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Ornamo on korkeakoulutettujen 
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Muotoilun käyttö
laajenee uusille aloille

ORNAMO 2020

Haasteet ja uhat

Ammatti-identiteetti ei pysy muutosten

perässä

Työn mielekkyys katoaa työtehtävien

pirstaloitumisen myötä

Ornamon asema heikkenee

Mahdollisuudet

Muotoilun ala laajenee ja vahvistuu

Uudet tehtävät helpottavat muotoilijoiden

työllistymistä

Ornamo kasvaa ja vahvistuu uusien

ammattilaisten myötä

Laajempi joukko, lisää vaikuttavuutta



Keskiössä
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Alan muutos vaikuttaa Ornamon painopisteisiin. Ornamon hallituksen ja asiantuntijoiden 

työskentelyssä on noussut esiin fokusalueita ja tehtäviä, jotka huomioimalla Ornamo 

vahvistaa asiantuntija-asemaansa ja reagoi proaktiivisesti alan muutokseen. 

Muotoilun johtaminen esille

• Ornamon tavoitteena on saada design-johtajien 

käyttö yleistymään teollisuudessa ja julkisella 

sektorilla sekä agenttien käyttö yleistymään 

muotoilualalla. 

• Aktivoimme muotoilujohtajien intressiryhmän 

tavoitetta tukemaan. 

Osaaminen kiertoon

• Jatkamme työtämme alan verkostoitumisen 

parantamiseksi.

• Mahdollistamme kokeneiden ja nuorten 

ammattilaisten keskusteluja ja kohtaamisia.

Alan etiikka näkyväksi

• Tuomme esiin suunnittelijan ammattieettisiä 

ohjeita ja alan ammattimaisia pelisääntöjä.  

• Huomioimme alan muutoksen ja eettisten 

ohjeiden päivitystarpeen. 

Koulutus ajan tasalle

Seuraamme alan koulutusta ja vaikutamme meille 

tärkeisiin tavoitteisiin: 

• Uudet muotoilun alat mukaan opetusohjelmiin

• Verkostoituminen, neuvottelutaidot, kaupallinen 

ajattelu ja kansainvälistyminen osaksi 

koulutussisältöjä. 

• Liikakoulutus kuriin

• Koulutuksen muokkaaminen pätevyyttä 

laajentavaan suuntaan. 

Muotoilun menetelmät huomion kohteeksi

• Tuemme muotoilun hyödyntämistä 

peruskoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa.

• Tuemme sitä, että eri alojen korkeakoulutetut 

ammattilaiset hyödyntävät muotoilun 

menetelmiä. 



Keskiössä
ORNAMO 2020

Vahva tuki viestinnästä 

• Jatkamme ja vahvistamme viestintää, joka 

konkretisoi muotoilun tuottamaa taloudellista, 

sosiaalista ja kulttuurista lisäarvoa sekä 

muotoilun yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

• Vahvistamme kansainvälistä viestintää

• Täydennämme yhteistyö- ja 

viestintäkumppaniverkostoa ennakoimaan alan 

muutosta. 

• Teemme yhdessä Ornamon uudistumisen 

näkyväksi.

• Muutosviestintä tärkeänä prioriteettina vuonna 

2018: Ornamon mahdollinen nimenmuutos, 

yritysjäsenyys ja Ornamon uudet jäsenalat.  

Alan liiketoimintaosaamisen ja menestyksen 

tukeminen

• Jatkamme jäsenistön liiketoimintaosaamisen 

vahvistamista sekä tuemme heitä 

kansainvälisten markkinoiden 

hyödyntämisessä. Keinoina käytämme 

koulutuksia, viestintää ja kumppaniyhteistyötä. 

• Avaamme sijoittajien kanssa työskentelyyn 

liittyviä toimintamalleja ja saavutettuja tuloksia 

koulutusten ja viestinnän keinoin. 

• Kehitämme taiteen ja taiteilijoiden vientimalleja 

yhteistyössä kumppanien kanssa. 

. 
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Laadukas jäsenpalvelu säilyy Ornamon 

toiminnan ytimenä. 

Otamme huomioon uudet muotoilun alat, 

jäsenkunnan muuttuvan profiilin sekä 

muotoilijoiden uudet tehtävät ja 

työskentelytavat

• sopimusmalleissa

• koulutuksissa

• viestinnässä

• henkilökohtaisessa neuvonnassa (laki- ura-, 

palkka- ja rahoitusneuvonta)

• verkostoitumistilaisuuksissa


