,5 
- Graafinen muotoilu 225 42,3 307 57,7 
- Sisustussuunnittelu 176 26,1 498 73,9 
- Teollinen muotoilu ym. 144 21,8 518 78,2 
Muotoilutoimistot yhteensä 546 29,2 1 323 70,8 
Taideteosten luonti 417 58,7 294 41,3 
- Tietokonepelien kustantaminen 4 0,4 1 061 99,6 
- Muu ohjelmistojen kustantaminen 10 0,5 2 233 99,5 
- Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 722 2,1 33 945 97,9 
Digitaalinen muotoilu yhteensä 737 1,9 37 239 98,1 
- Arkkitehtipalvelut 383 9,5 3 637 90,5 
- Maisemanhoitopalvelut 213 12,2 1 536 87,8 
Rakennetun ympäristön muotoilu yhteensä 596 10,3 5 173 89,7 
YHTEENSÄ 3 170 5,1 58 978 94,9 


 
 





