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Veli-Pekka Räty

Johdanto


Sillanrakentaja. Sellainen on ollut Design Venture Ohjelman
(DVO) tehtävä. Yhtä puolta jokea asuttavat yritykset, toista
käyttäjät. Yhdellä rannalla on kova palo valmistaa tuotteita ja
palveluja, joita vastarannalla voitaisiin ostaa ja käyttää. Aikojen
saatossa joki on leventynyt ja keskustelu naapureiden välillä
vähentynyt. Kulttuurierot ovat kasvaneet. Olemme ryhtyneet
käyttämään eri painotuksia, arvostuksia, murteita ja sanoja,
jotka ovat erottavat meidät toisistamme.
Muotoilija, designeri, on lähellä ihmistä, käyttäjää. Muotoilija
osaa selvittää ihmisten tarpeet ja valmistaa käyttöön sopivan
tuotteen tai palvelun. Hän tuntee materiaalit ja osaa valita
niistä sopivimmat käyttöönsä. Rakentamalla prototyyppejä ja
tekemällä kokeiluja hän varmistaa lopputuloksen sopivuuden
käyttäjille.
Yritys keskittyy taloudelliseen toimintaansa. Yritys kantaa
tuotteen tai palvelun valmistuksen taloudellisen riskin.
Tavoitteena on tuottaa asiakkaille ja yhteiskunnalle hyödyllistä,
sellaista jolla on myös kysyntää. Toiminnan edellytys on
vähintäänkin sen tasaisuus, se että kysyntää olisi jatkuvasti niille
tuotteille, joita yritys valmistaa.
Kolme vuotta sitten suunniteltu Design Venture Ohjelman
projektisuunnitelma tiivisti tämän sillanrakennuksen tavoitteen:
Design Venture Ohjelma on kahden vuoden prosessi,
jossa kartoitetaan yritysten muotoilun, tutkimuksen,
kehityksen ja innovaation tarpeita, ja sparrataan ja
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kohtautetaan muotoilualan ammattilaiset ja alkavat
muotoilijat vastaamaan näihin tarpeisiin. Ohjelma
rakentuu sparraustoimenpiteistä ja säännöllisin
välein toteutettavista promootiotapahtumista.
Haluttiin muutosta toimintatapoihin. Helpotusta pk-yritysten,
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin sekä muotoiluosaamisen
kysynnän ja tarjonnan kohtaamisiin. Yritykset osaisivat lähestyä
tarvitsemiaan muotoilijoita ja muotoilijat yrityksiä. Ne
ymmärtäisivät toistensa asiantuntemusta ja kuinka niitä voi
käyttää hyväksi yhdessä, tiiminä. Muotoiluyritykset ja muotoilijat
osaisivat kehittää tarvelähtöisiä palveluja sekä teollisuus- ja
palvelualat osaisivat täyttää uudenlaisia asiakastarpeita.
Muotoilupalveluja ja osaamista tuli tehdä näkyväksi, ja
pk-yrityksille tuli hahmottaa muotoilun hyötyjä ja saada ne
tarttumaan tarjoomaan.
Näihin tehtäviin Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n – nyttemmin
LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n (LAB) – Muotoiluinstituutti ja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy lähtivät yhdessä. Tämä teos
tiivistää ohjelmaa perustaneiden kolmen projektin tuloksia,
kaksi LABissa (1.3.2018–31.12.2020) ja yksi LADECissa
(1.3.2018–29.2.2020).
Tämä julkaisu koostuu viidestä kokonaisuudesta:
Kehityskulma. Muotoilun tärkeys liiketoiminnassa, Design
Venture Ohjelman toiminta sekä sen merkityksiä ohjelmassa
mukana olleille yksittäisille yrityksille ja heidän
liiketoiminnalleen sekä myös alueellisesti.
Kampuskulma. Aloittavien muotoilijoiden projekti- ja liike
toimintaosaamisen ymmärryksen kehittäminen opiskelujen
aikana.
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Viestintäkulma. Design Venture Ohjelman oma viestintä sekä
miten yritykset voivat itse toteuttaa entistä parempaa viestintää
erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Esittelykulma. Ohjelman promootiotapahtumat, joissa kohtau
tetaan muotoilun osaajia ja sen tarvitsijoita sekä mahdollisia
rahoittajia. Lisäksi esitellään muotoilun ulottuvuuksia yrityksille
sekä julkiselle ja kolmannelle sektorille.
Tulevaisuuskulma. Kolme näkökulmaa Design Venture
Ohjelman tapaisen toiminnan tarpeelle ja toiminnan
jatkamiseksi.
Kiitän DVO-hanketta valmistelleita Kristiina Soini-Salomaata
(LAB) ja Kristian Keinästä (LADEC) haastavasta ja kiinnostavasta
projektista. Ymmärsitte mitä Päijät-Hämeessä tarvitaan.
Kiitokset ohjelmassa mukana olleille 39 yritykselle ja
edustajillenne antoisista hetkistä kanssanne. Olemme saaneet
paneutua kehittämistarpeisiinne ja vastata niihin eri tavoin.
Tämäkin työ jatkuu ja laajenee edelleen.
LABin toteutustiimissä olivat lisäkseni Laura Montonen ja
Tommi Mustaniemi sekä LADECin tiimissä Kristian Keinäsen
lisäksi Mikko Kyle, Isko Lappalainen, Anna Palokangas ja Päivi
Tirkkola. Teille kaikille lämpimät kiitokset sujuvasta ja
asiantuntevasta yhteistyöstä projektien toteutusten eri
tehtävissä.
Ohjelma on sisältänyt lukuisia tapahtumia ja näyttelyitä, joista
kiitokset yhteistyökumppaneillemme, valmentajillemme, koulut
tajillemme, sparraajillemme, taiteilijoillemme sekä opiskelijoille,
jotka suunnittelivat ja toteuttivat tapahtumia niiden eri vaiheissa.
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Kiitokset myös tämän teoksen muille kirjoittajille: Vesa
Härkönen, Päivi Karttunen, Hanna Kopra, Mikko Kyle, Laura
Montonen, Tommi Mustaniemi ja Kristiina Soini-Salomaa. Teitte
toimintamme tällä tavoin näkyväksi.
Ohjelman kolme projektia ovat saaneet rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR). Kiitokset myös rahoittajillemme,
heidän edustajilleen sekä projektien toimintaa seuranneelle ja
ohjanneelle ohjausryhmälle.
Yhdessä tehden onnistuimme.
Lahdessa 12.10.2020

Muotoiluinstituutti
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Kristiina Soini-Salomaa

Muotoilu liiketoiminnan
kehittäjänä
Jatkuvasti kiihtyvä yhteiskunnallinen, taloudellinen ja tekno
loginen muutosvauhti haastaa muotoilijoita ottamaan strategi
sempaa roolia alueiden, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän
pitkäjännitteiseen kehittämiseen. Muotoilu ja muotoiluajattelu
ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana
ratkaista toimintaympäristössä tapahtuvia nopeitakin muutok
sia ja haasteita. Muotoilua tarvitaan yhä vahvemmin myös
organisaatioiden ja ekosysteemien kehittämisen välineenä
unohtamatta tietenkään ihmislähtöisten ja käyttäjälähtöisten
tuotteiden ja palveluiden sekä viestinnän kehittämistä.
Muotoilu on Päijät-Hämeen keskeinen strateginen kilpailu
kykytekijä ja yksi maakunnan älykkään erikoistumisen kärjistä.
Muotoilukärkeä on vahvistettu Päijät-Hämeessä erilaisten
kehittämishankkeiden avulla viimeisten vuosien aikana. PäijätHämeessä ja Lahdessa muotoiluosaamista on hyödynnetty
asukaslähtöisessä rakennetun ympäristön kehittämisessä,
julkisten palveluiden sujuvoittamisessa sekä kaupunkikuvan ja
brändin rakentamisessa. Yksityisellä sektorilla kansainvälisesti
tunnettuja esimerkkejä muotoiluintensiivisistä yrityksistä on mm.
teknologia-, huonekalu- ja tekstiiliteollisuudessa. PäijätHämeessä on jo pitkään nähty tärkeäksi viedä muotoilu osaksi
alueen vetovoiman kasvattamista mutta myös osaksi yritysten
tuote- ja palvelukehitystoimintaa ja kilpailukyvykkyyttä.
Parhaillaan on rakentumassa Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta,
jossa määritellään yhteinen visio, tavoitteet ja keskeiset
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kehittämistoimet muotoilun käytön lisäämiseksi alueen
yrityksissä sekä julkisella sektorilla. Päijät-Hämeen muotoilun
visiossa vuonna 2030 maakunta on kestävän ja vastuullisen
muotoilun monipuolinen ja kansainvälinen onnistuja, jossa
muotoilu tuottaa merkittävää liiketoiminnan kasvua ja yhteis
kunnallista hyötyä. Tätä visiota kohti tarvitaan paljon toimia ja
työtä, jotta maakunnan asema kansallisesti ja kansainvälisesti
tunnistetaan ja tunnustetaan.
Tiekartan toimet rakentuvat neljän keskeisen kehittämisteeman
ympärille, joista yksi keskittyy muotoilun merkitykseen liike
toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on vaiheittain kasvattaa
muotoiluymmärrystä ja -osaamista pk-yrityskentässä sekä
julkisella sektorilla ja lisätä muotoilun systemaattista käyttöä
osana niiden kehittämistoimintaa. Kestävää muotoilua halutaan
nostaa myös alueen vetovoimatekijänä eli on tärkeää tuoda
näkyviin, miten muotoilua voi konkreettisesti hyödyntää
alueella ja miten muotoilu auttaa kestävien ratkaisujen suunnit
telussa. Kestävien ratkaisujen muotoilu voi olla kestävien
tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen suunnittelua, kestävään
kuluttamiseen ja elintapoihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä
tai älykkäitä ja ihmislähtöisiä viestintäratkaisuja, jotka tukevat
ympäristövastuullisuuden kehittymistä.
Design Venture ohjelma -hankkeet ovat luoneet tukevaa
pohjaa tiekartan kehittämistoimille ja vahvistanneet alueellista
yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien
kanssa. Hankkeissa on luotu sparrausohjelma ja tapahtuma
konsepti, joka saattaa yhteen alueen muotoilutoimijoita ja
yrityksiä sekä tarvelähtöisesti vastaa pk-yritysten kehittämis
tarpeisiin. Sparrausohjelmassa muotoilu on nivottu osaksi
liiketoiminnan kehittämistä, jolloin muotoiluymmärrys ja
muotoilun merkitys liiketoiminnan arvonluojana konkretisoituu
alueen pk-yrityksille ja organisaatioille. Hankkeissa kehitetty
Design Venture Day -tapahtumakonsepti kokoaa yhteen alueen
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muotoiluekosysteemin keskeiset toimijat kuten muotoilijat,
yritykset, yrittäjäjärjestöt, kehitysyhtiöt, korkeakoulut ja rahoit
tajat. Tapahtuman sisältö rakentuu ajankohtaisista puheen
vuoroista, yrityksille suunnatuista muotoiluklinikoista, alueen
yritysten esittelyistä sekä eri toimijoiden kohtaamisista.
Hankkeissa on myös toteutettu Lahti Design Week, josta on
kehittynyt toistuva muotoilutoimijoita kokoava ja muotoilu
toimintaa esittelevä tapahtuma. Alueella yhteistyö
kumppaneineen on vahva tahtotila kehittää Lahti Design
Weekistä alueen vetovoimaa ja muotoiluprofiilia vahvistava
kokonaisuus, jolla saadaan näkyvyyttä sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Ensi vuonna tapahtuma on yksi Euroopan
ympäristöpääkaupunki 2021 Lahden päätapahtumista
profiloituen alueen kestävän muotoilun esittelyyn.
Kehitettyä Design Venture -sparrausohjelmaa ja Design
Venture Day -tapahtumaa hyödynnetään jatkossa tiekartassa
määritellyn teemakokonaisuuden, Muotoilu ja liiketoiminnan
kehittäminen, yhtenä työvälineenä. Sparrausohjelmaa ja
tapahtumaa voidaan profiloida vuosittain huomioiden
sidosryhmien tarpeet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat
muutostekijät. Ohjelma laajentuu myös vuoden 2021 alussa
Etelä-Karjalaan, muotoilun tarve on selkeästi tunnistettu
alueella. Tarvitaan työtä ja toimia, joilla muotoiluymmärrys ja
muotoilun käyttö saadaan kasvuun myös Etelä-Karjalassa. Nyt
kutsutaan mukaan maakunnan yrityksiä, yrittäjäjärjestöjä,
kehittäjäkumppaneita ja kolmatta sektoria.
Muotoillaan yhdessä onnistujia niin Päijät-Hämeessä kuin
Etelä-Karjalassa!
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Design Venture Ohjelmassa mukana olleet yritykset

A. Vesalainen Oy

Népra Oy

AK-Taulucenter Oy

Ohto Design

AppSolute Solutions Finland Oy

Paloka

Bukk Inspiration Oy

Panu Kiukkonen Design

Carelogi Oy

Plaani DesignWorks

Chao & Eero Jewel avoin yhtiö

PowerByte Oy

Diego Arvez

Puine Ky

Eskola Design

Puro Concept

FC Kuusysi ry

Rei-Kaluste Oy

Fysioline Production Oy

SecondThought Oy

HT-Collection Oy

Sinni Nordica Oy

Idus Oy

Studio Antti E Oy

Kahiwa Coffee Roasters Oy

TJ Nordström Oy

Kiinteistökehitys Valo Oy

Tofusta Oy

Kirma Hoiva Oy

Toisintekijät Oy

Kotihoitopalvelu TippaIita Ky

TopLine Media Oy

Lahti Basketball Juniorit ry

Tricton Oy

Lahti Green Capital

Vida Activa Oy

Metallituote Summanen Oy

Wau Efekti Oy

MunJob Oy
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Veli-Pekka Räty ja Mikko Kyle

Design Venture Ohjelma


Design Venture Ohjelma (DVO) edistää yrityksiä, etenkin pk-yrityksiä
ja mikroyrityksiä käyttämään muotoilua. Tavoitteenamme on luoda
menestyviä yrityksiä ja edistää niiden kasvua ja kansainvälistymistä.
Nykyisellä kohdealueellamme, Lahden
seudulla, 99,0 % alueen yritysten toimipisteistä
on pk-yrityksiä. Vuonna 2018 toimipisteiden
kokonaismäärä oli 13 649, joista alle prosentti
yksikön, 134 toimipistettä, oli suuria yrityksiä.
Suurin osa oli toimipisteitä, joissa oli 1–4
henkilöä, eli 11 693 (85,7 %) kaikista toimi
pisteistä. Design Venture Ohjelma keskittyy
edistämään tämän suuren yritysryhmän
yrityksiä.

Palveluprosessi

Ohjelmassa muotoilulla tarkoitetaan tuotteen
ja palvelun muotoilua, mutta siinä tarkoitetaan
myös viestintää, erityisesti digitaalista
viestintää ja brändäystä.

LADECin toiminnan ytimessä on auttaa ihmisiä
perustamaan uusia yrityksiä sekä auttaa
toiminnassa jo olevia niiden kehittämistoiminnan toteutuksessa. Tämä kehittämistoiminta
liittyy eri liiketoiminnan toteutuksen osaaluesiin, ja niiden kehittämisen osalta muotoilulla on joko tunnistettu tai yritykselle tunnistamaton rooli. Yritykset toteuttavat erilaisten
asioiden muotoilua ja sen taustalla olevaa
ajattelua riippumatta siitä, mikä nimi tuolle
kehittämistoiminnalle annetaan. Tämän
pohjalta lähdettiin myös liikkeelle Design
Venture Ohjelman kehitystyössä sekä toteutuksessa. Englanninkielisen venture-sanan käyttö

LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) Muotoilu
instituutti ja Lahden Seudun Kehitys LADEC
ovat tuottaneet yhdessä Design Venture
Ohjelman, jossa olemme tarjonneet yrityksille
yhteistä palveluprosessiamme ja nostaneet
muotoilun merkitystä liiketoiminnassa.

Design Venture -palvelumallissa yhdistyvät
kahden organisaation erilaiset roolit. LADECin
osalta roolina on kokonaisvaltainen liiketoimin
nan kehittäminen ja yritysten liiketoiminnan
kipupisteiden sekä mahdollisimman selkeän
palvelutarpeen tunnistaminen. LABin osalta
keskeinen rooli tuoda muotoiluosaamisen
kokonaisuus esille vastaamaan tunnistettuihin
haasteisiin ja mahdolliset ratkaisut.
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viittaakin tässä yhteydessä yrityksen matkaan
kohti vahvempaa asiakkaiden ymmärrystä ja
kehittämistoiminnan vahvaa linjaamista
asiakastarpeen eri ulottuvuuksien ymmärrykselle. Ei vain niiden täyttämiseksi täydellisesti,
vaan niiden täyttämisellä niin asiakkaiden kuin
yrityksen itsensä tarpeiden mukaisella tavalla.
Tässä hankkeessa kehitetty palvelumalli nostaa
vahvasti esille sen, että muotoilu ei tarvitse
jalustalle nostamista, vaan sen liiketoiminta
orientoitunutta hyödyntämistä paremman
pitkän aikavälin tuloksellisuuden varmistamisessa. Tätä matkaa pyrittiin helpottamaan
ohjelman tarjoamalla eri teemoja avanneella
koulutusohjelmalla, johon paneudutaan
hieman tarkemmin seuraavassa kappaleessa.
Tässä kehittämishankkeessa on yritysten
toimintaa tarkasteltu neljän eri sisältötekijän
tarkastelulla. Nämä ovat:
1 ) Tuote- ja palvelukehitys
2 ) Fyysiset tilat
3 ) Virtuaaliset tilat (verkkosivut, erilaiset
sovellukset, sosiaalinen media, muut
sähköiset kanavat)
4 ) Brändi
Edellisten osalta fokuksena on ollut niiden
tarkastelu osana LADECin yrityksille suunnattua palvelua. Tavoitteena on päästä syvemmälle asiakkaan tarpeisiin kuten aiemmin on jo
todettu. Ensimmäisen vaiheen eli Design
Venture -prosessiin soveltuvien asiakkaiden
tunnistamisen jälkeen on lähdetty monipuoli-

sesti tunnistamaan niitä keinoja, jotka löytyvät
muotoilun ”työkalupakista” yhteistyössä LABin
kanssa. Tämä on johtanut lyhyeen kuvaukseen
eli muotoilukielellä briiffiin, jonka mukaisesti
on voitu edetä varsinaiseen projektivaiheeseen yrityksen hankkeen osalta. Kolmannessa
vaiheessa on tämän briiffin pohjalta lähdetty
tarkastelemaan projektin tavoitteiden täyttämistä eli projektin toteutusta. Toteutuksen
ensimmäisessä vaiheessa on usein lähdetty
liikkeelle jonkinlaisen opiskelijaprojektin
käynnistämisen mahdollisuudesta. Prosessin
tiivistys on kuvassa 1.
Mutta miksi opiskelijanäkökulma halutaan
tuoda mukaan, vaikka alueella on runsaasti
erilaisia muotoilupalveluita tarjoavia yrityksiä?
Tässä yksi keskeisistä tavoitteista on tuon
venture-sanan mukainen ajatus siitä, että
muotoilun hyödyntäminen on monelle
yritykselle tutkimusmatka. Tämän osalta
opiskelijoiden ja yritysten tavoitteet ovat
yhteneväiset, koska molemmat ovat samalla
matkalla kehittämässä omaa matkaansa
muotoilun hyödyntämisessä ja toisaalta sen
osaamisen tarjoamisessa. Mikäli asiakkaan
tarve on ollut hyvin selkeä, on voitu edetä
suoraan asiakkaan tarpeen ratkaisemiseen
muotoilutoimiston kanssa. Hankkeen näkö
kulmasta olennaista on ollut tuottaa näihin
lopputuloksiin johtavaa tietoa ja koulutusta,
jotta yritys kykenisi ymmärtämään panostusten
merkityksen suhteessa siitä saatavaan hyötyyn.
Tämän tiedon tuottamisen tapaa katsotaan
seuraavaksi.
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Yrityksille tarjottu koulutus ja valmennus
Design Venture Ohjelman alusta lähtien on
toteutettu koulutussisältöä, jonka tavoitteena
on ollut lisätä osallistujayritysten (39 yritystä)
tietotasoa muotoilun mahdollisuuksista tukea
yrityksen kasvua ja kehitystä. Ohjelmassa on
tuettu yritysten kykyä ostaa muotoilupalveluja
alan yrityksiltä, ja samoin muotoiluyrityksiä on
sparrattu oman osaamisensa myynnissä.

Ohjelmassa on toteutettu ryhmäsparrauksia,
joissa joukko yrityksiä on koottu yhteen
käymään läpi tiettyjä koulutusteemoja, joiden
osalta myöhemmin tarkempi listaus.
Koulutuksellisia sisältöjä laadittaessa lähdet
tiin liikkeelle osallistujayritysten tarpeiden
kartoituksesta, jotta tiedostettiin ne keskeiset
muotoilun sisältötekijät, jotka kiinnostavat
eniten osallistujayritystä ja joilla olisi
merkittävin vaikutus sen toiminnan

Kuva 1. LADECin muotoilupalveluprosessin tiivistys. (Lappalainen 2017, s. 61)
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Tommi Mustaniemi

Kuva 2. Yksi keskeinen osa palvelu
prosessia on ollut yritysvalmennus ja
sen sparraus- ja koulutustapahtumat.
SB Ecommerce Group Oy:n toimitus
johtaja Väinö Kaalikoski kertoo
pääpuheenvuorossaan nykypäivän
verkkokaupasta Suomessa ja
maailmalla Verkkokaupan ABC
-tapahtumassa helmikuussa 2019.

kehittämistavoitteiden näkökulmasta. Näiden
teemojen ympärille lähdettiin rakentamaan
erilaisia tilaisuuksia muutaman tunnin
aamiaispalaverista aina koko päivän kestäviin
tapahtumiin saakka. (Ks. kuvat 2 ja 3.)
Osallistujayritysten kirjo ja toimialajakauma
on ollut hankkeessa laaja. Näin ollen
muotoilun hyödyntämisenkin sisällöt ovat
olleet eri tasoisesti yrityksiä kiinnostavia.
Yritysten edustamat tuote- tai palvelualueet
ovat olleet mm. kahviin, ruokaan, liikunta
välineisiin, autojen tuunaukseen, video
tuotantoon, aikuiskoulutukseen, hoiva
palveluihin, metallituotteiden valmistukseen
ja verkkokauppaan liittyviä. Kirjo on ollut
laaja, mikä on ollut hankkeen näkökulmasta

erinomaisen tärkeä elementti uuden
oppimisen näkökulmasta.
Ohjelman koulutusteemoja ovat olleet mm.
— brändäys eri näkökulmista tarkasteltuna
— digitaalinen viestintä sen eri kanavissa
— videotuotanto eli elävän kuvan tuottaminen
ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa
— sosiaalisen median käyttö liiketoiminnassa
— sähköinen kauppa eli verkkokauppa.
Ohjelman aikana toteutetut sparraus- ja
koulutustapahtumat on luetteloitu taulukossa
1 sekä esimerkkejä kuvissa 2 ja 3.
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Kuva 3. Työpajoissa yrittäjämme
ovat päässeet itse työskentele
mään ja näkemään muotoilun
hyötyjä. Helmikuussa 2020
suunnittelija Vitali Gusatinsky
ja ohjelmistokehittäjä Johan
Ruokangas Fraktio Oy:stä näyttivät
ja osallistivat yrittäjiämme
käyttämään design sprinttejä
nopeaan mobiilisovellus
suunnitteluun ja sen käyttö
liittymäsuunnitteluun. Katso lisää
design sprinteistä esimerkiksi
Knapp et al. (2016).

Taulukko 1. Design Venture Ohjelman koulutukset ja sparraukset sekä tuottaja. Molemmat
osapuolet, LADEC ja LAB (entinen LAMK) suunnittelivat tilaisuudet, tuottajana oli kuitenkin
vain toinen osapuoli.
Päivä

Koulutukset ja sparraukset

Tuottaja

17.8.2018

Brändäys, markkinointi ja mainonta

LADEC

28.9.2018

Tuotekehitys ja muotoilu – strategiasta käytäntöön

LADEC

7.11.2018

Palveluiden tuotteistaminen asiakaskokemuksen ja myynnin tukena

LADEC

30.11.2018

Digitaalinen markkinointi ja some

LADEC

1.2.2019

Verkkokaupan ABC – Avainasiat yhdessä päivässä

LADEC

15.2.2019

Mediapaja – Parempaa videosisältöä viestintään

LAMK

23.3.2019

Brändin rakentamisen ensiaskeleet

LADEC

26.4.2019

Brändin ydinasiat ja brändimielikuva

LADEC

6.5.2019

Muotoilun hinnoittelu ja sopimukset

LADEC

21.5.2019

Esiintymisvalmennus

LADEC

8.11.2019

Muotoile yrityksellesi tulevaisuus!

LADEC

4.12.2019

Future LAB

LAMK

17.1.2020

Kohti parempaa asiakaskokemusta

LADEC

12.2.2020

Henkilö- ja yritysbrändäys somessa

LAB

20.2.2020

Mikä ihmeen Design Sprint?

LADEC
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Ohjelman yrityksille on tarjottu mahdollisuutta
osallistua soveltuville LAB-ammattikorkea
koulun liiketoiminnan kehittämisen tapahtu
mille. Niissä on esimerkiksi tarkasteltu
yritysten sähköistä viestintää ja sen kehitys- ja
muutoskohteita, tulevaisuuden ennakointia,
yritysten brändiä kehittämistä tai uusien
digitaalisten ratkaisujen innovointia. Katso
tarkemmin taulukosta 2.

Muotoilun promootiotapahtumat
Lahti Design Week. Parantaaksemme
tietoisuutta muotoilusta sekä arjessa että
yritysten kehitysprosesseissa koordinoimme
Lahti Design Weekin 6.–12.5.2019. Viikko

koostui seminaareista ja puheista muotoilun
näkökohdista, kuten digitaaliset vaatteet
tietokonepeleissä, digitaaliset pelit kaupunki
kehityksessä, puuarkkitehtuuri sekä museoi
den aktiiviset ja uudet roolit kaupungeissa.
Lisäksi viikolla oli yhteensä 20 näyttelyä
erilaisista muotoilun tuloksista, esimerkiksi
väliaikaisen asunnon ja hätämajoituksen
kalusteita, kaupungin tilastojen informaatio
muotoilua, urheiluvaatteiden historiaa,
ajoneuvojen suunnittelua ja valokuvia.
Yhteistyökumppaneina Lahti Design Week
2019 järjestelyissä olivat Lahden ammatti
korkeakoulu Oy, Lahden kaupunki, Lahden
Kehitys LADEC Oy, Lahti City ry,

Taulukko 2. LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämisen tapahtumat, joissa myös Design Venture
Ohjelman (DVO) yritysten muotoilun tarpeita on kehitetty.
Osallistuneet Design Venture
Ohjelman yritykset

Aika

Kurssi tai tapahtuma

Syksy 2018

Käyttäjäkokemus ja
käyttäjälähtöinen muotoilu;
yritysten sähköisen viestinnän
kehittäminen

Bukk Inspiration
Kahiwa Coffee Roasters
Népra
Studio Antti E
Topline Media

Talvi 2019

Liiketoiminnan kehittämisen
ennakointityöpajat ja tulevaisuutta
ennakoivat innovaatiosprintit

Bukk Inspiration
Sinni Nordica
Tofusta
Toisintekijät

Kevät 2020

Digitaalisten ratkaisujen innovointi

Studio Antti E
Vida Activa

21

Mainostoimisto Ilme Oy, Ornamo ry,
Koulutuskeskus Salpauksen Sirkuskeskus ja
Suomen muotoilusäätiö.

Tommi Mustaniemi

Design Venture Ohjelma on osaltaan ollut
suunnittelemassa seuraavan Lahti Green
Design Week 2021 järjestelyjä. Seuraavan
tapahtuman koordinointi ja järjestelyt ovat
kuitenkin Design Venture Ohjelman
ulkopuolella.

Kuva 4. Lahti Design Weekillä 2019 oli esillä
20 erilaista näyttelyä, joista yhdessä esiteltiin
digitaaliseen pukusuunnitteluun erikoistuneen
taiteilija Heli Salomaan muotoilua kahteen
virtuaaliseen ympäristöön. Yksi hänen puku
suunnitelmistaan oli Mirages, tanssi- ja musiikki
elokuva ja live-esitys, joka perustuu Kaija Saari
ahon säveltämään musiikkiin, ja esitys yhdisti
live-esiintyjät ja virtuaalisen lavastuksen. Toinen
pukusuunnittelu oli Remedy Entertainment Oyj:n
palkittuun Control-seikkailuvideopeliin.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 5. Design Venture Day toukokuussa 2019 tarjosi valmennusta, tapahtumia ja näyttelyitä
LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa.
Design Venture Ohjelman osallistujat saivat halutessaan ilmaisen osaston, esim. Kahiwa Coffee Roasters Oy
(vasemmalla alhaalla), TopLine Media Oy (oikealla ylhäällä) ja A. Vesalainen Oy (oikealla alhaalla).
Yrityksille tarjottiin myös ilmaisia klinikoita liiketoiminnan kehittämisestä, LABin ja LADECin palveluista
yrityksille, sopimusasioista, markkinoinnista ja muotoilusta.
Muotoiluinstituutin opiskelija Elisa Mäenpään suunnittelema Design Venture Ohjelman visuaalinen ilme
otettiin laajasti käyttöön tapahtumassa.
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Design Venture Day 10.5.2019 osana Lahti
Design Weekiä käsitteli yritysten erityis
kysymyksiä. Yrittäjille annettiin ohjausta
muotoilusta, markkinoinnista ja sopimus
asioista. Tapahtumassa on yrittäjille tiedotettu
myös erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.
(Ks. kuva 5.)

Design on the Road -tapahtumien (2019–
2020) tarkoituksena on ollut lähestyä Lahden
alueen ulkopuolella olevia yrityksiä, valtion
organisaatioita ja kolmatta sektoria ja
osoittamaan muotoilun hyötyjä heidän
kehitysprosesseissaan. Design on the Roadin
tapahtumat on esitetty taulukossa 3.

Vuoden 2019 tapahtumasta saadun
palautteen mukaisesti seuraava tapahtuma
17.11.2020 on järjestetty tiiviimmäksi, ja siinä
on tavoitteena säilyttää tiiviit asiantuntija
luennot ja ennakoivat seminaarit. Tapahtuma
järjestetään kaksiosaisena: aloittaville muotoili
joille kohdistettu Timantintekijöiksi nimetty
sparraustapahtuma sekä kaikille yrittäjille ja
yrityksille kohdistettu Design Forum Date –
Business, muotoilu ja merkitys. Jälkimmäinen
kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Design
Forum Finlandin kanssa.

Yksi tapahtumista oli Suomen johtava huone
kalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare.
Design Venture Ohjelma yhdisti Lahden
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin
osaston kokonaisuudeksi, jossa näkyi aloit
tavien muotoilijoiden hankkimia valmiuksia
liiketoimintaansa: asiakkaiden tarpeiden
ymmärtäminen, materiaalien käyttäytyminen
sekä kansainvälisen liiketoiminnan erityis
vaatimukset. ”Minun lastentarhani” korosti
tuloksia lastentarhojen kehittämisestä leikkiin
ja liikuntaan motivoiviksi.

Taulukko 3. Design on to Road -tapahtumat ja niiden tuottajat.
Päivä

Tapahtuma

Tuottajat

24.5.2019

Design on the Road Heinola

LAMK

11–15.9.2019

Habitare-messut, Helsinki

LAMK

18.9.2019

Design on the Road Orimattila

LADEC ja LAMK

4.11.2019

Design on the Road Hollola

LADEC ja LAMK

6.11.2019

Design on the Road Lappeenranta

LADEC ja LAMK

31.1.2020

Design on the Road Asikkala ja Padasjoki

LADEC ja LAB

7.2.2020

Design on the Road Iitti

LADEC ja LAB

12.2.2020

Design on the Road Hartola

LADEC ja LAB

Sergei Pavlov
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Kuva 6. Yksi Design on the Road -tapahtuma oli Habitare-messuilla Helsingissä syyskuussa 2019.
Habitare on Suomen suurin huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma. Muotoiluinstituutin
nuoret muotoilijat Tiia Jokinen ja Sara Auvinen saivat Alberto Alessilta kunnianosoituksen
Rehome Toiletista – edullisten käymälöiden nopea tuotanto kriisialueille – sekä Alarik Saarinen
palkittiin 3D-tulostettavista huonekaluista.

”The Crush!” toi esille huonekalujen rakenteita
ja kestävyyttä – toisinaan myös melko
voimakkailla rikkoutumisäänillä. Itse Habitarenäyttelyn suunnittelivat lukuisat
Muotoiluinstituutin opiskelijat. (Ks. kuva 6.)

Liiketoiminnan edistäminen

Tietoisuus muotoilun roolista ja merkityksestä
yritysten liiketoiminnassa on parantunut
Design Venture Ohjelman aikana. Yritykset,
joita olemme valmentaneet, ovat muotoilu
tietoisempia ja kypsempiä kuin aiemmin.
Esimerkiksi he ovat tuottaneet omia

Veli-Pekka Räty
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Kuva 7. Tieto muotoilun roolista ja merkityksestä on parantunut Design Venture Ohjelman
aikana. Yritykset, joita olemme valmentaneet, ovat aiempaa muotoilutietoisempia ja kypsempiä.
Yksi esimerkki tästä on videopajan tulokset helmi–maaliskuussa 2019, jossa osallistuvat
yritykset itse tuottivat markkinointivideoitaan omalla äänensävyllään. Kansainvälisesti
tunnettu kultaseppämestari Eero Hintsanen Chao & Eero Jewel Ay:stä kertoo tuottamastaan
visuaalisesta brändäyksestä.

markkinointivideoitaan yrityksen omalla
äänensävyllä – tone of voice (ks. kuva 7).
Yritykset ovat tietoisia nykyisistä sähköisen
kaupan strategioista ja toteutuksista. Ne ovat
valmiita toimimaan sosiaalisen median
kanavissaan ja tavoittamaan nykyiset ja

mahdolliset uudet asiakkaansa. Lisäksi he ovat
löytäneet uusia liikekumppaneita muista
ohjelmassa olevista yrityksistä. Kaikki ohjelman
mukainen valmennus on edennyt heidän
liiketoimintaansa. Muotoilu tarkoittaa
liiketoimintaa.
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Yritysten näkymät Design Venture
ohjelmaan


Kahden ja puolen vuoden aikana Design Venture Ohjelman (DVO)
käynnistyksessä on Päijät-Hämeessä ollut osallisena 39 pk-yritystä.
Neljä yritystä, eli kymmenesosa ohjelman yrityksistä, valittiin näytteiksi
tätä artikkelia varten. LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) Design Venture
Ohjelman toteuttajatiimin valinnat perustuivat siihen, että saataisiin
erilaisia näkemyksiä eri toimialoilta, yritysten toiminnan eri vaiheista,
eri kokoisista pk-yrityksistä ja myös kansainvälistyneistä yrityksistä.
Valitut yritykset ja haastatellut henkilöt olivat:
— Andreja Valtanen, Idus Oy
— Tomas Nordström, TJ Nordström Oy,
Made in Finland Shop
— Saija Sivén, Toisintekijät Oy
— Pasi Rantanen, Tricton Oy.
Haastattelin näiden neljän esimerkkeinä
olevien yritysten edustajia elokuussa 2020, ja
haastatteluissa nousivat esille tämän artikkelin
asiat. Tarkastelen näiden Design Venture
Ohjelman yritysten näkökulmia muotoiluun ja
hankkeesta saamiinsa hyötyihin. Tarkoitus on,
että näkemykset ja hyviksi havaitut käytänteet
hyödynnetään Design Venture -tyyppisen
toiminnan jatkokehityksessä.

Valmennus muotoilua käyttäväksi
yritykseksi
Kaikille DVO-yrityksille kohdistettuja tapah
tumia oli useanlaisia: luentoja, työpajoja ja
messutapahtumia. Niiden sisältöjen tarpeet
olivat tulleet esille yritysten edustajien kanssa
käydyissä tapaamisissa ja tarvemäärittelyissä.
”Parhaat palat ehdottomasti oli hyvät luennot ja
seminaarit ja sitten verkostoituminen muiden
kanssa tai tutustuminen muihin yrittäjiin”,
aloittaa Andreja. Jotkut ohjelmaan osallistu
neista olivat itse puhumassa ohjelman
tilaisuuksissa kuten Tomas. ”Omat esiintymiset
olivat itselle opettavaisia, kun joutui kirkasta
maan ajatuksiaan, että joku toinenkin ymmärtäisi
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niitä”, korostaa Tomas, ”Ihan järkyttävästi olen
saanut yhteistyötä sen kautta, ihan sen takia vain,
että pääsi puhumaan.”
Luennoista ja koulutuksista esille nousivat
erikseen nimettyinä (aikajärjestyksessä):
— Verkkokaupan ABC – Avainasiat yhdessä
päivässä (1.2.2019)
— Mediapaja – Parempaavideosisältöä
viestintään (15.2. ja klinikka 6.3.2019)
— Muotoilu edistää liiketoimintaa (9.5.2019)
— Henkilö- ja yritysbrändäys somessa
(12.2.2020)
— Mikä Ihmeen Design Sprint? (20.2.2020).
Muiden muotoilijoiden ja muotoilua käyttävien
yritysten esimerkit, joissa pääsee seuraamaan
ja kuulemaan muotoilijoiden ajatuksia ja
urakehitystä, olivat jääneet mieliin. Esimerk
kinä Design Venture Dayn tapahtumassa
Muotoilu edistää liiketoimintaa 9.5.2019: Pasi
Rantasen (Tricton) näkemykset muotoilusta
tapahtumamarkkinoinnin työkalupakissa sekä
Heikki Jokelan ja Keny Muesan (Teknoware)
esitykset linja-autojen valojen muotoilusta.
”Muotoilun yleissivistäminen, mitä se on, siitä
pidin kovasti”, painottaa Tomas.
Verkottumisista ja kollegoiden tapaamisista
seurasi uutta toimintaa ja kauppaa: esimerkiksi
haastatelluista Tomas (Made in Finland Shop)
ja Pasi (Tricton) ryhtyivät tekemään yhteistyötä,
ja Andreja (Idus) löysi asiakkaakseen ohjel
maan osallistuvan Jouni Partosen (Tofusta).

Pitää keskittyä tiettyihin asioihin ja sitten viedä
niitä eteenpäin selkeästi. ”Pienestäkin voi
saada paljon julkisuutta”, tähdensi Saija kevään
2019 Mediapajan videotuotantojen sparrausta.
Toki tämä kuten muukin yritysten toiminta
vaatii säännöllistä työtä, ja myös uusien
työkalujen opettelua.
Design Sprintissä osallistujat tekivät ryhmä
työnä mobiilisovellusta, ja saivat työkaluja,
joilla ryhtyä pohtimaan omien mobiili
sovellusten valmistusta. ”Apsien [sovellusten]
tekeminen olisi ollutkin jo aikaisemmin mielessä,
mutta korona tavallaan vei toiminnan muualle”,
kertoo Saija.

Design Venture Ohjelman
kehittämistarpeita
Parannettavaa ja kehitettävää on. Päällimmäi
sinä haastatelluilla oli mielessään tapahtumien
kehittäminen. Parannusehdotukset kohdistuvat
varsinkin digitaalisen viestinnän koulutukseen,
mikä kuvastaa nykyistä tarvetta varsinkin
keskellä pandemiaa, jolloin haastattelut tein.
Mediatyöpajan edelleen kehittämiseksi
toivottiin koulutusta, jossa aivan konkreettisesti
olisi kuvattu videoita puhelinkameroilla sekä
editoitu videoita erilaisilla ohjelmilla, maksut
tomilla ja maksullisilla, ja nähty mitkä asiat
toimivat näillä eri ohjelmilla. Kevään 2019
toteutuksessahan tämä vaihe oli työpajoihin
osallistuvan omana tehtävänä työpajojen
välisenä aikana.
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Samoin kaivattiin ohjausta siinä mihin
tarkoitukseen eri digitaalisen viestinnän
ohjelmat – ei pelkästään videoeditoinnin
ohjelmat – soveltuvat ja mitkä ovat eri
ohjelmien ominaisuuksien erot. Edellisten
lisäksi kaivattiin opastusta myös kuinka
muotoilla yrityksen verkkosivut, kuinka
olemassa oleville sivuille lisätä uusia vuoro
vaikutteisia elementtejä – vaikkapa linkkejä
podcasteihin – niin, että sivut näyttäisivät
hyvälle. Toiveena oli myös yrityksille sopivat
Googlen tarjoamat palvelut, jotka monille ovat
tuntemattomia.
Yritykset ovat toiminnassaan eri vaiheissa,
joku aloittava ja toinen jo vakiinnuttanut
toimintansa, digitaalinen viestintä ja tekniset
mahdollisuudet laajenevat jatkuvasti. Osa
yrityksistä esimerkiksi päivittää verkkosivunsa
itse, vaikka joku muu olisi ne perustanut
yrityksen puolesta. Kun uusia, aiempaa
parempia ja monipuolisempia, välineitä tulee
käyttöön, voi helposti olla ymmällään, miten
ne ottaisi käyttöönsä ja näin saisi aiemmin
muotoillun verkkosivunsa edelleen pysyvän
toimivana ja hyvännäköisenä.
Asioiden opiskeluun käytetty aika on pois
muusta työstä, joten entistä konkreettisempaa
ohjausta työpajoissa kaivattiin siihen, millaisia
ohjelmia ja välineitä yritysten tulisi hankkia ja
käyttää.

Design Venture Day 2019
Design Venture Day määriteltiin DVOn
projektisuunnitelmassa ohjelman vuosit
taiseksi päätapahtumaksi ja promootio
tilaisuudeksi. Ensimmäinen DVD järjestettiin
Lahti Design Weekillä toukokuun toisella
viikolla 2019. Osaajia, muotoilun tarvitsijoita
ja rahoittajia kohtautettiin minimessuilla,
esiteltiin yritysyhteistyön esimerkkitapauksia
sekä järjestettiin yritysneuvonta- ja rahoitus
klinikoita, joissa opastettiin tuote- ja palvelu
kehitysratkaisuissa, immateriaalioikeuksissa,
markkinoinnissa, kaupallistamisessa sekä
yhteistyöstä ammattikorkeakoulun kanssa.
Idea Design Venture Daystä oli hyvä ja
tarpeellinen sekä siihen pitäisi panostaa
paljon. Ensimmäinen tapahtuma olisi
kaivannut rajausta, keskittämistä ja erikois
tumista. Kohdeyleisö pitää jatkossa määritellä
tarkemmin ja rajatummin. Nyt oletuksena oli,
että tapahtuma kiinnostaisi lähes kaikkia
yrityksiä, laajaa joukkoa opiskelijoita sekä osin
myös päijäthämäläisiä yksittäisiä ihmisiä.
Kiittävää palautetta saimme tapahtuman
visuaalisista elementeistä, sisustuksesta ja
tapahtuman verkkosivuista, jotka olivat hyvin
mietitty ja tehty.
Tapahtumajärjestelyt uudella LABin kampuk
sella olivat haastavia: miten ihmiset löytävät
keskustan ulkopuolella olevalle kampukselle ja
myös oikeat tapahtumapaikat kampuksella?
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Kampuksen ulkopuolelta yleisöä ja etenkin
muita yrityksiä osallistui tapahtumaan hyvin
vähän. Osa opiskelijoista oli lähtenyt harjoit
teluun tai kesätöihin, joten opiskelijoita oli
paikalla niukasti. Kaikkineen tapahtuma
paikalla oli hyvin väljää. Yleisön puute
varmastikin osaltaan vaikutti jo heti tapahtu
man jälkeen saatuun yritysten palautteeseen,
jossa ydinviesti oli se, että minimessuille olisi
vain vähän tarvetta. Messuilla esiintymisen
päätarkoitus on tehdä kauppaa, mikä ei
toteutunut toukokuussa 2019.
Jotain hyvääkin yritysten valmistautumisesta
minimessuihin oli. Siellä oli mahdollista oppia
miten valmistautua messuille ja mitä siellä
kannattaa tehdä. ”Mehän saatiin suunniteltua
ja kokeiltua mitä meidän kannattaa [tehdä] ja
miten ne kaikki menee ja mitenkä saada
ihmiset kiinnostumaan meistä, jotka siellä
sitten liikkuukin, niin siinä mielessä meidän
omaa prosessia ajatellen, niin se meni ihan
jees”, kertoo Saija. Joka päivä yritykset ja
yrittäjät pystyvät parantamaan tekemistään,
esittää uutta, kertoa, tarinoida. ”Design
Venture Dayn minimessuilla pääsi katsomaan
ja testaamaan mikä oma messuvalmius on”,
sanoo Tomas.
Jatkossa DVDn tapahtumat kaipaavat kiteyt
tämistä ja selkeyttämistä: kenelle tehdään ja
millaisin sisällöin? Yksi tai kaksi teemaa riittää
DVDssä, ja kohderyhmät on selkiytettävä.

Seuraava Design Venture Day on suunniteltu ja
se toteutetaan 17.11.2020. Tapahtuma on
kaksiosainen. Aamupäivä on nimetty Timantin
tekijöiksi ja kohdistuu LABin opiskelijoille, joita
kannustetaan muotoilun ja liiketoiminnan
yhteyksien ymmärtämiseen. Iltapäivän
tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Design
Forum Finlandin kanssa, ja tapahtumassa
painotetaan sitä, kuinka yrityksen kilpailukykyä
voidaan parantaa muotoiluosaamisen keinoin,
tuottaa arvoa ja merkitystä asiakkaille ja samalla
kehittää kestäviä toimintatapoja. Tilaisuus on
suunnattu yrityksille, jotka kaipaavat vinkkejä ja
inspiraatiota strategiaansa ja liiketoimintaansa.

Mitä tehdä toisin jatkossa?
Design Venture Ohjelma aloitti toimintansa
huhtikuussa 2018 eli tätä kirjoitettaessa 2,5
vuotta sitten. Tuolloin haettiin projekti
suunnitelman mukaisia suuntaviivoja ohjelmalle
ja sisällölle sekä viestittiin suunnitelman mukai
sia sisältöjä. Haettiin ohjelmaan osallistuvia
yrityksiä ja yrittäjiä sekä selvitettiin heidän
muotoilun tarpeitaan. Design Venture Ohjelma
-hankkeen rahoittajan vaatimukset myös oli
otettava huomioon: kaikkea ei saa tehdä, ja
esimerkiksi yksittäisiin yrityksiin ei voinut
kohdistua kehittämistoimia, vaan aina oli oltava
yritysryhmä mukana.
Huhtikuussa 2018 ei ollut tiedossa tulevia toisen
toteuttajan LADECin yt-neuvotteluja, siitä
seuraavia henkilövaihdoksia, tehtävien siirtoa
LADECin toteutuksesta LAMKille, joista
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Yksi projektin aikana tapahtuneista muutoksista on
ollut viestinnän, etenkin digitaalisen viestinnän ja sen
kehittämisen korostuminen. Tämä näkyy myös näissä
yrityshaastatteluissa. Digitaalinen viestintä tarvitsee
muotoilua entistä enemmän.
suurimpana oli Lahti Design Week 2019:n
tuotannon aloitus LAMKissa vain noin neljä
kuukautta ennen tapahtumaa, eikä Lahden ja
Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistymistä
LAB-ammattikorkeakouluksi, joka aloitti toimin
tansa vuoden 2020 alussa. Ei myöskään ollut
tiedossa vuoden 2019 lopussa puhjennutta
pandemiaa, joka on vaikuttanut meidän kaikkien
elämään.
Ei siis ole ihme, että ”punainen lanka ohjelmas
sa on ollut kateissa muutamaan kertaan”, kuten
Pasi asian tiivisti. Kuten projekteissa muutoin
kin, kaikkea ei voi ennalta tietää, ei täsmäl
lisesti mitä yritykset tarvitsevat, eikä rajuja
toimintaympäristön muutoksia. Projektin
alussa pitäydyttiin projektisuunnitelmaan, eikä
ehkä osattu viestiä asioita yrityksiä puhuttele
vasti eikä kaikkia projektin osa-alueita painot
taen. Esimerkiksi sitä, että projektilla oli
muitakin tehtäviä kuin yrityksille kohdistuvia
koulutuksia. Projektin rajallisuuksista johtuen
kaikkien mukana olevien yritysten tarpeita ei
pystytty palvelemaan, mikä näkyi joidenkin
yritysten poisjäämisenä. Ohjelman rajal
lisuudet on siis myös tuotava entistä
paremmin esille.

Erilaisista ennakko-odotuksista ja toiveista
huolimatta projekti pystyi mukautumaan
muuttuneisiin tilanteisiin. Ohjelman toteuttajat
kuuntelivat yritysten edustajien palautetta ja
muokkasivat ohjelmaa sen mukaisesti. Pasin
sanoin: ”Sitten ne sisällöt rupesivat muuttumaan
yhtäkkiä, sieltä rupesi tulemaan mielenkiintoisia
juttuja.” Vuoropuhelu ohjelmassa mukana
olevien yritysten ja ohjelman toteuttajien välillä
onnistui, ja ohjelma kehittyi vastaamaan
yritysten tarpeita.
Projektin alussa muotoilulla käsitettiin, aivan
oikein, laajaa kokonaisuutta perinteisemmästä
tuote- ja palvelumuotoilusta viestintään. Yksi
projektin aikana tapahtuneista muutoksista on
ollut viestinnän, etenkin digitaalisen viestinnän
ja sen kehittämisen korostuminen. Tämä näkyy
myös näissä yrityshaastatteluissa. Digitaalinen
viestintä tarvitsee muotoilua entistä enemmän.
Ohjelman yksi keskeinen tehtävä on ollut
vauhdittaa yritysten liiketoimintaa muotoilun
keinoin. Kaupallistamisen kulmaa kaivattiin
vahvemmaksi: Miten muuttaa muotoilun tuomat
valinnat vaikkapa yrityksen visuaalisessa
ilmeessä tai digitaalisessa viestinnässä rahaksi,

31

tuloksi ja tasaisuudeksi? Miten tällaiset ohjelmat
olisivat avaamassa – ei pelkästään alueen
yritysten ovia vaan – myös kotimaan suur
yritysten ovia? Miten saada pk-yritykset esille
oikeille tapahtumapaikoille ja areenoille?
Kaikki tässä haastatellut yritykset haluavat
tarjota muotoiluopiskelijoille töitä, projekteja,
harjoittelupaikkoja ja töitä opinnäytteisiin.
Osalla yrityksistä on ollut jo useita muotoilu
opiskelijoita eri tehtävissä, myös strategisen
muotoilun kehittämisessä. Yritysten ja ammatti
korkeakoulun välisessä vuoropuhelussa on
edelleen kehittämistä: ammattikorkeakoulun
organisaatiossa ei ole pystytty hahmottamaan
millaisia opiskelijoita yritykset kaipaavat.
Oppilaitosyhteistyötä, toimintatapoja ja
yhteistyön mahdollisuuksia pitää edelleen
selkiyttää. ”DVOn ympärillä on käyty erittäin
hyvää vuoropuhelua, ja palautetta on annettu,
pyydetty, kysytty ja saatu puolin ja toisin. Tämä
on hyvä asia ja sitä saisi olla vielä lisää”,
painottaa Pasi, ”Hyvä esimerkki siitä, että kun
vuoropuhelua on ollut, on osattu suositella
meille ihmisiä, joita ei ehkä ensimmäisenä olisi
tullut mieleenkään.”
Design Venture Ohjelma on alkamassa
Etelä-Karjalassa vuoden 2021 alussa. Jatkuva
keskustelu ohjelmassa mukana olevien
yritysten kanssa sekä heidän tarpeidensa
tunnistaminen ja niiden täyttäminen ovat aivan
oleellisia, jotta asiakkaamme, yritykset, saavat
ohjelmasta parhaan hyödyn. Sama tietenkin
koskee ohjelman jatkoa Päijät-Hämeessä.

Liiketoiminnan kehittyminen
On vaikea erottaa mitkä asiat yritysten kehittymi
sestä olisivat jonkin kehittämisprojektin ansiota.
Olisivatko samat asiat tapahtuneet muutoinkin?
Tässä esillä olevat yritykset lähtivät mukaan
Design Venture Ohjelmaan, koska tunsivat
ohjelman vastaavaan heidän tarpeisiinsa.
Edellä on jo ollut esillä useita yksityiskohtia,
joita yritykset ovat saaneet päivittäiseen
työhönsä.
Tulokset ohjelmasta tulevat esille vaiheittain,
hiljakseen ja vähitellen, mutta kuitenkin
määrätietoisesti yritystoimintaa muotoilun
kautta pienien palikoiden avulla vauhdittaen.
Kulunutta 2,5 vuoden Design Venture
Ohjelman ja liiketoimintansa kehittymisen
aikaa Pasi pohti: ”Palaute mitä on saatu, on
sellaista, että olemme valmiimpia kuin itse
olemme aina ymmärtäneetkään.”
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Muotoilu kannattaa


Investoimalla muotoiluun yritykset lisäävät tuotteidensa tai palvelujensa
käytettävyyttä ja käyttäjätyytyväisyyttä sekä muita ominaisuuksia.
Ihmislähtöisen suunnittelun avulla yritykset pystyvät todella
kuulemaan käyttäjiensä tarpeet ja luomaan niitä vastaavat tuotteet ja
palvelut. Investoimalla muotoiluun, yritykset kykenevät kasvamaan,
kansainvälistymään ja saamaan taloudellisia voittoja. Tarkastelen
viimeaikaisia tutkimuksia ja aloitan lopputuloksesta, voitosta.
Design Management Institute (DMI) muodosti
16 design-intensiivisen yrityksen indeksin, Design Value Index (DVI), jonka arvokehitystä vertasi S&P 500 -listan yrityksiin. Seurantajaksolla
DVI-yritysten arvo oli noussut yli kaksi kertaa
enemmän kuin verrokkiyritysten (ks. kuva 1).
Design-intensiivisillä yrityksillä tarkoitetaan
tässä yhteydessä yrityksiä, jotka pitkäjännitteisesti ja systemaattisesti panostavat muotoiluun. (Rae 2016)
DVI ei pyri tarkastelemaan muotoilun tuottamaa hyötyä erikseen, vaan osoittamaan sen,
että muotoilu kuuluu kiinteänä osana arvoaan
kasvattavien yritysten keinovalikoimaan. Muotoilun tuottaman hyödyn tarkastelu irrallaan
muusta kehitystoiminnasta ei ole perusteltua,
koska juuri muotoiluintensiivisissä yrityksissä
kokonaisvaltainen designajattelu liittyy hyvin
kiinteästi muihin funktioihin – brändin raken-

tamiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen
ja tuotekehitykseen. Indeksiä tarkastelemalla
voi tehdä päätelmän, että muotoilulla ja yrityksen arvon keskimääräistä voimakkaammalla
kasvulla on vahva yhteys. Näissä yrityksissä
tehdään monia asioita oikein ja fiksusti – myös
muotoilua. (Aromaa 2018a)
DMI:n tulos on kiinnostava ja rohkaiseva,
mutta miltä tilanne näyttää pienemmissä suomalaisissa pörssiyrityksissä? DVI:n innoittamana Pentagon Design Oy tutki designin ja
yritysten arvokehityksen välistä yhteyttä Helsingin pörssissä listatuissa yrityksissä. Pentagon Design pyysi 13 suomalaista designin ja
liiketoiminnan asiantuntijaa nimeämään 10
design-intensiivistä yritystä Helsingin pörssistä.
He vertasivat näistä yrityksistä koottua indeksiä
OMX Helsinki 25 -markkinaindeksiin kymmenen vuoden ajalta. Tuloksena oleva suomalai-
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Muotoilulla ja yrityksen arvon keskimääräistä
voimakkaammalla kasvulla on vahva yhteys.
Näissä yrityksissä tehdään monia asioita
oikein ja fiksusti – myös muotoilua.

Kuva 1. Design Value Index (DVI) osoittaa
2,11-kertaisen (211 %) tuoton kymmenen vuoden
aikana verrattuna S&P 500 -yritysten tuottoon.
DVI perustuu 16 design-intensiivisen yrityksen
portfolioon Yhdysvalloissa: Apple, Coca-Cola, Ford,
Herman-Miller, IBM, Intuit, Nike, Procter & Gamble,
SAP, Starbucks, Starwood, Stanley Black & Decker,
Steelcase, Target, Walt Disney ja Whirlpool. (Rae 2016)
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Kuva 2. Pentagon Designin muodostama Finnish Design Value Index (FDVI)
osoittaa 2,4-kertaisen (240 %) tuoton verrattuna OMX Helsinki 25 tuottoon.
FDVI perustuu portfolioon, jonka muodostavat Amer Sports, Finnair, Fiskars,
Kone, Konecranes, Marimekko, Martela, Ponsse ja Wärtsilä. (Aromaa 2018b;
Suomela 2018)

sen indeksin tulos on 2,4-kertainen OMX Helsinki 25 -indeksiin verrattuna (ks. kuva 2). Tulos
on hyvin samansuuntainen alkuperäisen DVI:n
kanssa ja vahvistaa ajatusta korrelaatiosta
muotoiluintensiivisyyden ja positiivisen yritysarvon kehittymisen välillä. (Aromaa 2018b)

valtaisena voimana, joka antaa organisaatiolle
mahdollisuuden saavuttaa tavanomaista suuremmat tulokset. Buley ja Walker (2019)
totesivat, että DVI:n tulokset sinänsä ovat
innostavia, mutta ne eivät anna neuvoja siihen,
miten yritysten pitäisi käyttää muotoilua.

Miksi näin on? Miksi muotoilukeskeiset
yritykset saavat enemmän voittoa kuin
muut yritykset?

Buley tarkasteli lähemmin laadullisia näkö
kohtia siitä, miten yritykset voivat luoda parempia liiketoiminnan tuloksia muotoilun avulla.
Ilmeisesti tämä on tähän mennessä suurin
tutkimus, jonka kohteena oli 2 200 yritystä 24
toimialalla 77 maassa. Hän havaitsi, että muotoilun käytössä pitkälle edistyneissä organisaatioissa muotoilu on hyvin integroitu kokeneen

Rae (2016) ei näe muotoilua puhtaana tekijänä,
joka saisi DVI-yhtiöiden osakkeet toimimaan
paremmin osakemarkkinoilla, vaan pikemminkin erittäin integroituneena ja vaikutus
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Tuotteen laatu
Käytettävyys
Käyttäjätyytyväisyys

81 %
71 %

Tehokkuus
Henkilöstön tuottavuus
Markkinoillepääsyaika

33 %
29 %

Kannattavuus
Tuotto
Konversio
Kulujen säästöt

42 %
35 %
30 %

Markkina-asema
Brändipääoma
Pääsy uusille markkinoille
Muotoilupatentit / IP
Arvostus / osakkeen hinta

39 %
25 %
13 %
10 %

Kuva 3. Haastatellut yritykset osoittavat muotoilutiiminsä saavutukset tuotteiden laatuun, toiminnan
tehokkuuteen, liiketoiminnan kannattavuuteen ja markkina-asemaan. (Buley 2019)

tuotekehitystiimin vetämään prosessiin ja
tuotekehityssuunnitelmiin. Hän jatkaa, että itse
asiassa muotoilusta seuraavien liiketoiminta
etujen lukumäärän ja organisaation omaksuman muotoilun käyttöasteen välillä on suora
yhteys. Organisaatiot, jotka ottavat halukkaasti
ja integroivat muotoilun käyttöönsä, kertovat positiivisemmista liiketoiminnan tuloksista,
jotka koskevat tuotteita, markkina-asemaa,
voittoa ja muita seikkoja. (Buley 2019; Buley
ja Walker 2019)

asiakasymmärryksen, rohkeamman tutkimuksen ja kokeilun sekä aiempaa tietoisemmat
päätökset, jotka muotoilun tarkasti läpikäyvä
jatkuva testaus ja oppimisprosessit mahdollistavat. Hänen tutkimuksensa mukaan johtavat
yritykset panevat muotoilun avulla liikkeelle
tehokkuuden, voiton ja markkina-aseman
parantamisen. Lähes kolme neljästä yrityksestä sanoo, että he ovat parantaneet käyttäjä
tyytyväisyyttä ja käytettävyyttä muotoilun
avulla (ks. kuva 3).

Kun organisaatiot luovat oikeat olosuhteet
muotoilulle ja antavat sille tilaa ydinprosesseissaan, ne pääsevät kokemaan myös syvemmän

Kun he tarkastelivat yritysten toimintaa tarkemmin, he jaottelivat yritykset viiteen ryhmään
sen mukaan miten yritysten muotoilutiimit
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Kaikki voivat kehittyä muotoilun
käytössä liiketoiminnassaan ja saada
aiempaa parempia tuloksia: säästöjä kuluissa,
enemmän tuloja, tuotannon kohentumista,
tuotteen tai palvelun nopeasti markkinoille
sekä brändin ja markkina-aseman
kohentumista.

Taso 5
Visionäärit
5% yrityksistä

Taso 4
Tutkijat

Hyötyjä muotoilusta

12% yrityksistä

Taso 3
Arkkitehdit
21% yrityksistä

Taso 2
Yhdistelijät
21% yrityksistä

Taso 1
Tuottajat
41% yrityksistä

Muotoilun käytön määrä
Kuva 4. Yritysten muotoilutiimit muotoilun käytön ja siitä saatavien hyötyjen mukaisesti. (Buley 2019)
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asettuvat muotoilun käytön ja siitä saatavien
hyötyjen suhteen (ks. kuva 4). Merkittävä havainto oli se, että suurin osa yrityksistä, 41 %,
sijoittuivat ryhmään, jonka muotoilun käyttö ja
siitä saatavat hyödyt olivat vähäisintä, ja vain
5 % yrityksistä sijoittuivat muotoilun käytössä ja
hyödyissä tehokkaimpaan.
Tuottajat (producers, 41 % yrityksistä) keskittyivät vain kaikkein näkyvimpiin muotoilun näkökohtiin kuten ruudulla näkyviin pikseleihin.
Nämä yritykset pyrkivät kehittämään tehokkuutta ja visuaalisuutta mutteivät prosesseja,
yhteistoimintaa ja kehittyneitä työkaluja.
Yhdistelijät (connectors, 21 %) ovat kehittäneet
yhteistyön prosesseja ei-muotoilijoiden kanssa.
Käyttötutkimukset, käytettävyystestaukset ja
persoonakuvaukset kuuluvat muotoilun
toimintatapoihin.
Arkkitehdit (architects, 21 %) ovat edenneet
yhteissuunnittelun prosesseista tehtävien
selkiyttämiseen, mikä mahdollistaa aiempaa
monimutkaisemmat kokonaisuudet.
Tutkijat (scientists, 12 %) mittaavat muotoilun
tuottamia hyötyjä, kokeilevat eri vaihtoehtoja.
He tuottavat tehokkuutta, säästöjä kuluissa ja
projektikohtaisia hyötyjä.
Visionäärit (visionaries, 5 %) erottaa muista
ryhmistä strateginen muotoilu. Se tuo ainutlaatuisen fokuksen käyttämällä kokeilevaa
käyttäjätutkimusta, trendien seuraamista ja

ennakointia, joilla arvioidaan tuotteen sopivuutta markkinoille sekä toimitetaan yhtenäinen strategia eri alustoille. Lopputuloksena
tämä yritysryhmä saa muotoilusta eniten
hyötyjä.
Tämä jaottelu viiteen eri toimintatapaan ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että jotkut olisivat
huonompia ja toiset parempia. Painotus on
siinä, että kaikki voivat kehittyä muotoilun
käytössä liiketoiminnassaan ja saada aiempaa
parempia tuloksia: säästöjä kuluissa, enemmän tuloja, tuotannon kohentumista, tuotteen
tai palvelun nopeasti markkinoille sekä
brändin ja markkina-aseman kohentumista.

Mitä sitten yritysten tulisi tehdä
päästäkseen aiempaa tehokkaampaan
muotoilun käyttöön ja siitä saataviin
hyötyihin?
Buley ja Walkerin (2019) mukaan organisaation rakenne ei korreloi hyötyihin. Tiimin koko
ei korreloinut muotoilun käytön edistyksellisyyteen. Muotoilijoiden määrän lisääminen ei
siis ole ratkaisu. Ei myöskään muotoilijoiden
määrän suhde insinöörien määrään. Sen sijaan
itse muotoiluprosessien tiimit tuovat
merkittävät erot.
Tärkein erottava tekijä on muotoiluprosessi
itse. Yrityksen tulee keskittyä siihen, mitä muotoiluprosessit sille merkitsevät. Tehtävinä on
kehittää yhteistyötä kollegoiden ja asiakkaiden
kanssa sekä rakentaa pilottiprojekteja heidän
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kanssaan; rakentaa kumppanuuksia organisaation eri osien välillä; mitata muotoilun tuottamia hyötyjä; sekä tutkia ja rakentaa muotoilun
hyötyjä liiketoiminnassa.
Kun organisaatiot asettavat sopivat olot
muotoilulle ja antavat sille tilaa ydinprosesseissaan, ne myös päätyvät entistä syvempään
asiakasymmärrykseen, rohkeampaan etsintään ja kokeiluun sekä tietoisempiin päätöksiin,
jotka muotoilu mahdollistaa jatkuvan testausja oppimisprosessin kautta.
Siis yritykset, joissa muotoilun käyttö on
hyvin kehittynyt, lisäävät tuotteidensa ja
palveluidensa käytettävyyttä ja käyttäjä
tyytyväisyyttä. Täyttämällä käyttäjien tarpeet
paremmin ja tarkemmin kuin muut yritykset,
muotoilua kehittyneesti käyttävät yritykset
kykenevät olemaan tehokkaampia, kannat
tavampia ja saavuttamaan paremman
markkina-aseman. Kaikki nämä puolestaan 
johtavat parempaan tulokseen, minkä näimme
aiemmin. (Räty 2019)
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Kampuskulma
Laura Montonen
Aloittavat muotoilijat ja hankeyhteistyöt
Laura Montonen
Yrittäjyystaitojen perusteet
muotoilussa -opintopilotti
Laura Montonen ja Tommi Mustaniemi
Timantintekijät nostavat muotoiluosaamista
näkyväksi
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Laura Montonen

Aloittavat muotoilijat ja
hankeyhteistyö


Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Lahden Seudun Kehitys
LADECin yhteinen Design Venture Ohjelma (DVO) tarvitsi itselleen
tunnistettavan visuaalisen ilmeen, graafiset elementit sekä graafiset
ohjeet. Tästä toimeksiannosta alkoi ensimmäinen yhteinen kosketuspinta
aloittavien muotoiluopiskelijoiden ja projektitoiminnan välillä.
Hankeyhteistyötapoja opiskelijoiden kanssa
on monia:
— Toimeksiannon sisällyttäminen osaksi
olemassa olevaa opintojaksoa, jonka aikana
koko ryhmä tai osa ryhmää pohtii annettua
toimeksiantoa.
— Toimeksianto voi olla osa opiskelijan
vapaasti valittavia tai projektiopintoja.
— Opiskelija voi suorittaa toimeksiannon
opintoihin kuuluvana harjoitteluna.
— Opiskelija voi toteuttaa toimeksiannon
opintoihin kuuluvana opinnäyte- tai
kehittämistyönä.
— Tietysti opiskelijan työpanosta voidaan
ostaa myös palkkatyönä tai ostopalveluna.
Design Venture Ohjelma mahdollisti muotoilu
opiskelijoiden mukanaolon varsin monimuotoisesti. DVOn visuaalinen ilme, logo ja graafiset
ohjeet toteutettiin opintojaksotoimeksiantona.

Toimeksiantaja eli DVO valitsi opiskelijoiden
ehdotuksista toteuttamiskelpoisimman ja
näyttävimmän. Näin syntynyt oppimista ja
opintojaksoon sisältyvä harjoitustyö oli konkreettinen asiakastyö. Opiskelijat saivat kosketus
pinnan oikean asiakastoimeksiannon toteuttamisesta, joka sisälsi asiakkaan alkubriiffin,
opiskelijoiden ideoinnit, asiakkaan antaman
välipalautteen ja opiskelijoiden jatkokehitykset ja
töiden muokkaukset välipalautteen perusteella
sekä lopullisen töiden katselmuksen sekä
parhaan ja soveltuvimman työn valinnan. Valitun
ilmeen toteuttajan kanssa yhteistyötä jatkettiin
mm. graafisten ohjeiden täsmennyksillä.
DVO tarjosi myös opintoihin sisältyvän harjoittelupaikan restonomiopiskelijalle tapahtumatyöskentelyn ja -viestinnän parista. Tehtävät
räätälöitiin opiskelijan omien taitojen ja kiinnostuksen mukaan. Opiskelija pääsi tekemään
DVOn koordinoiman Lahti Design Week 2019
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-tapahtuman viestintää, taustatietojen keräämistä sekä tapahtumien dokumentointia valokuvin sekä somepostauksin.

Restonomiopiskelija Eveliina
Pitkäsen mietteitä ja kommentteja
hanketyöskentelystä:
Mistä kuulit mahdollisuudesta työskennellä
hankkeen parissa?
Tutoropettajani Mika Kylänen ehdotti minulle
paikkaa, hänen mielestään oli minulle juuri
sopiva työyhteisöjakso paikka. Innostuin
itsekin kuullessani hankkeesta.
Kerro työtehtävistäsi?
Olin viestintäassistenttina, eli hankkeen
tapahtumien markkinointi sosiaalisen median
kanavissa kuten Facebook, Instagram ja Twitter.
Sosiaalisen median viestinnän osittainen suunnittelu ja toteutus. Verkkoviestintä sekä sisäinen viestintä. Hankkeen nimissä toteutettavan
Lahti Design Week tapahtuman suunnitteluun
ja toteutukseen osallistuminen, sekä tapahtuman rakentamiseen osallistuminen.
Pääsitkö hyödyntämään osaamistasi ja mitä
uutta opit hankkeessa työskennellessä?
Pääsin hyvinkin, vaikka harjoittelujakso tuli
ensimmäiselle opiskeluvuodelle, hankkeessa
käsiteltiin juurikin ensimmäisen vuoteni
opintoihin liittyviä aiheita, lisäksi harjoittelu
vahvisti jo oppimaani, sekä omaa tuntemustani siitä, että tapahtuma-ala olisi juurikin se
missä haluaisin jatkossakin työskennellä.

Lisäksi opin valtavasti uutta sosiaalisen median käytöstä viestinnässä, sekä InDesignista,
Photoshopista ja valokuvaamisesta, sekä
lahtelaisesta designista!
Millaisen perehdytyksen sait hankkeesta ja
hankkeessa työskentelemisestä?
Oliko se riittävä?
Ensimmäisellä tapaamisella sain aika laajan
perehdytyksen hankkeesta, mutta hankkeen
edetessä oppi jatkuvasti silti uutta ja hanke
alkoi hahmottumaan paremmin omassa
päässäkin, mielestäni perehdytys oli riittävä.
Lähtisitkö mukaan toiseen hankkeeseen?
Lähtisin ilomielin, jos tilaisuus tulisi!
Mitkä olisivat terveisesi muille
opiskelijoille, jotka harkitsevat
hankkeissa työskentelyä?
Suosittelen todella menemään, jos hanke
kiinnostaa vähääkään!
Design Venture Ohjelmaan kuului myös
mukana olevien yritysten toiminnan esittely
yhden päivän minimessuilla LAMKin tapahtuma-areenalla. Muotoiluinstituutin sisustus
suunnittelun opiskelijat laativat erilaisia suunnitelmia yhtenäisen messuilmeen luomiseksi.
He olivat mukana suunnittelemassa messujen
ilmettä, layoutia, tekemässä hankintoja sekä
toteuttamassa messuja. Opiskelijat loihtivat
monikäyttöisiä tilanjakajaelementtejä, visuaalisia brändikuutioita sekä upeat vieraita tapahtumaan ohjaavat ja opastavat matot (kuva 1).
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Ryhmästä loppuun asti mukana olivat
kaksi muotoiluopiskelijaa, Krista Rajala
ja Vera Värn, ja tässä Veran mietteitä
hanketyöskentelystä:

Venture -tapahtuman suunnittelussa
syksyllä ja jatkoin keväällä tapahtuman
toteuttamisessa. Työtehtävänäni tuolloin oli
projektiapulainen/tapahtuma-assistentti.

Mistä kuulit mahdollisuudesta
työskennellä hankkeen parissa?
Mitkä olivat työtehtäväsi?
Tosiaan itsehän olin mukana Design
Venture -hankkeessa syksystä 2018
kevääseen 2019 asti. En ollut ihan varma,
mitä kursseja ottaa täydentäviin opintoihin.
Satuin tapaamaan hankkeessa kolleganani
työskennelleen Emma Björklundin, joka oli
lukenut ilmoituksen projektityöskentelystä
Yammerista. Hän oli lähdössä ensimmäiseen
tapaamiseen ja päätin lähteä mukaan.
Siitä hyppäsimme sitten yhdessä mukaan
hankkeeseen. Ensin työskentelin Design

Pääsitkö hyödyntämään osaamistasi ja mitä
uutta opit hankkeessa työskennellessä?
Oppimiani asioita, kuten hankemaailmaan
tutustumista ja yrittäjyyteen tutustumista, olen
käyttänyt hyväkseni myöhemmissäkin vaiheissa.
Olen työskennellyt tämän hankkeen jälkeen
toisessakin hankkeessa (2nd Round), jossa
yrittäjyyden ymmärtämisestä, erityisesti
pk-yrittäjyyden Päijät-Hämeen alueella, on ollut
hyötyä. Lisäksi se antoi minulle hyvää pohjaa
meillä viime vuonna vastaan tulleisiin yrittäjyys
opintoihin, ja myöhemmin käytin vielä
oppejani keväällä järjestetyssä European
Creative Futures -opintomatkalla järjestetyssä

Tommi Mustaniemi

Vera Värn ja Krista Rajala

Kuva 1. Opiskelijoiden suunnitelma tapahtuma-areenan minimessujen tilanjakajaelementeistä sekä
toteutuneet elementit oikealla.
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yritysideakilpailussa. Lopuksi eniten minulle on
todennäköisesti ollut hyötyä tapahtuma
suunnitteluun tutustumisesta, mitä kautta
päädyin hakemaan Tapahtumaväylän
opintoihin.
Millaisen perehdytyksen sait hankkeesta
ja hankkeessa työskentelemisestä?
Oliko se riittävä?
Hankkeessa työskentelyn aloittaminen oli
muistaakseni minulle hieman haastavaa,
sen enempää ottamatta kantaa johtuiko se
omasta tiedonpuutteestani vaiko ohjauksesta.
Hankkeessa työskenneltiin eri tahojen kanssa,
joten kaiken hahmottaminen vei jonkun
verran aikaa (hanke, yhteistyökumppanit,
Lahti Design Week, tapahtuma) ja oli
hieman sekavaa. Loppujen lopuksi koin,
että erityisesti kevääseen asti työskentely
paransi kuvaani koko hankkeesta ja sain
kokonaisuudesta kiinni. Perehdytys itsessään
tapahtui työskentelyn ohessa, ja saimme myös
tärkeitä oppitunteja, joista oli paljon hyötyä
myöhäisemmässä vaiheessa.
Lähtisitkö mukaan toiseen hankkeeseen?
Olen tällä hetkellä mukana toisessa
hankkeessa (2nd Round). Tällä kertaa asiat
sujuivat huomattavasti mutkattomammin.
Mitkä olisivat terveisesi muille
opiskelijoille, jotka harkitsevat
hankkeissa työskentelyä?
Sanoisin, että kannattaa lähteä rohkeasti
mukaan kokeilemaan. On kivaa päästä

työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja eri
ihmisten kanssa oman opiskelijaporukan kuplan
ulkopuolella. Lisäksi koen, että hankkeissa
työskentely on pehmeä laskeutuminen oikeassa
työelämässä työskentelyyn. Hankkeessa on
myös se hyvä puoli, vaikkei kaikki taidot olisi
vielä ihan täysin hallussa, saa sieltä usein
hyvin tukea tekemiseen. Niissä myös pääsee
kokeilemaan ja kokemaan asioita, joita ei
välttämättä muuten tulisi tehtyä. Hankkeessa on
kivaa tehdä töitä, koska siellä et ole opiskelija
vaan projektitiimin jäsen ja sinun panoksesi
oikeasti merkitsee.
Design Venture Ohjelma mahdollisti LAMKin
osaamisen esiintuomisen Habitare-messuilla
Helsingissä syksyllä 2019. DVO tarjosi hyvän
sateenvarjon, jonka alla erilaiset osaamiset
niin kalustesuunnittelun kuin kalusteiden
käytettävyyden ja kestävyyden testauksesta
pääsivät esille suurelle messuyleisölle.
Näissäkin toteutuksissa muotoiluopiskelijoiden
työpanos oli merkittävä. Messuosaston ilme ja
suunnittelu syntyivät opintojaksoyhteistyönä.
Huomioitavaa oli, että messuosasto
ilmensi LAMKin opiskelijoiden osaamista
sekä esiteltiin videoin osastolla, tässäkin
toteutuksessa oli mukana vahvasti opiskelijan
kädenjälki, nyt ostopalveluna toteutettuna.
Messutunnelmien taltioinnista vastasi myös
valokuvauksen opiskelija.
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Miten jatkossa?
Varmasti opiskelijoille olisi ollut enemmänkin töitä ja tehtäviä tarjolla, jos me hanketoimijat hetkeksi pysähtyisimme miettimään
missä kaikissa projektin vaiheissa voisimme
hyödyntää opiskelijoidemme osaamista läpi
koulutusalojen. Haasteetontahan tämä ei ole
– on myös oltava resursseja ohjeistaa opiskelijoita, on oltava ajoissa liikenteessä, jos haluaa
jonkin tehtävän opintojaksolla suoritettavaksi
eli palloja on monia, jotka tulee pitää ilmassa
opiskelijoiden osallistamisen edistämiseksi
oman perushanketyön hoitamisen ohessa.
Hankehakemuksen valmisteluvaiheessa
opiskelijoiden mukaan ottaminen hanke
työskentelyyn tulee miettiä. Näin jää riittävästi
aikaa selvittää opintojaksojen hyödyntämis
mahdollisuus.
Tästäkin kokemuksesta voisimme todeta, että
opiskelijat voivat tuoda uusia tuoreita näkö
kulmia hankkeeseen, mutta tarvitsevat
ohjausta ja perehdytystä substanssiin sekä
hankkeessa toimimisen reunaehtoihin.
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Laura Montonen

Yrittäjyystaitojen perusteet
muotoilussa -opintopilotti


Design Venture Ohjelma (DVO) koordinoi aloittaville muotoilijoille
Yrittäjyystaitojen perusteet muotoilussa -opintopilotin vuoden
2020 kevätlukukauden alussa. Opintojakso toteutettiin kahdeksana
intensiivisenä lähipäivänä juuri ennen koronavirusepidemian puhkeamista.
Opintojaksoa lähdettiin kehittämään Muotoilu
instituutin sekä LAB-ammattikorkeakoulun
(LAB) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
kehittäjien toiveesta. Opiskelijoita halutaan jo
opintojen aikana osallistaa oppilaitoksen
monipuoliseen hanketoimintaan soveltuvin
osin sekä samalla antaa opiskelijoille työelämä
valmiuksia valmistumisensa jälkeiseen elämään.
Tavoitteena oli selventää etenkin toisen vuosi
kurssin opiskelijoille hanketyöskentelyn
terminologiaa, osoittaa LABin hanketoiminnan
kohtia, joissa opiskelijoiden osaamista voidaan
hyödyntää, avata hanketoiminnan laajuutta
sekä tarjota tietotaitoja madaltamaan kynnystä
ryhtyä tekemään asiakkaiden projekteja tai
ryhtyä yrittäjäksi valmistumisen jälkeen.
Opintojaksosta laadittiin kuvaus ja opintojakso avattiin Muotoiluinstituutin opiskelijoille.
Opintojaksoa markkinointiin LABin viestintä
kanavissa, Respa, Yammer sekä inforuudut,
sekä suoraan opettajien kautta opiskelijoille.

Opintojakso oli laajuudeltaan 5 opintopistettä
(op), joka muodostui kahdeksasta lähijaksosta
tammi–helmikuussa 2020. Lähijaksot olivat
teemoitettu ja sisälsivät eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja ja alustuksia aiheeseen.
Opiskelijoiden tehtävänä oli kerätä ja kasvattaa itselleen tietopankki tekemällä raportit
lähijaksoista sekä soveltaa kunkin lähijakson
aihetta oman yritysideansa näkökulmasta.

Lähijaksot ja niiden sisällöt
Ensimmäisellä lähijaksolla kävimme läpi
opintojakson tavoitteet ja ohjelman. Esittäydyimme sekä keskustelimme kunkin osallistujan odotuksista ja tavoitteista opintojaksoa
kohtaan. Lisäksi kävimme läpi mitä TKI-toiminta
tarkoittaa LABissa ja Muotoiluinstituutissa ja
millaisia odotuksia yrityksillä on muotoilijoiden
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Keskustelimme
myös muotoilualan yritysten monimuotoisuudesta, niiden yritysmuodoista sekä mikä olisi

Tommi Mustaniemi
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Kuva 1. Niina opettaa osallistujia avaamaan äänet ja kehon lukot harjoitteilla.

paras ja sopivin ratkaisu yrityksen toimintaan.
Asiantuntijoina toimivat projektipäällikkö
Veli-Pekka Räty (LAB), viestintäasiantuntija
Tommi Mustaniemi (LAB) ja tapahtuma
koordinaattori Laura Montonen (Lappeen
rannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT).

Esiintymistaidot
Esiintymistaitojen tärkeyteen sekä oman
liikeidean tai tuotteiden tehokkaaseen myyntiin
pureutui asiantuntijana Esiintymisvalmennus
ILOn perustaja Niina Sainius (kuva 1). Päivän

aikana sanattoman viestinnän ja kehon kielen
tehokeinot tulivat tutuiksi viimeistään, kun
pääsimme katsomaan esiintymisiä videolta ja
saimme palautetta. Niinaantoi parannus
ehdotuksia myös esitysmateriaaleihin ja miten
oman esityksen ja materiaalin tulisi tukea
toisiaan. Niina nosti esille myös tiivistämisen
taidon esitystilanteissa. Aloittavat muotoilijat
esittelivät ensin itsensä, ja pikkuhiljaa päivän
edetessä siirryttiin oman tuote- tai liikeidean
esittelyyn. Esiintyminen on harvinaisen haastavaa; Niina antoi meille kaikille hyviä pikku
vinkkejä oman esiintymisen sujuvoittamiseksi.
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Asiakkaat
Asiakkaista ja asiakassuhteiden hoitamisesta
sekä ammattikäytänteistä keskustelimme
kolmantena lähipäivänä: eri kohderyhmät,
niiden tavoittaminen, mitä asiakassuhteen
ylläpito vaatii, millainen asiakas oma korkeakoulumme on, miten kansainväliset asiakkaat
poikkeavat kotimaisista? Keskustelimme myös
asiakastapaamisen dokumentoinnin tärkeydestä, oli sen muoto sitten vapaat muistiinpanot tai virallisempi muistio, kokouspöytäkirja
tai jopa sopimus. Asiantuntijoina olivat Jaakko
Vesalainen (A. Vesalainen Oy), Sini Roine, opiskelija (LAB Muotoiluinstituutti), Henri Uotila,
opiskelija (LAB Liiketoimintayksikkö ja HNRI
Oy) (kuva 2) sekä tapahtumakoordinaattori
Laura Montonen (LAB ja LUT). Henri kertoi
omia kokemuksiaan projektien ja yritysten
kanssa: yhteistyöstä valokuva- ja videodokumentaatiosta yrittäjän näkökulmasta. Lauran
osuus käsitteli enemmänkin kuinka monen
laisia asiakkaista hankkeella voi olla ja kuinka
erityyppisiä tarpeita asiakkailla on.

Projektitoiminta
Projektitoiminnan lähipäivänä käsiteltiin projekteihin liittyvää käsitteistöä, aikataulutusta, projektihenkilöstöä, ostopalveluita, projekteihin
liittyviä erityispiirteitä esimerkiksi rahoittajien
näkökulmasta sekä projektityöskentelyn yleisiä
toimintatapoja. Asiantuntijoina vierailivat
Veli-Pekka Räty, projektipäällikkö (LAB DVOn
projektipäällikkö), Minna Liski, TKI-päällikkö

Kuva 2. Yrittäjä ja opiskelija Henri Uotila.

(LAB Muotoiluinstituutti) ja Laura Montonen,
Lahti Fringe Festivaalin viestintäpäällikkö.
Minnan osuus käsitteli erityisesti niitä projektien osa-alueita, joilla aloittavien muotoilijoiden
osaamista voidaan hyödyntää LABin projekteissa ja tulevissa projektihauissa. Lauran osuus
taas käsitteli projektitoimintaa ja sen reuna
ehtoja yhden projektin näkökulmasta ja kuinka
opiskelijoiden osaamista siinä pystyttiin hyödyntämään. Veli-Pekan osuus käsitteli projektitoimintaa laaja-alaisesti rahoituskanavista aina
projektitoiminnan dokumentointiin ja toiminta
ympäristöön.

Talous ja rahat
Viidennellä lähikerralla paneuduttiin yrityksen talouteen ja rahaliikenteeseen – mistä
saada yritystoiminnalle edellytykset? Keskustelimme kustannusrakenteesta, mitkä kaikki
kulut tulee huomioida yritystä perustettaessa ja mistä nämä rahat tulevat. Mikä kate?
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Entä miten selvitä ALV:ista, kaikista vakuutuksista; entä kirjapito, tilinpäätös ja hinnoittelu?
Asiantuntijamme Mikko Sjögren (Valmennusyhtiö Varapuu) johdatteli aloittelevat muotoilijat talousviidakon termistöjen läpi, muistutti
aloittavia muotoilijoita hyvän taloudenpidon
tärkeydestä yritystoiminnan hoitamisessa. Hän
muistutti siitä, että kirjapidon hoitaminen
kannattaa jättää asiantuntijoiden hoidettavaksi
ja keskittyä itse yritystoiminnan ytimeen.

Markkinointi ja viestintä
Markkinoinnin ja viestinnän merkitykseen
yritykselle keskittyi seuraava lähipäivä. Mitä
markkinoidaan ja miten, kenelle markkinoimme ja mitä kanavia pitkin tavoitamme
yrityksen mahdollisesti moninaisetkin
kohderyhmät? Miten erilaiset yritystilaisuudet toimivat markkinointikanavina, mikä on
kustannustehokasta ja mikä ylimitoitettua?
Keskustelimme sosiaalisen median laajasta
kanavakirjoista, mitattavuudesta sekä saatujen
tilastojen tulkitsemisesta yrityksen toiminnan
kannalta tehokkaimmin. LABin viestintäasiantuntija Tommi Mustaniemi, LUTin tapahtuma
koordinaattori Laura Montonen sekä Pasi
Rantanen (Tricton, kuva 3) vierailivat asian
tuntijoina.

Työhyvinvointi
Kuva 3. Pasi Rantanen tuottaa asiakkailleen muiden
muassa virtuaaliympäristöjä markkinoinnin tueksi.

Työhyvinvoinnin tärkeyttä painottivat asian
tuntijamme eri näkökulmista. Toimitusjohtaja
Jussi Kirjavainen (Gymstick Liikuntapalvelut)
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perusti esityksensä tutkittuun tietoon sekä
tasapainoon ravinnon, liikunnan ja laadukkaan
levon välillä. Yrittäjä ja leipuri Teppo YläHemmilä (Viipurilainen Kotileipomo) kertoi
heidän yrityksensä tavasta toteuttaa työhyvinvointia. Välitetään työntekijöistä, seurataan,
kuunnellaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja
työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. Molemmat asiantuntijat painottivat omasta jaksamisesta huolehtimisen tärkeyttä varsinkin yksin
yrittäjänä toimiessa. Myös vapaa-aikaa tulee
olla ja ottaa yrittäjänäkin, muuten ei jaksa,
asiakas kärsii ja sitä kautta myös oma liiketoiminta. Teppo omassa esityksessään nosti esille
toisinaan eteen tulevat hankalat tilanteet työtekijöiden ja esimiesten välillä. Tepon vinkki
tässä on avoimuus ja työntekijöiden osallistaminen yritystä koskevaan päätöksentekoon.

Päätös
Viimeinen lähitapaaminen sisälsi aloittelevien muotoilijoiden omien liike- tai palvelu
ideoiden esittelyä, missä otettiin huomioon
kaikkien lähijaksojen teemat. Lisäksi teimme
yhteenvedon opintojaksosta, kävimme osallistujien kanssa palautekeskustelun, jossa
nousivat opintojakson onnistumiset ja
kehitysehdotukset. Oli mukava havaita, että
opintojakson aikana osallistujien välille oli
syntynyt riittävästi luottamusta, joka mahdollisti avoimen ja kriittisen keskustelun.

Osallistuneet opiskelijat ja kuinka he
löysivät opintojaksolle
Opintojaksolle osallistui kuusi Muotoilu
instituutin opiskelijaa, jokaisella heistä varsin
erilainen tausta ja myös tapa, jolla löysivät kurssille. Yksi LABin inforuutujen mainoksen innostamana, toinen opettajan kehotuksesta, kolmas
huomasi opintojaksoinfon Yammerista ja tulipa
yksi kaverin pyynnöstäkin. Hienoa – useat
viestintäkanavamme tavoittivat kukin edes
yhden aktiivisen.
Osallistuneet opiskelijat edustivat sisustussuunnittelun, teollisen muotoilun, puettavan
muotoilun, kalustemuotoilun ja graafisen suunnittelun koulutuksia. Yrittäjyydestä heillä oli
varsin kirjava käsitys, osa oli jo käynyt yrittäjyyden peruskurssin, joka on pakollinen kaikkien
alojen AMK-opiskelijoille, mutta ei ole erityisesti räätälöity muotoilun yrittäjyyden erityispiirteitä huomioiden. Tämä opintopilottimme
oli erityisesti räätälöity käsittelemään yrittäjyyttä nimenomaan muotoilun näkökulmasta.
Opiskelijoiden omat kuvitteelliset yritysideat,
joita he lähtivät kehittämään opintojakson
aikana, vaihtelivat pelikehityksestä tapahtumien kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen –
lastenkirjojen kuvittamisesta sisustus- ja kalustesuunnitteluun. Opiskelijoiden tehtävänä oli
soveltaa kunkin lähijakson sisältöjä oman
yritysideansa kehittämiseen ja toteuttamiseen.
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Opintojaksosta saatu palaute
Palautteen aika – seitsemän intensiivistä lähi
jaksoa on käyty läpi, yritetty käsitellä yrittäjyyttä muotoilijan silmälasit silmillä, pyritty tarjoamaan aloitteleville muotoilijoille työkaluja
opintojen jälkeiseen ammatilliseen elämään
mahdollisimman monet näkökulmat
huomioiden.
Opiskelijat kiittivät opintojaksoa keskustelevasta ja osallistavasta toimintatavasta. Kiitosta
sai myös luottamuksellinen ilmapiiri, koska
ryhmä oli niin pieni. ”Oli helppo heittäytyä ja
huomasi etteivät muutkaan osallistujat tienneet asioita entuudestaan”, kommentoi eräs
osallistuja. Kiitosta tuli myös laajasta asian
tuntijoiden joukosta.
Kriittisiäkin aloittelevat muotoilijat olivat,
opintojakson viestintäkanavana käytetty
Yammer ei ollut kaikille tuttu viestintäalusta, ja
sen käyttöön olisi voitu paremmin perehdyttää. Samoin epäselvänä koettiin tehtävänannot,
mikä osin johtui Yammerin seuraamattomuudesta. Kunkin lähijakson tehtävät lisättiin
Yammeriin, tehtävien palautus tapahtui sähkö
postilla. Kritiikkiä tuli myös siitä, että yritys
toiminnan peruskäsitteisiin olisi voinut käyttää
enemmän aikaa.

Meille opintojaksopilotin koordinoijille jäi
positiivinen kokemus opintojakson osallistujista, sisällöstä ja saavutetuista tavoitteista.
Keskusteleva ote opetuksessa harvoin
toteutuu suurien ryhmäkokojen vuoksi – meillä
keskustelevuus toteutui erinomaisesti, koska
ryhmä oli pieni ja helposti hallittava.
Kehitettävääkin varmasti on, mutta pää
sääntöisesti voimme olla tyytyväisiä kokonaisuuteen – meillä oli varsin kattava vierailevien
asiantuntijoiden joukko, joka tarjosi opiskelijoille tarpeellisia uusia näkökulmia. Viestintä
opiskelijoiden ja kouluttajien välillä on ensiarvoisen tärkeää, ja tähän tulisi panostaa entistä
enemmän sekä löytää kaikkia palveleva
viestintäkanava.
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Laura Montonen ja Tommi Mustaniemi

Timantintekijät nostavat
muotoiluosaamista näkyväksi


Timantintekijät -konsepti perustuu maailmalla tunnettuun
Leijonan luola -ohjelmakonseptiin. Lanseeraamme syksyllä 2020
LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) alkaville muotoilijoille uuden
foorumin, Timantintekijät, jossa alkava muotoilija voi tuoda
esille opintojaksolla tai vapaa-ajalla toteuttamansa palvelu- tai
tuotekonseptin asiantuntijaraadin arvioitavaksi. Raati antaa kehitysja jatkojalostusehdotuksia konseptin tuotteistamiselle.

Tommi Mustaniemi

Valjastamme LABin oman version Leijonan
luolasta sparraamaan ideoita entistä laadukkaimmiksi. Tarkoituksena on louhia ideoita,
puristaa ja tiivistää niiden konseptia, lopuksi
hioa niistä kimaltelevia timantteja.

Konsepti
Timantintekijät-konsepti syntyi halusta tuoda
esille Muotoiluinstituutin uutta osaamista
kaikille. Perinteisesti osaamista on esitelty
kevätnäyttelyissä, joissa valmistuvat opiskelijat
saavat arvoisensa paikan näyttää lopputöitään.
Opintojen aikana syntyy paljon muitakin töitä
kuin vain merkittävä lopputyö – nämä muut työt
jäävät kuitenkin usein piiloon pöytälaatikkoon.
Timantintekijät haluaakin nostaa esille näitä
opintojaksoilla tai niiden ulkopuolella toteutettuja tuotteita ja ideoita raakatimantteja (kuva 1).

Kuva 1. Timantintekijät sai timanttisen tunnuksen.
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Konseptiin kuuluu kolme nimettyä vaihetta:
Louhinta, puristus ja hionta. Vaiheet on kuvailtu
osallistujille termein, joita käytetään timantin
työstämisen eri vaiheissa.
1 ) Louhinta: opiskelijat lähettävät ideansa
Timantintekijöille esikarsintaa varten ennalta
sovitussa määrämuodossa. Esiraati valitsee
kuusi kehityskelpoisinta tuote- tai palveluideaa,
jotka etenevät puristusvaiheeseen.
2 ) Puristus: raakatimanttien esittely ulko
puolisen asiantuntijaraadin edessä. Opiskelija
saa kolme minuuttia aikaa esitykselleen, jonka
jälkeen on varattu aikaa raadin ja yleisön
kysymyksille. Tämä vaihe toteutuu osana
Design Venture Day -tapahtumaa 17.11.2020.
3 ) Hionta: puristusvaiheesta valitut raaka
timantit pääsevät Timantintekijät-raadin jatko
kehitykseen. Raati tarjoaa oman asiantuntija
osaamisensa valittujen ideoiden hiontaan.

Innostus ja toiminta
Haluamme kannustaa Muotoiluinstituutin
opiskelijoita tuomaan konseptejaan ulko
puolisen raadin tarkasteltaviksi. Opiskelijat
saavat opintojensa aikana palautetta opetus
henkilöstöltä sekä kanssaopiskelijoilta, mutta
nyt opiskelijat pääsevät esittämään oman
ideansa tai tuotteensa ulkopuoliselle muotoilun ja yrittäjyyden asiantuntijaraadille – välittömässä vuorovaikutuksessa raadin ja yleisön
edessä. Ensimmäiseen Timantintekijät-raatiin

on kutsuttu asiantuntijoina Petteri Kolinen,
toimitusjohtaja (Design Forum Finland),
Susanna Halla, yrittäjä (Hallaus), Pasi Rantanen
(Tricton) ja Niina Sainius, kouluttaja (Esiintymis
valmennus ILO).

Ajankohta ja toteutus
Timantintekijät on osa Design Venture Day
-tapahtumaa. Timantintekijät siirtyi toteutettavaksi keväältä loppusyksylle 2020 korona
virusepidemian vuoksi, ja Design Venture
Day järjestetään nyt osana perinteistä Lahden
tiedepäivää 17.11.2020.
Opiskelijoiden rekrytointi aloitettiin välittömästi syksyllä kampusten avauduttua.
Tavoitteena on, että osallistujat ovat selvillä
marraskuun alkuun mennessä, jotta he
ehtivät käydä läpi Esiintymisvalmennus ILOn
esiintymissparrauksen ennen varsinaista
esiintymistään Timantintekijät-tapahtumassa.
Tapahtumassa jokaisella osallistujalla on kolme
minuuttia aikaa esitellä oma tuotteensa,
ideansa tai konseptinsa. Tämän jälkeen raadilla
ja yleisöllä on mahdollisuus esittää tarkentavia
kysymyksiä ja kommentteja. Esitysten jälkeen
raati vetäytyy valitsemaan kehityskelpoisimmat
tuotteet tai konseptit.

Viestintä
Timantintekijöille laadittiin oma visuaalinen
ilmeensä, joka on linjassa Design Venture
Ohjelman (DVO) visuaalisen ilmeen kanssa.
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Ilme luotiin erottumaan kampuksella
tapahtuvasta muusta visuaalisesta viestinnästä.
Logoa tehdessä on otettu huomioon sen
monipuoliset animointimahdollisuudet, jotka
tehostavat kampuksen digitaalisilla info
ruuduilla esillä olevien Timantintekijätmainosten huomioarvoa. Ilmeen toteutti
DVOn viestintäasiantuntija Tommi Mustaniemi.

Tommi Mustaniemi

Timantintekijöiden viestintäkanaviksi valittiin
henkilökohtaiset viestit suoraan opettajien
kautta opiskelijoille ja korkeakoulun sisäinen
viestintäalusta Yammer sekä sen muotoilulle
kohdennetut ryhmät. Edellä mainittuja kanavia
tukemaan valittiin vielä kampuksella olevat
digitaaliset inforuudut sekä Design Venture
Ohjelman sosiaalisen median kanavat (kuva 2).
Lisätietoa: www.designventure.fi/timantti

Kuva 2. Timantintekijät-konseptia esiteltiin LABin
kampuksen inforuuduilla animaation keinoin.
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Tommi Mustaniemi

Design Venture viestintä


Viestinnässään Design Venture Ohjelma (DVO) nojaa vahvasti
voimakkaaseen visuaaliseen ilmeeseensä sekä sosiaalisen median
laajaan hyötykäyttöön tapahtumien ympärillä. Dokumentointi
tapahtumista, työpajoista, seminaareista sekä luennoista on perinteistä
hanketoimintaa aktiivisempaa ja isommassa roolissa. Tapahtumissa ilme
on laajalti esillä, ja videoita käytetään hyödyksi mahdollisimman usein.
Design Venture Ohjelman graafinen ohjeistus sisältöineen syntyi LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelija Elisa Mäenpään tuotoksena
visuaalisen identiteetin suunnittelun kurssilla.
Elisan käsialaa ovat kirjaintyyppien valinnat,
logo ja sen variaatiot sekä värimaailma, joita
käytämme viestinnässä (kuvat 1 ja 2). Tämän
graafisen ohjeistuksen pohjalta on rakennettu
DVOn viestintä, jossa Tommi Mustaniemi on
toiminut viestinnän sisällöntuottajana.

käytössä verkkosivuillamme sekä DVOn
sisäisessä viestinnässä.
Yksi tärkeä osa hankkeen viestintää on rahoittajan tuominen esille graafiseen ilmeeseen,
mikä on edellytys hankkeen onnistuneelle
toiminnalle. Rahoittajan logojen ja yhteistyö
tahojen tuominen osaksi kaikkea sisällön
tuotantoa tapahtumaviestinnästä livetilanteen
dokumentointiin varmistamme heidän
näkyvyytensä koko hankkeen ajan (kuva 3).

DVOn graafinen ilme erottuu edukseen
perinteisen hankeviestinnän ratkaisujen
joukossa äärimmäisen hyvin sekä vahvan
kontrastin että selkeän typografian avulla. Myös
sosiaalisen median sisällöntuotannossa DVO
on käyttänyt monipuolisesti ilmeensä graafisia
elementtejä (mm. ”jokigrafiikka”). Sininen
taustaväri on ollut kantava teema sosiaalisen
median viestinnässä, mutta se on ollut myös

Kuva 1. Design Venture Ohjelman logo.
Suunnit telijana toimi Muotoiluinstituutin
opiskelija Elisa Mäenpää (2019).
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Kuva 2. Osa DVOn graafisesta ohjeistuksesta, jonka pohjalta on tehty sisällöntuotantoa tapahtumiin sekä
viestintään. Ohjeistuksen on laatinut Muotoiluinstituutin opiskelija Elisa Mäenpää (2019).

Tommi Mustaniemi
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Kuva 3. Esimerkki DVO-hankkeen Instagram-viestinnästä 21.10.2019, jossa rahoittajien ja
yhteistyötahojen logot ovat osana graafista toteutusta. Kuvituksessa näkyy alakulmassa myös
graafisen ilmeen tärkeä ” joki”-elementti, jonka ympärille suurin osa viestinnästä on koostettu.
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Kuva 4. Tapahtumaviestintää DVOn graafisella ilmeellä – Design on the Road -tapahtumat Asikkalassa
tammikuussa 2020 sekä Habitare-messuilla Helsingin messukeskuksessa syyskuussa 2019.

Tapahtumaviestintä

Viestintä DVOssa toteutuu vahvasti tapahtu
mien ympärillä, mikä asettaa tietyt puitteet ja
vaatimukset sisällöntuotantoon. Tapahtumat
ovat olleet pääsääntöisesti Lahdessa ja
sijoittuneet joko Mukkulankadun tai Niemen
kadun kampuksille. Design on the Roadin
tilaisuudet ovat olleet myös ulkopaikkakunnilla
(mm. Helsinki, Lappeenranta ja Orimattila).
Tämän vuoksi on myös tehtävä hyvin selväksi
tapahtuman sijainti sekä varmistaa, että se
mainitaan ulkoisessa viestinnässä. Valokuvien
ja muiden tilaisuuden grafiikoiden käyttö on
hyvin yleistä tapahtumaviestinnässämme, ja
graafinen ilmeemme tukee hyvin tämäntyylistä
graafista sisältöä. Habitare-messujen oman
ilmeensä grafiikka istuu hyvin viestintä
pohjiimme samoin kuin valokuvapohjainen
Viipurilainen Kotileipomo Oy:n viestintä toimii
viestintälinjamme kanssa (kuva 4).

Kohdeyleisö

Kohdeyleisönä viestinnässä ovat DVOn
päijäthämäläiset jäsenyritykset (39 kpl) sekä
muut mahdolliset hankkeestamme kiinnostuneet yritykset sekä aloittavat muotoilijat. DVOn
sosiaalisen median palveluissa 7.10.2020
seuraajamäärämme ovat Facebookissa 203,
Instagramissa 181 ja Twitterissä 47. Facebook-
julkaisun nähneiden käyttäjien analyysin
perusteella sukupuolijakauma seuraajissamme
on hyvin tasainen melkein jokaisessa ikä
ryhmässä (kuva 5). Facebook-sivuston seuraajat ovat suurin osa Lahdesta, mutta Helsinki on
myös hyvin edustettuna (taulukko 1).
Muotoilu ja kiinnostus liiketoimintaan ovat myös
yhdistäviä teemoja kohdeyleisössämme. Tämä
evästää useita ratkaisuja, joita käytämme
viestinnässämme – voimme julkaista vahvasti
graafista sisältöä niin sosiaalisessa mediassa
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Naiset

Miehet

Kuva 5. Facebookin tilastoa sisältöämme nähneestä yleisöstä sukupuoli- ja ikäjakauman osalta.
Suurimmaksi ryhmäksi osoittautuu 45–54-vuotiaat, mutta sukupuolijakaumassa ei ole suuria eroja
kuin vasta iän noustessa ja silloinkin vain muutaman prosenttiyksikön. Numerot ovat Facebookpalvelun arvioita 7.10.2020.

kuin esimerkiksi nettisivuillamme. Meillä on
myös vastuu pitää huolta siitä, että viestintämme
kestää kriittistä tarkastelua muotoilun näkö
kulmasta.

Sosiaalisen median rooli
hankeviestinnässämme
Sosiaalinen media on pääosassa suurimmassa
osassa viestintäämme. Valtaosa DVOn pien
yrityksistä on mukana sosiaalisen median
palveluissa, ja tavoitamme heitä hyvin sitä
kautta. Iso osa tapahtumiemme seminaari
puhujista sekä luentojen sisällöntuottajista on
myös aktiivisesti osana sosiaalisen median
kenttää, jota käytämme hyväksi varsinkin
tilaisuuksiemme live-viestinnässä.
Käytämme sosiaalisessa mediassa Facebookia,
Instagramia, Twitteriä sekä lisäksi omia

Taulukko 1. Facebook-sivuston seuraajista
7.10.2020 voimme nähdä Päijät-Hämeen
ja erityisesti Lahden ykköspaikan DVOsta
kiinnostuneiden osalta, seuraajia on myös
Helsingissä ja Lapin läänin Rovaniemellä ja
Torniossa.
Kaupunki

Lukumäärä

Lahti

87

Helsinki

39

Tornio

8

Rovaniemi

7

Oulu

6

Tampere

5

Espoo

5

Jyväskylä

4

Turku

4

Kuopio

4
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Kuva 6. Kuvankaappaus designventure.fi-sivuston tapahtumakalenterista, jossa myös olemme ottaneet
käyttöön vahvan graafisen ilmeemme. (Design Venture 2020)

verkkosivujamme designventure.fi. Verkko
sivuillamme viestimme lähestyvistä tapahtumista sekä pidämme arkistoa menneistä
tilaisuuksista (kuva 6). Tämän lisäksi tiedotamme ajankohtaisista tilaisuuksistamme, niin
kuin esimerkiksi Timantintekijät-konseptistamme. Olemme myös koonneet verkko
sivullemme DVOn jäsenyritykset.

tilaisuuksistamme. Instagramissa olemme
käyttäneet tarinoita (Stories) tuomaan
live-tilanteista sitaatteja kuvien kera – käyttö
on hyvin samankaltaista kuin Twitterissä
tapahtuma-aikainen päivitys. Olemme kuitenkin huomanneet, että kaikki yhteistyötahomme
eivät käytä Twitteriä, minkä takia sen merkitys
on meille kahta muuta kanavaa vähäisempi.

Instagram ja Facebook ovat kärkipalveluina
viestinnässämme, mutta käytämme myös
Twitteriä taltioidessamme tapahtumia niiden
kestäessä sekä viestiessämme tulevista

Videon käyttö DVOssa on merkittävä osa
sisältöämme sosiaalisessa mediassa sekä itse
tapahtumissa. Sosiaaliseen mediaan olemme
tehneet kuvapohjaisia videoesityksiä
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Kuva 7. Esimerkki Twitterin käyttämisestä tapah
tuman aikana. Valokuvapohjainen tviitti sisältää
luennoijan, sitaatin, DVOn logon sekä siihen
on liitetty kuvasisällön yhteyteen tapahtuman
tahot. Tämä helpottaa seminaarien järjestäjiä
jakamaan sisällön myös omissa sosiaalisen median
kanavissaan käyttäen palvelun uudelleenjakoominaisuuksia.

menneistä tapahtumistamme, ja esityksissämme yhdistämme valokuvia luentojen ja
seminaarien puhujista heidän sitaatteihinsa.
Olemme tukeneet näillä sisällöillä kuva
pohjaisia sisältöjämme tuoden vaihtelua
viestintävirtaamme.

Tapahtuma-aikaiseen sosiaalisen median
sisällöntuotantoon olemme panostaneet
etenkin isoissa luentotapahtumissa (kuva 7).
Luennoijat ovat myös itse aktiivisesti jakaneet
sisältöämme omiin sosiaalisen median
kanaviinsa, mikä tuo näkyvyyttä myös DVOlle.

Dokumentointi

Valokuvin tapahtuva dokumentointi tapahtu
mistamme ja tilaisuuksistamme on myös
olennainen osa viestintästrategiaamme, koska
hyvälaatuinen materiaali on ensiarvoisen
tärkeää onnistuneen viestinnän
sisällöntuotannossa.

Isoimmista tapahtumista ja tilaisuuksista
pyrimme välittämään sisältöä Twitterissä, ja
olemme esittäneet niin kuvia tapahtumista
kuin sitaatteja luentojen sisällöistä.
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Mediapaja: parempaa videosisältöä
pienyritysten viestintään
sosiaalisessa mediassa


Sosiaalisen median kenttä muuttuu nopeasti, ja uusia mahdollisuuksia
yrityksille käyttää sosiaalista mediaa hyväksi syntyy alati kiihtyvään tahtiin.
Videoiden rooli sosiaalisen median sisällöntuotannossa on ohittanut
perinteisen kuvan ja tekstin jo tovi sitten – mutta miten pienyritykset voivat
käyttää tätä hyödyksi omassa liiketoiminnassaan?
Sosiaalinen media ei viestintäväylänä anna
käyttäjilleen paljon mahdollisuuksia jäädä
lepäämään laakereilleen, ja vielä vähemmän
se antaa pienyrityksille mahdollisuuksia
luottaa oppeihin ja tietoihin viiden vuoden
takaa.

Nykyisin syntymäpäiväonnitteluja lukuunottamatta se on jopa hieman paheksuttava tapa
julkisuuden ja palvelun käyttämien algoritmien
vuoksi – kuka haluaa viestinsä kaikkien kavereidensa ja heidän kavereiden etusivulle paistamaan kuin jäätelö auringossa?

Uudet trendit ja ohjelmat muuttavat ja kehittävät
sosiaalisen median kenttää koko ajan, koska
ohjelmistojen ja algoritmien kehittäjät oppivat
uutta käyttäjistä ja käyttäjien tavasta toimia
median sisällä. Vastaavasti tavat toimia ja viestiä
muuttuvat tai saavat uusia lähestymistapoja –
tai jopa muuttuvat kokonaan vanhanaikaisiksi tai
viestintätavoiksi, joita pitäisi välttää. Koska olet
viimeksi avannut Facebook-palvelussa kaverisi
”seinän” ja kirjoittanut sinne suoraan yksityis
viestin sijaan? Joskus sekin oli tapa toimia
viestiessä tuossa sosiaalisessa mediassa.

Pienyrityksessä sosiaalisen median onnistuneen viestintästrategian luominen tai päivitys
pitäisi lähteä aina trendien tunnistamisella ja
niiden ymmärtämisellä omasta näkökulmasta.
Onko Instagram-tarinaominaisuus (Stories)
esimerkiksi tuttu toiminto yrityksen käytössä,
ja pystyvätkö uudistetut ja alati päivittyvät
Facebook Live -video-ominaisuudet tuomaan
lisävauhtia viestintään?
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Kuva 1. Instagram tarjoaa suuria mahdollisuuksia yrityksille tarinaominaisuutensa kautta
helpottamalla viestintää live-tilanteista sekä helpottamalla kommentointia ja sisällön
jakamista eri yhteistyötahojen kanssa.

Instagram sosiaalisen median alustana
Suurimmista sosiaalisen median alustoista
Instagram on ehkä eniten jatkuvasti päivittyvä
palvelu, jossa uusia viestintäratkaisuja esitel
lään melkeinpä kuukausittain. Suurimpia
uudistuksia viime vuosien aikana ovat olleet
IGTV (uusi tapa esittää videoita) sekä tarinat
(Stories, lyhyet 24 tunnin ajan näkyvät sisällöt,

ks. kuva 1), jotka Instagramin käyttäjät ovat
ottaneet laajasti käyttöönsä. Tämä myös kertoo
siitä kuinka paljon Instagram alati kehittää
palvelujaan sekä osittain selittää myös alustan
käyttäjämäärän jatkuvan kasvun – vuosien
2017–2019 aikana palvelun käyttäjämäärä
kasvoi 700 miljoonasta yli 1 000 miljoonaan
(Zote 2020).
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Instagram kertoo, että 90 % Instagram-tilin
omistavista käyttäjistä seuraa palvelussa jotain
liikeyritystä, mikä on helppo uskoa todeksi
(Instagram 2020). Palvelu on mahdollistanut
varsinkin pienyritysten ja kuluttajien välillä
olevan perinteisempien viestintäkanavien
ongelmaisen viestintäkuilun pienentämisen
melkein olemattomaksi – suurin osa palvelun
monipuolisista toiminnoista ja ominaisuuksista
ovat äärimmäisen helposti lähestyttäviä niin
yrityksille kuin seuraajille, ja se on mahdollistanut paljon läheisemmän kommunikaation.

Mediapaja

Kuva 2. DVOn viestintäasiantuntija Tommi
Mustaniemi avaamassa videosisällön avulla
Instagram-sovelluksen käyttämistä viestinnässä.

Ornamo, Design Venture Ohjelma (DVO),
Taiteen edistämiskeskus (TAIKE) sekä Lahden
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti
järjestivät 15.2. ja 6.3.2019 pienyrityksille
suunnatut mediapajat, joissa lähdimme
avaamaan minkälaista sisällöntuotantoa
yritykset voisivat tehdä omassa sosiaalisessa
mediassaan.
Ensimmäinen mediapaja johdatteli visuaaliseen brändäykseen kultaseppämestari Eero
Hintsasen avauksella. Hän on yli 20-vuotisen
uransa aikana onnistuneesti käyttänyt sosiaa
lista mediaa aktiivisena viestintäväylänään
yrityksessään Chao & Eero Jewel. Pitkä
jännitteinen kultasepän työ toi 2019 hänelle
Vuoden kultaseppä -nimityksen. Ali Kesanto
Eccentric A.I.:stä jatkoi brändin syventämisestä äänisuunnittelun kautta, ja antoi myös
vinkkejä ammattikuvaajan kanssa tehtävään
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yhteistyöhön. Koruseppä Matti Mattsson kertoi
ja esitti omakohtaisesti kuinka kännykkä
videoista päästään kansainvälisyyteen.
Toisen mediapajan vetäjinä toimivat viestintä
asiantuntija Tommi Mustaniemi (Design
Venture Ohjelma) sekä kultaseppämestari
Eero Hintsanen. Tommi Mustaniemellä on
kattava tuntemus viestintäasiantuntijan roolista
mm. Lahti Basketball -urheiluseuran ja DVOn
sosiaalisen median sisällöntuottajana sekä
oman taiteilijauransa viestinnästä
Instagramissa.
Tämän toisen mediapajan tarkoituksena oli
auttaa pienyrityksiä tuottamaan videoita oman
tekemisensä esittelemiseen osana arkista
työtä sekä tuoda tämä osaksi palveluidensa
ja tuotteidensa viestintäprosessia. Kävimme
läpi eri lähestymistapoja sosiaalisen median
sisällöntuotantoon puhelimen kameralla
tuotetusta materiaalista aina ammattimaiseen
videotuotantoon asti. Pidimme videosisällön
mediapajan tarkastelulähtökohtana, ja
keskityimme erityisesti Instagramin tuomiin
mahdollisuuksiin. Tarkoituksemme oli antaa
yrityksille työkaluja ja toimintatapoja, joita he
voivat hyödyntää itse omassa viestinnässään
ilman ulkopuolista sisällöntuottajaa. Suurin osa
työpajaamme osallistuneista yrityksien edustajista vastasivat itse yrityksensä viestinnästä,
minkä työpaja otti huomioon keskittymällä
matalan kynnyksen sisällöntuotantoon.

DVOn jäsenyritysten edustajista ja Ornamon
jäsenistä koostunut mediapajan osallistujajoukko esitti kysymyksiä omassa viestinnässään vastaantulleisiin ongelmiin, joita
ratkoimme tapauskohtaisesti. Keskityimme
myös siihen, minkälaisia uusia lähestymis
keinoja video voisi tuoda yrityksen ulkoiseen
viestintään, mutta myös miten jo olemassa
olevia keinoja voisi kehittää tuomalla video
osaksi yrityksen työkalupakkia. Mediapajan
lopputuloksena saimme yrityksiltä videoita
esitettäväksi Design Venture Dayn aikana
tapahtuville minimessuille 10.5.2019. Videot
pyörivät vierailijoiden nähtävinä tapahtuman
ajan, ja saivat täten erinomaista näkyvyyttä.
Eräs DVOn jäsenyritys lähestyi myös viestintä
asiantuntija Tommi Mustaniemeä kertoen, että
he ovat mediatoimistossaan ottaneet videot
osaksi portfolioesittelyjään työpajan jälkeen:
videon avulla he saavat verkkosivuillaan
esiteltyä asiakasyritykselle tehdyn graafisen
ilmeen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti.
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Laura Montonen ja Veli-Pekka Räty

Muotoiluosaamista maakuntiin –
Design on the Road


Design on the Road -tapahtumissa (2019–2020) kattavana teemana
on ollut yhteiskunnan muutos ja miten tässä muutoksessa pysytään
mukana digitaalisuuden ja muotoilun keinoin. Tapahtumat ovat
kiertäneet Päijät-Hämeen kuntia sekä tehneet pikaiset loikkaukset
Uudellemaalle sekä Etelä-Karjalaan. Tapahtumissa pääpaino on
ollut Design Venture Ohjelman (DVO) tunnetuksitekemisellä ja niillä
kokemuksilla, joita ohjelmaan osallistuneet yritykset ja yhteisöt ovat
saaneet muotoilun hyödyntämisessä liiketoimintansa kehittämisessä.
Design on the Road -konseptin avasivat
Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) Design
Venture Ohjelma sekä Digitie. Tapaaminen
järjestettiin 24.5.2019 Heinolan kaupungin
elinvoimapalveluiden tiloissa Spotissa, joka
tarjoaa mm. etätyöpisteitä yrittäjien käyttöön
maksutta. Paikallisista yrityksistä esiintyi
Minna Ikonen (ruokakauppa ja ravintola
Heila). Ulla Ristkari-Ryynänen (Kuuki
Marketing Lab) valotti digitaalisuuden
mahdollisuuksia ja merkityksiä. Projekti
päälliköt Veli-Pekka Räty (DVO) ja Lotta
Toivonen (Digitie) kertoivat LAMKin palveluista yrityksille. Tapahtumien avauksessa
Spotissa oli 19 osallistujaa. (Kuva 1).
Suomen suurin huonekalu-, sisustus-, design
tapahtuma Habitare-messut, 11.–15.9.2019,

kokosi lähes 60 000 kävijää sekä reilut 400
näytteilleasettajaa muotoilun eri osa-alueilta
Messukeskukseen Helsinkiin (kuva 2). DVO
yhtenäisti LAMKin messutarjonnan: Muotoilun
monimuotoisuus materiaalitietoisuudesta
päiväkotikalusteisiin, kierrätyskäymälään sekä
miten muotoilun keinoin yritykset saavat lisää
tehoja liiketoimintaansa. LAMKin Muotoilu
instituutin sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijoiden, Sara Auvinen ja Tiia
Jokinen, suunnittelema Rehome Toilet -kuivakäymälä valittiin vuoden kiinnostavimmaksi
ilmiöksi PHENOMENA-erityiskunniamaininnalla. Rehome Toilet on esimerkki
ammattikorkeakoulujen ja yritysyhteistyöstä
– opiskelijat jo opintojensa aikana pääsevät
yhdessä yritysten kanssa pureutumaan yhteis
kunnallisesti merkittäviin haasteisiin.

Tommi Mustaniemi ja Veli-Pekka Räty
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Kuva 1. Design on the Road -kierroksen tapahtumissa esiintyivät mm. markkinointi
strategi Ulla Ristkari-Ryynänen (Kuuki Marketing Lab), Pommihenkka Henri Kiviniemi
(OneFX) sekä leipuri Teppo Ylä-Hemmilä (Viipurilainen Kotileipomo).

Lahden Seudun Kehitys LADECin vetämänä
ensimmäinen Design on the Road -tapahtuma melkeinpä räjähti Orimattilassa B&B
Neulomotiessä 18.9.2019. Yrittäjänäkökulmaa
tilaisuuteen toivat Orimattilan Yrittäjien
Pirjo-Liisa Virtanen ja OneFX:n ”Pommi
henkkana” paremmin tunnettu Henri Kiviniemi,
Orimattilan vuoden 2018 nuori yrittäjä.

On pitänyt uskoa siihen mitä tekee
ja luottaa omaan osaamiseensa.
Koko toiminta perustuu ideoihin ja
ajatuksiin sekä rohkeuteen tehdä
sellaisiakin asioita, mihin muut eivät
ole lähteneet mukaan.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 2. Design Venture Ohjelman ja LAMKin osasto Habitare-messuilla tarjosi koettavaa: videoita,
koottavia huonekaluja sekä puhtaasti visuaalisia elementtejä.

Henri toi esille oma yritystarinansa.
”Asiat ovat menneet vaiheittain eteenpäin ja
projektit kasvaneet koko ajan. On pitänyt uskoa
siihen mitä tekee ja luottaa omaan osaamiseensa. Koko toiminta perustuu ideoihin ja
ajatuksiin sekä rohkeuteen tehdä sellaisiakin
asioita, mihin muut eivät ole lähteneet
mukaan”, Henri kertoo.

Seuraavana Päijät-Hämeen kunnista vuorossa
oli Hollola, 4.11.2019, jossa kunnantalon
kahvioon kokoontui 16 paikallista yrittäjää
kuulemaan LADECin ja LAMKin palveluista;
digitaalisuudesta oli mukana kertomassa
myös liiketoimintakehittäjä Kimmo Seppänen
(LADEC). Yritysnäkökulmia toivat kunnan elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander sekä Janne

Tommi Mustaniemi
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Kuva 3. Design on the Road
jalkautui Lappeenrannan
Kehruuhuoneelle.

Ylönen (Fasetti). Sisustusalan perheyritys on
vuonna 1999 perustettu. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat kalusteiden omatuotanto,
entisöinti, verhoilu, valaisimien entisöinti ja
valmistaminen.
Marraskuisena päivänä Lahdesta pakattiin
autollinen rekvisiittaa ja suunnattiin kohti
Etelä-Karjalaa ja Lappeenrannan Kehruu
huonetta. Kehruuhuoneelle luotiin DVOn
ilmeen mukainen sisustus tukemaan tulevia
puheenvuoroja. Kehruuhuone tarjosi idylliset
puitteet muotoilun ja liiketoiminnan tarinoiden

yhdistämiselle. Kehruuhuone on toiminut niin
sotilasvankilana kuin urheilutalona toimien
nyt Lappeenrannan Linnoituksen sydämessä
kohtaamispaikkana tarjoten makoisaa purtavaa. Yrittäjien aamukahvitilaisuus järjestettiin
6.11.2019 ja paikalle saapui 24 paikallista
yrittäjää ja järjestötoimijaa (kuvat 3 ja 4).
Rekvisiitan lisäksi olimme saaneet PäijätHämeestä mukaamme kaksi DVOn aktiivista
osallistujaa, yrittäjä Tomas Nordström Made
in Finland Shopista ja FC Kuusysin palvelu
päällikkö Jenni Hautala. Tomas ja Jenni

Tommi Mustaniemi
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Kuva 4. DVOssa mukana
olevan Made in Finland
Shop -verkkokaupan tarinaa
esitteli Tomas Nordström
(oikealla). Mikko Ojapelto
ja Pasi Toropainen (alhaalla)
kertoivat paikallisesta
yrityskehityksestä sekä
Veli-Pekka Räty muotoilun
hyödyistä yrittäjyydessä ja
DVOsta.

kertoivat kumpikin omasta näkökulmastaan
mitä hyötyjä heille on ollut Design Venture
Ohjelmaan osallistumisella. Jenni nosti esille
markkinoinnin ja viestinnän systematisoinnin
sekä palvelumuotoilun keinojen haltuunoton
FC Kuusysin toiminnan kehittämisessä. Tomas
taas nosti esille omien verkkosivujen sisällön
terävöittämisen sekä luodut kontaktit muiden
yrittäjien kanssa.
Paikallista yritysnäkökulmaa toivat mukaan
Pasi Toropainen (Etelä-Karjalan Yrittäjät), Mikko
Ojapelto (Business Mill) sekä Juha Linden

(Etelä-Karjalan ELY-keskus). Keskustelut paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa toivat
vahvasti esille, että Etelä-Karjalassa on tilaus
vastaavanlaiselle toiminnalle kuin DVOssa on
ollut Päijät-Hämeessä. Eli hihat vaan rullalle ja
hankehakemukset tulille.
Asikkalan ja Padasjoen yrittäjät kokoontuivat
Vääksyn Majakkapaviljonkiin tammikuun
viimeisenä päivänä 2020. Paikalle oli saapunut 14 rohkeaa yrittäjää kuulemaan Teppo
Ylä-Hemmilän (Viipurilainen Kotileipomo)
yritystarinaa. Leipomo on toisen polven
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perheyritys, joka luottaa toiminnassaan
vahvaan leipuritaitoon ja lähellä tuotettuihin
raaka-aineisiin sekä konstailemattomaan
tekemiseen.
Iitin kunnantalolle 7.2.2020 kokoontui reilut
kolmekymmentä yrittäjää, joka oli koko kiertueen suurin osallistujamäärä. Yrittäjyydestä
kertoi teollisuustasoiseen 3D-tulostukseen
erikoistunut Plastmode Oy. Yrittäjä Vesa
Mäkinen kertoi 3D-tulostuksen monista
nykyisistä kustannustehokkaista mahdollisuuksista, joissa mielikuvitus on vain rajana. Yritys
tarjoaa palveluita niin sarjatuotannon kuin
yksittäiskappaleiden tuotannossa kustannus
tehokkaasti.

Design on the Road -tapahtumien
tarkoituksena on ollut
tehdä tunnetuksi muotoilun
monimuotoisuutta ja sen
mahdollisuuksien hyödyntämistä
liiketoiminnan edistämiseksi.
Ymmärrys muotoilun merkityksestä
liiketoiminnassa on laajentunut.

Design on the Road -tapahtumien toistaiseksi
viimeinen etappi järjestettiin Hartolassa
12.2.2020 kahvila-ravintola La Kar de
Mummassa. Paikalle helmikuisena aamuna
oli saapunut 9 yrittäjää, joita muotoilun
mahdollisuudet liiketoiminnan edistämisessä
kiinnostivat. Kunnanjohtaja Merja Oleniuksen
johdolla pohdinnassa oli myös Hartolan ja sen
naapurikuntien yhteistyö LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.
Design on the Road -tapahtumien tarkoituksena on ollut tehdä muotoilun monimuotoisuutta ja sen mahdollisuuksien hyödyntämistä
liiketoiminnan edistämiseksi tunnetuksi
etenkin Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan yrittäjille. Kahdeksan tapahtumaa ovat herättäneet
huomiota monin tavoin. Ymmärrys muotoilun
merkityksestä liiketoiminnassa on laajentunut.
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Design on the Roadilla mukana olivat
Yrityskehittäjät

Verkkosivut

Business Mill

businessmill.fi

Etelä-Karjalan Yrittäjät

yrittajat.fi/etela-karjalan-yrittajat

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi

LAB-ammattikorkeakoulu

lab.fi

Lahden Seudun Kehitys LADEC

ladec.fi

Orimattilan Yrittäjät

yrittajat.fi/paijat-hameen-yrittajat/orimattilan-yrittajat

Yritykset

Verkkosivut

Kunnat

Verkkosivut

B&B Neulomotie

bbneulomotie.fi

Asikkalan kunta

asikkala.fi

Fasetti

fasetti.fi

Hartolan kunta

hartola.fi

FC Kuusysi

fckuusysi.fi

Heinolan kaupunki

heinola.fi

Habitare, Suomen Messut

habitare.messukeskus.com

Hollolan kunta

hollola.fi

Heila

heilan.fi

Iitin kunta

iitti.fi

Kehruuhuone

kehruuhuone.fi

Orimattilan kaupunki

orimattila.fi

Kuuki Marketing Lab

kuuki.fi

Padasjoen kunta

padasjoki.fi

La Kar de Mumma

lakardemumma.fi

Made in Finland Shop

madeinfinlandshop.fi

Majakkapaviljonki

majakkapaviljonki.fi

OneFX

onefx.fi

Plastmode

plastmode.fi

Viipurilainen Kotileipomo

viipurilainen.fi
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Kuva 1. Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen avaamassa Lahti Design Week 2019 -tapahtumia.

Laura Montonen

Lahti Design Week 2019


Toista kertaa järjestetty Lahti Design Week, 6–12.5.2019, tarjosi
mahdollisuuden tutustua muotoiluosaamiseen laaja-alaisesti.
Tapahtumat levittäytyivät ympäri kaupunkia koko viikon ajaksi.
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Lahti Design Week -avajaiset järjestettiin
tiistaina 7.5.2019 FellmanniCampuksen
auditoriossa. Tapahtuma valloitti Fellmanni
Campuksen ja toi elämää jo kertaalleen tyhjentyneisiin tiloihin. Lahti Design Week virallisen
avauspuheenvuoron jakoivat LAB-ammatti
korkeakoulun (LAB), tuolloin vielä Lahden
ammattikorkeakoulun (LAMK), rehtori Turo
Kilpeläinen sekä Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen.
Rehtori Turo Kilpeläinen korosti puheen
vuorossaan lahtelaista yhteistyötä oppi
laitosten, yritysten ja yhteisöjen välillä tällaisten mittavien yhteistilaisuuksien järjestelyiden
onnistumisessa (kuva 1). Viikon aikana järjestettävät seminaarit ja näyttelyt ovat osoitus
muotoilun moninaisuudesta sekä alueellisen
tarjonnan laajuudesta. Tarjonnasta löytyy
jotakin meille jokaiselle. Rehtori toi myös esille
muotoilun koulutuksen rahoitusleikkaukset
ja niiden vaikutukset koulutuksen laajuuteen
ja laatuun. Hän myös nosti esille Ornamon
raportin, jossa todetaan, että muotoilun tulee
kehittyä ympäröivän maailman mukana. Tässä
siis haastetta myös oppilaitoksille.
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen nosti
omassa avauspuheenvuorossaan esille sen,
että Lahti on aina ollut muotoilukaupunki – nyt
tulisikin keskustella siitä millainen muotoilu
kaupunki olemme nyt ja tulevaisuudessa
(kuva 2). Lahdessa on monenlaista muotoiluun
liittyvää käynnissä, uusi taiteeseen, muotoiluun ja julisteisiin keskittyvä LAD-museo

Kuva 2. Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen
omassa avauspuheenvuorossaan.

on rakentumassa, vuoden 2021 ympäristöpääkaupunki-teeman ympärille rakentuu
monenlaista tapahtumaa ja nostoa, kun vain
itse muistamme tuoda näitä hyviä asioita esille.
Muotoilun koulutus on ollut muutospaineessa
kuten muutkin koulutuksen alat. Muotoilu on
kuitenkin onnistunut levittäytymään inhimillisen toiminnan aloille, ja samalla muotoilu on
reagoinut ympäri maailman yhteiskunnan eri
sektoreilla muovaamalla ihmisten ymmärrystä
muotoilusta sekä pitäen yllä jatkuvaa toiminnan muovaamista. Tulevaisuuden koulutuksen
tulee valmentaa muotoilijoita tiimipelaajiksi
perinteisemmästä itsenäisen tekijyyden ajatustavasta ja näin lisätä ymmärrystä eri alojen
yhteistyön merkityksestä.
Yksi Suomen tunnetuimmista yhtiöistä, Kone
Oyj, on muovannut toimintaansa muuttu
neessa toimintaympäristössä kertoivat
puheenvuorossaan Ville Nore (Manager,

Laura Montonen
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Kuva 3. Kone ja palveluiden
asiakaslähtöinen muotoilu.

Service Design) ja Heini Jokinen (Senior
Specialist, Service Design) (kuva 3). Heini on
valmistunut LAMKin Muotoiluinstituutista
keväällä 2018. Heini korosti, kuinka hänen
on ollut mahdollista hyödyntää teollisen
muotoilun opinnoissa saamaansa teoriatietoa
ja yhdistää sitä käytännön kehittämistyöhön
Koneella.
Kone tunnetaan yrityksenä, jossa innovointia
asiakkaan kanssa pidetään tärkeänä. Koneen
toiminta on alkanut konkreettisesta toiminnasta – ihmisten liikuttamisesta –, joka on
muovautunut vastaamaan nykypäivän muuttunutta toimintaympäristöä, jossa palveluiden
asiakaslähtöinen muotoilu on keskiössä.
Työtä tehdään nykypäivänä yhdessä asiakkaiden, tuotannon, suunnittelun ja muiden

yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen jatkuvan oppimisen ja
kokeilukulttuurin ilmapiiri, joka synnyttää myös
uusia liiketoiminnan tarpeita.
Avajaisissa Design Venture Ohjelman (DVO)
projektipäällikkö Veli-Pekka Räty kävi lyhyesti
läpi ohjelman tavoitteita sekä Lahti Design
Weekin tulevia tapahtumia. Päijät-Hämeessä
on lähes 14 000 pientä ja keskisuurta yritystä,
joista ohjelmaan olemme saaneet mukaan
39 eri alojen yrittäjää.
DVO myös mahdollisti Lahti Design Week
2019 kokonaiskoordinoinnin. Tapahtumia
oli kaikkiaan seitsemässä paikassa: LAMKin
NiemiCampuksen Mukkulankatu 19 -tiloissa,
FellmanniCampuksella, Koulutuskeskus

Tommi Mustaniemi
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Kuva 4. Heli Salomaa ja välähdys Remedy Entertainmentin Control-pelistä, joka julkaistiin elokuussa 2019.

Salpauksen Sirkustaiteen tiloissa, Aleksanterinkadun Museokioskilla sekä kahdessa galleria
tilassa keskikaupungilla. Viikon ohjelma piti
sisällään lähes 30 puhe-esitystä ja seminaaria,
20 erilaista näyttelyä, 3 työpajaa – valtava
määrä tapahtumia yhdelle viikolle, jokaiselle
oli varmasti tarjolla jotakin mielenkiintoista.
Tapahtumat olivat Salpauksen sirkusesityksiä
lukuun ottamatta ilmaisia. Tapahtumat toteutuivat yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Lahden kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy,
Lahti City ry, Mainostoimisto Ilme Oy, Ornamo
ry, Koulutuskeskus Salpauksen Sirkusosasto
sekä Suomen Muotoilusäätiö. Lahti Design
Week 2019 on osoitus vahvasta yhteistyöstä.
Avajaisten virallinen osuus päättyi lahtelais
lähtöisen Heli Salomaan luentoon Langaton
puku, virtuaalivartalo: Pukusuunnittelun uudet
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tuulet (kuva 4). Heli on taustaltaan teatteripuvustaja, joka on löytänyt digitaalisen puvustuksen maailman Fablabin kautta. Fablab on
materiaalilähtöinen digitaalisen valmistuksen
verstas. Aiemmin vaateteollisuudessa on
hyödynnetty 3D-tulostusta, mutta ei varsinaista
vaatteiden digitalisointia. Kasvava peliteollisuus kuitenkin on ymmärtänyt, että laadukkaan
pelin kriteeristöön kuuluu myös pelihahmojen
puvustus. Aiemmin tämä on toteutettu
mallintajan avulla, jolla ei välttämättä ole
mitään käsitystä ompelusta tai vaatetustekniikasta. Vaikka joissakin projekteissa jo käytettiin
sekä ompelijaa että mallintajaa, informaatiota
vaatteen ja kankaiden teknisistä ominaisuuksista, liikkuvuudesta laskeutuvuudesta ja
rakenteesta ei riittävästi siirtynyt mallintajan ja
ompelijan välillä, koska yhteistä sanastoa heillä
ei ole ollut.
Kun Heli siirtyi tekemään pro gradu -tutkielmaansa Aalto-yliopistoon, Remedy Entertainment Oyj:ltä avautunut harjoittelupaikka rajasi
gradun aiheen peliteollisuuteen ja pelipuvustukseen sekä siihen, mitä lisäarvoa puvustus
voi tuoda pelialan hahmosuunnittelulle.
Harjoittelu Remedyllä mahdollisti puvustajan
mukanaolon koko puvustusprojektin
alusta asti.

Kuva 5. Heli Salomaa ja Jesse Faydenin nahkatakki
sekä suunnitelmia Jessen vaatekaapin sisällöstä.

Pelin käsikirjoituksen eteneminen ruokki
myös puvustajan luovuutta – Control-pelin
päähahmo Jesse Fayden sai 130 asuluonnosta,
joiden pohjalta lähdettiin rakentamaan Jessen
vaatekaapin sisältöä (kuva 5). Ensin luonnokset
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rajattiin 30 asukokonaisuuteen, joista viisi
toteutettiin näyttelijälle ja kuvattiin näyttelijän
päällä. Asut haluttiin toteuttaa oikeina vaatteina, jotka 3D-skannattiin, ja näiden pohjalta
päästiin toteuttamaan varsinaisia peliasuja ja
kuinka ne toimivat mahdollisimman luonnollisesti pelissä ja sen eri toiminnoissa.
Esityksessä Helillä oli mukanaan Jessen
yhdeksi lempiasuksi noussut siniharmaa
nahkajakku, jonka kuulijat pääsivät näkemään
livenä. Näyttelyyn emme uskaltaneet Jessen
ainutlaatuista nahkatakkia jättää, vaan Heli toi
näyttelytilaan näyttävän Mirages-projektiin
valmistetun tanssi- ja musiikkielokuva-asun.
Helin puheenvuorossa korostuivat innostus
digitaaliseen pukusuunnitteluun ja sen
tarjoamat uudet mahdollisuudet laajentaa
pukusuunnittelun kenttää. Toki Heli toteaa
työn olevan vielä yksinäistä – kollegoita ei ole,
mutta toivottavasti tulevaisuudessa digitaalinen pukusuunnittelu saa jalansijan vaatetus
teollisuudenkin parista.
Näiden puheenvuorojen jälkeen oli yleisöllä
mahdollisuus siirtyä nauttimaan Lahden
kaupungin keväisen raikkaista tarjoiluista sekä
tietysti tutustua näyttelyihin.
Avajaisten ja näyttelyiden rakentuminen
tyhjentyneeseen FellmanniCampuksen
ensimmäiseen kerrokseen tarjosi tapahtuman
suunnittelijoille tilaa luovalle ajattelulle.
Näyttelyt rakentuivat jäljellä olleisiin vähiin

kalusteisiin sekä miettimällä niille kokonaan
uusia käyttötarkoituksia. Uskomatonta mutta
totta, näyttelyt ja avajaistilaisuus saatiin
kokoon tiivistä aikataulusta huolimatta.
Lahti Design Week toteutetaan seuraavan
kerran vuonna 2021, ja silloin Lahti Design
Week tulee vahvasti kytkeytymään Lahti Green
City Capital 2021 ohjelmavuoden tapahtumiin. Kytkös näkyy seminaarien teemoissa
ja puhujavalinnoissa sekä tapahtuma
paikkojen valinnassa. Lahti Design Week
2021 päätoteuttajat ovat Lahden kaupunki,
LAB-ammattikorkeakoulu, Suomen Muotoilusäätiö ja Lahden Seudun Kehitys LADEC.
Yhteistyökumppanien verkosto varmasti
laajenee erilaisten kaupunkitoimijoiden
sekä yritysrajapinnassa toimivien yhteistyö
kumppaneiden kautta.
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Lahti Design Week ja
alumnien polut


LAB-ammattikorkeakoulusta (LAB) ja sen edeltäjistä Lahden ja Saimaan
ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat tärkeitä yrityskuvalähettiläitä.
Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu fuusioituivat
LAB-ammattikorkeakouluksi 1.1.2020. Näistä ammattikorkeakouluista
on vuosien saatossa valmistunut reilut 30 000 oman alansa ammattilaista.
Valmistuneita on sijoittunut ympäri Suomen mitä erilaisimpiin tehtäviin
koulutusalasta ja pääaineesta riippumatta. Lahti Design Week, 6.–12.5.2019,
tarjosi opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden kuulla kolmea alumnia,
ja mihin heidän polkunsa ovat johtaneet opintojen jälkeen.
Alumniyhteistyö on monisuuntaista – alumnit
kertovat maailmalla opinahjostaan ja LABin
osaamistasosta, opiskelijat saavat tärkeää
tietoa siitä mihin kaikkialle voivat opintojensa
päätyttyä sijoittua työelämässä. LAB saa
ensikäden tietoa siitä, millaista osaamista nyky
päivän työelämä tarvitsee tulevaisuuden
ammattilaisilta, ja LAB voi näin kehittää
koulutuksiaan vastaamaan entistä paremmin
työelämän tarpeisiin. Alumnien kautta voi
myös aueta harjoittelu- tai projektityöpaikka
tai myös toimeksianto opinnäytetyölle. LAMK
alumni ry toimii itsenäisenä yhdistyksenä,
jäseniä yhdistyksessä on reilut sata edustaen
kaikkia LAMKin koulutusaloja. LAMK alumni ry
järjestää jäsenilleen itsenäisesti tapahtumia

mutta myös yhteistyössä LAMKin kanssa.
Saimaan ammattikorkeakoulussa alumni
toiminta ei ollut yhdistysmuotoista. LABammattikorkeakoulun alumnitoiminta tulee
varmasti organisoitumaan pikkuhiljaa.
Ensimmäisenä oman tarinansa kertoi multimediatuotantoa Muotoiluinstituutissa vuosina
2002–2007 opiskellut Ilmari Hakkola (kuva 1).
Ilmari on valmistumisensa jälkeen toiminut pelimaailman parissa erilaisissa tehtävissä mm. musiikin tuottajana Rovio Entertainment Oyj:ssä.
Ilmari huomasi tuolloin, että pelien musiikilliseen maailmaan oli kiinnitetty varsin vähän
huomioita. Tällä hetkellä Ilmarin pitää kiireisenä
kaksi pelifirmaa – peliääneen ja -musiikkiin
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Ilmari on seurannut vahvasti
omaa tuntemustaan siitä mihin
suuntaan hän haluaa urallaan edetä.
Nuoruuden kiinnostuksesta peleihin,
pikseleihin ja musiikkiin on luonut
pohjan hänen ammatilleen.

Tommi Mustaniemi

keskittynyt Tonally Yours Oy ja hyväntekeväisyyden pelillistämiseen 4Good Games Oy.
Ilmari on seurannut vahvasti omaa tuntemustaan siitä mihin suuntaan hän haluaa urallaan
edetä. Nuoruuden kiinnostuksesta peleihin,
pikseleihin ja musiikkiin on luonut pohjan hänen ammatilleen. Hän korosti omassa puheen
vuorossaan verkostoitumisen merkitystä jo
opiskeluaikana – hänen ensimmäiset työ
kuvionsa syntyivät opiskelukavereiden kanssa.
Ilmari summaa oman esityksensä: työn merkitys tällä hetkellä hänelle on tehdä ensisijaisesti
hyvää ja samalla huolehtia, että pelit ovat niin
kiinnostavia ja hyvin tehtyjä, että pelaaja on
valmis lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen.

Kuva 1. Ilmari Hakkola ja pelialan uudet tuulet.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 2. Jasmiina Kolehmainen – opiskelija, äiti ja yrittäjä.

Toinen lähes alumnimme Jasmiina Kolehmainen, Puine Oy:n yrittäjä, kertoi pilke silmä
kulmassa päätyneensä yrittäjäksi yrittämättä
(kuva 2). Tekniikan koulutusalalla puutekniikkaa opiskeleva Jasmiina ryhtyi muotoilualan
yrittäjäksi, ja tällä hetkellä yrittäjän arkea haastaa lapsiperheen ja yrittäjyyden yhdistäminen
sekä opintojen loppuunsaattaminen.

omaan intuitioonsa. Jasmiina myös kiittelee
opettajilta saamaansa tukea sekä Lahden
Seudun Kehitys LADECilta saatuja neuvoja
yrityksen alkutaipaleella. Yritystoiminta on
laajentunut vuoden 2016 perustamisen jälkeen niin, että Puine Oy:n tuotteita myy 23
jälleenmyyjää ympäri Suomen ja neljä ulkomailla.

Yrityksen tuotevalikoimassa on puisia sisustus
tuotteita, koruja, kortteja ja personoitavia tuotteita kuten kakku- ja hääkoristeita sekä erilaisia
onnittelutuotteita. Tuotevalikoima on syntynyt Jasmiinan ja hänen ystäväpiirinsä tarpeista.
Jasmiina tekee yritystään ja sen tulevaisuutta
koskevat päätökset impulsiivisesti, luottaen

Kolmantena alumnina mukana oli teolliseksi
muotoilijaksi 1997 valmistunut opiskellut Matti
Mikkola (kuva 3). Hän on tällä hetkellä Link
Design and Development Oy:ssä, joka pyrkii
ratkomaan asiakkaiden haasteita etsimällä
yhtymäkohdat palvelun, tuotteen ja teknologian välillä. Valmistumisensa jälkeen Matin
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työuran varrelle on mahtunut monenlaisia kokemuksia. Hän on ehtinyt toimia niin yrittäjänä
kuin tuotekehittäjänä valmistumisensa jälkeen.
Yhdeksi tärkeimmäksi työelämätaidoksi Matti
omassa puheenvuorossaan nosti kyvyn toimia
erilaisten asiantuntijoiden kanssa. On ymmärrettävä, että muotoilijan ja insinöörin on käytävä vuoropuhelua keskenään, jotta saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen
lopputulos. Tärkeää on myös ymmärtää hyödyntää esim. talousasiantuntijoita, jotta projektit pysyvät budjetissa ja uusien tuotteiden
hinnoittelu annetussa haarukassa. Matti korostikin, että tulee arvostaa erilaisten asiantuntijoiden ammattitaitoa ja oppia hyödyntämään sitä
omassa työssään.
Alumnit painottivat yhteistyön merkitystä eri
ammattiryhmien välillä sekä verkostoitumista
jo opintojen aikana. He kertoivat saaneensa
hyvät perustyöelämävalmiudet LAMKista, todeten myös, että työelämä opettaa soveltamaan opiskelun aikana opittuja asioita. Alumnimme ovat tärkeä linkki työelämään – he
mahdollistavat nykyopiskelijoille projekteja ja
harjoittelupaikkoja – pitäkäämme siis yhteydet
alumneihimme avoinna.
Livetarinoiden lisäksi LAMKin Mukkulankadun
kampuksella järjestettiin Polkuja-näyttely, joka
toi esille Muotoiluinstituutin alumneja eri
vuosikymmeniltä ja muotoilun eri osa-alueilta.
Alumnitoiminta näyttäytyi siis varsin moni
muotoisena kampuksella.

Kuva 3. Matti Mikkola ja yhteistyön tärkeys eri
ammattilaisten kesken.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 1. Lahtelainen muotoilu täytti tyhjäksi jääneen FellmanniCampuksen tiloja. Muotoilukoulu
TAIKA otti haltuun teoksillaan hyllyjä, seiniä sekä tilassa olevia televisioita.

Laura Montonen

Kädentaitojen leikkauspiste
täytti lähes autioituneen
FellmanniCampuksen


Kädentaitojen leikkauspiste -näyttely järjestettiin kutsuperiaatteella,
seitsemän rohkeaa lahtelaista toimijaa otti haasteen vastaan, ja Design
Venture Ohjelma (DVO) koordinoi näyttelyä (kuva 1). Lahti Design
Week 2019:llä näyttely toi esille lahtelaista osaamista 5-luokkalaisten
taidonnäytteistä, lukiolaisten näkemyksistä kierrätettävästä muotoilusta
sekä monista muista muotoilun näkökulmista aina UV-valojen leikkiin
vaatteissa.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 2. Taidonnäytteitä Kannaksen lukiosta, Muotoilukoulu TAIKAsta
sekä Tiirismaan koulun ja Eurokankaan yhteisprojektista, jossa oppilaiden
suunnitelma päätyi myytäväksi kankaaksi.

Muotoilukoulu TAIKA tutustutti yli 1 000
lahtelaista 5-luokkalaista Alvar Aaltoon ja
hänen teoksiinsa. Koululaiset hyödynsivät
omissa töissään valkoista pahvia ja mustaa
tussia toteuttaen oman näkemyksensä Alvar
Aallon innoittamana. Lahden kaupungin
Muotoilukoulu Taika tarjoaa vaihtuvateemaista
kädentaitojen taikaa yhdelle vuosikurssille
lahtelaisia koululaisia joka vuosi. (Kuva 2)
Tiirismaan koulu osallistui Kädentaitojen
leikkauspiste -näyttelyyn Minna Canthin

innoittamana. Töitä oli niin jakkaranpäällisistä
villasukkiin sekä opiskelijoiden suunnittelemaan ja Eurokankaan myyntiin ottamaan
kankaaseen. Koululaiset olivat päästäneet
mielikuvituksensa valloilleen suomalaisen
tasa-arvovaikuttajan hengessä.
Kannaksen lukion opiskelijat keskittyivät
omissa töissään kierrätysteemaan ja osoittivat
jälleen: kun on luovuutta ja uskallusta, lopputulokset ovat mielenkiintoisia ajankuvia varsin
vähilläkin materiaaleilla toteutettuna.
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Riia Lampinen toi näyttelyyn estraditaiteilijoiden pukuja, mukana olivat niin Apulannan
Tonin ja Sipen esiintymisasut kuin Irinalle
suunnitellut ja toteutetut mekot (kuva 3). Pääsipä mukaan hieman kansainvälistä väriäkin,
Heinolan kesäteatterin Pokka pitää Hyacinth
Bucketin kukkamekko. Riian luomuksia voi
nähdä suomalaisten estraditaiteilijoiden päällä,
musiikin teatterin, kotimaisen elokuvan ja jopa
oopperan lavoilla. Riia on kiinnostunut kehittämään yksilöllistä suunnittelua ja valmistusta
vaatteiden arvostusta lisäävään suuntaan, jolla
vaatteet saisivat pidemmän ja kestävämmän
käyttöajan. Hän on myös innokas käsityötaidon
puolestapuhuja ja toivoo omalla tekemisellään
innostavan ihmisiä käsitöiden ja erilaisten
ompelutekniikoiden pariin tavalla tai toisella.
Koulutuskeskus Salpaus toi näyttelyyn upeat
niskakeppinuket, jotka olivat syntyneet
taitavien tuotteen ja tarpeiston valmistuksen
koulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden käsissä (kuva 3). Nuket ovat nukketeatterissa käytettäviä ja niskassa olevan kepin
avulla liikuteltavia. Nukkien teossa korostuvat
käsillä tekemisen monet taidot kuten erilaiset
ompelutekniikat, maalaustekniikat sekä
visuaalinen hahmotuskyky.

Kuva 3. Riia Lampisen Apulannalle suunnittelemat
esiintymisasut sekä Koulutuskeskus Salpauksen niska
keppieläimet, jotka odottavat pääsyä näyttämölle.
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FC Kuusysi lähti rohkeasti mukaan näyttelyyn
tuoden esille kuinka jalkapalloilijan pelipaita
on kehittynyt vuosikymmenien saatossa niin
tekstiiliteknisesti kuin muotoilullisestikin.
Mukana oli myös fanituotteita sekä pokaaleja
eri aikakausilta. Muotoilua tämäkin kaikki tyynni.
(Kuva 4)

Lahti Design Week 2019 toi esille
lahtelaista osaamista 5-luokkalaisten
taidonnäytteistä, lukiolaisten
näkemyksistä kierrätettävästä
muotoilusta sekä monista muista
muotoilun näkökulmista aina
UV-valojen leikkiin vaatteissa.

Tommi Mustaniemi

Kuva 4. FC Kuusysin pelipaitoja kautta vuosien sekä muuta seurarekvisiittaa.

Tommi Mustaniemi
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Kuva 5. Heli Salomaan puettavan peliasun monet muodot sekä kurkistus Remedy Entertainmentin Controlpelin päähenkilön puvustukseen.

Heli Salomaa toi näyttelyyn puettavan rooli
asun, joka on valmistettu Mirages-projektiin,
joka on Kaija Saariahon musiikille pohjautuva
tanssi- ja musiikkielokuva sekä live-esitys,
jossa yhdistyvät elävät esiintyjät ja virtuaalinen
lavastus. Rooliasu on ainutlaatuinen maailmassa. Heli on ensimmäisten joukossa saanut

jalansijaa pelimaailman virtuaalipukujen
suunnittelijana. Helin virtuaalipuvustusta on
nähtävillä Remedy Entertainmentin elokuussa
2019 julkaisemassa Control-pelissä, sen
päähahmo Jesse Faydenin yllä. (Kuva 5)

Laura Montonen
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Kuva 6. Sama asu ilman UV-valaistusta ja valojen kanssa.

Lahtelainen Mira Silvennoinen loi omilla teoksillaan uudenlaista ulottuvuutta vaatetukseen.
Hän yhdisti vaatetuksissa UV-valoa, ja näin loi
jännittäviä heijastusten ja hämärän kontrasteja
esillä olleisiin vaatteisiin ja koko näyttelytilaan
(kuva 6). Näyttelytilan toteutuksessa olivat mukana kaksi nuorta lahtelaista teatterilavastajaa

Petteri Jerkku ja Anssi Ahlberg, molemmat
Psychedelic Caravanista. Näyttelyn asut oli
valmistettu lahtelaisille sirkusalan ammatti
laisille Jutta Mustaniemelle ja Helena Saarelalle; Duo Saras. Näyttelyssä oli esillä myös
tarpeistonvalmistaja Aino Kallioisen kolmi
ulotteisia asuja ja töitä.
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Luhta Sports on koko kansan tuntema lahtelainen vaatetusteollisuuden pitkänlinja toimija,
joka toi FellmanniCampuksen näyttelyyn esille
uusimpia tuuliaan sporttivaatetuksen
kaupallisesta maailmasta (kuva 7).
Kädentaitojen leikkauspiste -näyttely on
osoitus alueellisesta muotoiluosaamisesta,
sen monimuotoisuudesta ja laaja-alaisuudesta. Toisaalta näyttely kertoi toteuttajiensa

rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta
sekä uskosta jokaista näyttelyn osaa kohtaan.
FellmanniCampuksen näyttely keräsi viiden
päivän aikana lähes 500 kävijää. Näyttely
toi esille myös muotoilua hyvin monesta
näkökulmasta: kierrätys, valistus, kankaiden
tekninen kehittyminen, vaateteollisuuden
uudet aluevaltaukset – yhteisellä ponnistuksella laaja kattaus paikallisesta osaamisesta,
joka harvemmin nostetaan esille.

Tommi Mustaniemi

Kuva 7. Luhta Sports leikkaa edelleen suomalaisen vapaa-ajan liikkumisen trendivaatteet.
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Design Venture Day 2019


Design Venture Day järjestettiin 10.5.2019 Lahden ammattikorkeakoulun
(LAMK) Mukkulankadun kampuksella. Design Venture Day tarjosi
monipuolisesti ohjelmaa yrittäjille, LAMKin henkilöstölle ja opiskelijoille
sekä kiinteistössä olevien yritysten työntekijöille.
LAMKin tapahtuma-areena täyttyi jo aamun
tunteina Design Venture Ohjelman (DVO)
yrittäjien näyttelypisteistä. Opiskelijat
toimivat yritysten opastajina, rakensivat
osastoja yhdessä yritysten kanssa, puuttuvia
jatkojohtoja ja nettiyhteyksiä korjailtiin vielä
minuutteja ennen h-hetkeä – Liiketoiminnan
kohtaamispisteen avautumista yleisölle.
Osastoilla näkyi DVOn visuaalinen ilme
opiskelijoiden suunnittelemissa tilanjakajissa
sekä somistuskuutioissa.
Kohtauspisteellä oli mahdollista tutustua
DVOssa mukana oleviin yrityksiin, heidän
tuotteisiinsa ja toimintaansa. Mukana omine
osastoineen olivat seuraavat yritykset:
—
—
—
—
—
—

A. Vesalainen Oy
Bukk Inspiration Oy
Carelogi Oy
Eskola Design
Evävaara Design
FC Kuusysi ry

— Idus Oy
— Kahiwa Coffee Roasters Oy
— Kiinteistökehitys Valo Oy
— Made in Finland Shop
— Puine Ky
— Tofusta Oy
— Toisintekijät Oy
— TopLine Media Oy.
Siis varsin kattava tarjonta eri toimialoilla
toimivista yrityksistä.
Samanaikaisesti tapahtuma-areenan tilat
tarjosivat hyvät mahdollisuudet lyhyiden
tietoiskujen järjestämiseen, olipa aiheena
sitten yrityksen rahoituspalvelut, juridiikka tai
markkinointi. Lisäksi yrittäjien oli mahdollista
poiketa klinikoille keskustelemaan omaa
yritystä koskevista haasteista ja mieltä
pohdituttavista teemoista.
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Klinikkapalveluita tarjosivat:
—
—
—
—
—

Lahden ammattikorkeakoulu Oy,
yrityspalvelut
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy,
yrityspalvelut & rahoitusneuvonta
Mainostoimisto Ilme Oy,
Pienillä paukuilla -markkinointiklinikka
Ornamo ry, Design-sopimusklinikka
Suomen Muotoilusäätiö, Muotoiluklinikka.

Klinikoiden palvelut olivat tapahtumassa
maksuttomia, ja yrityksen oli mahdollista
varata lisäaikaa tapahtuman ulkopuolelta
klinikan asiantuntijoilta.

Tähtipiste – Muotoilu
kaupunkikehityksessä
Päivä huipentui Tähtipiste – Muotoilu
kaupunkikehityksessä -seminaariin.
Seminaarin ohjelma oli koottu kaupunki
kehityksen eri näkökulmia edustavien
puheenvuorojen kautta.
Ensimmäisenä lauteille nousi Veikkauksella
pelituottajana toimiva Karoliina Korppoo. Mitä
yhteistä kaupunkisuunnittelulla ja pelisuunnittelulla voi olla? Kaupunki on elävä organismi
– samoin kuin hyvä ja koukuttava pelikin,
kaupunki laajenee ja kuihtuu muuttoliikkeen
sekä yritysmaailman tarpeiden mukaisesti,
samoin myös pelikin skaalautuu pelaajan
taitojen mukaan. Karoliina kokee pelit oppimiskoneina, tiloina, joissa on vapaus kokeilla

ja tutkia. Pelit mahdollistavat myös käyttökokemusten suunnittelun ja testauksen sekä
muunneltavuuden. Karoliina nousi tunnetuksi
Cities: Skylines -pelin pääsuunnittelijana.
Pelimaailmasta siirryimme ihan oikeaan
puurakentamiseen, ja mikäs sen parempaa,
kun Lahessa ollaan. Lahti on selkeästi puu
rakentamisen keskittymä, puukerrostaloineen
ja julkisine rakennuksineen. Puurakentamisesta puhumaanoli saapunut toimitusjohtaja
Mika Ukkonen (ArkWorks Arkkitehdit). Hänellä
on 15 vuoden kokemus alalla toimimisesta
sekä yksityisellä sektorilla että viranomaisena.
Hänen toimistonsa on erikoistunut alue- ja
tontinkäyttösuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, puurakentamiseen sekä energia
tehokkaaseen rakentamiseen. Mikan
esitys erityisesti käsitteli puurakentamisen
tämänhetkistä tilaa Suomessa, onnistumisia
ja haasteita. Esille nousivat erityisesti puurakentamisen hinta sekä puurakentamista
säätelevät normit ja ohjeet. Mika toikin esille
monelle rakentajalle tärkeän kysymyksen: mitä
lisäarvoa puurakentaminen tuo, koska hinta
on esim. palomääräysten takia korkeampi kuin
perinteisen rakentamisen?
Arkkitehtuurista siirryttiin sujuvasti museo
maailmaan – eikä ihan mihin tahansa museoon,
vaan Katriina Pietilä-Junturan johtamaan
Aineen taidemuseoon Tornioon. Katriinan
esitys kertoi avoimesta maailmankatsomuksesta, mahdollisuuksista, näkemyksellisyydestä
ja rohkeasta toimeen tarttumisesta. Aineen
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taidemuseo on palkittu rohkeista teostaan ja
tempauksistaan. Museo on avannut ovensa
yhteisöille ja alueen toimijoille ohi perinteisen
museotoiminnan. Katriina on jalkautunut
yhteisöjensä pariin ja keskelle tehden
museon toimintaa näkyväksi ja kuuluvaksi
koko Tornionlaaksolle valtakunnanrajan
molemmin puolin. Aineen taidemuseo on
kaikkea muuta kuin pölyyntynyt reliikki. Se
on johtajansa näköinen hersyvä, lähestyttävä,
rohkea ja ennen kaikkea rajoja rikkova
yhteisöjensä olohuone, joka toteuttaa
mottoa: ”Julkisin varoin rahoitettu
taidemuseo kuuluu kaikille”.

Miten onnistuttiin ja mitä kehittää?
Tapahtumatuotannollisesti päivä tarjosi
ohjelmaa varsin monipuolisesti. Näytteille
asettajayritysten edustajat harmittelivat,
etteivät ständeiltään päässeet kuuntelemaan
tietoiskuja tai seminaarin puheenvuoroja.
LAMKin tapahtuma-areena osoitti jälleen
muuntautumiskykynsä, olemassa olleiden
kalusteiden pois siirtäminen ja yhtenäisten
messukalusteiden tuominen tilaan muunsi
koko tilan ilmeen. Opiskelijoiden osallistaminen tapahtumiin on edelleen haastavaa
– osallistaminen tulisi sisällyttää opiskelijoiden
opintojaksoihin – se olisi varmin keino saada
opiskelijat osallistumaan tapahtumiin mukaan
aktiivisesti.
Seuraavaa Design Venture Day -ohjelmaa
suunniteltaessa tulee huomioida

yksinkertaisempi ohjelmarakenne – ei niin
paljon kaikkea yhtä aikaa. Yrittäjiltä saadun
palautteen perusteella messut eivät ole paras
mahdollinen tapa tuoda yritysten osaamista
ja tarjontaa esille. Varsinaista kauppaa päivän
aikana ei tehty, ja se varmasti osin ainakin
johtui messujen sijainnista Mukkulankadulla
sekä siitä, että messuvieraita oli verrattain
vähän tilaisuudessa.
Tulevan Design Venture Day -tapahtuman
ohjelma tulee yksinkertaistaa rakenteeltaan,
palata ohjelman alkujuurille, siihen mitä
yritykset meiltä eniten odottavat – oman
toimintansa kannalta merkityksellisiä
sisältöjä tiiviissä paketissa.
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Fruitleather Rotterdam –
How waste can be used
in a positive way

Marc Blommaert



Photo 1. Koen Meerkerk (left) and Hugo de Boon with mangoes at Fruitleather
Rotterdam.

Fruitleather Rotterdam turns fruit waste into a leather alternative.
The founders of the company, Koen Meerkerk (26) and Hugo de
Boon (26), will present their company and results at the Design
Forum Date and Design Venture Day in November 2020 (see
photo 1). The presentation is one result of the partnership of
Design Forum Finland and the Design Venture Programme.
I had the pleasant opportunity to interview the founders of
Fruitleather in June 2020.
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Koen and Hugo, tell us a bit
about yourself. What did
you do before Fruitleather
Rotterdam?

KOEN: Hugo and I were classmates when
we started our study of ‘spatial design’ at the
Willem de Kooning Academy in Rotterdam.
We are both interested in getting the
maximum value out of resources that are seen
as waste. We translated this shared vision into
several design objects during our study. Although our
personalities are completely different, this shared vision of
design brings us together.

How did you decide to set
up Fruitleather?

HUGO: We both attended a minor branding
course where we had to come up with an
idea that should give the maximum exposure.
When we literally saw all the fruit waste from
the Rotterdam market from our classroom window, we decided
to take the opportunity to show how waste in general can be
used in a positive way. After collecting the leftover fruits, we
tried to extract colour pigments out of the fruits. This process
resulted in a waste stream of fruit fibres that we dried in the sun.
KOEN: By coincidence, a fragile material
was created with a lot of possibilities. The first step was to test
our new concept in the market on social media, newspapers,
magazines and a television appearance. This caused a snowball
effect of positive media attention. This motivated us to translate
our conceptual material into a decent leather alternative.

Why mango in particular?

HUGO: In the first stage, we tried all kinds of
fruits, like melons, nectarines, peaches etc.
This was basically based on the leftover fruits
we could receive from the market vendors at Rotterdam market.
We realised that mangoes contain a relatively high percentage
of the fibres that are necessary in the final product.
KOEN: We also realised that there was a large
amount of mango waste in Rotterdam harbour as the Netherlands is the second largest importer of mangoes in the world.
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Rotterdam harbour functions as a trade hub, where the imported
fruits are re-exported throughout Europe. The mangoes that
cannot be consumed because of imperfections are picked out of
the cargo and are thrown away in large amounts.
What happens to the
mangoes at Fruitleather?

KOEN: We receive the leftover fruits from
Rotterdam harbour, we destone and mash
the fruits into a fruit puree. After mixing the
natural ingredients, we dry the sheets and bring the sheets
to our leather finishing partner. In this stage, a transparent
or colourised coating is applied, and the material can be
embossed with an authentic print.
We directly deal with designers and
companies working in several fields of design. We used all the
media attention to share our story. This definitely helped us to
commercialise our product.

What has been the most
challenging thing while
setting up business with
Fruitleather?

HUGO: We tried a lot of things to improve our
material recipe. Because we have graduated
as designers, we do not have the scientific
knowledge ourselves. We had to attract the
right people with this scientific knowledge. It
is sometimes challenging to outsource certain projects, but
the combination of creative people and people with the right
knowledge results in – in our opinion – the best results.

What is the role of design
in your business?

KOEN: We are the supplier of material and not
the designers of the final product.
However, as we are working on a small scale,
it is much easier to make adjustments to the appearance and
characteristics of the material. We are working closely with the
product designers in order to supply them with their desired
material. By understanding their design processes, we try to
translate this into our work. Certain objects require specific
thickness, strength, elongation, flexibility, colours, a natural

Jessica Krugers
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Photo 2 and 3. A luxury bag made of Fruitleather by the company Luxtra London.

appearance, embossments, a type of backing etc.
(See photos 2 and 3.)
How do you see the future of
Fruitleather and yourselves?

KOEN: We will firstly focus on developing the
characteristics of the mango material. After
completing the final recipe, we are planning
to scale up our production. We also realised there are a lot of
opportunities in the countries where the fruits are grown. Thirty
percent of the world’s agricultural land is used to produce fruits
that are never eaten (Lyons et al. 2015). The future dream is to
contribute to creating value in these countries.

Tell us your funniest incident
with Fruitleather!

HUGO: We once bought a gluing machine
from the Chinese firm Alibaba. This machine
should melt glue by using water at a maximum
temperature of 100°C. Because our glue had a melting point of
around 140°C, we filled up the machine with frying oil because
frying oil does not evaporate above 100°C.
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We ended up with a melting machine instead
of melting glue, this caused the frying fat to leak onto our
brand-new anti-slip floor. The floor was definitely no longer
anti-slip after this experience.
At that time, it was not such a funny incident,
but now we see it as a funny lesson – one must always think
twice before doing stuff in these situations.
You will be giving a lecture
in Lahti in November – what
would you like to offer for
designers, both beginner
and established designers?
How about non-design
companies?

KOEN: We live in a world where resources
become more scarce by the day.
We would like to share our design vision of
rethinking the value of resources. Our material
and products can be an eye-opener for
designers and show how waste in general can
be used in a positive way. Our lecture will be
successful if the designers or non-designers
consider implementing this way of thinking in their work or
personal lives.

Links

Fruitleather Rotterdam
www.fruitleather.nl

Luxtra London
www.luxtralondon.com

Willem de Kooning Academy
www.wdka.nl

Design Forum Finland
www.designforum.fi
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How much food is wasted globally each year?

Over

1.3 BILLION

tons of food is thrown away worldwide.

30 %

of the world’s agricultural ground is being
used to produce food which eventually
ends up in the garbage.

About 1/ 3

of all food produced is thrown away.

(Lyons et al. 2015)
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Mikko Kyle ja Päivi Karttunen
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Hanna Kopra

Hanna Kopra: Design Venture Ohjelman kaltaista toimintaa tulisi
olla jatkuvasti, sillä tietyt lainalaisuudet säilyvät vaikka tekniikat ja
kanavat muuttuisivat. Yrittäjiä ja opiskelijoita tulee myös aina uusi
sukupolvi, joten emme voi olettaa työn tulevan ns. päätökseen.
Keskittyisin siis jatkumoon jo perusasioissa.
Yrittäjien ja opiskelijoiden rajapinta pitäisi olla helpommin – puolin
ja toisin löydettävissä. Verkostojen levittäminen ristiin rastiin on
arvokasta. Kaikki tarvitsevat ripauksen tai pari rohkeutta heittäytyä
ja kykyä tarttua tilaisuuksiin sekä taitoa luovia käytännön
realiteettien aallokossa.

Hanna Kopra
A. Vesalainen Oy
myynti & markkinointi

Markkinointiviestintä ja muotoilu ovat suomalaiselle tekemiselle
liian tahmeaa. Niiden pitäisi hengittää ja tuoda lisäarvoa erilaisille
tuotteille. Tulisi parastaa, eli kopioida auringon alla jo keksityt jutut
ja viilata omaan visioon sopivaksi. Kukaan ei löydä mitään, jos
Se Jokin on piilossa.
Yhteistyössä on myös valtava voima. Yhdessä olemme enemmän
kuin meidän yhteenlaskettu summamme. Yhteisosastot esimerkiksi
on loistava tapa saada paremmin näkyvyyttä.
LABin ja LADECin tulisi tuoda asioita ja ihmisiä esille.
Läpinäkyvämmin, avoimemmin, reippaammin.
Sillä – kuka muu muka?

Panu Rissanen
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Mikko Kyle ja Päivi Karttunen: Muotoilun roolia ja moni
puolista sisältöä tarkasteltaessa on syytä pohtia hetki sitä,
mikä on yritysten liiketoiminnan kehityksessä ja toteutuksessa
olennaista. Liiketoiminnan toteutus ilman asiakasymmärrystä
ja riittävää käsitystä asiakkaiden tarpeista tuskin tässä ajassa
onnistuu. Muotoilun keskeisenä roolina on tässä toimia asiakasnäkökulman varmistajana ja tuon näkökulman mukaisten suunnitteluratkaisujen toteuttajana on sitten kyse fyysisistä tuotteista
tai palveluista.

Jenni Leppänen

Mikko Kyle
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
liiketoimintakehittäjä,
neuvonta- ja kehittämispalvelut

Design Venture Ohjelma on nostanut laajasti esille muotoiluun
liittyviä teemoja. Näiden teemojen esilläpitämisen tarve on
tässä ajassa ja tulevaisuudessa erittäin tärkeää, koska yritysten
toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tämä muutos kiihtyy
mm. koronavirustilanteen seurauksena. Tarvitaan siten selkeitä
malleja siitä, miten tässä ajassa voidaan muotoilua hyödyntää
uusien mahdollisuuksien löytämiseksi ja uusien kehittämistyön
toimintatapojen määrittämiseksi. Muotoilun hyödyntämisen
näkökulma on viimeisten vuosien aikana laajentunut mm.
liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen muotoiluun, joka kertoo
tarpeesta ymmärtää muotoilun ydinsisältöjä uudella tavalla.
Jotta edellä kuvattu tarve toteutuu, tulee LABin ja LADECin
yhteistyötä kehittää erityisesti Lahden seudun yritysten tuote- ja
palvelukehityksen vahvistamiseksi. Tämän osalta tulee kuitenkin
ymmärtää se tosiasia, että alueella tarvitaan selkeää yhteistä näkemystä muotoilun keskeisistä kehitysteemoista, jotta toimenpiteille
saadaan aiempaa vankempi strateginen suunta. Tässä mielessä
alueella meneillään oleva muotoilun maakunnallinen strategia
valmistelu antaa erinomaiset eväät suunnata edellä kuvattua
kehittämistehtävää mahdollisimman kohderyhmälähtöisesti.

Päivi Karttunen
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
johtaja,
neuvonta- ja kehittämispalvelut

Muotoiluinstituutti
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Vesa Härkönen
LAB-ammattikorkeakoulu Oy
johtaja, Muotoiluinstituutti

Vesa Härkönen: Design Venture Ohjelma on rakentanut siltoja
yritysten ja korkeakoulun välille ja tukenut yrityksiä löytämään
osaamista sekä opettanut yrityksiä hyödyntämään muotoilua
liiketoiminnassaan. LAB-ammattikorkeakoulun strategiana on
auttaa luomaan työpaikkoja ja kasvua yhteistyöyrityksiin.
Liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden
tarpeet edellä on teema, jota yksikään yritys ei voi sivuuttaa.
Myös Design Venture -toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä.
Tuemme yrityksiä heidän tarpeissaan ja autamme heitä
muotoilun ja digitaalisen viestinnän hyödyntämisessä. Vaikka
ohjelman käynnistyksen kesto on rajattu, tulee toiminnan olla
pitkäjänteistä ja yrityksiä ja yhteiskuntaamme kehittävää. Nyt on
hyvä hetki kysyä ja ymmärtää yhteistyöyrityksiltä mitkä ovat
niitä muotoilun ja viestinnän keinoja, jotka auttavat yrityksiä
menestymään. Joko yritykset osaavat ja uskaltavat ostaa
muotoilua, osaavatko muotoilijat tehdä osaamisestaan ja
arvontuotosta riittävän selkeää ja helposti ostettavaa?
Design Venture Ohjelman tulisi auttaa yrityksiä toimimaan
aiempaa asiakaslähtöisemmin ja tunnistaen voimakkaammin
alueellisia mahdollisuuksia. Voisiko Design Venture -toiminta
nivoa myös osaltaan yhteen teemallisesti ja alueellisesti
merkityksellisiä asioita kuten kiertotalous ja kestävä muotoilu ja
tuomaan investoijat mukaan tukemaan kasvuhakuisia yrityksiä?
Innovaatioiden kaupallistamisessa vahvalla asiakaslähtöisellä
muotoilulla on tärkeä rooli. Näen näissä paljon potentiaalia.
Selvää on, että verkottumista, kohtaamisia ja keskusteluja
tarvitaan jatkossakin, jotta yritykset menestyvät, osaavat
hyödyntää muotoiluosaamista laaja-alaisesti ja saamme aikaan
pitkäjänteistä kehitystyötä, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.
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