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1. Ornamon toiminnan lähtökohdat ja painopisteet  
 
 

 
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo toimii muotoilu- ja taideteollisuusalojen ammattilaisten 
valtakunnallisena keskusjärjestönä. Ornamo toteuttaa tehtäväänsä edunvalvontatyöllä, 
koulutuksella, tutkimuksella ja tiedotustoiminnalla, jonka kautta se tuo esille ammattikunnan 
merkitystä ja muotoilun vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Ornamo edustaa alan asiantuntemusta 
kotimaassa ja ulkomailla. 
 
Ornamon jäsenet työskentelevät monialaisella muotoilun kentällä, jossa perinteiset ammatit 
kehittyvät yhdessä uusien työnkuvien kanssa. Muotoilun ala on murroksessa ja muotoilun käyttö 
laajenee uusille aloille. Tämä muokkaa muotoilijoiden tehtäviä ja Ornamon jäsenkuntaa. 
Digitaalisen yhteiskunnan luomisessa ovat mukana erilaisia käyttöliittymiä, palvelukokemuksia, 
älylaitteita ja pelejä suunnittelevat muotoilijat. Perinteisempiä ammatteja jäsenistössä edustavat 
sisustusarkkitehdit, teolliset ja taideteolliset muotoilijat, tekstiili-, printti- ja vaatesuunnittelijat sekä 
taidekäsityöläiset ja taiteilijat.  
 
 

Muotoilijan tehtävät muutoksessa 
 

 

 

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on vuonna 1911 perustettu 

muotoilijoiden valtakunnallinen toimialajärjestö. 

 Ornamo kehittää muotoilijan ja taiteilijan ammattia  

sekä vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. 
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Muotoilu on suomalaisten teollisuuden uudistamisen luova voima sekä yksi Suomen kulttuurisen 
perustan kivijaloista. Siksi muotoilijoiden, luovan työn tekijöiden, ja kulttuuristen merkityksen 
tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen on keskeistä Suomelle. Muotoilun 
kansantaloudellisten vaikutusten vahvistaminen on oltava Suomen kulttuuripolitiikan keskiössä. 
 
Muotoilulla on keskeinen rooli kehittyvässä yhteiskunnassa. Globaalit haasteet kuten 
väestönkasvu, ilmastonmuutos ja globaali maahanmuutto pakottavat sekä yksityisen että julkisen 
sektorin miettimään toimintaansa uusiksi. Tämän päivän tuotteiden ja palveluiden pitää perustua 
käyttäjälähtöisyydelle ja ihmisymmärrykselle.  
 
Muotoiluosaamista käytetään luomaan resurssiviisaita ratkaisuja, uudistamaan materiaaleja, 
muotoilemaan toimivia julkisia palveluita niukkenevista resursseista ja tuomaan käyttäjän 
näkökulmaa digitalisoitumiseen.  
 
Muotoilun käytön laajeneminen uusille toimialoille lisää muotoilun vaikuttavuutta ja 
yhteiskunnallista merkittävyyttä. Uusista muotoilua hyödyntävistä aloista erityisesti digitaalinen 
suunnittelu, ohjelmisto- ja finanssiala, kaupan ja rakentamisen alat sekä julkinen sektori 
hyödyntävät palvelumuotoilua, digitaalista suunnittelua ja muotoilun menetelmiä laajasti. 
Digitalisaation myötä myös robotiikassa ja keinoälyn hyödyntämisessä käytetään muotoilua.  
 
 
Ornamo-säätiö 
 
Vuonna 1994 perustettu Ornamo-säätiö edistää ja tekee tunnetuksi Ornamon jäsenten työtä ja 
saavutuksia. Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu muotoilualan rahastoja ja testamentteja, joiden 
tuotosta säätiö jakaa vuosittain työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja 
muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja 
voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. 
 
 

1.1. Visio, missio, arvot ja toimintatapa 
 

ORNAMO MUOTOILUN ASIANTUNTIJAYHTEISÖN YHDISTÄVÄNÄ VOIMANA 
Visio: Olemme yhtenäinen muotoilun arvostettujen ammattilaisten asiantuntijayhteisö, joka tuottaa 
olennaista hyötyä jäsenilleen ja keskeisille sidosryhmilleen. 

TULEVAISUUDESSA MUOTOILU ON KAIKKIALLA 
Missio: Ornamo tukee jäsenten ammattimaista työskentelyä, kehittää alan ammatillista osaamista, 
edistää muotoilualan kestävän kehityksen ja etiikan periaatteiden mukaisesti.  

ARVOT – KOKO MUOTOILUALAA TASAVERTAISESTI EDISTÄMÄSSÄ 
Ornamon arvot muodostavat toimintakulttuurin perustan. Ne ohjaavat Ornamon henkilöstön ja 
Ornamon piirissä toimivien käyttäytymistä ja toimintaa. Arvojen tehtävä on auttaa meitä 
saavuttamaan tavoitteemme muuttuvassa toimintaympäristössä. 
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Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa painottuu 
vuonna 2018 ammattimaisen työn, ammattietiikan ja monimuotoisen yrittäjyyden teemaa sekä 
uusien muotoilun sovellusalueiden ja muotoilijoiden roolien esiin nostaminen.  

Vuoden 2018 aikana vahvistetaan Ornamon asiantuntijaosaamista sekä keskitytään asiantunti-
jatyössä jäsenten palvelemiseen ja muotoilualan keskeisten haasteiden tunnistamiseen.  

Tavoitteena on parantaa jäsenneuvonnan, jäsenpalveluiden, viestinnän ja edunvalvonnan 
sisältöjä. Niiden kautta nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamista ja 
ammatti-taitoa sekä vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden suunnittelu- ja taidealojen 
rinnalla ja Ornamon brändiä luotettavana asiantuntijayhteisönä.  

Työn vaikuttavuuden parantamiseksi Ornamo tiivistää yhteistyötään suunnittelun eri toimialojen 
kanssa, keskittyen yhteistyöhön nykyisten ja ennakoitujen muotoiluintensiivisten alojen kanssa.  

Työn tueksi tarvitaan perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja hankerahoitusta. Hanke-
toiminta perustuu vaikuttavuuteen; hankkeiden avulla parannetaan alan työllistymis- ja yrittäjyys-
mahdollisuuksia. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kehitetään alalle sopivia rahoitusohjelmia 
sekä edesautetaan alan ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (Ely,  
Tekes, Finpro rakennerahastot, taiteen kansainvälistymisrahoitus) piiriin.  

Hanketoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilijoiden ja muotoiluyritysten sekä muiden 
suunnittelualojen yritysten yhteistoimintaa. Samalla pyritään tukemaan muotoilijoiden 
liiketoimintaa, työllistymistä ja kansainvälistymistä.  

Vuonna 2018 painottuu myös muutosviestintä. Ornamo vankistaa asemaansa murroksessa 
olevalla muotoilun alalla mahdollisella nimenmuutoksella (jäsenistön äänestykseen perustuen), 
ottamalla käyttöön yritysjäsenyyden sekä huomiomalla muotoilun uudet käyttöalueet ja 
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ammattiryhmät jäsenrekrytoinnissaan, jäsenpalveluissaan ja viestinnässään. Kansainvälisyydelle 
annetaan lisää painoarvoa.  

 

 

Muotoilun käyttö laajenee uusille alueille 
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1.2. Toiminnan painopisteet ja perusteet 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

- Ornamon päivitetyn strategian 2017-2020 jalkauttaminen jäsenistön keskuudessa 
koulutuksen ja vaikuttamisen avulla. 

- Jäsenpalveluiden laadun, saavutettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen muotoilijan ja 
taiteilijan ammatin tukemiseksi. Jäsenpito.  

*Kehitetään jäsenyyttä vastaamaan entistä paremmin toimintakentän tarpeita. Otetaan uutena 
jäsenyysmuotona käyttöön yritysjäsenyys, jonka myötä Ornamo pystyy paremmin seuramaan  
ja  ennakoimaan alan muutoksia ja reagoimaan niihin sekä tukemaan liiketoiminnan kehittämistä.  

*Kehitetään jäsenistön koulutusta ja neuvontaa, jotka ovat tärkeä osa edunvalvontatyötä. 
Varmistetaan, että koulutus huomioi laajasti muotoilijoiden ja taiteiijoiden monipuolistuvan 
työkentän tarpeet sekä tukee luovan työn edellytyksiä alan rakennemuutoksen keskellä. 
Huomioidaan jäsenkoulutuksissa erityisesti seuraavat aihepiirit: aineeton arvoluonti, 
sopimusneuvottelut, taide rakennushankkeissa, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys, rahoitusväylien 
hyödyntäminen, kansainvälistyminen ja globaali verkkotoimijuus. Koulutuksia kehitetään 
vuosittaisen tutkimustiedon pohjalta.  

 
- Edunvalvonta ja alan kehittäminen: kannattavan liiketoiminnan ja ansainnan parantaminen 
sekä jäsenistön työkentän laajentaminen  
 
*Kehitetään alan yritysten liiketoimintaosaamista. Palveluliiketoimintaa mallinnetaan ja  
hyviksi havaittujen malleja levitetään alan yrityksille yrittäjyysjaoston kokemukseen nojaten. 

 

Toimintakauden 2018 painopisteet 

1 Jäsenyyden edistäminen – arvostettu asiantuntijuus 

2 Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen ja kansainvälistyminen 

– luovasta työstä kilpailukykyä 

3 Taiteilijoiden ammatin ja taiteen rahoituksen kehittäminen  

– taiteilijuus ammattina 2020 

4 Organisaation kehittäminen ja resursointi  

– vaikuttavuutta ja arvostusta yhdessä toimien 

 



 

 

 

8 

*Laskutuslogiikan muutosmahdollisuuksia kartoitetaan ja luodaan ansaintalogiikka- ja 
työprosessiohjeistus Ornamon yritysjaoston kokemukseen nojaten. 

*Uudistetaan muotoilualan sopimusmallit sekä laaditaan sopimuksille soveltamisohjeet tekijöiden 
ansaintalogiikan parantamiseksi. Kehitetään erityisesti englanninkielisiä ja kansainväliseen 
toimintaan suunnattuja sopimuspohjia.  

*Luodaan mikroyrityksille alan sisäisiä verkostoja, jotka tähtäävät liiketoimintojen lomittamiseen tai 
yhdistämiseen. Järjestetään monialaisia verkostoitumistilaisuuksia ja kutsutaan enemmän 
liiketalouden ammattilaisia Ornamon tapahtumiin. Kerätään Ornamolle tehtyjen 
opinnäytetöiden/selvitysten avulla ajankohtaista tietoa yritystoiminnan kehittämisestä. 

- Nostetaan esiin julkisia muotoiluhankintoja nousevana työkenttänä muotoilijoille.  

- Osallistutaan positiivisilla näkökulmilla julkiseen keskusteluun muotoilun murroksessa.  
Vaikutetaan muotoilijoita ja taiteilijoita koskettavaan päätöksentekoon kehittämällä 
vaikuttajaviestintää.  

- Muotoilualan korkeakoulutuksen kansallinen kehittäminen osaamisen laadun ja 
laadullisen työllistymisen parantamiseksi. 

- Muotoilualan yritysten kansainvälistymisen tukeminen alan vaikuttavuuden edistämiseksi.  

 

1.3. Muotoilualan keskeinen toimintaympäristö vuonna 2018 
 

 

 
 
Ornamon tuoreimman, kesällä 2017 toteutetun suhdannekatsauksen mukaan muotoilualan 
yrityksen arvioivat näkymiään myönteisesti tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Kasvuhaluisia 
yrityksiä löytyy muotoiluyrityksistä enemmän kuin pk-sektorilta keskimäärin ja dynaamisen alan 
kasvuhakuisuus on nousussa. 61 prosenttia Ornamon vuoden 2017 suhdannekyselyihin 

 

Muotoilualan kasvu keskittyy yhä enemmän muotoilupalveluja  

tarjoaviin suunnitteluyrityksiin. Samaan aikaan perinteisen muotoilutuotteita 

valmistavan teollisuuden liikevaihto ja toiminta  

on laskussa ja muotoilun laajenee uusille toimialoille. Alan kasvuhakuisuus 

on kuitenkin nousussa:  

Ornamon vuoden 2017 suhdannekatsauksen mukaan alalta löytyy 

kasvuhaluisia yrityksiä enemmän kuin pk-sektorilta keskimäärin. 
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osallistuneista yrittäjistä kertoi kesäkuussa, että liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Liikevaihdon pienenemisestä ilmoitti vain viisi prosenttia vastaajista. Kehityksen 
suunta on selkeä, sillä viime vuonna liikevaihdon supistumisesta kertoneita oli lähes neljännes 
yrityksistä. 
 

 

 
 

Työllisyystilanne 
 
Koko muotoiluala työllisti kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 19 600 henkilöä vuonna 2014, 
mistä valtaosa syntyy muotoiluintensiivisestä teollisuudesta. Työllisten määrä on laskenut: vuonna 
2012 yritysten työllisyys oli kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 22 100 henkilöä. Suomen 
yritysten kokonaistyöllisyydestä muotoiluala muodosti noin 1,6 prosenttia ja liikevaihdosta 0,9 
prosenttia.  
 
Yleinen taloustilanne näkyy muotoilualalla. Alan työllisyysaste on laskenut ja yritysten vaihtuvuus 
kasvanut. Muotoilijoiden työttömyystilanne on muihin suunnittelualoihin verrattuna keskimääräistä 
korkeampi. Työttömyysaste oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan 15 prosenttia vuonna 
2015. Teollisuuden toimialojen rakenteellisten uudistusten seurauksena irtisanomisten määrä on 
korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Muotoilijoiden työttömyys on kasvanut noin prosentin 
vuosivauhtia.  
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Muotoilualan toimipaikkojen työllisyys oli Suomessa kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 
noin 54 200 henkilöä vuonna 2015. Työllisten määrä kasvoi 4,2 prosenttia vuosina 2010 -15. 
Määrällinen ja suhteellinen henkilöstön lisäys oli suurinta digitaalisessa muotoilussa lukuun 
ottamatta pientä metallituotteiden valmistuksen toimialaa ja myös muotoilutoimistoissa työllisyyden 
kasvu oli lähes 20 prosenttia. Taideteosten luonnissa ja kaikilla muilla muotoiluintensiivisen 
teollisuuden aloilla paitsi vaatteiden ja metallituotteiden valmistuksessa työllisyys aleni. 
 
Muotoilun toimialat ovat hyvin pienyritysvaltaista toimintaa, sillä pääosa yrityksistä työllistää vain 
omistajayrittäjän itsensä. Tästä huolimatta alle kymmenen henkilön yrityksiin kertyy keskimäärin 
vain vajaa kolmannes muotoilualojen työllisyydestä ja neljännes liikevaihdosta. Alan haasteena 
ovat pienten muotoiluyritysten kannattavuusongelmat sekä kysynnän ja työn tuottavuuden 
heikkous. Ala on suhdanneherkkä, mikä näkyy yritysten lyhytikäisyytenä.   
 
 

Alan avautuminen ja kilpailutilanne   
 
Perinteisiä muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden alamäen lisäksi alaa haastaa 
suunnitteluosaamisen kilpailun koveneminen. Muotoilupalveluja tarjoavat suunnitteluyritykset 
kohtaavat uudenlaisia haasteita, kun samoista toimeksiannoista kilpailevat enenevissä määrin 
myös muut tieto- ja osaamisintensiiviset konsulttiyritykset.  
 
Samaan aikaan muotoilua käyttävät yritykset vaihtavat ostopalvelut sisäisiin muotoiluyksiköihin ja 
yhtenä tulevaisuusskenaariona onkin, että pienet muotoilupalveluyritykset tullaan ostamaan osaksi 
suurempia organisaatioita sisäisiksi palveluntuottajiksi. 
 
Muotoilupalveluyritysten osaamisen laatua tulee edistää korkea- ja täydennyskoulutuksen avulla. 
Nosteessa olevan muotoilun koulutuksen korkeasta tasosta on pidettävä huolta.  
 
Palvelumuotoilua tehdään monimuotoistuvalla toimintakentällä monenlaisella ja -tasoisella 
osaamisella, mikä haastaa muotoilualan eheyttä. Tiedon kerääminen alasta vaatii uudenlaista 
koordinaatiota kun palveluita ei enää tuoteta vain muotoilun toimialalla vaan myös vaikkapa 
ohjelmistoalalla ja liikkeenjohdon konsultoinnin alalla.  
 
Muotoilijoiden osaaminen korostuu haastavassa toimintaympäristössä. Koulutuksen muuttaminen 
vastaamaan uudenlaista kysyntää haastaa koko alaa. Tällä hetkellä muotoilualalla on havaittavissa 
selkeä kohtaanto-ongelma: koulutuksessa on reagoitu liian hitaasti osaamisen tason muuttumiseen 
muotoilijoiden siirtyessä uusille toimialueille muotoiluajattelun, palvelumuotoilun ja strategisen 
suunnittelun pariin.  

Ornamon tavoitteena on saada muotoilun käyttö keskeiseksi osaksi muotoilua käyttävien alojen 
liiketoimintaan. Muotoilu- ja taidepalveluiden räätälöiminen asiakaslähtöisesti varmistaa 
muotoiluintensiivisten toimialojen integraation teollisuuteen, palvelualoille, kaupanalalle ja 
rakentamisen sektorille.  
 
Ornamolla on tärkeä rooli toimialan muutokseen liittyvässä keskustelussa. Ornamon tuo esiin 
muotoilun uusia sovellusalueita – alan historiaa ja perinteisten alojen arvoa unohtamatta.  
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Yleinen taloustilanne ja valtion kulttuuribudjetin leikkaukset   
 
Taloustilanne on pitkään johtanut yritysten varovaisuuteen uusien investointien osalta. Vuoden 
2017 toimialakatsauksessa näkyy positiivinen käänne muotoilupaveluiden ostamisessa. Ornamo 
seuraa tilannetta alan pk-suhdannekyselyn avulla.  

Varovaisen kasvun trendi koskee myös taidehankintoja, mukaan lukien valtion taideostot. Valtion 
taidemuseo ja Kansallisgallerian rahoitus on siirtynyt veikkausvoittorahoilla rahoitettavaksi. Tämä 
haastaa valtion taideostojen päätöksenteon ja rahoituksen. Yksityisten markkinoiden edistäminen 
on entistä keskeisempää.  

Taideteollisen alan työpaikat ovat vähentyneet. Freelancer-yrittäjyys, alihankintatoiminta ja 
muotoilijoiden osuus muilla toimialoilla ovat sen sijaan kasvussa. Suunta näyttää jatkuvan, kun 
muotoilua on ryhdytty soveltamaan kaikilla toimialoilla ja yritykset ulkoistavat muotoiluosaamistaan.  

Valtion kulttuuribudjetin leikkaukset heijastuvat taideteollisen taiteen asemaan. Samaan aikaan 
ministeriö on hakenut alan työllistymiseen ja kulttuuripohjan vahvistamiseen uudenlaisia 
mahdollisuuksia luovan talouden hankkeillaan. Taiteilijoiden määrä muotoilualalla on kasvussa. 
Haasteena ovat kuitenkin taideteollisuuden kansainvälistymistoimenpiteet, joilla ei ole samanlaista 
rakennetta kuin muilla taiteen aloilla. Kotimarkkinoiden pienuus edellyttää kotimarkkinoiden 
kehittämistä yhteistyössä välittäjäportaan, museoiden ja kaupallisten myyntikanavien kanssa sekä 
aktiivista osallistumista kansainvälisillä taiteen markkinoilla.  

Mikäli kulttuuripohjaa ja sen vaikuttavuutta halutaan vahvistaa, se edellyttää markkinoiden 
avaamista suomalaiselle taiteelle ja kulttuurille ulkomailla. 
 
Muotoilun alalta puuttuu kansainvälisen viennin tiedotuskeskus, minkä vuoksi muotoilualan vienti ei 
voi yltää samalle tasolle muiden taiteen alojen kanssa. Oramo pitää investointeja muotoiluvientiin 
keskeisinä.  

 

Ornamon talous 
 
Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa jäsenmaksutulojen ja valtionavustuksen ansiosta.  

Ornamon muotoilualaa ja muotoilija-ammattia kehittävät hankkeet toteutetaan ulkopuolisen 
hankerahan avulla. Yhdistyksen toiminnassa jäsenmaksut ovat kuitenkin aina keskeisin tulonlähde.  
 
Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi jäsenrekrytointi hankkeistetaan 
vuonna 2018. Hankkeessa huomioidaan yritysjäsenyyden mahdollisuus. Ornamon tavoitteena on 
olla muotoilualan edustuksellinen järjestö. 
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Muotoilualan haasteet nykyisessä toimintaympäristössä 
 
 

1 Haastava työllistymis- ja markkinatilanne työntekijöillä ja yrittäjillä 

 
2 Muotoilualan yritysten työn tuottavuudessa ja toiminnan kannattavuudessa parannettavaa 

 
3 Alan avautuminen ja kilpailun koveneminen: samoista toimeksiannoista 

muotoilupalveluita tarjoavien suunnittelutoimistojen kanssa kilpailevat enenevissä 
määrin myös muut tieto- ja osaamisintensiiviset konsulttiyritykset ja osaajat. 
 

4 Alan ammatilliset toimintatavat, jotka haastavat suunnittelijan ja taiteilijan 
ansaintalogiikan 
- eettiset ammattikäytännöt ja suunnitteluprosessin muutos 
- yksityisen ja julkisen sektorin hankinnat, joissa edellytetään korvauksetonta 
suunnittelua 
- aineettomien oikeuksien luovutus sopimuksissa ja niihin perustuvan ansaintalogiikan 
kehittäminen 
- yhteissuunnittelun oikeuksien ja ansainnan kehittäminen  
 

5 Taiteen rahoituksen, taideapurahojen ja valtion taideostojen, leikkausten vaikutus 
ansaintalogiikkaan 
 

6 Taiteen saavutettavuus – taiteen kotimaisen markkinoiden pienuus ja taideteollisen 
taiteen kansainvälinen vienti, jolle ei olemassa vientijärjestelmää kuten muilla 
taidealoilla 
 

7 Veikkausvoittovarojen ja taiteen rahoituksen tulevaisuus 
 
 

 
Ornamon haasteet nykyisessä toimintaympäristössä 
 

1) Jäsenmäärän kasvattaminen edustavuuden kehittämiseksi ja Ornamon talouden 
vahvistamiseksi 
 

2) Ornamon toiminnan resurssien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tukemaan 
muotoilijoiden, taiteilijoiden ja muotoilualan tarpeita  
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2. Jäsenet ja jäsenpalvelu 

Ornamon jäsenet työskentelevät ja opiskelevat monialaisella muotoilun kentällä, jossa perinteiset 

ammatit kehittyvät yhdessä uusien työnkuvien kanssa. Digitaalisen yhteiskunnan luomisessa ovat 

mukana erilaisia käyttöliittymiä, palvelukokemuksia, älylaitteita, elektroniikkaa ja pelejä 

suunnittelevat muotoilijat. Perinteisempiä ammatteja jäsenistössä edustavat sisustusarkkitehdit, 

teolliset ja taideteolliset muotoilijat, tekstiili-,ja vaatesuunnittelijat sekä taidekäsityöläiset ja taiteilijat. 

Muotoilun eri ammatteja laajasti edustavana, alan ainoana toimialajärjestönä Suomessa Ornamolla 

on keskeinen rooli muotoilukentän osaamisen tukemisessa.  

Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten määrän 

noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Vuonna 2018 Ornamossa kehitetään jäsenrakennetta ja 

perustetaan muotoiluyritysjäsenyys. Alan yritysten mahdollisuuksia verkostoitua muiden 

suunnittelualojen kanssa lisätään. Toimintaa ja palveluita on kohdennettava niin, että varsinaisten 

jäsenten määrä jatkaa nousuaan. Kasvun ylläpitämiseksi järjestetään jäsenrekytointikampanja ja 

luodaan Ornamolle jäsenrekrytoinnin toimintamalli osaksi normaalia yhdistystoimintaa.  

Jäsenrekrytoinnin rinnalla kiinnitetään vuonna 2018 erityistä huomiota jäsenpitoon. Jäsenten 

toiveita jäsenpalveluista selvitään säännöllisesti kyselyllä. Eronneiden jäsenten palaute kootaan 

yhteen ja käsitellään säännöllisesti. Jäsenmaksun maksamisen käytäntöä ja jäsenkategorioita 

uudistetaan.  

Yritysjäsenten rekrytointia varten toteutetaan oma kampanja uutena lanseerattavan 

yritysjäsenyyden puitteissa. Opiskelijoiden rekrytointikampanjat taas toteutetaan 

opiskelijatoiminnan ja opiskelijajärjestöyhteistyön kautta. Lisäksi olemassa oleville jäsenille 

järjestetään suosittele jäsenyyttä -kampanja, jolla Ornamon jäsenistö herätetään ymmärtämään, 

miksi jäsenmäärän kasvulla on merkitystä.  

Vuosittaista, systemaattista jäsenrekrytointia varten luodaan toimintamalli, jossa otetaan huomioon 

kunkin kohderyhmän tarpeet ja parhaat ajankohdat rekrytoinnille. Jäsenrekrytoinnin ajankohdat, 

kohderyhmät ja vastuuhenkilöt merkitään toimiston vuosikelloon. 

 

Ornamon 2 600 jäsentä toimivat muotoilun ja taiteen  

kentällä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  

Eri ikäpolvia ja osaamisalueita yhdistävänä järjestönä  

Ornamo kokoaa kentän ammattilaiset yhteen ja luo 

 merkittävän alustan verkostoitumiselle ja toisilta oppimiselle. 
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Jäsenrekrytointimateriaali päivitetään ja kootaan yhteen infopaketiksi, jota on helppo hyödyntää 

kaikissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Muotoilualan tapahtumat ovat jäsenrekrytoinnin kannalta 

tärkeitä, sillä niissä tavoitetaan kootusti alan ihmisiä. Kaikissa tapahtumissa, sekä Ornamon 

omissa että muissa muotoiluvetoisissa tapahtumissa, joissa Ornamo on mukana, toteutetaan 

tilaisuuteen sopivalla tavalla rekrytointipiste. Sen yhteydessä kerätään yhteystietoja potentiaalisilta 

jäseniltä rekrytointia varten. Rekrytointilistojen keräämistä jatketaan lisäksi entiseen malliin koko 

Ornamon henkilökunnan toimesta. 

 

 

Yhdistyksen jäsenpalveluihin kuuluvat ammatillinen edunvalvonta, jäsenneuvonta, lakimiehen 

palvelut, tiedotus, ammatilliset koulutukset, tapahtumat sekä kumppanuustoiminta. Ornamo 

edustaa alan asiantuntemusta kotimaassa ja ulkomailla. Ornamo auttaa jäseniään pysymään 

tuottavan teollisuuden globaalien muutosten syklissä mm. jakamalla tietoa immateriaalisten 

oikeuksien hyödyntämisestä, teollisten menetelmien kehittymisestä ja alan kansainvälisyydestä. 

Jäsenpalveluita toteutetaan sähköpostitse, puhelinneuvonnan, viikkotiedotteen, Ornamon www-

sivujen, sosiaalisen median, Ornamon lehden, koulutusten ja tapahtumien kautta. Ornamon 

jäsensivuille lisätään ajankohtaisia oppaita, julkaisuja, koulutusmateriaaleja ja -videoita sekä 

ohjeita ja linkkejä tukemaan ammatin harjoittamista.  

Ornamon lakimiehen tarjoaman juridinen neuvonta muuttui vuoden 2016 aikana säännölliseksi ja 

kokopäiväiseksi. Neuvonta kattaa henkilökohtaisen juridisen jäsenneuvonnan lisäksi jäsenten 

palkkaneuvonnan ja omien sopimusten tarkistamisen, mikä tekee palvelusta ainutlaatuisen sekä 

Suomessa että kansainvälisesti.  

Ornamon asiantuntijat antavat jäsenille lisäksi neuvontaa liittyen rahoitusten hakemiseen, 

urasuunnitteluun, viestintään ja markkinointiin sekä julkisiin hankintoihin. 

Eri puolella Suomea järjestettävät koulutukset ovat keskeinen osa Ornamon jäsenpalveluita. 

Ornamo järjestää vuoden 2018 aikana lukuisia jäsentapahtumia ja koulutuksia, jotka edistävät 
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jäsenten verkostoitumista sekä ansainnan ja luovan alan pelisääntöjen kehittämistä. 

Koulutustoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.  

Ornamon koulutusten kehittäminen ja koulutusmallin luominen totetutetaan vuonna 2018. 

Koulutuksia toteutetaan Ornamon toimistossa etäyhteysmahdollisuudella sekä aluetoiminnan ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa eri kaupungeissa. Sisällöt suunnitellaan jäsenten tarpeiden 

pohjalta, jäsenpalvelukyselyihin pohjaten. 

Säännöllinen tutkimustoiminta ja monikanavainen jäsenviestintä muodostavat tärkeän tuen 

Ornamon jäsenpalveluille. Yhteinen tahto alan ansainnan ja pelisääntöjen kehittämiseen syntyy 

Ornamon toteuttamien selvitysten ja vaikuttamisen kautta. 

 

2.1. Aluetoiminta  
 

Valtakunnallisena yhdistyksenä Ornamolla on velvollisuus tarjota tukea ja palvelua jäsenille 

asuinalueesta riippumatta. Ornamon jäsenet ovat asiantuntijoita alueiden yritysten tuotteiden ja 

palvelujen sekä taiteen ja taidekäsityön kehittymisessä. He toimivat läänintaiteilijoina sekä ovat 

aktiivisia pienissä paikallisyhdistyksissä, jotka tekevät yhteistyötä Ornamon kanssa.  

Ornamon aluetoiminnan tavoitteena on ulottaa palveluita myös niille alueille, joissa jäsenmäärät 

ovat vähäisempiä ja työn löytyminen haastavampaa. Aluetoiminnan yhteyshenkilöinä vuonna 2018 

toimivat Maiju Kinnunen (Länsi-Suomi), Laura Pakarinen (Itä-Suomi), Taina Laaksonen (Keski-

Suomi) ja Inka Kangasniemi (Pohjois-Suomi). Heidän tehtävänsä on toimia alueen jäsenten 

yhdyshenkilönä, jotta alueelliset tarpeet tulee huomioitua yhdistyksen toiminnassa.  

Alueilla toimivat jäsenet voivat hakea tammikuussa 2018 vapaamuotoisella hakemuksella 

rahoitusta alueidensa toimintaan, joka tukee Ornamon strategiaa. 

Aluetoiminta, yhdessä sähköisten jäsenpalveluiden kassa, helpottavat haja-asutusseutujen 

hyödyntämään Ornamon tarjoamia koulutuksia ja neuvontaa ammatinharjoittamisen tueksi. 

Samalla eri puolilla Suomea toimivian jäsenten tunne osallisuudesta kasvaa.   

Jäsenten näkyvyyttä ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä tuetaan sähköisten jäsenpalveluiden 

sekä Finnishdesigners-palvelun kautta. Palvelu kokoaa Ornamon ammattilaisten ja 

opiskelijajäsenten portfoliot ja verkkokaupat yhteiselle alustalle. 

 

2.2. Opiskelijatoiminta  
 

Ornamon opiskelijatoiminnalla lisätään Ornamon näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa, 

aktivoidaan valtakunnallista muotoilun opiskelijoiden verkostoa sekä luodaan yhteisöllisyyttä 

muotoilun opiskelijoiden keskuuteen ja autetaan opiskelijoita solmimaan yhteyksiä työelämässä 

olevien muotoilun ammattilaisten kanssa.  
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Ornamo jatkaa vuonna 2018 opiskelijatoimintaa yhteistyössä oppilaitosten ja opiskelijayhdistysten 

kanssa. Painopiste on opiskelijayhdistysten kanssa tehtävässä yhteistyössä ja 

opiskelijayhdistysten toiminnan tukemisessa.  

Opiskelijayhdistyksiä tuetaan esimerkiksi järjestämällä yhteistyössä työelämään liittyviä tapahtumia 

ja tarjoamalla tietoa alan ammatillisista käytännöistä. Toiminnassa panostetaan entistä enemmän 

opiskelija-aktiivien mukaan ottamiseen. 

Toiminnan tavoitteena on tukea Ornamon jäsenrekrytointia kasvattamalla opiskelijajäsenten 

määrää ja kannustaa opiskelijajäsenten siirtymistä varsinaisiksi jäseniksi valmistumisen jälkeen. 

Opiskelijatoiminnalla lisätään opiskelijoiden edunvalvontatietoisuutta ja työelämätaitoja.  

Opiskelijat ovat työelämän tulokkaita: heidät tulee saada tietoisiksi alan ammatillisista 

käytännöistä, jotta voidaan turvata muotoilun alalla toimivien palkansaajien, yrittäjien ja 

freelancereiden järjestäytyminen sekä mahdollisuus vaikuttaa heidän kauttaan muotoilun 

yhteiskunnalliseen asemaan sekä muotoilijan ammatin kehittymiseen. 

 

2.3. Yritysjäsenyys 
 

Ornamon vuoden 2016 työmarkkinatutkimuksen mukaan noin 42 % jäsenistä on jossain työuransa 

aikana toiminut yrittäjinä tai freelancereina tai muuten työllistänyt itsensä. Lisäksi yrittäjyys 

kiinnostaa suurta osaa muotoilijoista, ja vastaajista 61 prosenttia toivoo työskentelevänsä koko 

tulevan työuransa joko yrittäjänä tai muuten omaehtoisesti itsensä työllistäjänä. Myös 

jäsenneuvonnassa korostuvat yrittäjien ja itsensä työllistäjien tarpeet. Samaan aikaan muun 

muassa laajemmalle markkinointi- ja viestintäyhteistyölle on selvästi kiinnostusta. 

Yritysjäsenten kasvavan määrän ja lisääntyvän palveluntarpeen täyttämiseksi vuonna 2018 

otetaan käyttöön yritysjäsenyys. Näin varmistetaan, että Ornamo voi myös tulevaisuudessa 

palvella jäseniä mahdollisimman hyvin.  

 

Yritysjäsenyyden tavoitteet 

Yritysjäsenyyden tavoitteena on tarjota entistä laajempia palveluja Ornamon jäsenille. Jäsenyys 

tarjoaa uusille yrityksille mahdollisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä Ornamon kanssa muun 

muassa markkinoinnin ja viestinnän saralla. Tavoitteena on vahvistaa Ornamon roolia 

asiantuntijajärjestönä ja verkostoitua paremmin esimerkiksi Akateemisten Yrittäjien (AKY) 

keskuudessa. Toisaalta muotoiluyrittäjyyttä tukemalla tuetaan yleisesti muotoilualaa, sillä 

tavoitteena on auttaa muotoilualan yrityksiä kasvamaan ja luomaan muun muassa lisää 

työpaikkoja muotoilualalle  
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Yritysjäsenyyden edut 

Yritysjäsenyyden etuihin kuuluvat:   

• Kohdennetut neuvontapalvelut, asiakirjat ja sopimusmallit 

• Laajemmat juridiset palvelut yrityksen tarpeisiin 

• Tiiviimpi markkinointi- ja viestintäyhteistyö, alennuksia ilmoituksista, näkyvyydestä ja 

kilpailukonsultoinnista 

• Laaja verkostoitumismahdollisuus AKY:n kautta 

• AKY:n alaiset palvelut, muun muassa Suomen Yrittäjien palvelupaketti 

• Yrittäjille suunnatut koulutukset ja tapahtumat 

 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksu tulee vaihtelemaan 300 euron ja 3 500 euron välillä riippuen yritysjäsenen koosta. 

Yritysjäsenyys sisältää 1-3 henkilöjäsentä.  

Toimenpiteet Yritysjäsenyyden luomiseksi 

Vaikka nykyisetkin säännöt mahdollistaisivat yritysjäsenyyden kannatusjäsenyyden nimikkeellä, 

yritysjäsenluokka halutaan lisätä omaksi jäsenluokakseen Ornamon sääntöihin. Sääntömuutos 

otetaan ehdotukseksi vuoden 2018 kevätkokoukseen. 
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3. Edunvalvonta 
 

 
 

3.1. Kannattava yrittäjyys 
 

Muotoilun ja visuaalisen taiteen toimialajärjestönä Ornamon yhtenä keskeisenä tehtävänä on 

edistää luovaa taloutta. Hyvin toimiva luova talous mahdollistaa ensinnäkin taiteilijoiden ja luovien 

tekijöiden monipuoliset työllistymismahdollisuudet, ja toisaalta tuo visuaalisen taiteen osaksi yhä 

useamman kansalaisen elämää ja heidän jokapäiväistä arkeaan. Lisäksi luova talous on vahvan ja 

tasapainoisen kulttuuripoliittisen perustan edellytys.  

Ornamon vuoden 2016 työmarkkinatutkimuksen mukaan noin 42 % jäsenistä on jossain työuransa 

aikana toiminut yrittäjinä tai freelancereina tai muuten työllistänyt itsensä. Lisäksi yrittäjyys 

kiinnostaa suurta osaa muotoilijoista. 

Muotoilun ja visuaalisen taiteen menestyminen yksityisillä markkinoilla tarvitsee tuekseen vahvaa 

liiketoimintaosaamista. Kannattavan liiketoiminnan edistäminen tukee luovan työn 

toimintaedellytyksiä. Muotoilualan kysyntä on vahvasti sidoksissa siihen, miten hyvin muotoilua 

osataan hyödyntää muilla toimialoilla ja kuinka vahvaksi asiakkaat kokevat muotoilun merkityksen. 

Ornamon yhtenä edunvalvonnan teemana on kannattavan yrittämisen edistäminen luovan 

talouden alalla. Tämän teeman alla Ornamon tavoitteena on edistää jäsentensä 

liiketoimintaosaamista luovan työn tekijöinä, sekä parantaa työllisyysmahdollisuuksia vaikuttamalla 

muotoilu- ja taidealan rakenteisiin.   

 

Muotoiluala tukee Suomen ja yritysten kilpailukykyä, kasvua ja 

kansainvälistymistä. Alan valtakunnallisena keskusjärjestönä 

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo kehittää muotoilijan ammattia, tuottaa  

tietoa alalta ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa.  

Toimimme jäsentemme edunvalvojana sekä edistämme muotoilualan 

näkymistä ja vaikuttavuutta strategiaamme pohjautuvien teemojen 

mukaisesti. Edunvalvonnan teemoja toteutetaan jäsenpalveluiden, 

kehittämishankkeiden ja vaikuttamisen kautta. 
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Liiketoimintaosaamisen lisäämisen tavoitteena on lisätä erityisesti freelancereiden, mikro- ja pk-

yritysten valmiuksia toimia isompien kilpailijoidensa kanssa samoilla markkinoilla ja parantaa 

heidän mahdollisuuksia saada rahoitusta toiminnalleen myös yksityisiltä markkinoilta.  

Liiketoimintaosaamisen parantamisella vaikutetaan muotoilualan ja visuaalisen taiteen asemaan 

nykyisillä markkinoilla.  

 

Ornamon vaikuttavuustavoitteet kannattavan yrittäjyyden tukemiseksi 

 

LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 

Liiketoimintaosaamisen lisäämisen tavoitteena on lisätä erityisesti freelancereiden, mikro- ja pk-

yritysten valmiuksia toimia isompien kilpailijoidensa kanssa samoilla markkinoilla ja parantaa 

heidän mahdollisuuksia saada rahoitusta toiminnalleen myös yksityisiltä markkinoilta. 

Liiketoimintaosaamisen parantamisella vaikutetaan muotoilualan ja visuaalisen taiteen asemaan 

nykyisillä markkinoilla.  

 

Liiketoimintaosaamisen vaikuttavuustavoitteet jaotellaan seuraavasti: 

1. Muotoilijoiden ansainta, liikevaihto ja muotoiluyritysten kannattavuus on lisääntynyt ja työ on 

tuottavaa. Perusliiketoimintaosaaminen, oman yrittäjyyden tuotteistaminen, markkinointi, 

rahoitusväylien hyödyntäminen, kansainvälistyminen ja globaali verkkotoimijuus, IPR-asioiden 

hallinta ja laskutuslogiikka ovat ammattimaisella tasolla ja erottamaton osa muotoilutoimintaa. 

Julkisiin hankintoihin päästään mukaan säännöllisesti ilman suuria vaikeuksia.  

2. Kokonaisvaltainen prosessienhallinta korostuu muotoilijoiden työssä yksittäisten tuotteiden 

suunnittelun sijaan. 

3. Alan yksipuolista ansaintalogiikkaa kehitetään monin tavoin monipuolisemmaksi ja yritysten 

tuottavuutta ja kasvua tukevaksi esim. kannustamalla muotoiluyrityksiä henkilöstön 

bonusjärjestelmiin ja tulospalkkaukseen. 

4. Muotoilijoiden ja muotoiluyritysten, markkinointi, kommunikaatio- ja koulutustaidot ovat 

ammattimaisella tasolla. 

5. Muotoilijat ja luovan alan tekijät hankkivat asiakkaiden lisäksi myös rahoittajia ja 

yhteistyökumppaneita ja ovat valmiita kasvattamaan yritystään myyntikuntoon, sekä tarvittaessa 

yhdistämään liiketoimintaansa. 

 

KYSYNNÄN KASVATTAMINEN 

Kysynnän kasvattamisella vaikutetaan muotoilualan ja visuaalisen taiteen markkinoihin ja 

markkinarakenteeseen. Tällaisilla toimilla lisätään työllisyyttä ja luodaan edellytyksiä toimia 
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kannattavasti muotoilualalla ja visuaalisten taiteiden parissa myös tulevaisuudessa.  Kysynnän 

kasvattamisella vaikutetaan ennen kaikkea tulevaisuuden markkinoihin.  

 

Kysynnän kasvattamisen vaikuttavuustavoitteet jaotellaan seuraavasti 

1. Kilpailu kovenee ja yhä useamman muun alan yrityksen on tunnustettava, että se ei enää pärjää 

kilpailussa muotoilua käyttävien kilpailijoidensa kanssa, koska kuluttaja valitsee intuitiivisesti 

käyttäjälähtöisimmin suunnitellun tuotteen tai palvelun. Huolellisesti muotoiltu tuotantoprosessi tuo 

esim. ajallista tai logistista säästöä. Tavoitteena on, että yhä useampi asiakasyritys tiedostaa 

muotoilun merkityksen kuluttajan ja asiakkaan ostopäätöksen keskeisenä osa-alueena, ja 

asiakkaat ovat valveutuneempia muotoilun ostajia. 

2. Yhä useampi kunta tarvitsee muotoiluyrityksiä palveluidensa kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. 

Julkisella sektorilla on mahdollista parantaa käyttäjien palvelukokemusta muotoilun avulla ja 

samalla lisätä palveluiden kustannustehokkuutta oikean ajoituksen ja mitoituksen avulla.  

3. Yhteistyö teknologia-alan, start up -yritysten ja rahoittaja- ja sijoittajatahojen kanssa lisää alan 

yleistä nostetta ja vaikuttavuutta, ja pitkällä tähtäimellä myös työmahdollisuuksia ja palkkatasoa. 

Yhteistyö myös viestinnän osalta laajentaa alan näkyvyyttä oikeisiin suuntiin. 

4. Muotoiluyrityksiä tukemalla asiakasalojen mahdollisuudet käyttäjälähtöisiin innovaatioihin 

lisääntyvät. Tavoitteena on että, panostuksia tuottavuutta parantaviin innovaatioihin tehdään 

säännöllisesti ja erityisesti teollisuudenselviytymisedellytykset Suomessa ovat parantuneet. 

 

Keskeisimmät toimenpiteet 

 

LIIKETOIMINTAOSAAMISEEN LIITTYVÄT TOIMET  

 

”Makrotaso” 

-Muotoiluyritysten ansaintalogiikkaa pyritään selvittämään kansainvälisessä tutkimuksessa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia ansaintamalleja muotoiluyrityksillä on käytössään. 

Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vertaamalla niitä myös muiden tietointensiivisten 

alojen käyttämiin ansaintalogiikoihin. Tutkimus toteutaan yhteistyössä Bureau of European Design 

Associations (BEDA) -järjestön kanssa.  

- Tarjotaan jäsenneuvontaa ja koulutuksia perusliiketoimintaosaamisesta, oman yrittäjyyden 

tuotteistamisesta, markkinoinnista, rahoitusväylien hyödyntämisestä, kansainvälistymisestä ja 

globaalista verkkotoimijuudesta, IPR-asioiden hallinnasta ja laskutuslogiikan kyseenalaistamisesta. 

Vuonna 2018 Ornamossa lanseerataan myös uusi jäsenyysmuoto, yritysjäsenyys. Uuden 

jäsenluokan avulla pyritään vastaamaan muotoilualan yrittäjien kasvavaan tarpeeseen laajemmille 

palveluille ja tukifunktioille. 
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Jäsenyritysten toiminnan taso 

-Yritysjäsenyyden palveluihin kuuluvat entistä laajemmat neuvontapalvelut sekä asiakirjapohjat, 

jotka on räätälöity erityisesti muotoilualan yrittäjän tarpeisiin. 

- Liiketoiminta- ja markkinointikoulutusta yhteistyössä liiketoiminnan ammattikorkeakoulujen ja 

korkeakoulujen kanssa. 

- Ornamo jatkaa sopimuskoulutuksiaan ja keskittyy niissä alan käytäntöjen kehittämiseen. 

Sopimusmallien kehityksessä huomioidaan tarpeet kansainvälisille sopimuspohjille. Osana 

yrittäjyys- ja ammatillisten käytäntöjen edistämistyötä luodaan malleja immateriaalisen suunnittelun 

suojaamiseen. Näitä malleja voidaan soveltaa myös tuotesuunnittelun suojaamiseen. 

- Hinnoitteluneuvontaa annetaan osana jäsenneuvontaa ja sitä kehitetään 

työmarkkinatutkimuksesta saadun tiedon perusteella. 

 

KYSYNNÄN KASVATTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMET 

Yhteistyön laajentaminen 

- Vuonna 2017 on saatu hyvää palautetta monialaisista verkostoitumistilaisuuksista. Samaa linjaa 

jatketaan myös vuonna 2018 ja mikroyrityksille luodaan alan sisäisiä verkostoja, jotka tähtäävät 

liiketoimintojen lomittamiseen tai yhdistämiseen. Järjestetään monilaisia verkostoitumistilaisuuksia 

ja kutsutaan enemmän liiketalouden ammattilaisia ja erityisesti start upien edustajia Ornamon 

tapahtumiin. 

- Vuonna 2017 Ornamo on liittynyt Akateemiset Yrittäjät AKY ry:n jäseneksi. AKY:n kanssa 

yhteistyössä Ornamon jäsenet pääsevät verkostoitumaan koulutuksissa ja tapahtumissa, jotka ovat 

suunnattu AKY:n jäsenille yli toimialojen.   

- Ulos laatikosta! Muotoiluyritysten kasvuhanke, mikäli rahoitus järjestyy, yhteistyössä liike- ja 

sijoitustoiminnan ammattilaisten kanssa vuosina 2018–2019. Muotoiluyrityksille hankitaan avuksi 

bisnesammattilaisia, jotka paneutuvat yrityksen liiketoiminnan kasvun parantamiseen. 

Hankkeeseen kuuluu myös koulutusta, joilla laajennetaan yritysten palveluja. 

- Jo vakiintuneen Ornamon Design Joulumyyjäiset -myyntitapahtuman (Helsinki, Lahti) 

markkinointia kehitetään edelleen mahdollisimman kattavan ja ostovoimaisen asiakaskunnan 

löytymiseksi. Myyjille tarjotaan koulutusta some-markkinoinnista ja myynnistä. 
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Markkinoiden kehittäminen 

- Vaikutetaan antamalla julkisia kannanottoja mikroyrittäjien työllistävyyden lisäämiseksi yhdessä 

muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Tärkeimpinä työllistävyyden esteinä yrittäjät näkevät kysynnän 

epäsäännöllisyyden, palkan sivukulut ja irtisanomisriskin epävakaassa taloustilanteessa. 

- Välittäjäportaiden rakentaminen ja kasvun vipuvarsien luominen alalle pitkän tähtäimen 

tavoitteena. 

Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan Visuaalisen taiteen välittäjäportaan liiketoimintakoulutus ja 

taiteen digitaalinen markkinointi -hanke. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Galleristit ry, 

Korutaideyhdistys ry ja Helsingin Taiteilijaseuran yhteistyöhanke on kaksivuotinen. Hankkeessa 

tarjotaan välittäjäportaalle koulutusta liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä lisätään 

välittäjien ja taiteen digitaalista näkyvyyttä. Tavoitteena on visuaalisen taiteen myynnin kasvu.  

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat myyntiworkshopit ja taktinen markkinointi. Hankkeen 

tuloksena saadaan tietoa, kontakteja ja toisinnettavia toimintamalleja, joita koko välittäjäkenttä voi 

käyttää ja joita voi hyödyntää Luovien alojen neuvontapalveluiden kehittämisessä erityisesti 

pienten toimijoiden näkökulmasta. 

 Hankkeessa on kaksi toimenpidekokonaisuutta: 

- Välittäjäportaan liiketoimintaosaamisen koulutus ja kansainväliset mentorit 

- Taidevälittäjien digitaalisen näkyvyyden kehittäminen 

 

 

3.2. Aineetonta arvoa muotoilusta 
 

Luovien alojen yleisenä ominaispiirteenä pidetään palvelujen ja tuotteiden aineettomuutta. 

Kuluttajalle ja käyttäjälle syntyvä arvokokemus muodostuu usein kokonaisuudesta, johon 

vaikuttavat muun muassa muotoilu, helppokäyttöisyys, ekologisuus, kestävyys ja eettisyys. 

Merkittävä osa kulttuurialojen toiminnasta on immateriaalista tuotantoa. Aineettomia oikeuksia 

tuottavana toimialana muotoilu ja visuaalinen taide ovat aineettoman arvonluonnin keskeisiä 

vetureita.   

Muotoilulla on erityisasema luovien alojen keskuudessa, sillä muotoilun suojaaminen nojaa 

tekijänoikeussuojan sijaan erityisesti teollisoikeudellisen suojan varaan. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että muotoilijan on etupainoisesti osattava suojata mallinsa kaikilla niillä 

markkina-alueilla, joilla haluaa toimia.  

Globaali trendi on, että muotoiluintensiivinen toiminta keskittyy perinteisen ansaintalogiikan 

muuttuessa yhä vahvemmin aineettomien oikeuksien kuten tekijänoikeuden, mallisuojan ja 

tavaramerkin hyödyntämiseen.  
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Muotoilu ja visuaalinen taide ovat tärkeä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, ja vain niiden riittävällä 

suojaamisella ja hyödyntämisellä varmistamme luovan työn tekemisen edellytykset ja kulttuurin 

vahvan ja elinvoimaisen perustan myös tulevaisuudessa. 

Ornamon keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet aineettomalle arvonluonnille 

- Aineettomaan omaisuuteen perustuva luova talous on vahva ja elinvoimainen. Aineettoman arvon 

luominen ja hyödyntäminen lisäävät työmahdollisuuksia ja levittävät muotoilusta saatavaa 

lisäarvoa laajemmalle asiakas- ja käyttäjäkunnalle. 

- Aineettoman arvonluonnin kansantaloudelliset vaikutukset pystytään osoittamaan luvuin ja 

esimerkkitapauksin. Muotoilualalla havaitaan yhteiskunnan suuret kehityskaaret ja kyetään 

hyödyntämään niitä toiminnan kehittämisessä. 

 

- Muotoilijat, visuaaliset taiteilijat ja muut luovat tekijät sekä näiden alojen opiskelijat tuntevat hyvin 

eri suojaamisen muodot ja hyödyntävät niin monipuolisesti. Aineettomien oikeuksien suojaaminen, 

hyödyntäminen ja hallinnoiminen on suunnitelmallista ja harkittua.  

 

Keskeisimmät toimenpiteet 

Ornamo aloitti vuonna 2016 viiden vuoden tutkimus- ja kehittämisohjelman Aineetonta arvoa 

muotoilusta, jonka tavoitteena on lisätä muotoilun ja luovan osaamisen mahdollisuuksien 

tunnistamista ja hyödyntämistä kilpailukykytekijänä eri toimialojen yritysten, yhteisöjen ja 

strategisten verkostojen kanssa. Vuonna 2018 jatkuu ESR- ja valtiorahoitteinen Design or Die -

hanke (9/2016-12/2018), joka toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, Lapin 

yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa.  

Säännöllisellä juridisella jäsenneuvonnalla annetaan konkreettisia neuvoja jäsenille siitä, mistä 

aineeton omaisuus muodostuu ja miten aineeton omaisuus kannattaa suojata. Lisäksi neuvotaan 

aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä osana liiketoimintaa. Suoralla oikeudellisella 

jäsenneuvonnalla on erittäin tärkeä osuus aineettoman omaisuuden suojaamisessa oikea-

aikaisesti ja tehokkaasti. 

 Osana viiden vuoden hanketta kerätään yhä kattavampaa tietoa aineettoman arvon ja muotoilun 

merkityksestä yrityksen arvoajurina ja rahoituksen saantiedellytyksenä. Seurataan myös jatkuvasti 

julkaistavia tutkimuksia ja pyritään lisäämään tietoa aineettoman omaisuuden merkityksestä 

hyödyntämällä olemassa olevaa tietoa. Tarjoamme sekä muotoiluyrityksille että niiden 

asiakasyrityksille ajantasaista tietoa aineettoman pääoman tarkoituksenmukaisesta suojaamisesta. 

Mallinnamme IPR-perustaisen liiketoiminnan periaatteita ja mahdollisia ansaintalogiikoita yritysten 

käyttöön yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa. 

Vuonna 2018 uuteena hankkeena toteuteaan Materiasta aineettomaan ansaintaan – digitaalinen 

IPR-ympäristö -hanke, jossa luodaan luoville ja tietointensiivisille aloille digitaalinen ympäristö 

tuotteiden ja palvelujen immateriaali- ja sopimusoikeuksista. Hankke toteutaan yhteistyönä 
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Akateemiset Yrittäjät AKY ry:n kanssa ja sen tavoitteena on luoda uudenlainen, helposti 

lähestyttävä ja jatkuvasti saatavilla oleva IPR-alustan yrittäjille ja luovien alojen toimijoille. 

Lisäksi uudistetaan muotoilualan sopimusmallit sekä järjestetään koulutusta sopimusneuvottelujen 

käymiseen ja sopimusten laatimiseen. Säännöllistä juridista jäsenneuvontaa, joka muuttui 

säännölliseksi ja kokopäiväiseksi kesällä 2016, jatketaan ja kehitetään. Suoralla oikeudellisella 

jäsenneuvonnalla on erittäin tärkeä osuus aineettoman omaisuuden suojaamisessa oikea-

aikaisesti ja tehokkaasti. 

 

3.3. Ammattimaisten pelisääntöjen ja työllistymisen edistäminen  
 

Muotoiluala ponnistaa luovan työn perinteestä. Muotoilualan ammattimaistuminen 1950-luvulta 

eteenpäin on tehnyt muotoilijan työstä ammatin muiden ammattialojen joukossa. Ammattimaisen 

muotoilijan erottaa harrastelijasta siinä, että hän pystyy asettamaan työlleen hinnan, tekemään 

toimeksiannoista reiluja sopimuksia sekä tarpeen vaatiessa kieltäytymään kannattamattoman työn 

tekemisestä. 

Muotoilu- ja taidealan haasteina ovat olleet luovan työn standardointi ammattimaisiksi sopimuksiksi 

ja työaikojen noudattamisen on selkeät pelisäännöt ja kohtuulliset korvaukset tehdystä työstä. 

Ornamo on vaikuttamassa reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille. 

Ornamo on lisäksi luonut muotoilualalle eettiset ohjeet sekä sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan 

ammattimaisia käytäntöjä. 

Ornamo on valtakunnallinen järjestö ja sen suosituksilla ja kannanotoilla vaikutetaan vahvasti koko 

alaan. Myös moni muu ala, jolla ei ole yhtä vahvaa toimintaa, käyttää Ornamon toimintaa tukena ja 

toimintamallina myös muotoilualan ulkopuolella. Ornamo tekee ammattimaisten pelisääntöjen 

edistämisessä yhteistyötä alan muiden järjestöjen kanssa (Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Suomen 

Arkkitehtiliitto SAFA ja Grafia, Taiteilijaseura ja sen alajärjestöt). Ornamolla on keskeinen rooli 

eurooppalaisissa ja kansainvälisissä muotoilualan järjestöissä, ja Ornamo pystyy vaikuttamaan 

omilla toimillaan ja tiedotuksellaan koko kansainväliseen muotoilukenttään. 

Ornamon keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet yhteisten pelisääntöjen luomiseksi ja 

toteuttamiseksi 

- Muotoilualalla noudatetaan ammattieettisiä ohjeita, ja kopiointisyytöksiä esiintyy entistä 

vähemmän. 

- Yhä suurempi osa muotoilun tai visuaalisen taiteen alalla toimivista henkilöistä ja yrityksistä on 

Ornamon jäsen ja siten yhteisten pelisääntöjen piirissä. 

- Ilmaista työtä ei tehdä, eivätkä työnantajat, asiakkaat, kilpailujen ja näyttelyiden järjestäjät tai 

julkisten hankintojen järjestäjät tällaista oleta. 
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Keskeisimmät toimenpiteet 

Ornamo toteuttaa tavoitteita vuoden 2018 aikana mm. luomalla ja kehittämällä alan käytäntöjä 

yhdessä jäsenistä muodostettujen toimikuntien kanssa sekä järjestämällä sopimus- ja 

palkkaneuvontaa Ornamon selvityksiin pohjautuen. Vuoden aikana myös kehitetään alan 

koulutuksia vastaamaan työelämän tarpeita niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Säännöllistä 

tutkimustoimintaa ja alan tilastoja käytetään hyväksi käytäntöjä luodessa.  

Ornamo edistää kulttuurialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden esiin tuomista, jotta alan rahoitus 

lisääntyisi. Ornamo yhteistyössä Museoliiton, Framen ja Suomen taiteilijaseuran kanssa tuo esiin 

visuaalisen taidealan vaikuttavuutta ja on vaikuttamassa siihen mitä palveluita ja rahoitusta 

Creative Business Finland - kehittämispalveluiden rakentaminen sisältää.  

 

3.4. Muotoilu julkisen sektorin uudistumisen tukena  
 

Luovien  ekosysteemien voimistaminen edellyttää kaupunkien roolien korostumista ja luovuuden 

elementtien mukaanottoa kaupunkien kehittämiseen, todetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön 

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä -julkaisussa. Luovuuden ja innovatiivisuuden 

puitteiden rakentamisessa julkisilla palveluilla on suuri merkitys. Julkiset palvelut rakentavat 

yhteistä hyvää, joka hyödyttää kaikkia. 

On syytä huomioida sekä rakennettu ympäristö että paikallinen kulttuuri- ja elinkeinoelämä 

kokonaisuutena. Palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun käyttö kuntien ja kaupunkien kehittämisessä 

tuottavat käyttäjälähtöisiä palveluita, hedelmällisen innovaatioympäristön sekä monipuolisia 

ansaintamahdollisuuksia luovan työn tekijöille. 

Luovan muotoiluosaamisen ja taiteen hyödyntäminen sekä muotoilukasvatus ovat viime vuosina 

herättäneet kunnissa kasvavaa kiinnostusta. Muotoiluajattelu ja erityisesti palvelumuotoilu 

synnyttää uudenlaisia tapoja kehittää kuntapalveluita, perusopetusta, sähköisiä palvelupolkuja ja 

palvelukonsepteja asiakaslähtöisesti, poikkihallinnollisesti ja kustannustehokkaasti. Ornamon 

tutkimusten mukaan julkiset hankinnat ovat merkittävä markkinasegmentti noin 40 prosentille 

Ornamon jäsenten yrityksistä. 

Visuaalinen taide vaikuttaa monin tavoin ympäristömme laatuun sekä koko elinpiiriimme. Taiteen 

näkyminen yhteiskunnassa lisää taiteen vaikuttavuutta, koettua merkitystä ja saavutettavuutta.  

Muut Euroopan järjestöt eivät ole Britanniaa ja Tanskaa lukuunottamatta paneutuneet julkisiin 

muotoiluhankintoihin, joten Suomi kuuluu Ornamon myötä alan kärkitoimijoihin. Vuonna 2016 

julkaistu opas Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokseliseen muotoiluhankintaan on sisällöltään 

kansainvälisessäkin vertailussa ainutlaatuinen.  

 

 



 

 

 

26 

Ornamon keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet muotoilun hyödyntämiseksi julkisella 

sektorilla 

- Yhä useammat muotoilijat ja muotoilutoimistot pääsevät mukaan julkisten hankintojen 

kilpailutuksiin. Tämä laajentaa muotoilijan ammatinharjoittamisen mahdollisuuksia. 

- Innovatiivisemmat hankintakäytännöt mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen vaativissa 

asiantuntijapalveluhankinnoissa.  

- Muotoilun hyödyntäminen haastavissa, strategisen tason hankkeissa lisää alan arvostusta ja 

antaa esimerkkejä muotoilun yhteiskunnallisesta merkittävyydestä.  

- Tavoitteiden saavuttamiseksi Ornamo osallistuu ESR-rahoitteiseen City Drivers 

kehityshankkeeseen, kehittämään julkisen sektorin ostamisen osaamista ja pilotoi Ornamon 

Laatua julkiseen hankintaan -oppaan hankintamenettelyä luovan suunnittelun ostamisessa. 

Keskeisimmät toimenpiteet 

- Lisäksi on järjestetty koulutuksia muotoilijoille ja muotoilun ostajille hankintaosaamisen 

kehittämiseksi. Muotoilutoimistoja ja kuntia sitouttava jatkokehityshanke toteutuu vuosina 2017 - 

2019. Jatkohankkeen tavoitteen on tiivistää yhteistyötä ja ymmärrystä kuntien, yritysten ja luovan 

alan suunnittelijoiden kesken. Hankkeessa pilotoidaan hankintakäytäntöjen käyttäjälähtöistämistä 

muotoiluajattelun keinoin.  

Vuoden 2018 aikana jatketaan vuodesta 2013 toteutettua kansallista Laatua suunnitteluhankintaan 

–kiertuetta yhteistyössä muiden suunnittelualan järjestöjen kanssa (Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, 

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Grafia). Kiertueen seminaareissa käydään läpi kuntien hyviä 

hankintakäytäntöjä ja esitellään suunnittelualoille parhaiten sopivia menettelyjä. Tiedotuksella, 

neuvonnalla ja koulutuksella on tärkeä rooli julkisten muotoiluhankintojen kehittämisestä niin 

muotoilijoiden kuin muotoilun tilaajienkin näkökulmasta.  

Tiivistetään yhteistyötä ja luodaan uusia kumppanuuksia työn vaikuttavuuden lisäämiseksi (mm.  

Uudenmaan Liitto, Kuntaliitto, Helsingin ja Espoon kaupungit sekä kuntasektori).  

Muotoilukasvatus osaksi peruskoulujen opetusta 

 

Ornamo on tehnyt pitkäjänteistä työtä muotoilukasvatuksen viemiseksi osaksi peruskoulujen 

opetusta, kuten Valtioneuvoston kansallisen Muotoile Suomi -ohjelman strategisissa tavoitteissa 

rohkaistaan: ”Muotoiluopetus sisällytetään varhaiskasvatukseen ja jokaiselle koulutusasteelle, mikä 

kasvattaa muotoiluymmärrystä ja osaamista yhteiskunnassa”. Ornamo on toiminut 

pääkaupunkiseudunun muotoilukasvatustoimijoiden koordinaattorina sekä Designmuseon kanssa 

yhteisessä Skidiakatemia-hankkeessa. Siihen liittyy myös yhteistyössä toteutettua  

julkaisutoimintaa sekä Opetushallituksen rahoittamia, Opinkirjon järjestämiä valtakunnallisia 

opettajien koulutustilaisuuksia. Vuonna 2018 jatketaan jakamalla tietoa muotoilukasvatuksen 

käyttämisestä perusopetuksessa hyvien esimerkkien ja luodun verkoston avulla. 
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3.5. Kulttuurin ja taiteen edistäminen   
 

Taideammattilaiset työskentelevät yhä laajemmin kuvan, äänen, valon, muodon, materiaalien 

lisäksi myös käsitteiden ja ongelmanratkaisujen kanssa. Taiteilijan välineinä toimivat perinteisten 

ilmaisutapojen lisäksi verkkosovellukset, liikkuva kuva ja uudet teknologiat kuten 3D-printtaus ja 

bioteknologia. 

Ornamon pitää pystyä vastaamaan visuaalisten taiteilijoiden monipuolistuvaan työnkuvaan ja sitä 

kautta tuleviin uusiin ansaintamalleihin, joihin kuuluvat mm. taiteilijan innovatiivisuuden 

valjastaminen yritysmaailmaan. 

Ornamolle ominainen visuaalinen taide (tekstiili-, keramiikka- ja lasitaide sekä puu- ja korutaide) 

toimii usein yhdessä muotoilun kanssa. Taiteilijat tuottavat näyttelyitä, uniikki teoksia sekä usein 

myös sarjatuotettuja esineitä. Tulevaisuudessa ala on mukana luomassa uusia tekniikoita myös 

teollisuudelle. Taiteilijoilla on usein monialainen koulutus, esimerkiksi lasialan koulutus yhdistettynä 

insinöörin koulutukseen.  

Taiteilijan innovatiivisuus konseptoinnissa sekä materiaalitekniikoissa tukee yritysten kehitystä ja 

kilpailukykyä kansainvälisesti. Taiteilijan taitojen ja uusien teknologioiden yhdistäminen luo 

kasvualustaa uusille sovelluksille.  

Kiinnostus rakennetun ympäristön laadun kehittämiseen taiteen avulla on kovassa kasvussa. 

Prosenttiperiaate on yksi keino integroida taide arkipäivään, vaikkapa sairaalaan tai päiväkotiin. 

Julkisen  ja yksityisen sektorin rakennushankkeissa, taide voi osaltaan lisätä ihmisläheistä ajattelua 

suunnittelussa, mikä lisää ihmisten viihtyvyyttä asuinalueilla. Taiteilijan panos työn alusta asti, jo 

kaavoitusvaiheessa, tuo parhaat hyödyt. Tämä näkyy suoraan asuinalueen haluttavuutena ja 

asuinalueen arvo nousee. Taide vaikuttaa positiivisesti myös yhteisöllisyyden lisääntymiseen sekä 

sitä kautta turvallisuuteen. Tämä tulee ilmi myös Prosentti taiteelle –hankkeen vuonna 2014 

teettämästä tutkimuksesta. 

 

 

Ornamon keskeisimmät vaikuttavuustavoitteet kulttuurin ja taiteen edistämiseksi 

- Kaikilla suomalaisilla tulee olla mahdollisuus kokea arkiympäristössään laadukasta arkkitehtuuria, 

muotoilua ja taidetta. Se vaikuttaa mm. ihmisten yleiseen hyvinvointiin ja asuinalueen 

arvostukseen. Prosenttiperiaate tulee sitouttaa eri hallinnonaloille kattavasti ja perinteiset 

sektorirajat ylittävästi. 

- Rakennus- ja taidealan toimijoiden osaaminen sekä lisääntynyt tieto taiteen hyödyistä osana 

rakennuskulttuuria mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden syntymisen infra- ja 

rakennusalalle.  

- Selkeät sopimuskäytännöt tukevat ilmaistyön kitkemistä sekä taiteilijoiden uusia ansaintamalleja. 

Tämä vaikuttaa taiteilijan työn arvostukseen ja näkemisenä ammattina, josta maksetaan palkkaa, 
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kuten muissakin ammateissa. Kansainväliset verkostot kasvattavat taiteilijan 

ansaintamahdollisuuksia ja tuovat uutta elinkeinoa.  

-  Taiteilijoiden työnkuva monipuolistuu edelleen ja uusia ansaintamalleja syntyy mm. taiteilijoiden 

innovatiivisuuden ja yritysmaailman yhteistyönä. Yrittäjämäinen toiminta vahvistuu.  

 

 

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi   

Toteutetaan tutkimus taiteen talousvaikutuksista rakennetussa ympäristössä. Tutkimuksessa 

selvitetään rakennuksissa ja elinympäristössä olevan taiteen yhteyttä asuntojen hintoihin ja 

alueiden arvonnousuun. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa, jotta se 

palvelee suoraan alan toimijoita. Lisäksi kumppaneiksi pyydetään yliopistoja ja yrityksiä, joilla on 

kokemusta luovien alojen talousvaikutusten mittaamisesta. (2018-2018) 

Osallistutaan Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 –prosessiin, jonka RIL, 

Rakennusinsinöörien Liitto toteuttaa. ROTIn Arkkitehtuuri, suunnittelu ja taide –paneeli työstää 

selvityksen taiteen tilasta rakennetussa ympäristössä. Taide- ja suunnittelualan asiantuntijoiden 

mukanaolo ROTIssa edistää taiteen käyttöä rakennushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla. Jatketaan prosenttiperiaatteen viemistä osaksi rakennettua ympäristöä ja 

päätöksentekoa.  Järjestään yhteistyössä alan koulujen ja järjestöjen kanssa koulutusta mm. 

sopimusasioista ja hankintamalleista, joilla edistetään taiteilijan mahdollisuuksia toimia mm. 

konsulttina rakennushankkeissa. 

Vuonna 2018 Ornamo jatkaa myös visuaalisen taiteen kotimarkkinoiden kehittämistä yhteistyössä 

muiden taiteen kentän toimijoiden kanssa. Vahva, laadukas ja elinvoimainen taidekäsityökenttä on 

osa visuaalista taidetta. Kotimarkkinoiden kehittäminen ja uusien verkostojen luominen eri 

toimialoille edistää taiteilijoiden työllistymistä ja palvelujen tarjoamista. Verkostoitumista tarvitaan 

myös laajemmin uudenlaisten toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita haetaan sekä Suomesta 

että ulkomailta.  Ornamo toimii yhteyshenkilönä taiteilijoiden ja yritysten välillä ja edistää 

taiteilijoiden yhteistyötä eri toimialojen kanssa.  

Jatketaan yhteistyötä Galleristit ry:n kanssa kaupallisten gallerioiden liiketoiminan kehittämiseksi. 

Jäsenille annetaan neuvontaa ja koulutusta gallerioiden kanssa toimimisesta. Neuvotellaan 

yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa kuten taidemuseot, galleriat, agentit, managerit, 

kuraattorit ja huutokaupat. 

Ornamo laajentaa kansainvälistä vientiverkostoa. Jatketaan ja kehittetään yhteistyötä Suomen-

kulttuuri-instituuttien, Suomen suurlähetystöjen ja pohjoismaisten järjestöjen kanssa.   

Visuaalinen taide ja taiteilijan osaamisen monialaisuus tulee nähdä osana yritysten kehitystä sekä 

Suomen vientiä ja maabrändiä. Päämääränä on Ornamon edustamien alojen sisällyttäminen 

Finpron tuleviin ohjelmiin, johon tarvitaan neuvotteluja Tekesin, OKM:n ja TEM:n kanssa. Finpro 

voi toimia osana taidemarkkinoiden viennin uudistumista. Toimenpiteellä haetaan kansainvälisen 

vientiverkoston laajenemista sekä mm. agentti- ja galleriatoiminnan kehitystä. 
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Kehitetään visuaalisen taiteen julkista rahoitusta yhteensopivammaksi taiteilijoiden muuttuvan 

ammatinkuvan ja taiteen markkinoiden kanssa. Kartutetaan tietoa taiteen rahoitusjärjestelmästä ja 

hahmotetaan nykyisen järjestelmän solmukohtia. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa taiteen 

markkinat ja sekä julkisen että yksityisen sektorin tuki tukisivat toisiaan entistä paremmin, ilman 

että taiteen itsenäisyys kärsii. 

Jatketaan työtä vuonna 2014 luodun näyttelypalkkiosopimuksen käytön laajentamiseksi. 

Sopimuksen tavoitteena on kitkeä pois ilmaisen työn tekeminen museonäyttelyiden yhteydessä.  

Osana näyttelyiden sopimuskäytäntöjen kehittämistä toteutetaan yhdessä Suomen Taiteilijaseuran 

kanssa Taiteilijapalkkio-kampanja, jotta taiteilijoiden ilmainen näyttelytyöpanos saadaan tilastoitua. 

Vaikuttavuuteen ja alan arvostuksen ytimessä on ammattimaisten sopimus- ja 

työskentelykäytäntöjen käyttö koko kentällä. Näyttelypalkkiosopimuksen laajemmasta käyttöön 

otosta neuvotellaan Museoliiton, Kuvaston ja Suomen Taiteilijaseuran kanssa.  

 

3.7. Muotoilualan koulutuksen kehittäminen 
 

Muotoilun hyödyntäminen teollisuuden ja julkisen sektorin rakennemuutoksessa edellyttää 

laadukasta koulutusta, joka tukee muotoilun laajakäyttöistä hyödyntämistä. Ornamo vaikuttaa 

osaamisen kehittämiseen ja tekee yhteistyötä korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten 

kanssa osaamistarpeiden selvittämiseksi. Alan jatko- ja täydennyskoulutuksessa tehdään 

yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Ornamo vaikuttaa valtion asetuksissa määriteltyjen 

pätevyysvaatimusten turvaamiseksi (esimerkiksi maankäyttö- ja rakentamislain 

pääsuunnittelijapätevyydet).  

Muotoilun korkeakoulutus tulee uudistaa vastaamaan työelämän tarpeita. Ornamo jatkaa vuonna 

2016 käynnistämäänsä koulutuspoliittista keskustelua. Tavoitteena on luoda muotoilun 

korkeakoulutuksen kansallinen strategia yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. 

Korkeakoulujen ja työelämän yhteisen strategian tuloksia voidaan hyödyntää korkeakoulujen 

rakenteellisen kehittämisen toteutuksessa, muotoilun korkeakoulutuksen uudistamiseksi sekä 

muotoilun kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi.  

Muotoilun korkeakoulutuksen kansallisessa strategiassa tulisi olla muotoilun koulutuksen 

kansainvälinen vertailu muotoilun korkeakoulutuksesta. Samalla tulee ottaa huomioon 

taideteollisuusalan 2. asteen koulutuksen muutokset. Ornamo on antanut syksyllä 2017 lausunnon 

vuonna 2018 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman perusteiden luonnokseen. Mahdollisten 

muutosten vaikutuksia seurataan ja pyritään edistämään yhteistyötä alan ammattikorkeakoulujen ja 

2. asteen koulutuksen sekä työelämän välillä. 

Keskeisenä Ornamon huolena on suunnittelijakoulutuksen lisääminen toiselle asteelle. Tämä ei ole 

linjassa korkean työttömyyden omaavalla suunnittelualalla. Muotoilijat peräänkuuluttavat hyviä 

kädentaitajia, joka  puoltaa myös 2. asteen koulutuksen keskittymistä perinteisten ja uusien 

kädentaitojen opettamiseen ja korkeakouluasteen suunnittelukoulutukseen.  
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4. Hankkeet ja tapahtumat 
 

Hankkeet ja tapahtumat tukevat Ornamon edunvalvontatyötä. Vuosittaisia tapahtumia ovat 

maaliskuussa järjestettävä Teosmyyntinäyttely sekä keväällä jaettava Ornamo-palkinto. 

Muotoilupäivä järjestetään vuosittain sovittavalla tavalla.  

Ornamon Design Joulumyyjäiset järjestetään Kaapelitehtaalla joulukuussa. Jo vakiintuneen 

myyntitapahtuman markkinointia kehitetään edelleen mahdollisimman kattavan ja ostovoimaisen 

asiakaskunnan löytymiseksi. Myyjille tarjotaan koulutusta some-markkinoinnista ja myynnistä.  

Prosentti taiteelle –hankkeen asiantuntijatyö jatkuu. Tavoitteena on taiteilijoiden, muotoilijoiden ja 

sisustusarkkitehtien työllistyminen rakennushankkeisiin sekä alan ammattilaisten osallistuminen 

rakennetun ympäristön suunnitteluun ja päätöksentekoon. .  

ROTI 2019 – Rakennetun omaisuuden tilaa arviova selvitys yhteistyössä Rakennusinsinöörien 

liiton kanssa. Taide ja muotoilu vakituiseksi ROTI-paneeliksi. Muotoilu-, taide- ja rakennusalan 

yhteistyön vahvistaminen. Hankerahoitusta haetaan Taiteen edistämiskeskukselta yhteistyössä 

RILin kanssa. Hankkeen koko 40 000 €, omarahoitusosuus 5000 €. 

Taiteen talousvaikutukset rakennetussa ympäristössä – Tutkimushanke yhteistössä Oulun yliopisto 

ja rakennusalantoimijat. Yhteistyökumppaneiden haku rakennusalalta ja uusi hankehakemus. 

Hankkeessa kehitetään taidehankintojen vaikuttavuuden mittareita ja arvioinnin tapoja. Hankkeen 

koko 200 000 €, omarahoitusosuus 30 000 €.  

Visuaalisen taiteen välittäjäportaan liiketoimintakoulutus ja taiteen digitaalinen markkinointi –

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, Galleristit ry, Korutaideyhdistys ry ja Helsingin Taiteilijaseuran 

yhteistyöhanke on kaksi vuotinen. Hankkeessa tarjotaan välittäjäportaalle koulutusta liiketoiminnan 

pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä lisätään välittäjien ja taiteen digitaalista näkyvyyttä. Hankkeen 

koko 100 000 €, omarahoitusosuus 15 000 €. 

Kansainvälinen taidemarkkina ja verkostoituminen – Hankkeessa kutsutaan 2-4 ulkomaista 

kuraattoria vuosittain tutustumaan taidekäsityöhön ja designiin. Tavoitteena on suomalaisen 

taidekäsityön näkyvyyden lisääntyminen kansainvälisellä taidemarkkinalla ja verkostojen kasvu. 

Hankkeen yhteistyökumppaneiksi haetaan Frame ja Ulkoministeriö. Hankkeen koko 10 000 €, 

omarahoitusosuus 3000 €. 

IAC (International Academy of Ceramics) järjestää kansainvälisesti merkittävän keramiikka-alan 

kongressin Rovaniemellä 2020. Pääjärjestäjä on Arktinen Keramiikkakeskus ry (Arctic Ceramic 

Centre, ACC) Posiolla. Tapahtumaan odotetaan noin 300 vierasta: keramiikka-alan toimijat, 

keramiikkataiteilijat, yritykset, oppilaitokset, tutkijat, kirjoittajat, kuraattorit, galleristit, museoväkeä, 

keräilijät ja residenssit. Ornamon työryhmä hakee hanketuottajaa ja valmistelee kansallista 

keramiikkanäyttelyä. . Hankkeen koko 156 000 €, omarahoitusosuus 45 000 €. 
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ORNAMON STATUKSEN ALLA OLEVAT KIPINÄ- JA ALUETOIMINTAHANKKEET  

• Pilottihanke hyvän senioriasumisen kehittämiseksi / Ulla-Maija Vikman ja työryhmä 

• Kollektiivi-hanke, yhteistoimintamallin kehittäminen/ Pekka Paikkari ja työryhmä 

Hankkeet ovat saanet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2013 ja ne jatkuvat vuonna 2018. 

• Suunnittelukilpailu ja pilottihanke tapahtumaruokailun kehittämiseen pakkausmuotoilun avulla / 

Janne Asikainen ja työryhmä 

• Start Design Trade –hanke / Sari Niiniluoto 

Hankkeet ovat saaneet Ornamon Kipinärahaa vuonna 2015 ja ne jatkuvat vuonna 2018. 

 

5. Suunnittelukilpailutoiminnan edistäminen 
 

Ornamo tarjoaa asiantuntijapalveluita muotoilukilpailutoiminnan kehittämiseksi. Ornamon 

kilpailusääntöjä ja ohjeita noudattamalla kilpailu saa sille kuuluvan arvostuksen ja luotettavuuden. 

Järjestäjätahoja voivat olla yritykset, erilaiset yhteisöt, kaupungit. Ornamo on mukana 

asiantuntijana, jotta kilpailulla päästään hyvään lopputulokseen. Ornamo tarjoaa lisäksi kunnille 

konsultointia muotoiluosaamisen kilpailuttamisessa.  

 

6. Kansainvälinen toiminta  
 

Työelämään, korkeakouluopiskeluun ja muotoilun ja taideteollisuuden aloihin vaikuttavia päätöksiä 

tehdään yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolella. Yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen 

kansa Ornamo vaikuttaa muotoilun edistämiseen.  

Ornamo arvioi oman kansainvälisen verkostonsa ml. kv.järjestöt sekä kartoittaa 

toimintamahdollisuuksia. Ornamo osallistuu vuoden aikana Bedan (The Bureau od Euroopean 

Design Associations) kokouksiin, WCC Euroopan (World Craft Council) yleiskokoukseen sekä 

NNCA:n (Nordic Network of Craft Association) kokouksiin. Ornamo on jäsenenä myös ICSID:ssä 

(International Council of Societies of Industrial Design) ja Unescon alaisessa IAC:ssä (International 

Academy of Ceramics).  

Ornamon asiantuntijat verkostoituvat omaan alansa kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Hankkeden, tutkimustoiminnan ja viestinnän suunnittelussa hyödynnetään kansainvälisiä 

kontakteja. Ornamon englanninkielistä viestintää lisätään erityisesti niiden teemojen osalta, joissa 

Ornamo lukeutuu kansainvälisiin edelläkävijöihin (julkiset muotoiluhankinnat, alan suhdanne- ja 

työmarkkintiedon tuottaminen, juridinen edunvalvonta ja muotoilukasvatus).  



 

 

 

32 

Ornamon hallituksen varapuheenjohtaja Päivi Tahkokallio  valittiin kesäkuussa Euroopan 

muotoilujärjestöjen kattojärjestö Bedan varapuheenjohtajaksi. Tahkokallio toimii vuosina 2017 – 

2019 järjestön varapuheenjohtajana ja vuosina 2019 – 2020 puheenjohtajana. 

 

7. Tutkimus  
 

Asiantuntijatoimintamme ydin perustuu tutkittuun tietoon. Ornamo tarjoaa alan, sidosryhmien ja 

päättäjien käyttöön ajankohtaista tietoa mm. taideteollisen alan työllisyydestä, yrittäjyydestä, 

liikevaihdosta ja henkilöstömääristä. Muotoilun toimialajärjestönä Ornamolla on keskeinen rooli 

alan tilastoinnissa. Ilman Ornamoa ja jäsenistöä tiedonkeruu alasta olisi mahdotonta. Harva 

Euroopan muotoilujärjestö toteuttaa systemaattista tutkimustoimintaa, mikä tekee Ornamon 

tuottamista aineistoista ainutlaatuisia myös kansainvälisesti. Aineistot mahdollistavat myös alan 

tilanteen kansainvälisen vertailun. 

Tutkimustoiminta vahvistaa Ornamon ammatillista asiantuntijaroolia, uskottavuutta alan toimijana 

sekä luo perustan jäsenpalveluiden kehittämiselle, edunvalvonnalle ja koulutuksille. Tutkimustieto 

alan palkoista ja palkkioista on merkittävää alan ansiokehityksen seuraamiseksi ja alihinnoittelun 

välttämiseksi. Samalla se mahdollistaa muotoilualan vertailun muihin toimialoihin.  

Ornamon suhdannekatsaus sekä työmarkkinatutkimus (aiemmin palkkio- ja palkkakysely) 

toteutetaan vuosittain jatkuvan ja vertailukelpoisen tiedon saamiseksi alan kehittymisestä 

haastavassa taloudellisessa tilanteessa.  

Ornamon tutkimustoiminta on kansainvälisesti verkottunutta: jaamme tietoa mm. Bedan (The 

Busreau of Euroopean Design Associations) ja ICSID:in (International Council of Societies of 

Industrial Design). Uuemme kansallisella tutkimustiedolla kumppaneitamme heidän 

kansainvälisissä tutkimus- ja selvityshankkeissaan. 

On tärkeää, että ajantasainen toimialatieto on kaikkien kulttuuripoliittisten linjausten ja 

toimenpidepäätösten taustalla. Näitä tulisi jatkuvasti peilata toisiinsa. Pitkällä aikavälillä 

toimialatieto heijastelee jossain määrin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja määrittää toiminnan 

painopisteitä. 

Muotoilu ja luovat, tietointensiiviset alat kuvastavat nopeatempoisina ja suhdanneherkkinä aloina 

edeltä käsin myös muun yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tilaa ja ilmiöitä, väittää Iso-Britannian 

Design Councilin The Design Economy -raportti (2015). Myös työelämän pirstaloituminen ja muut 

globaalit ilmiöt näkyvät ensimmäisenä luovilla aloilla. 

Taiteen talousvaikutukset rakennetussa ympäristössä – Tutkimushanke yhteistössä Oulun yliopisto 

ja rakennusalantoimijat. Yhteistyökumppaneiden haku rakennusalalta ja uusi hankehakemus. 

Hankkeessa kehitetään taidehankintojen vaikuttavuuden mittareita ja arvioinnin tapoja. Hankkeen 

koko 200 000 €, omarahoitusosuus 30 000 €. 
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8. Viestintä ja markkinointi 

 
Muotoilu- ja taidealoja edustavassa ja edistävässä asiantuntijaorganisaatiossa viestintä ja 

markkinointi muodostavat keskeisen tuen organisaation toiminnalle ja tavoitteille. Viestinnän ja 

markkinoinnin keinoin edistetään Ornamon tavoitteita muotoilun ja taiteen vaikuttavuuden 

lisäämiseksi yhteiskunnassa.  

 

Viestintää ja markkinointia tehdään suunnitellusti eri kohderyhmät ja vaikuttamistavoitteet 

huomioiden. Keinoina käytetään monikanavaisia verkkosisältöjä, artikkeleita, blogeja, 

mediaulostuloja ja -tilaisuuksia, asiantuntijakirjoituksia ja kannanottoja sekä sisältöyhteistyötä ja 

markkinointikumppanuuksia. Ornamon jäsenten, muotoilualan ja median ja sidosryhmien lisäksi 

viestinnän kohderyhminä huomioidaan kansainvälisten kollegajärjestöjen viestintäkanavat (mm. 

BEDA, Bureau of Euroopean Design Associations ja ICSID, International Council of Societies of 

Industrial Design). 

  

Ornamon tavoitteena on olla muotoilualan johtava asiantuntija ja ykköstietolähde, joka nostaa 

muotoilua median agendalle. Kannanottojen, keskustelunavausten ja vaikuttamistyön kautta 

osallistumme julkiseen keskusteluun, tuomme esiin muotoilun näkökulmaa ja vaikutamme alan 

päätöksentekoon.  

 

Jäsenviestinnällä vahvistetaan Ornamon roolia jäsenten ammatillisen aseman tukijana. 

Palvelemme muotoilijoita, taiteilijoita, alan työnantajia ja yrittäjiä viikoittaisen uutiskirjeen, 

verkkosisältöjen ja Ornamon lehden välityksellä. Kasvatamme eri puolilla Suomea toimivien 

jäsentemme osaamista opastavilla artikkeleilla ja tarjoamme heille inspiraatiota kertomalla 

onnistumisista, alan trendeistä, haasteista ja ratkaisuista. Kerromme jäsenille myös 

edunvalvontatyöstämme, valtakunnallisista hankkeistamme, kannanotoistamme sekä 

mahdollisuuksista vaikuttaa alaan Ornamon kautta.  

 

Markkinoinnin keinoilla pidämme yllä Ornamon brändiä luotettavana asiantuntijayhteisönä ja 

haluttuna yhteistyökumppanina. Luomme Ornamosta mielikuvaa kuuntelevana ja uskottavana 

järjestönä, jota kautta tavoittaa muotoilun ja taiteen ammattilaiset. 

  

 

Vuoden 2018 keskeiset painopisteet  

 

Vuoden 2017 aikana viestinnässä kehitettiin asiantuntija- ja vaikuttajaviestintää sekä 

jäsenviestinnän sisältöjä. Vuonna 2018 jatketaan jäsenviestinnän laadun ja tavoitettavuuden 

kehittämistä jäsenpalvelukyselyn ja jäsenhaastattelujen pohjalta. Viestintä tukee näin osaltaan 

Ornamon tavoitetta jäsenpidon vahvistamisessa. Jäsenrekrytoinnin käytäntöjä selkeytetään. 

Yhteistyö sisältövaihtojen ja vaikuttamisen saralla jatkuu kiinteästi kumppanijärjestöjen, 

tapahtumien, hankkeiden ja muiden jäsenistölle relevanttien tahojen kanssa.  
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Muutosviestintä on vuoden 2018 tärkeä painopiste. Muotoilun käyttö laajenee uusille aloille ja 

muotoilijan tehtävät ovat muutoksessa. Ornamo vankistaa asemaansa muotoilun alalla 

mahdollisella nimenmuutoksella (josta jäsenistö äänestää marraskuussa 2017), ottamalla käyttöön 

yritysjäsenyyden sekä kirkastamalla identiteettiään. 

 

Viestinnän ja markkinoinnin keinoin varmistetaan, että jäsenistö ottaa Ornamon uuden identiteetin 

omakseen. Sidosryhmille ja muille toimialoille kerrotaan muotoilun laajenevasta käytöstä ja 

kasvavasta vaikuttavuudesta, johon Ornamon uudistuminen linkittyy. Viestinnän tavoitteena on 

tukea kehitystä, jossa Ornamon asema muotoilun alalla vahvistuu ja jäsenmäärä jatkaa kasvuaan.  

 
 

9. Organisaatio ja hallinto 
 

Organisaatio 

Sääntömääräiset kokoukset järjestetään huhtikuussa ja marraskuussa. Ornamon hallitus 

kokoontuu vuoden aikana seitsemän kertaa keskimäärin kuuden viikon välein. Pitäisikö tässä olla 

tietoa hallituksesta? Kokoonpano, toimivalta, työskentelytapa. Ulkopuoliset asiantuntijajäsenet.  

Asiantuntijatoiminta 

Hallituksen alaisia toimikuntia vuonna 2018 ovat suunnittelijoiden ja taiteilijoiden ammattiasioiden 

toimikunnat, stipenditoimikunta, hankintatyöryhmä sekä yrittäjäjaosto.  

Hanketoiminta  

Ornamon hankkeista vuosittain toistuvat Muotoilupäivä sekä sen yhteydessä jaettava Ornamo-

palkinto (aiemmin Muotoilijat-palkinnot), Teosmyynti ja Ornamon Design Joulumyyjäiset 

toteutetaan osana perustoimintaan ja toimiston henkilöstöresursseja. Ornamon työryhmävetoiset 

hankkeet toimivat ulkopuolisen hankerahoituksen kautta. 

Hallinnon kehittäminen 

Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään jäsenpalveluiden laadun parantamiseksi. Juridisista 

jäsenpalveluista tulee pysyvä osa Ornamon jäsenpalveluita. Ornamon hallinnon arkistointi 

perustuu jatkossa uuteen arkistojärjestelmään, joka puolestaan pohjautuu Aalto-yliopiston 

arkistointijärjestelmään. 

Talouden perusteet 

Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman ammatillis-

aatteellisen toiminnan. 

Jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat: 
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• varsinaiset jäsenet 170 € 

• opiskelijajäsenet 50 € 

• vapaa- ja kunniajäsenet 0 € 

Vuodesta 2016 alkaen vapaajäsenet ovat voineet tilata Ornamon jäsenlehden 20 euron hintaan. 

IAET-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2018 IAET-kassan jäsenmaksu on xx 

euroa. 

Tekniikan Akateemiset TEK:n jäsenmaksu vuonna 2018 on xx euroa. 

 

 


