
Muotoilun korkeakoulutuksen 
kansallinen strategia

Ornamon hankkeet



Ornamon Muotoilupäivät



Ornamon Muotoilupäivät 2018

TAVOITTEET

• Koota yhteen jäseniä, sidosryhmiä ja eri alojen tekijöitä Suomessa ja 

kansainvälisesti useassa tapahtumassa (kuten 2017) yhteistyössä muiden 

kanssa (Tradenomiliitto, Ekonomiliitto)

• Nostaa esiin muotoilun ajankohtaisia teemoja, mahdollistaa 

verkostoituminen ja kontaktien luominen 

• Vahvistaa Ornamon asiantuntijabrändiä 

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki 

Edunvalvonnan teemat: Kaikki



Ornamo-palkinto



Ornamo -palkinto

TAVOITTEET

• Tuoda palkintoehdokkaiden kautta esille jäsenistön osaamista, alan 

arvostusta ja muotoilun yhteiskunnallista vaikuttavuutta   

• Luoda jäsenistöön yhteishenkeä

• Vahvistaa Ornamon asiantuntijabrändiä 

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki 

Edunvalvonnan teemat: Kaikki



Ornamon Design Joulu



Ornamon Design Joulu

TAVOITTEET

• Jäsenten yritysten/tuotteiden myynnin edistäminen. 

Muotoilun ja taidekäsityön esiintuominen suurelle yleisölle

• Jäsenten markkinointi- ja myyntiosaamisen kasvattaminen 

(jäsenkoulutukset markkinoinnista) 

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki

Edunvalvonnan teemat: 

Taiteen ja kulttuurin edistäminen, kannattava yrittäjyys 

Tapahtuman tuotanto ulkoistettu (Lumi Accessories) 

Ornamon kuluna noin kuukauden työpanos  



Ornamon Teosmyynti



Ornamon Teosmyynti

TAVOITTEET

• Lisätä tietoisuutta ornamolaisesta taiteesta 

ja taideteollisesta suunnittelusta 

• Vastata taiteen saatavuuden ja ostamisen haasteisiin, 

tarjota matalan kynnyksen paikka taiteen hankkimiseen 

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki

Edunvalvonnan teemat: Taiteen ja kulttuurin edistäminen, 

kannattava yrittäjyys



Muotoilun korkeakoulutuksen 
kansallinen strategia



Muotoilun korkeakoulutuksen kansallinen strategia

MIKSI

• Muotoilun valtakunnallisen korkeakoulutuksen kehittämistoimenpiteet 

vaativat kokonaiskoordinointia tilanteessa, jossa muotoilijan ammattikuva 

on suuressa muutoksessa ja kulttuurialan koulutukseen kohdistuu 

taloudellisia haasteita. 

TAVOITTEET

• Kootaan valtakunnallinen muotoilun profiilikartta ja perustetaan muotoilun 

korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä ja yhteinen strategia

• Luodaan edellytykset kansainvälisesti arvostetun suomalaisen muotoilun 

korkeakoulutuksen kansallinen profiilin kehittymiselle.

Kohderyhmät jäsenistössä:

Koko alan jäsenistö

Edunvalvonnan teemat: Suunnittelun laatu ja ammattimaisten 

pelisääntöjen edistäminen



Materiasta aineettomaan arvonluontiin 
– Digitaalinen IPR-ympäristö



Materiasta aineettomaan arvonluontiin – Digitaalinen 
IPR-ympäristö

TAVOITTEET

• Luoda luoville ja tietointensiivisille aloille digitaalinen ympäristö tuotteiden 

ja palvelujen immateriaali- ja sopimusoikeuksista

• Yhteistyössä hankkeen kumppanien kanssa (AKY) luoda uudenlainen, 

helposti lähestyttävän ja jatkuvasti saatavilla olevan IPR-alusta yrittäjille 

• Kytkeä tosielämän esimerkkitapaukset (videot) konkreettisiin ohjeisiin ja 

sopimusmalleihin (kootaan jo olemassa olevat tietolähteet)

• Auttaa yrittäjää ja tietointensiivisen alan toimijaa hahmottamaan 

aineettomien oikeuksien tuomat kasvumahdollisuudet ja ryhtymään 

käytännön toimiin oman toimintansa suojaamiseksi ja hyödyntämiseksi

Kohderyhmät jäsenistössä:

Mikroyrittäjät ja freelancerit, yrittäjät ja palkansaajat

Edunvalvonnan teemat: Aineetonta arvoa muotoilusta, kannattava 

yrittäjyys, ammattimaisten pelisääntöjen edistäminen



Design or Die



Design or Die – Luovasta osaamisesta uutta arvoa ja kilpailukykyä 

TAVOITTEET

• Lisätä aineettoman arvonluonnin ymmärrystä 

• Antaa muotoilijoille, muotoilualan opiskelijoille ja yrityksille tietoa ja välineitä 

liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi IPR-suojaamisen ja -portfolioajattelun, 

lisensoinnin, sopimustoiminnan ja laskutuksen avulla

• Mallintaa IPR-perustaisen liiketoiminnan periaatteita ja mahdollisia 

ansaintalogiikoita yritysten käyttöön yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa

• Lisätä muotoilun käyttöä IPR-intensiivisissä start up -yrityksissä

• Parantaa muotoilijoiden työllisyystilannetta

Kohderyhmät jäsenistössä: Opiskelijat ja vastavalmistuneet, mikroyrittäjät 

ja freelancerit, yrittäjät ja muotoilujohtajat 

Edunvalvonnan teemat: Aineetonta arvoa muotoilusta, kannattava 

yrittäjyys, muotoilualan koulutuksen kehittäminen, muotoilutyön uudet 

muodot



City Drivers
Vaikuttavaa vuoropuhelua 

muotoiluhankintoihin



City Drivers
Vaikuttavaa vuoropuhelua muotoiluhankintoihin

TAVOITTEET

• Lisätä muotoilun ja luova suunnittelun hyödyntämistä ja 

muotoiluhankintoihin soveltuvia hankinta- ja toimintatapoja julkisella 

sektorilla

• Kouluttaa yhä useampia muotoiluyrityksiä osallistumaan 

julkisen sektorin kilpailutuksiin

• Kouluttaa julkisen sektorin tilaajia

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki yrittäjät, osa palkansaajista

Edunvalvonnan teema: Julkisten hankintojen kehittäminen



Luovan suunnittelun konseptointi –
Taiteen talousvaikutukset rakennetussa 

ympäristössä



Luovan suunnittelun konseptointi –
Taiteen talousvaikutukset rakennetussa ympäristössä
TAVOITTEET

• Rakentaa alalle toimiva elinkeinorakenne, että muotoilun ja taiteen käyttö rakennus-

ja väylähankkeiden osana muuttuu pysyväksi toimintatavaksi

• Saada tietoa taiteen taloudellisesta ja laadullisesta vaikuttavuudesta. Selvittää 

rakennuksissa ja elinympäristössä olevan taiteen yhteys asuntojen hintoihin ja 

alueiden arvonnousuun 

• Mahdollistaa tiiviimpi yhteistyö muotoilu-, taide- ja rakennusalojen välillä

• Tuottaa tietoa rakennushankkeissa toimiville ja kuntapäättäjille, jotta ammattimaisen 

muotoilun ja taiteen kysyntä rakentamisessa ja aluekehityshankkeissa lisääntyy
ESR hankkeen työpaketit

1 Taidekonsulttitoimialan kehittäminen

2 Luovan suunnittelun konseptointi ja Taiteen talousvaikutukset rakennetussa ympäristössä

3 Taiteilijoiden osaaminen, tiimityömallit ja vuorovaikutus

4 Hankekoordinointi ja viestintä

Kohderyhmät jäsenistössä: Taiteilijat, muotoilijat ja sisustusarkkitehdit

Edunvalvonnan teemat: Kulttuurin edistäminen, taiteen saavutettavuus, monimuotoistuva työelämä

Toiminnan osa-alueet, joihin linkittyy: 

• Prosenttiperiaatteen integroiminen julkiselle ja yksityiselle sektorille

• Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019



Rakennetun omaisuuden tila 
ROTI 2019



Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019

TAVOITTEET

• Arkkitehtuuri, suunnittelu, muotoilu ja taide -paneelin jatko ROTI-prosessissa 

• Laadukkaan ympäristön kehittämisen seuranta ROTI 2017 ARTS-paneelin tuloksesta 

käsin: ”Luova suunnittelu rakennusprosessien uudistamisessa”

• Taide- ja muotoilualan asiantuntijoiden osallistumisen koordinointi ROTI -arviointiin.

• Vaikuttaa rakennuttajiin, heidän toimialajärjestöihinsä ja päätöksentekijöihin, jotta 

taiteen ja suunnittelun hyödyntäminen kaavoituksessa, rakentamisessa ja 

aluesuunnittelussa lisääntyisi

• ROTI tuottaa tietoa kuntapäättäjille taiteen vaikutuksesta rakennetussa ympäristössä

• Integroida tilaajatahot taiteen hyödyntämisen edistäjiksi rakentamisen kentällä

Kohderyhmät jäsenistössä: Taiteilijat sekä rakentamishankkeiden valmistelu- ja suunnittelutehtävissä, 

rakennuttaja-konsulttiyrityksissä, arkkitehtitoimistoissa ja kuntien rakennusvirastoissa työskentelevät 

jäsenet, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Erityisesti sisustusarkkitehdit ja teolliset muotoilijat  

Edunvalvonnan teemat: Kulttuurin ja taiteen edistäminen, monimuotoistuva työelämä

Toiminnan osa-alueet, joihin linkittyy:

• Taiteen saavutettavuuden lisääntyminen

• Prosenttiperiaatteen integroiminen rakennushankkeisiin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla 

Monimuotoistuva työelämä



Visuaalisen taiteen 
markkinoiden kehittäminen



Visuaalisen taiteen markkinoiden kehittäminen

TAVOITTEET

• Laajentaa kotimaista ja kansainvälistä myyntiverkostoa sekä 

mm. agentti- ja galleriatoiminnan kehitystä 

• Jatkaa visuaalisen taiteen kotimarkkinoiden kehittämistä yhteistyössä 

muiden taiteen kentän toimijoiden kanssa 

• Toimia yhteyshenkilönä taiteilijoiden ja yritysten välillä sekä edistää 

taiteilijoiden yhteistyötä eri toimialojen kanssa (mm. Galleristit ry, Suomen 

kulttuuri-instituutit, Suomen suurlähetystöt ja pohjoismaiset järjestöt) 

• Sisällyttää Ornamon edustamat alat Finnpron tuleviin ohjelmiin 

(neuvottelut Tekesin, OKM:n ja TEM:n kanssa) 

Kohderyhmät jäsenistössä: Taiteilijat 

Edunvalvonnan teemat: Kannattava yrittäjyys, ammattimaisten pelisääntöjen edistäminen, 

julkisten hankintojen kehittäminen, kulttuurin ja taiteen edistäminen, monimuotoistuva työelämä 

Toiminnan osa-alueet, joihin linkittyy:

• Näyttelypalkkiosopimuksen käytön juurruttaminen

• Kansainvälinen yhteistyö mm. WCC Euroopan (World Craft Council) sekä NNCA 

(Nordic Network of Crafts Associations)



Taiteilijan mentorointi –
Kansainväliset taidemarkkinat



Taiteilijan mentorointi –
Kansainväliset taidemarkkinat

TAVOITTEET

• Kasvattaa kansainvälistä verkostoa ja ulkomaisten kuraattorien vierailuja 

sekä taiteilijoiden näkyvyyttä kansainvälisellä kentällä

• Lisätä jäsenten taitoja toimia kansainvälisellä kentällä

• Tukea jäsenistöä työelämän muutoksessa

• Tukea kehitystä, jossa taiteilijan ammattitaidon hyödyntäminen lisääntyy 

eri toimialoilla samalla kun taiteilijoiden ammatillinen työnkuva laajenee 

ja ansaintamallit monipuolistuvat

Kohderyhmät jäsenistössä: Kaikki

Edunvalvonnan teema: Luovan työn vaikuttavuus, 

Monimuotoistuva työelämä, Kansainvälistyminen 



Kansallinen keramiikka näyttely –
IAC konferenssi 2020



Kansallinen keramiikka näyttely –
IAC konferenssi 2020 – Rovaniemi / Posio

TAVOITTEET

Näyttely

• Esittelee korkeatasoisen kokonaisuuden suomalaista nykykeramiikkaa 

globaalissa kontekstissa

• Kyseenalaistaa rakentavasti mutta positiivisessa hengessä juurtuneita 

käsityksiä keramiikasta ja toimii keskustelun herättäjänä alan sisällä 

sekä suuren yleisön keskuudessa

• Luo uusia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia 

kansainväliselle kentälle konferenssi

• Tuo esiin teknologista, kulttuurista sekä sosiaalista muutosta muotoilun ja 

taiteen näkökulmasta

• Toimii vaikuttamisen välineenä tuomalla esiin alan ajankohtaisia ilmiöitä 

ja projekteja, kuten keramiikka-alan ammatillisten toimintaedellytysten 

kehittäminen

Kohderyhmät jäsenistössä: Taiteilijat / Keraamikot 

Edunvalvonnan teemat: Teemat esillä oheistapahtumissa 



Muotoilu ❤ Bisnes



Muotoilu ❤ Bisnes -selvitykset opinnäytetöinä

TAVOITTEET

• Selvitys 1: Miten muotoilijavetoiset yritykset voivat vahvistaa tiimiään ja 

kasvattaa myyntiä? 

• Selvitys 2: Yritystoiminnan kasvattaminen vaatetusalalla – Itsensä 

työllistämisestä yrittäjäksi.

Kohderyhmät jäsenistössä: Yrittäjät, jotka tuottavat tuotteita

Toteuttajat: 1. Tanna Rantanen (LAUREA) , 2. Laura Nieminen (HAMK) 

Edunvalvonnan teema: Kannattava yrittäjyys



Muotoilukasvatus



Ornamon ja Designmuseon Muotoilukasvatus -hanke

TAVOITTEET

• Edistää jäsenistön työllistymistä muotoilukasvatustyöhön 

Tuoda esiin muotoilukasvatuksen parissa työskenteleviä jäseniä 

• Edistää muotoilupolku-työkalun käyttöä kouluissa ja muotoilukasvatuksen 

toteutumista kouluissa 

Kohderyhmät jäsenistössä: Opettajat, yrittäjät, freelancerit 

Edunvalvonnan teema: Muotoilualan koulutus



Crossing borders
through Design



Crossing Borders through Design

Tutkimus- ja verkostoitumishanke

TAVOITTEET 

Edistää Suomessa toimivien muotoilijoiden ja maahanmuuttajien 

yhteistyötä. Edistää jäsenten liiketoimintaa. Verkostoi. 

Liittyy vuonna 2017 järjestettyyn Enter and Encounter -näyttelyn 

oheistapahtumaan Crossing Borders yhdessä Designmuseon ja  

Arkkitehtuurimuseon kanssa.

Kohderyhmät jäsenistössä: Mikroyrittäjät, tuotantoyritykset

Edunvalvonnan teemat: Kannattava yrittäjyys, Kulttuurin ja taiteen 

edistäminen



Sähköinen äänestys



Sähköinen äänestys

TAVOITTEET

• Pyritään nostamaan äänestysprosenttia Ornamon sääntömääräisissä 

kokouksissa 

Kohderyhmät jäsenistössä: Koko jäsenistö 

Edunvalvonnan teemat: Kaikki. Mitä suurempi osa jäsenistöstä vaikuttaa 

järjestössä, sitä vaikuttavampia edunvalvojia olemme.



Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
Annankatu 16 B 35-36
00120 Helsinki
ornamo.fi | finnishdesigners.fi


