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T O I M I N T A K E R T O M U S



Ornamo ry on vuonna 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö. Ornamo kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun 

asemaan yhteiskunnassa. 2 600 jäsentä muodostavat muotoilualalla työskentelevien korkeakoulutettujen ammattilaisten ainutlaatuisen 

verkoston. Jäsenemme työskentelevät muotoilun monipuolisella kentällä muun muassa sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, 

kaluste-, tekstiili- ja vaatesuunnittelun, pakkaussuunnittelun, palvelumuotoilun, digitaalisen suunnittelun, käyttöliittymien, taidekäsityön 

ja taiteen aloilla opiskelijoina, palkansaajina, freelancereina ja yrittäjinä.
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T O I M I N N A N J O H TA J A N
S A N AT

Ornamon jäsenilleen tarjoamissa palveluissa ja neu-
vonnassa korostuivat henkilökohtainen jäsenneuvonta 
ammattimaisen työn tukemisessa. Keskityimme tuke-
maan, tavoittamaan ja kohtaamaan jäseniä ja edistämään 
muotoilualan parempia toimintaedellytyksiä. Tuimme 
muotoilun kehittämistä ja jäsenten toimintaa alueilla, kier-
simme kouluttamassa valtakunnallisesti korkeakouluissa 
ja eri paikkakunnilla jäseniä ammatillisissa asioissa. 
Opiskelijoiden kanssa yhteistyössä selvitimme nuorten 
työharjoittelutilannetta, harjoittelupaikkojen määrää ja 
harjoittelualan palkkausta. 

Vuonna 2018 päivitettiin sääntöihin järjestön nimeksi 
Ornamo ry, Ornamo Art and Design Finland sekä otettiin 
uusi jäsenkategoria yritysjäsenyys käyttöön. Uuden 
nimen on tarkoitus kuvata muotoilun laajentunutta työ-
kenttää sekä mahdollistaa paremmin nimen käyttöä alan 
muutoksessa.   

Ornamon vaikutustyö perustuu tutkittuun tietoon. Muotoi-
lun toimialan tunnistaminen ja tunnuslukujen seuraaminen 
on tärkeää, jotta päättäjät ja muut Ornamon keskeiset 
sidosryhmät saavat vertailukelpoisen käsityksen muotoi-
lualan merkityksestä ja erityispiirteistä. Vaikuttamistyön 
pohjaksi laadimme hallitusohjelmatavoitteet, jonka tieto 
kerätään Ornamon vuosittaisista tutkimuksista, jäsenneu-
vonnasta ja koulutuksissa jäsenistöltä saatujen tietojen 
pohjalta. Jäsenten tietämyksen kerääminen on jäsenpoh-
jaisen järjestön keskeisiä tehtäviä. 

Vuoden aikana Ornamo oli tukemassa Designmuseon ja 
Arkkitehtuurimuseon selvitystä uudesta museokonseptis-
ta. Yritysten kanssa yhteistyötä tehtiin muotoilukilpailuissa. 
Kaupunkikuvaa ja uutta teknologiainnovaatiota edusti esi-
merkiksi 5G-tukiaseman kansainvälinen muotoilukilpailu.
Pitkän vaikuttamistyön tuloksena käynnistyi myös muo-
toilun korkeakoulutuksen kansallisen profiilikartan raken-
taminen yhteistyössä muotoilun korkeakoulujen kanssa. 
Korkeakoulutuksen suhdetta muotoilijoiden laadulliseen 
työllistymiseen nostetiin erityisesti esiin. 

Kansainvälisessä vaikuttamistyössä valmistauduttiin tule-
vaan Euroopan järjestö Bedan puheenjohtajuuteen sekä 
muotoilupoliittisen vaikuttamisen kehittämiseen. Pohjois-
maisessa yhteistyössä kartoitimme taidealan innovaatioita 
rakentamisen alalla sekä onnistuimme monen vuoden 
vaikuttamisen jälkeen Euroopan järjestömme WCC-E 
osallistumaan EU:n rahoitushakuihin taideteollisen taiteen 
ja taidekäsityön edistämiseksi osana luovaa Eurooppaa.  

Salla Heinänen Toiminnanjohtaja
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J Ä S E N PA LV E L U  J A
J Ä R J E S T Ö T Y Ö

Ornamon jäsenilleen tarjoamissa palveluissa 

ja neuvonnassa korostuivat henkilökohtainen 

jäsenneuvonta ammattimaisen työn tukemisessa. 

Olimme myös tukena aluetoiminnan hankkeissa sekä 

aktiivisessa vuoropuhelussa opiskelijajärjestöjen sekä 

kansainvälisen galleriakentän kanssa. Vuonna 2018 

Ornamo sai myös uuden nimen ja loppuvuodesta uuden 

puheenjohtajan.

ORNAMO Toimintakertomus 20186



Ornamo kehitti koulutuksia, joiden 
annista nautti yli 500 jäsentä vuon-
na 2018. Ornamo-aamiaisella 7.11. 

sisustussuunnittelija ja somevaikut-
taja Susanna Vento opasti Ornamon 

jäseniä vaikuttajamarkkinoinnin ja 
brändin rakentamisen saloihin. Teem-

me aktiivista koulutusyhteistyötä eri 
alojen huippuammattilaisten kanssa.  

Kuva: Miisa Pulkkinen. 



Annoimme henkilökohtaista neuvontaa 
Ornamon yksi suosituin jäsenetu on henkilökohtainen 
jäsenneuvonta. Ornamon asiantuntijat neuvoivat jäseniä 
aineettomissa oikeuksissa, suunnittelu- ja lisenssiso-
pimuksissa, palkkaneuvonnassa, onnistuneen apura-
hahakemuksen teossa, julkisen taiteen käytännöissä ja 
taideteosten hinnoittelussa sekä kansainvälisten tilauste-
osten sopimusneuvonnassa. 

Finnishdesigners.fi tavoittaa muotoilun ostajat
Ornamon ylläpitämä Finnishdesigners.fi-palvelu on alusta, 
joka kokoaa yhteen muotoilun ja taiteen ammattilaiset eri 
aloilta. Palvelusta löytyy myös 80 verkkokauppaa. Mak-
suton portfolio sekä linkki verkkokauppaan ovat ornamo-
laisten jäsenetuja. Vuonna 2018 Finnishdesigners.fi  
-palvelusta löytyi 100 verkkokauppaa ja 704 portfoliota. 
Verkkosivustolla vieraili 44 059 kävijää.

Viestintä on jäsenten ammatillinen tuki 
Ornamon jäsenetuihin kuuluu säännöllinen viestintä, 
jolla pidämme jäsenet ajan tasalla ja tuemme jäsenten 
ammatillista osaamista ja rakennamme muotoiluyhteisöä. 
Ornamon jäsenpalvelusivut antavat ammatillista tukea ja 
tietoa. Vuonna 2018 suosituimmat jäsensivujen sisällöt 
olivat sopimuspohjat, työelämän tietopankki, palkkatilas-
tot, residenssit ja apurahat. Ornamon verkkosivuilla oli  
71 270 kävijää vuonna 2018.

Sähköinen viikkotiedote lähtee jäsenille joka torstai. Vuon-
na 2018 kehitimme jäsenviestintää verkossa ja tiivistimme 
yhteyttä verkkosivusisältöjen ja viikkotiedotteen välillä. 
Syyskuusta 2018 alkaen julkaisemme myös kuukausittain 
verkossa ilmestyvää kuukausikatsausta, jolla kerrotaan 
Ornamon tekemästä työstä joka kuun lopussa. Ornamo 
oli jäsenilleen muille sidosryhmille läsnä säännöllisesti 
Facebookissa, Twitterissä ja Linkedinissä. Loimme uusia 
somemarkkinoinnin keinoja Instagramiin Ornamon Teos-
myynnissä sekä Ornamon Design Joulussa. Instagramin 
kasvava merkitys taiteen ja muotoilun myyntikanavana 
koskettaa myös ornamolaisia taiteilijoita. Verkostomainen
ja visuaalinen alusta tarjosikin uudenlaisia osallistavan
markkinoinnin mahdollisuuksia, joista järjestimme myös 
koulutuksia Ornamon jäsenille.

Uudistimme myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 
Ornamon vuoden 2018 alussa. Visuaalisen ilmeen 
uudistuksesta vastasi suunnittelutoimisto TikkaTalvenhei-
mo. Uudistuksen lähtökohtana oli myös parantaa lehden 
journalistista tasoa, silmäiltävyyttä sekä kuvien laatua. 

Jäsentä sai
neuvontaa

lakimieheltä
2018 aikana. 

285

Tuimme muotoilun kehittämistä alueilla  
Muotoilijoiden valtakunnallisena järjestönä tuimme muo-
toilualan aluetoimintaa. Ornamon ja Itä-Suomen Muoto 
ry:n järjestämässä koulutustilaisuudessa Kuopiossa 5.10. 
pureuduttiin Petra Ilosen johdolla kannattavaan luovaan 
yrittäjyyteen sekä Ornamon lakimies Jussi Ilvosen opas-
tamana muotoilijoille olennaisiin sopimuksiin. Mikkelissä 
puolestaan järjestetyssä valaistus-workshopissa 10.-12.10 
valaistiin kaksi merkittävää julkisivua Mikkelin keskustassa 
Illumio-valotapahtuman reitillä. Työpajan ohjaajina toimivat 
valaistussuunnittelijat Annukka Larsen ja Elisa Hillgen. 

Olimme läsnä opiskelijoiden elämässä  
Kokosimme opiskelijajärjestöt yhteen ja järjestimme 
säännöllisiä tapaamisia opiskelijoiden laadullisen työllis-
tymisen ja työelämävalmiuksien edistämiseksi. Kartoitim-
me myös korkeakouluharjoittelun käytäntöjä muotoilun 
alalla kyselyn avulla. Keskeisenä tuloksena kävi ilmi, että 
opiskelijat haluavat palkallisia harjoittelupaikkoja ja lisää 
ohjausta korkeakouluilta. Viestimme kyselyn tuloksista 
korkeakouluille.  Opiskelijat kaipasivat selvästi työ- ja 
harjoittelupaikkojen löytämiseen apua.  

Syksyllä 2018 teimme opiskelijajärjestöille suunnatun 
sponsorointikampanjan, jolla annoimme tukea opiskeli-
joiden työelämätaitoja ja laadullista työllistymistä kehittä-
viin projekteihin. Myönsimme tukea Kuopion muotoilun 
opiskelijat Mutka ry:lle, Lahden Muotoiluinstituutin opis-
kelijajärjestö Mio ry:lle sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun ylioppilaat TOKYO ry:lle, sisustusarkkitehtuu-
rin opiskelijat SISTAlle ja muotoilun laitoksen ainejärjestölle 
Nuoret Designerit ry:lle. Projektit olivat ekskursioiden 
järjestämistä, työnhaun valmennusta, oman työn markki-
nointia ja ainejärjestötoiminnan edistämistä. 

osallistujaa Ornamon  
koulutuksissa  

vuonna 2018

512

Sponsoroimme  
opiskelijoiden  

työelämäprojekteja

5 000
eurolla
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Kansainvälisiä verkostoja 
Pohjoismainen muotoilu ja taideteollinen taide tunnetaan
globaalisti korkeasta laadusta ja omaleimaisesta luovuu-
desta sekä muotokielestä. Suomalaisen suunnittelun 
kansainvälistä myyntipotentiaalia tukee vahva, globaalisti 
tunnettu traditio ja muotoilijoiden ja taiteilijoiden korkea-
tasoinen koulutus. Osallistuimme aktiivisesti pohjois-
maiseen ja eurooppalaiseen muotoilukeskusteluun sekä 
taiteen edistämiseen.

Euroopan Komission ensimmäinen Design Action Plan 
valmistui vuonna 2013 BEDAn myötävaikutuksella.  
Vuonna 2018 BEDA käynnisti Action Planin arvioinnin ja 
teki samalla päätöksen seuraavan sukupolven eurooppa-
laisen designpolitiikan valmistelun käynnistämisestä.
 

• Vuonna 2018 olimme mukana Frame 
Finlandin kanssa isännöimässä CODA 
Apeldoorn -museon johtajan Carin 
Reindersin vierailua Helsingissä (EMMA) ja 
Imatralla KORU6 -tapahtumassa. 

• Osallistuimme myös ART 4.0 networking 
seminaariin Saksalais-suomalaisella 
kauppakamarilla Taidemarkkinoiden 
kehittämisestä ja saksalaisten gallerioiden 
kontaktoinnissa. 

• Teimme Nordic Network of Crafts 
Associations -järjestöjen kanssa alustavia 
haastatteluja taidekäsityön näkyvyydestä 
rakennusalalla eri pohjoismaissa. 
Kartoitimme  taidealan innovaatioita 
rakentamisen alalla Pohjoismaissa. 

• NNCA Tendenser -yhteisnäyttelyn valmistelu 
Galleri F15, Moss, Norway 

Ornamo päivitti nimensä 
Ornamon vuosikokouksessa 12.4.2018 tehtiin historialli-
nen päätös Ornamon nimen lyhentämisestä. Aikaisem-
min järjestön nimenä ollut Teollisuustaiteen Liitto Ornamo 
ry lyhennettiin Ornamo ry:ksi. Englanniksi ja ruotsiksi jär-
jestön nimi on Ornamo Art and Design Finland. Aiemmin 
järjestön nimi ruotsiksi oli Industrikonstförbundet Ornamo 
rf ja englanniksi The Finnish Association of Designers 
Ornamo.  Muutokseen vaikutti halu selkeyttää järjestön 
identiteettiä tilanteessa, jossa muotoilun ala elää murros-
kautta ja muotoilun käyttö laajenee uusille sovellusalueille. 
Tämä monipuolistaa muotoilijoiden tehtäviä ja antaa 
mahdollisuuden laajentaa Ornamon jäsenkuntaa.

verkkokauppaa 672/80  
vuonna 2017 

100

kävijää Ornamon  
verkkosivuilla  
vuonna 2018

71 270
Ornamon harjoittelubarometrin aineisto koottiin verkkokyselyllä 
maaliskuussa 2018. Vastauksia saatiin yhteensä 275 muotoilualan 
korkeakouluopiskelijalta, joista 204 oli suorittanut harjoittelun tai suoritti 
sitä parasta aikaa. Kysely rajattiin koskemaan vuonna 2015 tai sen jälkeen 
korkeakouluharjoittelun suorittaneita. Vastauksia saatiin lähes kaikista 
muotoilun koulutusta tarjoavista korkeakouluista: kahdesta yliopistosta ja 
kahdeksasta ammattikorkeakoulusta.

Mitä ja miten  
tutkittiin?

Jäsenpalvelu ja järjestötyö

portfoliota  
Finnishdesigners.fi 

-palvelussa

704

9



Sisustusarkkitehdit SIO
Vuoden Sisustusarkkitehti Joanna Laajisto pokkasi SIO 
ry:n myöntämän arvostetun tunnustuksen ID-Helsinki- 
tapahtumassa 11.9.2018. Järjestö järjesti aktiivisesti 
ammatillisia jäsentapahtumia ja ekskursioita. SIO:ssa oli 
jäseniä yhteensä 775 vuonna 2018. Syyskauden ava-
jaisia SIO juhli näyttävästi Ritarihuoneella Taiteiden yönä 
Helsingissä yhteistyökumppaneidensa kanssa teemalla 
Venetsialaiset. Juhliin osallistui SIOn, SAFAn ja ATL:n 
jäsenistöstä n. 170 henkeä. Vuoden Sisustusarkkitehti 
Joanna Laajisto pokkasi SIO ry:n myöntämän arvostetun 
tunnustuksen ID-Helsinki-tapahtumassa 11.9.2018.  
Yhteistyössä NSS sähkösuunnittelijoiden kanssa SIO 
järjesti Valolla on väliä-iltapäiväseminaarin 4.10. 

SIO seurasi myös Aalto-yliopiston koulutusuudistusta, 
jossa taiteen kandidaatin sisustusarkkitehtuurin pääaine 
siirtyi arkkitehtuurin laitokselle ja jonne perustettiin myös 
uusi maisteriohjelma Interior Architecture. SIOn kanta 
on, että muutos asemoi sisustusarkkitehdit selvemmin 
rakennetun ympäristön asiantuntijoiksi. SIOn jäsenet 
Martti Lukander ja Matti Kulovesi osallistuivat myös 
pääsuunnittelijan pätevyyden toteamislautakunnan (A2) 
toimintaan. 

1

Tekstiilitaiteilijat TEXO
Tekstiilitaiteilijat Texo Ry jakoi keväällä Vuoden tekstiilitaitei-
lija -tunnustuspalkinnon kansainvälisesti tunnetulle tekstii-
liperinteen uudistajalle Johanna Gullichsenille. TEXO ry 
kuuluu European Textile Networkiin (ETN) ja Nordic Textile 
Art (NTA) järjestöihin.  Nordic Textile Meeting – Textile 
is Power järjestettiin Hämeenlinnassa 22.–25.3.2018 
Wetterhoffin Säätiön luovassa talossa ja Hämeen am-
mattikorkeakoulun muotoilun koulutuksen tiloissa. Texon 
hallituksen jäsenet Liina Blom, Elina Helenius, Juha 
Laurikainen, Miia Pöytälaakso ja Ulla-Maija Vikman 
osallistuivat yhdessä NTA:n hallituksen edustajien kanssa 
Viron tekstiilitaiteilijoiden Eesti Tekstiilkunstnike Liit järjes-
tämään tapaamiseen ja painokangas-työpajaan Kihnun 
saarella 17.8.–19.8.2018. Loppuvuodesta Texo myös 
tehosti viestintäänsä ja avasi omat verkkosivut. 

Taiteilijat O 
Taiteilijat O nosti esiin verkkogalleriassaan kahdeksan 
Kuukauden taiteilijaa, jotka vuonna 2018 valitsi näytte-
lijä Liisu Aurasmaa. Taiteilijat O:n syvensi yhteistyötään 
Tekstiilitaiteilijat Texo:n kanssa. Yhteisnäyttely-työryhmään 
kuuluivat Merja Keskinen, Katja Kotikoski, Annukka 
Mikkola ja Nina Nisonen. Syksyllä Taiteilijat O luotsasi 
kuutta kotoutumista tukevia taidelähtöistä kielenopetuk-
sen työpajaa Helsingin kaupungin leikkipuistoissa.  
Taidekummit-hanke työllisti ja koulutti taiteilijoita peda-

Ornamon jäsenjärjestöt juhlivat ansioituneita jäseniään, järjestivät ekskursioita ja tapahtumia sekä 
seurasivat aktiivisesti oman ammattialansa tapahtumia. Ornamon jäsenjärjestöt ja intressiryhmät 
edistävät oman suunnittelualansa tunnettuutta yhteiskunnassa, edistää ammatillista yhteistyötä ja 
laajentaa jäsentensä ammatillisia mahdollisuuksia. 

Jäsenjärjestöt toivat ammattilaiset yhteen
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kävijää  
Finnishdesigners.fi  
-palvelussa vuonna 

2018 

44 059

gogiseen työskentelyyn ja toi uudenlaisia menetelmiä 
Helsingin kaupungin taidetoimintaan.

Keramiikan intressiryhmä 
Keramiikan intressiryhmä kokoontui valmistautumaan  
Rovaniemellä ja Posiolla järjestettävään IAC 2020 
-kongressiin. Ryhmä kokoontui kolme kertaa. 

Teolliset muotoilijat TKO
TKO järjesti perinteisten tapaamisten 15.5.2018 TKO:n 
viini ja juusto -illan. 8.11.2018 TKO järjesti tutustumisen  
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun 
Väre-uudisrakennukseen. 

Valtiollisia tunnustuksia 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi itsenäisyys-
päivänä kunniamerkkejä kahdelle merkittävälle sisustus-
arkkitehdille, jotka ovat erityisesti suomalaisen kaluste-
teollisuuden kantavia voimia. Pro Finlandia -mitalin sai 
sisustusarkkitehti SIO Tapio Anttila ja keramiikkataiteilija 
Kati Tuominen-Niittylä. Suomen Leijonan ritarikunnan 
Pro Finlandia -mitali on korkein taiteilijoille ja kulttuurivai-
kuttajille tarkoitettu kunniamerkki.  Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi myönnettiin sisustusarkkitehti SIO 
Tuula Falkille.

Ornamo-säätiö tuki vastuullisia muotoilu- 
projekteja  Ornamo-säätiö tuki vastuullisia muotoilu-
projekteja Ornamon jäsenille tarkoitetuissa apurahoissa. 
Tuetut projektit olivat Taiteilijat O:n Taidekummit (5000 e), 
Laura Merzin lastenkirjaprojekti (3000 e), Sisustus-
kurssi ’69 -kirjaprojekti (3500 e) sekä Suvi Suikin taide-
projekti (3 500e). Lisäksi Ornamo-säätiö tuki Ornamon 
senioritalohanketta 30 000 eurolla.

Ornamon 
vastavalittu 

hallitus Ornamon 
syyskokouksessa 
Fiskarsissa 8.11.2018. 
Kuvassa hallituksen 
jäsenet Mari Siikonen, 
Mikko Kutvonen, Laura 
Isoniemi, uusi puheen-
johtaja Hanna-Kaisa 
Alanen, Merja In-
ki-Ihamäki, Niko Räty 
ja puheenjohtajan 
pestin jättänyt Kristian 
Keinänen.  
Kuva: Lasse Lecklin.

SIOn Venetsia-
laiset järjestet-

tiin Ritarihuoneella 
23.8.2018.  
Kuva: Atelier O. 
Haapala. 

1

2

Jäsenpalvelu ja järjestötyö

2
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TA PA H T U M I A  J A  T U N N U S T U K S I A

Järjestimme jäsenistölle runsaasti koulutuksia ja teimme aktiivista 

koulutusyhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ornamon 

koulutuskalenteri tarjosi jäsenilleen tukea mm. työnhakuun, kannattavaan 

yrittäjyyteen, sopimusneuvotteluihin ja rahoitukseen. 

Juhlimme Ornamopalkintoehdokkaita ja järjestimme suuren yleisön rakastamat 

myyntitapahtumat Ornamon Teosmyynnin ja Ornamon Design Joulun. 
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Ornamo-palkinnon 
vuonna 2018 voittanut 
Renata Jakowleff on 
kehittänyt Muotobetoni-
innovaation.



Muotoilupäivänä juhlimme Ornamo-palkintoeh-
dokkaita Ornamo-palkinnon vuonna 2018 sai lasitaitei-
lija ja muotobetoni-innovaation luonut Renata Jakowleff. 
Juhlimme muotoilua ja Ornamo-palkintoehdokkaita Aal-
to-yliopistossa. Ornamo-palkinnon jakoi palkinnon valitsija 
toimittaja Sami Sykkö. Palkinto teki näkyväksi taiteellisen 
ja luovan suunnittelun merkitystä rakentamisen alalle ja 
se sai myös paljon julkista huomiota. Ornamo-palkintoeh-
dokkuus on itsessään arvostettu tunnustus, josta päätti 
Ornamon hallitus Ornamon jäsenten tekemien ehdo-
tusten pohjalta. Ehdokkaina vuonna 2018 olivat myös 
sisustusarkkitehti Martti Lukander ja Muka va-yrityksen 
vaatesuunnittelijapari Anna Mattelmäki ja Emilia Kiialai-
nen. Juhlimme muotoilua ja Ornamo-palkintoehdokkaita 
monitieteisessä Aalto-yliopistossa. Päivän pääpuhujana 
toimi tieteen, teknologian ja modernin yhteiskunnan tutki-
muksen professori Karl-Erik Michelsen. 

Teosmyynti tavoitti ostajat  
Ornamon Teosmyyntiin 10.–18.3. osallistui 109 jäsen-
tä. Uniikin designin ja taiteen myyntitapahtuma lähes 
kaksinkertaisti myyntinsä edellisvuoteen verrattuna: 
kokonaismyynti oli n. 134 000 euroa, josta Valtion taide-

teostoimikunnan hankintojen osuus oli n. 50 000 euroa. 
Tapahtuman galleristi Clarice Finellin yleisöopastusten 
lisäksi Teosmyyntiin tutustuivat Espoon modernin taiteen 
museon EMMAn kokoelmayksikkö, Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin HUS:n taidetoimikunta, Arka-
dia-seura, Tekniikan akateemisten TEK:n HELYEA-verkos-
to sekä Ateneumin ystävät. Tapahtuman projektipäällikkö 
oli Petra Ilonen ja tuottaja Anna Laamanen. 

Ornamon Design Joulu Kaapelitehtaalla ja 
Lahdessa Ornamon Design Joulu -tapahtumaan 
Helsingin Kaapelitehtaalla 7.12.-9.12. osallistui yli 200 
suomalaista ja 30 virolaista muotoilun ja taidekäsityön 
ammattilaista. Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 
antoi aiheen tehdä yhteistyötä MTÜ Eesti Disainikeskuk-
sen kanssa. Tapahtuman markkinoinnissa kerrottiin myös 
suomalaisten tuotteiden valmistuksesta Virossa ja tuettiin 
#loveoriginal-kampanjaa. Tapahtumassa vieraili japanilai-
sen perheohjelman kuvausryhmä. 
Ornamon Design Joulu järjestettiin jo seitsemättä kertaa 
myös Lahdessa marraskuun viimeisenä viikonloppuna. 
Mukana oli yli 40 myyjää. Lahden Taidemuseossa järjes-
tetyn tapahtuman tuotti muotoilija Eeva Väänänen.

Ornamon 
Design Joulu: 
Kolme päivää, 

4 000 neliömet-
riä, noin 20 000 
kävijää ja lähes 

260 myyjää

1
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Sparrasimme muotoilijoiden  
esiintymistaitoja 

 Tunnelma oli tiivis, kun nuoret 
muotoilijat, yrittäjät ja kaupalliset 
osaajat kohtasivat toisensa startup-
keskittymä Maria 01:ssa Ornamon 
Design <3 Business -tapahtumassa. 
Magisson toimitusjohtaja Juhani 
Sirénin inspiroiva puheenvuoro 
designyrittäjyyden kannattavuudesta 
ja teollisesta tuotannosta. 
Fasilitaattorit Sandra Viña ja Walid 
O. El Cheikh ottivat tilan ja ihmiset 
haltuun fyysisten tehtävien kautta, 
joissa muotoilijat ja bisnesihmiset 
löysivät yhteisen kielen paneutuen 
todellisiin haasteisiin. Ornamon 
tapahtuma oli osa Helsinki Design 
Week -ohjelmistoa. 

 Ornamo oli yhteistyökumppanina 
Aalto ENTin ja Habitaren Design Your 
Pitch – Pitch Your Design -kilpailussa, 
jonka voitti ornamolainen Saara 
Kantele. Valmennuksessa kehitettiin 
muotoilijoiden viestintä- ja puhetaitoja. 
Maksuton valmennus oli tarkoitettu 
muotoilijoille, taiteilijoille ja muotoilun 
opiskelijoille, jotka työskentelevät 
huonekalujen, sisustamisen, teollisen 
muotoilun tai tekstiilisuunnittelun 
parissa. Design Your Pitch – Pitch 
Your Design -kilpailun tuomareina 
toimivat Petteri Kolinen (Design 
Forum Finland); Joel Roos (yrittäjä 
ja investoija); Irina Viippola, (Fiskars); 
Henri Weijo (Aalto-yliopisto); Petra 
Ilonen (Ornamo) sekä edellisvuoden 
kilpailun voittaja Toni Kitti (taiteilija ja 
muotoilija).

Kehitimme muotoiluyrittäjien 
liiketoimintaosaamista eri  
puolilla Suomea 

 Ornamon Design or Die 
-hanke järjesti 15 eri koulutusta 
eri puolilla Suomea luovien 
yritysten liiketoiminnan ja 
aineettomien oikeuksien 
kehittämiseksi. Koulutuksissa 
käsiteltiin myös mm. 
muotoiluyritysten rahoitusta, 
oman osaamisen konseptointia, 
luovan työn hinnoittelua, 
pienyrittäjien liiketoimintaa ja 
taitavan apurahahakemuksen 
tekoa. Vierailimme Helsingin 
lisäksi Tampereella, Kuopiossa, 
Lahdessa, Heinolassa, 
Espoossa ja Kouvolassa. 
Koulutukset tavoittivat yli 
300 muotoilun ammattilaista: 
opiskelijoita, opettajia ja 
yritysneuvojia. 

Englanninkielisessä Design <3 
Business -tapahtumassa muotoilijat ja 

bisnesosaajat etsivät ratkaisuja haasteisiinsa. 
Tapahtuman toinen fasilitaattori Walid O. El 
Cheikh innosti osallistujat kommunikoimaan. 
Kuva: Miisa Pulkkinen.

Ornamo-palkinnon voittaja julkistettiin 
Muotoilupäivänä 26.4. Aalto-yliopistolla. 
Kuva: Jenna Heino. 

2

1

Tapahtumia ja tunnustuksia

2

15

koulutusta eri puolilla 
Suomea. 

54
Järjestimme



M U O T O I L U N - 
T O I M I A L A  J A 
T Y Ö M A R K K I N AT

Muotoilualan yritykset kerryttivät

liikevaihtoa yhteensä 11,4 miljardia

vuonna 2018. Muotoilua tarjoavien 

palveluyritysten, muotoilutuotteita 

valmistavan teollisuuden sekä 

taideteosten luonnin lisäksi luvussa 

olivat mukana arkkitehtuuri ja 

maisemanhoito sekä digitaalinen 

muotoilu. Trendi jatkui selvänä:  

liiketoiminnan kasvua näkyi 

palvelua tuottavissa yrityksissä.
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M U O T O I L U A L A  S U O M E S S A

K O K O  M U O T O I L U N  

T O I M I A L A  Y H T E E N S Ä : 

L I I K E V A I H T O 11,4 mrd. 

T Y Ö N T E K I J Ä Ä 59 012 



L I I K E V A I H D O N  

M Ä Ä R Ä N  L I S ÄY S  

2 0 1 0 – 2 0 1 7

+28%

Taiteellinen  
toiminta 83 milj. €



L I I K E V A I H D O N  

M Ä Ä R Ä N  L I S ÄY S  

2 0 1 0 – 2 0 1 7

–4%

Muotoiluintensiivinen 
teollisuus 3,17 mrd. €

3,41 mrd.

19 020 
T Y Ö N T E K I J Ä Ä

L I I K E V A I H T O

6 700
Y R I T Y S T E N  L U K U M Ä Ä R Ä *



L I I K E V A I H D O N  

M Ä Ä R Ä N  L I S ÄY S  

2 0 1 0 – 2 0 1 7

+54%

Muotoilun palvelu- 
yritykset 261 milj. €
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699 

milj. €
7,17 

mrd. €

Digitaalinen  
muotoilu



L I I K E V A I H D O N  

M Ä Ä R Ä N  L I S ÄY S  

2 0 1 0 – 2 0 1 7

+96%

Arkkitehtuuri ja
maisemanhoito



L I I K E V A I H D O N  

M Ä Ä R Ä N  L I S ÄY S  

2 0 1 0 – 2 0 1 7

+30%

K A U P PA

T E O L L I S U U S

PA LV E L U T

R A K E N TA M I N E N

408,7 mrd. €

M U O T O I L U A  

K ÄY T TÄ V ÄT  Y R I T Y K S E T

L I I K E V A I H T O  2 0 1 7

Lähteet: Alueellinen yritystoimintatilasto 2017, Tilastokeskus. 
* Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2017, Tilastokeskus. Huom! Yritysten määrä sisältää yksityiset elinkeinonharjoittajat.
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Muotoilualan yritykset kerryttivät liikevaihtoa yhteensä 
10,7 miljardia vuonna 2016. Muotoilua tarjoavien palve-
luyritysten, muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden 
sekä taideteosten luonnin lisäksi luvussa olivat mukana 
arkkitehtuuri ja maisemanhoito sekä digitaalinen muotoilu. 
Trendi jatkui selvänä: liiketoiminnan kasvua näkyi palvelua 
tuottavissa yrityksissä. 

Muotoilun palveluyritykset ovat suunnittelupalvelua 
tarjoavia yrityksiä. Näissä yrityksissä liikevaihdon määrän 
lisäys vuosina 2010−2016 on ollut 38,2 prosenttia. Sen 
sijaan muotoilutuotteita valmistava teollisuudenala jatkaa 
tasaista laskuaan: vuosina 2010−2016 valmistavan teolli-
suuden liikevaihto on tullut alas kolme prosenttia. 

Muotoilualan yritykset ovat kooltaan varsin pieniä. Kes-
kimäärin 71 prosenttia työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 
2016. Vähintään kymmenen henkilön yrityksiä on joukos-
sa ainoastaan kahdeksan prosenttia. Kaikkiaan muotoilun 
toimialaan kuuluvat alat työllistävät Tilastokeskuksen 
yritystilastojen mukaan 55 000 henkilöä. Yritykset ovat 
kooltaan pieniä mikroyrityksiä, ja keskimäärin 71 prosent-
tia niistä työllisti alle kaksi henkilöä 2016. 

Ornamo näkee, että alalla on myös tulevaisuudessa vielä 
hyödyntämätöntä potentiaalia. Suhdannekyselyn mu-
kaan muotoilualan yrityksistä mahdollisuuksien mukaan 
kasvavia on peräti 60 prosenttia, mikä on enemmän kuin 

pk-kentällä keskimäärin. Erityisesti kansainvälistyminen 
on alalle keskeinen kasvun väylä. Kyselyn vastaajista  
45 % oli panostanut kansainvälistymiseen. 

Tällä hetkellä muotoilualan kasvuhalukkuus ei vielä löydä 
riittävästi tukea. Vain alle viidennes kyselyymme vastan-
neista yrityksistä on hakenut ELY-keskuksilta yritysten 
kehittämisavustusta, jota voidaan käyttää liiketoiminnan 
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Yli puolet kyse-
lyyn vastanneista ei ole hyödyntäneet edes julkisten yri-
tystoimintaa tukevien organisaatioiden neuvontapalveluja. 
Perinteisen valmistavan teollisuuden heikentyminen on 
tuonut alalla murroksen, jossa työpaikkoja katoaa yhtäältä 
mutta niitä toisaalta syntyy palveluyrityksiin ja muotoilua 
hyödyntäville toimialoille. 

Muotoilualan kehityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä 
on, kuinka tuki- ja rahoituspalvelut tavoittaisivat muotoi-
luyritykset paremmin? Kuinka mikroyrittäjät saavat tukea 
kasvulleen niin, että he pystyvät palkkaamaan työnteki-
jöitä ja työllistämään alihankkijoitaan sekä verkostojaan 
nykyistä enemmän? Kuinka muotoilun palveluyrityksiä 
tuetaan kasvamaan ja työllistämään korkeasti koulu-
tettuja osaajia, jotka eivät enää välttämättä löydä työtä 
valmistavasta teollisuudesta? Millaisena valttina pidäm-
me muotoilua koko Suomen ja kansainvälisen menes-
tyksemme kannalta, ja kuinka tuemme alan kansainvä-
listymistä?

Muotoilualaa 
vaivaavasta 

korkeasta työt-
tömyydestä 

huolimatta muo-
toilualan työl-
lisyysnäkymät 

näyttivät parem-
milta vuonna 

2017
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3. Alan yritysten optimismi näkyy 
suhdanneodotuksissa vuoden 2018 
kyselyihin vastanneista yrittäjistä peräti 
56 prosenttia uskoo yleisten kysyntä- ja 
suhdannenäkymien kohenevan seuraavan 
vuoden aikana. Sama asia näkyy liikevaih-
don ja kannattavuuden kasvuodotuksissa. 
Usko tulevaisuuteen vahvistuu edelleen, kun 
yleisiä kysyntä- ja suhdannenäkymiä tarkas-
tellaan kolmen vuoden aikaperspektiivillä.

4. Luottamus tulevaisuuteen näkyy 
muotoiluala yritysten kasvuhalukkuu-
dessa Voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä 
oli vuoden 2018 kyselyyn vastanneista run-
sas kymmenesosa, mutta mahdollisuuksien 
mukaan kasvavia yrityksiä oli peräti yli 60 
prosenttia. Jälkimmäisten osuus oli tuntu-
vasti suurempi kuin koko pk-yrityskentässä 
keskimäärin.

5. Kansainvälistyminen on muotoilu-
yrityksille yksi tärkeä kasvun väylä 
Erityisesti kansainvälistyminen voisi olla 
muotoilualan yrityksille yksi tärkeä kasvun 
väylä. Sen avulla voidaan laajentaa markki-
na-aluetta ja tasata kotimaan suhdannevaih-
teluja. Kiinnostus ulkomaiseen toimintaan 
on kasvussa, sillä 45 prosenttia kyselyyn 
vastanneista yrityksistä on panostanut voi-
makkaasti tai jonkin verran kansainvälistymi-
seen. Lisäksi 13 prosenttia haluaisi kansain-
välistyä, mutta sen suhteen on ongelmia.

6. Tukipalvelut eivät tavoita muotoi-
lualan yrityksiä Alalla on paljon piilevää 
kasvuhalukkuutta, mutta yritykset voisivat 
tarvita ulkopuolista rahoitusta ja neuvontaa. 
Vain alle viidennes on hakenut ELY-keskuk-
silta yritysten kehittämisavustusta, jota voi-
daan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen 
ja kansainvälistymiseen. Nyt yritykset ovat 
oman tulorahoituksen varassa. Yli puolet 
kyselyyn vastanneista ei ole hyödyntäneet 
edes julkisten yritystoimintaa tukevien orga-
nisaatioiden neuvontapalveluja.

7. Muotoiluyritykset suojaavat ainee-
tonta omaisuuttaan heikosti Suhdan-
nekyselyn mukaan yleisimmät tavat hankkia 
suojausta aineettomalle omaisuudelle ovat 
teollisoikeuksien rekisteröinti (patentti, 
tavaramerkki, mallioikeus, yms.) tai tekijänoi-
keudellisen suojan hankkiminen sopimusten 
kautta tai suoraan lain nojalla. Ornamon 
IPR-kysymyksiin vastanneista kuitenkin noin 
46 prosenttia ei ollut suojannut tuotetta, 
palvelua tai taideteosta millään tavalla. Vain 
runsaalla kymmenesosalla vastanneista oli 
oma yritystä varten laadittu IPR-strategia. 

Ornamon muotoilualan suhdanneky-
selyt suoritettiin kesällä 2018. Siihen 
vastasi määräaikaan mennessä noin 
120 alan yritystä. Kyselyissä tarkas-
teltiin muotoilualan yritysten ajankoh-
taisia suhdannenäkymiä, kasvuha-
kuisuutta ja keskeisiä kasvukeinoja, 
vientiä ja kansainvälistymistä sekä 
aineettomien oikeuksien suojaus-
ta. Vastanneista yrityksistä noin 55 
prosenttia toimi kokonaan tai pääosin 
palvelualoilla. Yli 60 prosenttia työllisti 
alle kaksi henkilöä kokovuosityöllisyy-
den käsitteellä mitattuna ja arviolta 
vajaat 40 prosenttia toimi työnantaji-
na.  Noin 50 prosenttia yrityksistä oli 
aloittanut toimintansa 2010-luvulla. 
Vain runsas kymmenes oli perustettu 
ennen vuotta 1990.

Suhdannekatsauksen laati Ornamon 
toimeksiannosta tutkija Pekka Lith.

Muotoiluyritysten keskeiset  
näkymät v. 2018:

 
1. Muotoilualan liikevaihto jatkaa nou-

sua 47 prosenttia Ornamon vuoden 2018 
suhdannekyselyihin osallistuneista yrittäjistä 
kertoi, että liikevaihto kasvoi edellisen vuo-
den vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon 
pienenemisestä ilmoitti neljännes vastaajista 
ja joten toimialan kehitys on ollut jossain 
määrin kaksijakoinen. 

2. Muotoiluyritysten kannattavuus 
jatkaa kasvua Kannattavuuden kohe-
nemisesta ilmoitti 36 prosenttia ja heikke-
nemisestä 15 prosenttia yrityksistä, joten 
kannattavuuden kehitystä kuvaava saldo-
luku oli plus 21 prosenttia. Tämä osoittaa 
keskimääräisen kannattavuuden yhä paran-
tuneen. Toteutunut kehitys on tulosta siitä, 
että liikevaihto on kohonnut muotoilualan 
yrityksissä toimialaryhmässä kuluneen 
vuoden aikana nopeammin kuin tuotanto-
kustannukset.

Mitä ja miten  
tutkittiin?

Muotoilun toimiala ja työmarkkinat 21



Muotoilualan työelämä on vastakohtia täynnä
Pitkät työviikot, muihin aloihin verrattuna varsin matala 
palkka ja toisaalta luottamus tulevaisuuteen ja kokoai-
katyön lisääntyminen luonnehtivat Ornamon työmarkki-
natutkimuksen tuloksia. Kyselyyn vastanneista valtaosa 
oli muotoilualan palkansaajia ja loput freelancereita ja 
yrittäjiä. Muotoilualaa vaivaavasta korkeasta työttömyy-
destä huolimatta muotoilualan työllisyysnäkymät näyttivät 
paremmilta vuonna 2017. Kyselyn mukaan 85 prosenttia 
palkansaajista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai 
melko varmana. Vuonna 2016 vastaava osuus oli 75 
prosenttia. Kyselyyn vastanneista palkansaajista 78 
prosenttia työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä ja 14 
prosenttia määräaikaisessa kokoaikatyössä. Osa-aikatyö-
suhteessa oli vain kahdeksan prosenttia palkansaajista. 
Siten osa-aikatyöntekijöiden osuus on muotoilualalla 
pienempi kuin työllisessä työvoimassa keskimäärin. 
Toisaalta sivutoimet ovat muotoilualalla yleisiä, sillä 36 
prosenttia palkansaajista työskenteli toissijaisesti toisen 
työnantajan palveluksessa, itsenäisenä yrittäjänä tai free-
lancerina. Sivutoimien taloudellinen merkitys on kuitenkin 
usein pientä, sillä 80 prosentilla tulot sivutoimista ovat 
alle 10 prosenttia henkilön kokonaistuloista. Kysely osoitti 
myös, että luovalla muotoilualalla työskennellään perintei-
sesti omalla työpaikalla: vain reilusti alle puolet Ornamon 
kyselyyn vastanneista ilmoitti voivansa vaikuttaa työnte-
kopaikkaan. 

Ornamon vuosien 2017–18 

työmarkkinakatsaus perustui pääosin 

kyselytutkimukseen, joka suoritettiin 

tammi–helmikuussa 2018. Siihen 

vastasi määräaikoihin mennessä 401 

muotoilualan ammattilaista. Vastanneista 

palkansaajia oli 71 prosenttia, yrittäjiä 

27 prosenttia ja taiteilijoita pari 

prosenttia, jos eläkeläisiä, opiskelijoita 

ja työttömiä ei oteta lukuun. Noin 54 

prosenttia vastanneista oli ylempi 

korkeakoulututkinto ja 42 prosentilla 

alempi korkeakoulututkinto. 

Työmarkkinakatsauksen laati Ornamon 

toimeksiannosta tutkija Pekka Lith.

• Kokoaikaisten työsuhteiden määrä on 
lisääntynyt alan palkansaajien keskuudessa, 
sillä 78 prosenttia heistä työskenteli vaki-
tuisessa kokoaikatyössä ja 14 prosenttia 
määrä aikaisessa kokopäivätyössä. Osa-
aika työsuhteessa oli vain kahdeksan pro-
senttia palkansaajista. Siten osa-aikatyön-
tekijöiden osuus on pudonnut pienemmäksi 
kuin maamme työllisessä työvoimassa 
keskimäärin.

• Muotoilualan palkansaajista lähes joka 
toinen oli tehnyt ylitöitä marras-joulukuussa 
2017 rahallista korvausta tai vapaa-aikaan 
vasten. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt 
samanaikaisesti tai sen lisäksi viidennes pal-
kansaajista. Keskimäärin työmarkkinakyse-
lyyn vastanneet palkansaajat työskentelivät 
mediaanilukuna mitattuna 40 tuntia viikossa 
vuonna 2017. Ylityöt selittävät osin sen, että 
muotoilijat tekevät pidempää työviikkoa kuin 
suomalaiset palkansaajat keskimäärin.

Mitä ja miten  
tutkittiin?

Ornamon työmarkkinatutkimuksen  
keskeiset tulokset:

• Työmarkkinakyselyyn vastanneiden koko-
naisansioiden keskiarvo oli 3 470 euroa ja 
mediaani 3 400 euroa joulukuussa 2017. 
Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja 
muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, 
maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä 
lomapalkkoja tai tulospalkkoja. Muotoilualan 
palkkataso oli kohonnut vuodessa keski-
määrin noin sadalla eurolla.

• Työmarkkinakyselyyn vastanneista palkan-
saajista 47 prosenttia ansaitsi 2 500−3 500 
euroa kuukaudessa. Noin 30 prosenttia an-
saitsi 3 500−4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 
euron kuukausipalkkaan ylsi 17 prosenttia. 
Vastaavasti alle 2 500 euron kuukausian-
sioon joutui tyytymään 16 prosenttia. Täysin 
tyytyväisiä palkkaansa oli 42 prosenttia 
palkansaajista.
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E D U N VA LV O N TA  J A  VA I K U T TA M I N E N

Luovan talouden ja suunnittelun edistämisen, muotoilualan 

rahoituksen kehittäminen sekä freelancereiden ja taiteilijoiden 

aseman ja työllisyyden edistäminen olivat vuonna 2018 

järjestössä tärkeitä vaikuttamisen teemoja. Pyrimme kulttuuri- 

ja muotoilualan vaikuttavuuden ja rahoituksen kasvattamiseen 

monin eri keinoin. Vaikutimme vuoden alussa perustetun Business 

Finlandin toimintaan, otimme kantaa näyttelypalkkiojärjestelmän 

vakiinnuttamisen puolesta ja edistimme myös ammattimaisen 

palvelumuotoilun käyttöä rakennusalalla. Olimme vaikuttamassa 

Helsinkiin kaavaillun korkeatasoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon 

taustaselvitykseen, johon toimme asiantuntemuksemme 

muotoilukasvatuksen saralla. Tuimme 24 muotoiluyrityksen 

luomaa #loveoriginal-kampanjaa, joka teki näkyväksi alkuperäisten 

tuotteiden kopiointiin liittyviä ongelmia ja suojaamiseen liittyviä 

kysymyksiä.
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Ornamo tuki aitoa ja alkuperäistä muotoilua edistävää 
#loveoriginal-kampanjaa, joka nosti esiin alkuperäisten tuotteiden 

taustalla olevaa työtä ja tuotekehitystä. Syksyllä 2018  alkaneen 
kampanjan taustalla oli pienten muotoiluyritysten vastareaktio al-

kuperäisten muotoilijoiden kopioinnin yleistymiseen. Yksi kampan-
jassa mukana ollut muotoilija oli Himmee-valaisin brändin muotoilija 
Timo Niskanen, joka myös osallistui joulukuussa Ornamon Design 

Jouluun. Kuvassa Filly-pöytä valaisin. Kuva: Himmee. 



Vaikutimme kulttuuripolitiikkaan 
Jatkoimme näyttelypalkkion edistämistä yhteistyössä 
STS:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusko-
keilu näyttelynjärjestäjille jatkuu 3 vuotta. Vaikutimme sii-
hen, että rahoitus vakiintuisi. Visuaalisen alan taiteilijan työ 
näyttelyiden yhteydessä ja näyttelypalkkion. Annoimme 
lausunnon esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituk-
sen uudistamiseen. Lausuntomme keskittyi museoiden 
osuuteen uudistuksessa, joiden olosuhteet vaikuttavat 
suoraan sekä muotoilijoiden että kuvataiteilijoiden työhön. 
Vaadimme järjestelmän kehittämistä siten, että se ottaa 
taidealat ja taiteen sisällöntuottajat huomioon tasa-arvoi-
sesti yhdessä taiteen välittäjien kanssa. Huomautimme 
myös, että VOS-uudistuksessa täytyy varmistaa, että 
museotoimijat huolehtivat näyttelyn sisältötuotannossa 
työskentelevien taiteilijoiden palkkioista ja tekijänoike-
uksien hankinnasta asianmukaisesti. Pidimme esillä 
taiteilijoiden työllistämisen näkökulmaa ja muistutimme 
taiteilijoiden olevan museoiden keskeisiä sisällöntuot-
tajia. Seurasimme aktiivisesti Taide- ja taiteilijapolitiikan 
suuntaviivat -työryhmää, joka vaikuttaa kulttuuripolitiikkaa 
pitkälle tulevaisuuteen. Osallistimme jäseniä Taiteilijat O:n 
ja TEXOn kautta. 

Seurasimme ja taustoitimme maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistusta, jolla on vaikutusta erityisesti sisus-
tusarkkitehtien ja taiteilijoiden asemaan rakentamisessa.  
Edistimme myös ammattimaisen palvelumuotoilun käyt-
töä rakennusalalla. Annoimme lausunnon Rakennustieto-
säätiö RTS:n toimikunnan valmisteleman Palvelumuotoilun 
RT-kortin luonnoksesta. Toimikunnassa olivat mukana 
Creadesignin muotoilijat Hannu Kähönen ja Anna-Sofia 
Juntunen.

Vaikutimme Business Finlandin toimintaan 
Tällä hetkellä pienet luovien alojen yritykset eivät löydä 
toimintansa kehittämiseen sopivia rahoitusvälineitä ja 
liiketoimintaneuvontaa. Vaikutimme luovan alan mikroyrit-
täjien palveluiden järjestymiseen vuoden alussa käynnis-
tyneen Business Finlandin alaisuuteen. Keskustelimme 
suomalaisten kaupallisten gallerioiden kanssa toiveista ja 
mahdollisuuksista osallistua Business Finlandin neuvon-
taan ja rahoituspalveluihin.

Muotoilun toimialan tunnistaminen ja 

tunnuslukujen seuraaminen on tärkeää, 

jotta päättäjät ja muut Ornamon keskei-

set sidosryhmät saavat vertailukelpoisen 

käsityksen luovien alojen merkityksestä ja 

erityispiirteistä. Kerroimme muotoilualan 

toimialatrendeistä ja tulevaisuudennä-

kymistä päättäjille yhdessä Grafian ja 

Kuvaston kanssa Kansallismuseolla 

25.9.2019 päättäjille järjestetyssä Luovan 

talouden Pecha Kuchassa. Kutsuvieras-

tilaisuus oli osa Helsinki Design Weekin 

ohjelmaa. Illan aikana kuultiin valokuvatai-

teilija Elina Brotheruksen, kuvittaja Sanna 

Manderin ja sisustusarkkitehti Vertti 

Kiven Pecha Kucha -esitykset. Kan-

sanedustajat Anna Kontula (vas.), Raija 

Vahasalo (kok.) ja Merja Mäkisalo-Rop-

ponen (sd.) pitivät omat lyhyet puheen-

vuoronsa esitysten yhteydessä. Muiden 

muassa tekijänoikeudet, sosiaaliturva, 

sekä luovan talouden rahoitus Creative 

Business Finlandin muodossa herättivät 

keskustelua.  Tilaisuudessa käsiteltiin 

työn tekijöiden toimeentulon sirpaleisuut-

ta, luovan talouden ja muotoilun toimi-

alalukuja- ja kehitystä, sekä hallinnonrajat 

ylittävää uudenlaisen työn luonnetta.

Ornamon 
vaikuttaminen 

perustuu 
tutkittuun

tietoon

Museon sydämenä tulisikin 
olla oppimiskeskus, joka 

mahdollistaisi korkeatasoiset 
ammattilaistapahtumat sekä 

yleisölle suunnatut sosiaaliset 
toiminnot
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Tuimme Uusimuseo -hanketta  
Annoimme julkisesti kiitosta museon sivistyksellisen
tehtävän tunnistamisesta ja avautumisesta yhteiskuntaan.
Selvityksessä museo nähdään alustana uuden museon 
kasvatukselliselle roolille. Toimme keskusteluun mukaan 
asiantuntemuksemme muotoilukasvatuksen parissa.  
Museovisio-työryhmä perustettiin vuonna 2018 selvit-
tämään muotoilukasvatuksen roolia ja mahdollisuuksia 
muotoilun ja arkkitehtuurin yhdistävässä Uusimus-
eo-hankkeessa. Designmuseo ja Ornamo ovat käyn-
nistämässä hanketta muotoilukasvatuksen keskuksen 
perustamiseksi. Työryhmä teki opintomatkan Britanniaan 
2.-5.12., jossa se tutustui Lontoon ja Dundeen V&A sekä 
arkkitehtuuri- ja designmuseoiden muotoilu- ja arkkiteh-
tuurikasvatuksen rooliin ja toimintatapoihin.

Puheenaiheita vuonna 2018
Aktiivisella tiedotuksella ja julkiseen keskusteluun osallis-
tumisella pyrimme vaikuttamaan muotoilu- ja taidealojen 
näkyvyyteen yhteiskunnassa ja herättämään keskuste-
lua. Lähetimme 37 tiedotetta vuonna 2018. Kerroimme 
mm. muotoilun vaikutuksesta rakennusalalla, teollisesta 
lähituotannosta Virossa, muotoilukasvatusesta koulukiu-
saamisen ehkäisemisessä, muotoilutuotteiden kasva-
vasta kopioinnista sekä muotoilubisneksen ja toimialan 
kehityksestä. Otimme kantaa taiteilijoiden näyttelykor-
vauskäytäntöihin, kaavailtuun muotoilu- ja arkkitehtuu-
rimuseoon, ja tuimme suomalaista aitoa suunnittelua 
puolustavaa #loveoriginal-kampanjaa. 

Ornamo mediassa 
Iltalehti vieraili muotoilun Skidiakatemia-iltapäiväkerhossa 
Snellmannin alakoulussa helmikuussa ja kertoi laajassa 
reportaasissaan muotoiluajattelun hyödyistä empatian 
kasvattamisessa sekä koulukiusaamisen ehkäisemises-

sä. Kerhossa vieraili myös huippumalli Ninja Sarasalo, 
joka kertoi kokemuksistaan koulukiusattuna. 
Ornamo-palkinnon voittaja Renata Jakowleff ja pal-
kinnon valitsija, toimittaja Sami Sykkö vierailivat Yle:n 
aamu-tv:ssä 27.4. Keskustelussa puhuttiin Jakowleffin 
muotobetoni-innovaation synnystä, keksinnön merki-
tyksestä rakentamisen alalle, ihmisten arkeen ja beto-
niteollisuuteen. Uutinen Jakowleffin voitosta huomioitiin 
myös mm. Kauppalehdessä, Helsingin Sanomissa ja Yle 
Uutisissa. 

Suomalaisten muotoilutuotteiden kopiointi herätti kiinnos-
tusta mediassa pitkin syksyä. Ornamo lähti mukaan yli 
20 muotoiluyrityksen #loveoriginal-kampanjaan tukijaksi, 
nostaen esiin alkuperäisten tuotteiden taustalla olevaa 
työtä. Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen huo-
mautti, että kopiointitapausten valvominen vie pieniltä 
yrityksiltä paljon resursseja. ”Ornamon suhdannekatsauk-
seen vastanneista 46 prosenttia ei ole suojannut työtään 
millään tavalla”, Heinänen sanoi Ornamon tiedotteessa. 
Useat mediat kirjoittivat muotoilubisneksestä ja
kasvavasta kopiointiongelmasta. Kauppalehti haastat-
teli 10.10.2018 Secto Designin toimitusjohtaja Emma 
Frenzeliä ja LumiKidsin toimitusjohtaja Tuomo Puha-
kaista. 

Helsingin Sanomat julkaisi Petra Ilosen mielipidekirjoi-
tuksen 26.12.2018, jossa Ilonen osallistui keskusteluun 
uudesta muotoilun ja arkkitehtuurin museohankkeesta. 
Ilonen muistutti museolain määrittämästä opetuksen ja 
kasvatuksen velvoitteesta. ”Museon sydämenä tulisikin 
olla oppimiskeskus, joka mahdollistaisi korkeatasoiset 
ammattilaistapahtumat sekä yleisölle suunnatut sosiaali-
set toiminnot”, Ilonen kirjoitti. 

Ornamon jäsen, sisustusarkkitehti Vertti Kivi kertoi luovan työnsä ja  
yrittäjyyden arjesta  päättäjille Ornamon, Grafian ja Kuvaston tilaisuudessa  
Kansallismuseolla 25.9.2019. Kuva: Olli-Pekka Orpo. 
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Luovan suunnittelun kysynnän edistäminen, muotoiluyrittäjien osaamisen 

vahvistaminen ja laadullisen työllistymisen edistäminen näkyivät Ornamon 

monialaisessa hanketoiminnassa. Hankkeiden keskeisiä sisältöjä 

olivat mm. aineettomien oikeuksien taitava hyödyntäminen, muotoilun 

korkeakoulutuksen kehittäminen, taiteen edistäminen rakennusalalla, 

muotoilukasvatus sekä luovan suunnittelun ostamisen edistäminen.  

Ornamo on haluttu yhteistyökumppani ja asiantuntija, jonka

osaamista käytettiin vuonna 2018 korkeatasoisten muotoilualan kilpailujen 

järjestämisessä. 

VA I K U T TAVA A  Y H T E I S T Y Ö TÄ
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Kuva: Anni Koponen



City Drivers -hanke koulutti tilaajia eri  
puolilla Suomea  
Edistimme luovan osaamisen ostamista ja tarjoamista 
julkisten hankintojen ja yhteissuunnittelun avulla.  Luovan 
alan tekijät eivät aina työllisty koulutustaan vastaaviin 
työtehtäviin. Työmahdollisuuksia on etsittävä ja löydettävä 
myös oman alan ulkopuolelta.

Mistä hankkeessa on kysymys? Ornamon, Laurea- 
ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun 
ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteishank-
keessa laajennetaan luovan alan toimijoiden ammatillista 
osaamista palvelumuotoilukoulutuksen avulla.  EU-rahoit-
teisessa hankkeessa järjestetään maksutonta koulutusta 
sekä yhteiskehittämisen työpajoja ja seminaareja, joissa 
kehitetään uusia liiketoimintaratkaisuja palvelumuotoilun 
avulla. Ornamon vastuulla hankkeessa on luovien hankin-
tojen kouluttaminen. 

Mitä hankkeessa tehtiin? Järjestimme 26 koulutusti-
laisuutta Tampereella ja Kouvolassa luovan suunnittelun 
tilaajille. Koulutukset käsittelivät mm. neuvottelumenet-
telyä, julkisia muotoiluhankintoja, hinnoittelua, luovan 
suunnittelun myyntiä. Ornamon tehtävänä kouluttamisen 
lisäksi oli päivittää Ornamon muotoiluhankintaopas.

Finnish Design Academy
Muotoilualan koulutuksen tulee vastata työelämän ja 
yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Muotoilijaksi valmistuu 
ammattilaisia eri koulutusasteilta. Laadullinen työllisty-
minen on haastavaa muotoilualalla, jota vaivaa korkea 
työttömyys. Syksyllä käynnistyneessä yhteishankkeessa 
vahvistetaan muotoilualan korkeakoulutuksen kansallista 
profiilia, edistetään opiskelijoiden nopeampaa siirtymistä 
työelämään ja luodaan valmiudet muotoilun jatkuvalle 
oppimiselle ja osaamisen päivittämiselle.

Mistä hankkeessa on kysymys? Finnish Design Aca-
demy on yhteistoimintamalli, jossa Ornamo on mukana 
Lahden ammattikorkeakoulun, Metropolian, Aalto-yliopis-
ton, Hämeen ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Laurea-ammat-
tikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa. Kaksivuotinen hanke 
toteutetaan OKM:n rahoituksella ja se käynnistyi 2018. 

Mitä hankkeessa tehtiin? Hanke käynnistyi vuonna 
2018 työpajamuotoisesti. Hankkeessa luodaan uutta 
koulutustarjontaa, profiloidaan muotoilun korkeakoulut, 
luodaan digitaalisia oppimisympäristöjä, kehitetään 
opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kehitetään muotoilun 
avoimia opintoja. Ornamon tuottama profiilikartta sisältää 
tietoa muotoilualan korkeakoulujen profiileista, kooulujen 
roolista muotoilukouluksessa, alueellisista osaamistar-
peita sekä strategian muotoilukoulutuksen kehittämiselle 
tulevaisuudessa.

Taide käyttöön -hanke starttasi
Luova suunnittelu ja taide ovat ratkaisuja laadukkaan ja 
kestävä elinympäristön rakentamisessa. Tavoitteemme 
on laajentaa luovan suunnittelun käyttöä niin, että siitä 
tulee kiinteä osa rakennushankkeita. Tällä tavoin kaupun-
gistumiseen saadaan uusia ratkaisuja ja rakenteellisessa 
muutoksessa oleva rakennussektori saa uusia malleja 
liiketoimintaansa. Laaja-alaisessa hankkeessamme on 
erityisasiantuntemusta tutkimuksen, taiteen, muotoilun, 
korkeakoulutuksen, rakentamisen ja kuntakehittämisen 
aloilta.

Mistä hankkeessa on kysymys? Ornamon luotsaama 
monialaisessa hankkeessa ovat mukana Frei Zimmer, 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kulttuuripolitiikan tutki-
muskeskus Cupore, Rakennustietosäätiö RTS, Riihimäen 
kaupunki sekä Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö. Kaksi-
vuotisessa hankkeessa kehitetään kuntien, kaavoittajien 
ja yritysten tarpeisiin palveluja, jotka helpottavat luovan 
suunnittelun hankintaa. Taide käyttöön – Ratkaisumalleja 
taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeemme 
mahdollistaa Hämeen ELY-keskuksen myöntämä Euroo-
pan sosiaalirahaston tuki. Päämäärien saavuttamiseksi 
tarjoamme ja kehitämme palveluja ja työkaluja eri koh-
deryhmille: hankintaosaamisen kehittämistä kunnille ja 
rakennussektorille, liiketoiminta- ja markkinointiosaamista 
luovan alan yrityksille erityisesti taidekonsultoinnin alalla ja 
luovalle suunnittelulle uutta liiketoimintaa rakentamisessa.

Mitä hankkeessa tehtiin? 
• Hanke käynnistyi 2.5.2018. 
• Vuoden 2018 aikana luotiin hankeilme 

ja toiminta- sekä viestintäkäytännöt 
osatoteuttajien kanssa ja osallistuttiin 
ROTI Rakennetun omaisuuden tila 2019 
-valmisteluun ja paneelityöskentelyyn.

Design or Die -hanke päättyi 
Pienet muotoiluyritykset tarvitsevat parempaa osaamista 
liiketoimintansa kehittämiseen ja aineettomien oikeuksien 
hyödyntämiseen. Tällä hetkellä muotoilun tuottama arvo 
valuu muotoiluyrityksiltä asiakastoimialoille. Tietoisuus 
aineettomien oikeuksien strategisesta hyödyntämisestä 
suojaamalla tai sopimustoiminnalla on luovan suunnitte-
lun alalla verrattain heikkoa. Muotoilun tuottama ainee-
ton arvo on yhä merkittävämpää suhteessa hiipuvaan 
aineelliseen arvonluontiin, mikä tuo muotoilijoille uusia 
osaamistarpeita.

Mistä hankkeessa on kysymys? Ornamon, Lahden 
ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Aalto-yliopiston 
ESR-rahoitteinen yhteishanke kartuttaa muotoilualan yrit-
täjien ja ammattilaisten osaamista aineettomien oikeuksien 
hallitsemisesta ja hyödyntämisestä. Hankkeessa pyritään 
muuttamaan alan asenteita sekä antamaan konkreettisia 
neuvoja ja työkaluja myös muotoilua opettaville tahoille 
sekä yritysneuvojille.  Tavoitteena on, että valmistuvat ja 
ammatissa toimivat muotoilijat osaavat luoda IPR-strategi-
an ja hyödyntää sitä omassa toiminnassaan.
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Mitä hankkeessa tehtiin? 
• Järjestimme lukuisia koulutuksia eri 

puolilla Suomea muotoiluliiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvistä teemoista 
muotoilijoille: IPR, sopimukset, 
rahoituksen hakeminen, projektinhallinta, 
neuvotteleminen ja hinnoittelu. 

• Vaikutimme muotoilualan oppilaitoksiin sekä 
annoimme tietoa immateriaalioikeuksista 
myös yritysneuvojille. 

• Koostimme tietopaketin Ornamon 
verkkosivuille antamaan perustietoa 
aineettomista oikeuksista ja niiden 
hyödyntämisestä muotoilijoille. 

• Koulutimme keskeisiä tahoja, jotka 
kouluttavat ja neuvovat muotoiluyrittäjiä. 
Koulutuksiin osallistui luovien alojen osaajia 
sekä keskeisiä muotoilun neuvonantajia: 
korkeakoulujen opettajia sekä yritysneuvojia.  

• Ornamon lakimies antoi henkilökohtaista 
lakineuvontaa 285 muotoilijoille. 

Muotoilukasvatus antaa välineitä oppimiselle 
Muotoilukasvatuksessa oppilaita ohjataan miettimään 
ympäristöä myös palvelukokemuksen näkökulmasta. 
Heidät saadaan innostumaan lähiympäristöön vaikutta-
misesta, vaikkapa oman koulun tilojen kohentamisesta ja 
vuorovaikutustilanteisiin puuttumisesta. Muotoilukasvatus 
tuo myös välineitä ilmiöpohjaisen oppimisen tueksi. 

Mistä hankkeessa on kysymys? Ornamo ja Design-
museo ovat toteuttaneet kansallisen strategian tavoit-
teita järjestämällä Helsingin Kulttuurikeskuksen tukemia 
Muotoilun Skidiakatemia -iltapäiväkerhoja jo vuodesta 
2010 alkaen helsinkiläisissä kouluissa 3.–6. -luokkalaisille. 
Toteutunut kerhotoiminta on tarjonnut alustan Muotoilu-
kasvatus kouluihin -kehityshankkeelle, jota on toteutettu 
vuosina 2015−2018. Hanke tuo muotoilukasvatuksen 
menetelmiä ja muotoilijoiden ammattiosaamista avuksi 
ilmiöpohjaiseen peruskouluopetukseen. 

Mitä hankkeessa tehtiin? Kehitimme kouluopetusta 
muotoilukasvatuksen keinoin. Syksyllä Muotoilija koulus-
sa -toimintaan valittiin muotoilijat Natalia Ritari, Laura 
Aalto-Setälä sekä Linda Ukkonen opettajien työpa-
reiksi kolmeen helsinkiläiseen kouluun. Ornamo vastasi 
hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee 
pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää 
opetusta museossa. Senioritalohanke eteni.

Jäsenpalvelu ja järjestötyö

Ornamon ja Desigmuseon Skidiakatemian 
muotoilukasvatuskerhot jatkuivat aktiivisesti 
vuonna 2018. Kuva: Laura Oja
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Mistä hankkeessa on kyse?
Kalasataman senioritalo Ars Longa on Ornamon seniori-
taloyhdistyksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön 
käynnistämä yhteishanke. Talossa eri alojen taiteilijat ja 
muotoilijat voivat asua ja kohdata kollegoiden muodos-
tamassa yhteisössä. Mukaan kiinteistöyhtiön osakkaiksi 
tulivat myös Suomen Kirjailijaliitto ja Visuaalisen alan 
taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto. 
Alustava kustannusarvio on noin 9,4 miljoonaa euroa. 
Hanke on asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus 
Aran tukema, joten omarahoitusosuus on pieni rakennus-
kustannuksiin verrattuna. Muotoilijatahon tuoma rahoi-
tusosuus on edelleen muita osapuolia pienempi, mutta 
tavoitteena on saada asunnoista neljännes muotoilijoiden 
käyttöön. Senioritaloyhdistys vastaa omarahoitusosuu-
den hankinnasta. Hanke sai Ornamon Kipinärahan vuon-
na jo 2013 ja Ornamo-säätiö on tuki sitä 30 000 eurolla.

Muotoiluosaamista kestävän kehityksen tueksi 
Pohjoismaisessa kilpailussa etsittiin kestävän kehityksen 
mukaisia tuoleja. Kilpailun järjestäjä oli pohjoismaiden 
ministerineuvoston kansainvälinen brändäyshanke The 
Nordics, jonka kumppani Ornamo oli yhdessä muiden 
Pohjoismaiden kansallisten muotoiluorganisaatioiden 
kanssa. Suomesta valittiin kymmenen finalistia, joiden 
joukosta Samuli Naamangan suunnittelema Clash 331 
-tuoli oli esillä YK:n ilmastokokouksessa joulukuussa 
Puolassa (COP24). Kilpailun voitti ruotsalaisen David 
Ericssonin Petite Chair.  

Luminord 2018 Ornamo, Sähkösuunnittelijat NSS ry, 
Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsi-
jaliitto STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Säh-
köturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry yhteistyössä 
Ornamo ry:n kanssa järjestivät Luminord 2018 -valai-
sinsuunnittelukilpailun. Yhdeksättä kertaa järjestettävän 
kilpailun avulla oli tarkoitus löytää uusia ja korkeatasoisia 
valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia 
valaisininnovaatioita ja -tuotteita. Luminord 2018 -kilpailun 
tehtävänä oli suunnitella toimistotilan työpisteen valaisin.

Senaatintorin valaistusratkaisu 
Helsingin kaupunki haki 2.7.2018 käynnistyneellä kil-
pailulla Senaatintorin historialliseen ympäristöön sopivia 
valaisinpylväitä avoimella suunnittelukilpailulla. Ornamo 
oli kilpailun yhteistyökumppani yhdessä SAFAn kanssa. 
Suunnittelutehtävässä yhdistyivät arkkitehtuurin, muotoi-
lun ja valaistussuunnittelun osaaminen. Kilpailulla haettiin 
ratkaisua, joka täyttää sekä historiallisen ympäristön että 
nykyaikaisen kaupunkitekniikan asettamat vaatimukset 
ja tavoitteet. Voittajaksi valittiin Futudesign Oy:n ehdotus 
Happy Together. 

5G-tukiasemien muotoilukilpailu
Ornamo oli mukana Helsingin kaupungin, Elisan ja 
Nokian muotoilukilpailussa, jossa etsittiin tyylikästä mallia 
Helsinki 5G -tukiasemille. Helsingin tavoitteena on olla 
maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupun-
ki. Suuressa roolissa tässä ovat entistä nopeammat ja 
luotettavammat verkkoyhteydet, joita kohti edetään nyt 
erityisesti kehittämällä 5G-verkkoympäristöä ja -laitteisto-
ja. 5G-verkot vaativat entistä tiheämpää tukiasemaverk-
koa, joka asettaa haasteita erityisesti kaupunkikuvallises-
ta näkökulmasta. Voittajaksi valikoitui Stadika-niminen 
ehdotus. 

Työvaatesuunnittelu tukee Veikkauksen  
brändiä Veikkauksen 11.1.2018 käynnistyneessä 
vaatesuunnittelukilpailussa etsittiin työvaateasuja Pe-
laamo-pelisalien, ravintoloissa sijaitsevien pelipöytien, 
Feel Vegas -klubien ja Casino Helsingin työntekijöille. 
Kaikkiaan työvaatteita käyttää Veikkauksessa noin tuhat 
asiakaspalvelun ammattilaista ympäri Suomen. Kilpai-
lutöiden arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti 
vaatteiden käyttäjälähtöisyyteen, valmistettavuuteen ja 
sarjatuotantoon soveltuvuuteen, tarkoituksenmukaisiin 
materiaalivalintoihin, Veikkauksen brändin mukaiseen 
ilmeeseen, suunnittelun innovatiivisuuteen, valmistus-
menetelmiin sekä tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen. 
Kilpailuun tuli kaikkiaan 42 ehdotusta. Ornamon edustajat 
olivat mukana palkintolautakunnassa. Kilpailun voitti Kirsi 
Mari Kärkkäinen. Pääpalkinto oli 10 000 euroa.  

Ornamon tarjoama yhteistyö muotoilukilpailujen 
järjestämisessä on varmistaa sekä tilaajien että 
kilpailuun osallistujien ammattimuotoilijoiden 
edut suunnittelukilpailun eri vaiheissa. Ornamon 
kanssa yhteistyö takaa, että kilpailu on toteutettu 
kansainvälisten muotoilukilpailuiden eettisten 
ohjeiden mukaisesti. Ornamon konsultoi vuonna 
2018 viisi merkittävää muotoilukilpailua eri 
toimialoilla. Kilpailun avulla suunnittelutehtävä 
kannustaa ammattimuotoilijoita osallistumaan 
uusien innovatiivisiin ratkaisuihin erilaisilla 
sovellusalueilla.  

Ornamon 
kilpailukonsultointi 
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Ornamo konsultoi Helsingin 
kaupungin, Elisan ja Nokian 
muotoilukilpailun, jolla 
etsittiin tyylikästä mallia 
Helsinki 5G-tukiasemille 
ja -verkkoympäristölle. 
Voittajaehdotuksen Stadikan 
takana ovat muotoilijat Keny 
Muesa, Pekka Selonen ja 
Aaro Sariola.



I H M I S E T,  
O R G A N I S A AT I O  J A  

TA L O U S

Ornamossa oli vuoden 2018 lopussa 2 668 jäsentä. Jäsenistö koostuu 

muotoilualan korkeakoulutetuista ammattilaisista. He työskentelevät 

muun muassa sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, kaluste-, 

tekstiili- ja vaatesuunnittelun, pakkaussuunnittelun, palvelumuotoilun, 

muotoilukasvatuksen, digitaalisen suunnittelun sekä taidekäsityön ja 

taiteen aloilla. Ornamossa toimi vuonna 2018 seuraavat jäsenjärjestöt 

ja intressiryhmät: Sisustusarkkitehdit SIO ry, Teolliset muotoilijat TKO, 

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry, Muotitaiteilijat MTO, Taiteilijat O ry sekä 

keraamikkojen intressiryhmä. Ornamon jäsenmäärä kasvoi vuoden 

2018 aikana 80 jäsenellä. Ornamossa oli 1.1.2018 jäseniä 2 588, joista 

varsinaisia jäseniä 1730 (67 %), opiskelijoita 453 (18 %), vapaajäseniä 

367 (14 %) ja kunniajäseniä 38 (2 %). 31.12.2018 jäseniä oli 2 668, joista 

varsinaisia jäseniä 1834 (68 %), opiskelijoita 420 (16 %), vapaajäseniä 

377 (14 %) ja kunniajäseniä 37(1 %).
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Ornamo ry:n varsinaisen toiminnan tuottoja vuonna 2018 kertyi yhteensä 982 900 €. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
toimintamääräraha oli 299 000 € sekä Gerda ja Salomo Wuorion Säätiön apuraha 100 000 €. Projektitulot olivat 
296 000 €. IAET-jäsenmaksu oli n. 27 700 €.  Jäsenmaksuja kerättiin n. 309 000 €.  Toiminnan kokonaiskulut olivat 
n. 976 000 €, josta suurimmat erät olivat: palkkakulut n. 416 000 €, projektikulut n. 296 000 €, vuokrat 56 000 €, 
konttori ja hallinto 26 000 €, viestintä 90 000 €, kansainväliset ja kotimaiset jäsenmaksukulut 6 000 €, asiantuntija-
ostopalvelut 13 000 €, luottamustehtäviin liittyvät korvaukset 16 000 €. Tilikauden tulos oli 6 700 € ylijäämäinen.

Talous ja varainhankinta

Henkilöstökulut 415 776 € 42 %

Konttori ja hallinto 25 908 € 3 %

Viestintä 89 881 € 9 %
 

Käyttö ja ylläpito 6 379 € 1 %

Alan kehittäminen ja edunvalvonta 11 777 € 1 %

Ostetut palvelut 12 639 € 1 %

Projektit 295 688 € 30 %

Jäsenmaksut 6 114 € 1 %

Vuokrat 56 260 € 6 %

Muut järjestömenot 15 599 € 2 %

Matkakulut 12 330 € 1 %

IAET-jäsenmaksu 27 681 € 3 %

Poisto, 229 € 0 %

Toiminnan  
menot 2018
976 261 €

Toiminnan  
tuotot 2018
982 928 €

Viestintä 46 608 € 5 %

Alan kehittäminen ja edunvalvonta 35 184 € 3 %

Projektit 185 763 € 19 %

Ornamo-Säätiö 7 440 € 1 %

Jäsenmaksut 308 934 € 31 %

Yleisavustukset 399 000 € 41 %
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Ornamon hallitus
Ornamo ry:n hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana seit-
semän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi teollinen 
muotoilija Kristian Keinänen ja varapuheenjohtajina teol-
linen muotoilija Mari Siikonen sekä strategisen muotoilun
asiantuntija Päivi Tahkokallio.

Hallitusjäsenet

• pj. Kristian Keinänen, teollinen muotoilija
• vpj. Mari Siikonen, teollinen muotoilija
• vpj. Päivi Tahkokallio,  

strategisen muotoilun asiantuntija
• Hanna-Kaisa Alanen, muotoilija
• Laura Isoniemi, tekstiilitaiteilija
• Elina Katajamäki, sisustusarkkitehti SIO
• Mikko Kutvonen, muotoilija
• Taina Laaksonen, muotoilija
• Lars Räihä, sisustusarkkitehti SIO
• Laura Isoniemi, tekstiilitaiteilija

Ornamon henkilökunta
Vuonna 2018 Ornamolla työskenteli
päätoimisesti 13 henkilöä

• Toiminnanjohtaja VTM Salla Heinänen
• Talous- ja hallintosihteeri taloushallinnon  

AT, Sari Vesanen
• Viestintäpäällikkö muotoilija AMK ja VTK 

Elina Perttula 
• Viestinnän asiantuntija FM Jenna Heino, 

opintovapaalla 12.9.2018 alkaen
• Asiantuntija B.Des, artenomi AMK  

Anna Rikkinen
• Lakimies KTM, OTM Iiris Adenius,  

äitiysvapaalla 26.1.2018 alkaen  
-sijaisena lakimies OTM Jussi Ilvonen

• Markkinointikoordinaattori ja 
sisustusarkkitehdit SIO ry:n pääsihteeri TaM 
Minna Borg

• Projektipäällikkö TaM Petra Ilonen
• Opiskelijatoiminnan koordinaattori  

FM Saara Argillander
• Harjoittelija muotoilija AMK, tradenomi AMK 

Henna Laitinen 
• Teosmyynnin tuottaja FM ja kulttuurituottaja 

AMK Anna Laamanen
• Taiteen asiantuntija yhteiskuntat. kand.  

Miisa Pulkkinen

Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ornamon toimis-
tolla 12.4.2018. Paikalla oli 13 äänivaltaista jäsentä sekä 
kaksi muuta osallistujaa. Lisäksi valtakirjalla edustettuja 
jäseniä oli kokouksessa 10. Kokouksessa käsiteltyjen 
sääntömääräisten asioiden sekä vuoden 2017 toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi kokouksessa päätet-
tiin sääntömuutoksesta. Toimintakertomus hyväksyttiin ja 
tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle sekä muille vastuuvel-
vollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 8.11.2018 Fiskars 
Groupin toimitiloissa Hämeentiellä Helsingissä. Läsnä oli 
18 äänivaltaista jäsentä, 35 jäsentä edustettuna valtakir-
jalla sekä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuina viisi henkilöä, 
joista neljä oli toimistolta. Ennen syyskokousta tuote-
kehitysjohtaja Petteri Masalin kertoi Fiskars Groupin 
toiminnasta ja muotoilusta sekä esitteli Fiskarsin näytte-
lyn. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 
Eeva Mäkinen ja kokouksen sihteeriksi Salla Heinänen. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset syyskokousasiat 
sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Puheenjohtajiksi ehdolla vuosille 2019–2021 olivat vaate-
tussuunnittelija Hanna-Kaisa Alanen ja muotoilija Mikko 
Kutvonen. Äänestyksen perusteella vuosikokous valitsi 
Ornamon hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 2019-
2021 Hanna-Kaisa Alasen. Vuosikokous päätti hallituk-
sen ehdotuksesta, että Ornamon hallituksen kokoonpano 
vuonna 2019 on puheenjohtaja ja kahdeksan hallituksen 
jäsentä. Koska hallituksen jäsenistä erovuorossa oli neljä 
ja yksi oli valittu hallituksen puheenjohtajaksi, valittiin halli-
tukseen viisi henkilöä. 

Hallituksessa jatkoi ennestään kolme henkilöä. Äänestyk-
sen perusteella vuosikokous valitsi Ornamon hallitukseen 
2-vuotiskaudelle 2019-2020 sisustustusarkkitehti  
Merja Inki-Ihamäen, tekstiilitaiteilija, taidepedagogi 
Laura Isoniemen, teollinen muotoilija Kristian Keinäsen, 
kalustemuotoilija, sisustusarkkitehti Heikki Ruohon ja 
muotoilija Niko Rätyn. Vuosikokous valitsi vuoden 2019 
varsinaiseksi tilintarkastajaksi Arto Sopasen (KHT) ja 
hänen varajäsenekseen Petteri Valkosen (KHT) sekä 
varsinaiseksi tilintarkastajaksi Virva Haltsosen KTM 
ja hänen varajäsenekseen sisustusarkkitehti SIO Päivi 
Bergrothin.   

Ornamon sääntömuutos: 
Ornamon kevätkokouksessa päätettiin muuttaa sääntöjä 
seuraavasti: Ornamon nimen pelkistämisestä, jäseneksi 
ottamisen kriteereissä korostettiin alan ammattipätevyyt-
tä, vapaajäsenien äänestysoikeudesta luopumisesta, 
sähköisen äänestyksen käyttöönotosta. 
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Jaostot, toimikunnat ja työryhmät

Stipenditoimikunta
• Sari Anttonen
• Clarice Finell
• Jouni Kivelä
• Outi Martikainen

IAC2020-työryhmä 
• Leena Mäki-Patola
• Miia Kallio
• Kirsi Kivivirta
• Heidi Puumalainen
• Veera Tamminen

Residenssitoiminta
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö. Säätiön 
käytössä on New Yorkissa kaksi ateljeeasuntoa, joihin 
säätiö valitsee kerran vuodessa stipendiaatit. Säätiön 
edunsaajiin kuuluvat lisäksi SAFA ja Suomen Taiteilijaseu-
ra. Villa Karon Ystävät ry Villa Karo on suomalais- 
afrikkalainen kulttuurikeskus Beninin Grand-Popossa. 
Villa Karoa hallinnoi Villa Karon Ystävät ry. Villa Karon toi-
minnanjohtajana toimii Linnea Olamo ja johtajana Kwas-
si Akpladokou. Villa Karon Ystävät ry:n jäseniä ovat mm. 
Ornamo, SAFA ja Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö.

Jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä

BEDA, The Bureau of European Design Association
Ornamon hallituksen varapuheenjohtaja 
Päivi Tahkokallio jatkoi kauttaan Euroopan muotoilu-
järjestöjen katto-järjestön Bedan varapuheenjohtajana. 
Tahkokallio toimii vuosina 2017–2019 järjestön varapu-
heenjohtajana ja vuosina 2019–2020 puheenjohtajana.
 
The World Design Organization  
(WDO (entinen ICSID, The International
Council of Societies of Industrial Design) 

• WCC, World Crafts Council International, 
World Crafts Council Europe

• IAC, International Academy of Ceramics 
• NNCA – Nordic Network of Crafts 

Associations

Säätiöt

Ornamo-Säätiö 
Ornamo-säätiön hallituksen puheenjohtajana
toimi Liina Blom ja varapuheenjohtajana Miia Kallio. 
Jäseniä olivat Jari Puhakka, Reijo Markku,  
Mika Karkulahti ja Olli Happonen.  
Asiamiehenä toimi Jussi Ilvonen.

Helsingin Taidehallin säätiö 
Säätiössä ovat edustettuina Helsingin kaupunki,  
Suomen Taiteilijaseura, Taidemaalariliitto,  
Suomen Taidegraafikot ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, 
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Teollisuustaiteen Liitto 
Ornamo, Suomen Taideteollisuusyhdistys,  
Suomen Taideakatemian Säätiö, Suomen Taideyhdistys, 
Tampereen Taiteilijaseura ja Turun Taideyhdistys. Taide-
hallin toimintaa tukevat Helsingin kaupunki ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Säätiön hallituksessa Ornamoa edusti 
varsinaisena jäsenenä kuvataiteilija Leenakaisu Hattu-
nen. Gerda ja Salomo Wuorion säätiö Sisustusarkkitehti  
Lena Strömberg edustaa Ornamoa Gerda ja Salomo 
Wuorion säätiön hallituksessa vuosina 2016–2019.

Ornamon edustukset 2018

• Työ- ja elinkeinoministeriön ohjausryhmä, 
Salla Heinänen

• Design From Finland -merkkitoimikunta,  
Kristian Keinänen

• New Yorkin kulttuuri-instituutti: 
varapuheenjohtaja Susan Elo, hallituksen 
varajäsen Päivi Meuronen

• Forum Artisin hallitus, Anna Rikkinen 
• Design Forumin hallitus, Salla Heinänen
• Kuvasto ry:n hallitus ja työvaliokunta,  

Anna Rikkinen
• OKM:n näyttelypalkkiotyöryhmän jäsen, 

Anna Rikkinen
• Taiteilijajärjestöjen taiteilijapoliittinen 

työryhmä, Miisa Pulkkinen
• Opetushallitus, Käsi- ja taideteollisuusalan 

tutkintotoimikunta, Petra Ilonen
• Museovisio-työryhmä: Designmuseon, 

Arkkitehtuurimuseon, Arkkitehtuurin 
tiedotuskeskuksen ja Ornamon 
muotoilukasvatustoimijat, Petra Ilonen 

• Opetushallituksen osaamisen 
ennakointifoorumi, Asta Boman-Björkell.

Kilpailujen juryt    
• Luminord -valaisinkilpailu Irina Pått 2018  
• Senaatintorin valaisinkilpailu  

Tuomas Antikainen 2018  
• Nordic Design Competition:  

Sustainable Chairs Heikki Ruoho,  
Antti Olin, Minna Borg 2018 

• 5G-tukiasemien muotoilukilpailu 2018   
Mari Siikonen
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