
Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Blomgren Finland Oy Ab:n tuotemerkin
Artstore.fi - Taidetuotteille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa
valmistetusta tuotteesta. Artstore.fi - Taidetuotteet toteutetaan yhteistyössä
suomalaisten taiteilijoiden alkuperäisteosten pohjalta. Tuotteessa
keskeisemmässä osassa on itse teos, joka on paikallisen taiteilijan toteuttama.
Tuotteet valmistetaan vastuullisesti kotimaisten alihankkijoiden toimesta
Artstore.fi -tuotemerkille. Taidetuotteisiin kuuluu taideprintit, sisustustyynyt ja
verhoillut kalusteet, joissa pääosassa on taiteilijan suunnittelema teos tai kuosi. 

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on
valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen
omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia.
Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset. 

-"Meille on ollut toimintamme alusta lähtien ensisijaisen tärkeää hakea Avainlippu -tunnusta,
tukemaan liiketoimintaamme ja osoittamaan toimintamme olevan vastuullista tuotteen
alkuperän ja kotimaisen valmistuksen osalta", kuvailee yhtiön toimitusjohtaja Susanna
Blomgren. 
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Artstore.fi  - Taiteellista sisustamista tarjoava verkkokauppa, jonka perustavana ajatuksena on tarjota asiakkailleen uniikkeja,
yksilöllisiä ja pääosin käsinvalmistettuja tuotteita. Artstore.fi edistää luovuutta sen kaikissa muodoissaan ja panostaa laadukkaaseen
yhteistyöhön myös pienempien paikallisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2022 perustettu Artstore.fi Online Shop on osa vuonna 2020
perustettua Blomgren Finland Oy Ab:n liiketoimintaa. Yhtiön kotipaikka on Mäntsälä.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua
kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme
on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton
tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun.
Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa
ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin
vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen
tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena
arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

-"Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta,
luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun
kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92
prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja
palveluiden myyntiä", Mentu kertoo.
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