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Ornamo on korkeakoulutettujen asiantuntijoiden yhteisö.  

Ornamolaiset työskentelevät muotoilualalla ja hyödyntävät 
muotoilumenetelmiä. 
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Ornamo muotoilualan edistäjänä 
 

Ornamo toimii muotoilualojen ammattilaisten valtakunnallisena keskusjärjestönä. Ornamo 
toteuttaa tehtäväänsä edunvalvontatyöllä, koulutuksella, jäsenneuvonnalla, tutkimuksella ja 
tiedotustoiminnalla, joiden 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 käyttö laajenee uusille aloille 
yhteiskunnassa ja teollisuudessa, mikä muokkaa muotoilijoiden tehtäviä ja Ornamon 
jäsenkuntaa. Digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä ovat mukana mm. käyttöliittymiä, 
palvelukokemuksia, laitteita ja pelejä suunnittelevat muotoilijat. Kasvavia työnkuvia ovat 
mm. strateginen muotoilu, liiketoimintamuotoilu ja tutkittuun data- tai muuhun tietoon 
perustuva syväluotaava muotoilu. Yleisempiä ammatteja jäsenistössä edustavat 
sisustusarkkitehdit, kalustesuunnittelijat, teolliset muotoilijat, tekstiili- ja 
vaatetussuunnittelijat, korumuotoilijat sekä taidekäsityöläiset ja taiteilijat.  

Muotoilu on suomalaisen teollisuuden uudistamisen luova voima sekä yksi Suomen 
kulttuurisen perustan ja luovan talouden 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 kansainvälinen liikkuvuus pakottavat sekä yksityisen että 
julkisen sektorin miettimään toimintaansa uusiksi. Tämän päivän tuotteiden ja palveluiden 
pitää perustua ihmis- ja käyttäjälähtöisyydelle. Samaan aikaan taiteen merkitys 
yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkitsijana kasvaa luoden kulttuurihistoriallista kuvaa 
uudenlaisesta aikakaudesta. 

 Muotoiluosaamista käytetään luomaan resurssiviisaita ratkaisuja, uudistamaan 
materiaaleja, muotoilemaan toimivia julkisia palveluita niukkenevista resursseista ja 
tuomaan käyttäjän näkökulmaa digitalisoitumiseen. Muotoilussa hyödynnetään ja kehitetään 
uusia tekniikoita, jotka luovat uudenlaisia mahdollisuuksia etenkin teollisuudelle ja 
rakentamiseen. 

 Muotoilun käytön laajeneminen uusille toimialoille lisää muotoilun vaikuttavuutta ja 
yhteiskunnallista merkittävyyttä. Muotoilua hyödyntävistä aloista erityisesti, ohjelmisto- ja 
finanssiala, kaupan ja rakentamisen alat sekä julkinen sektori hyödyntävät palvelumuotoilua, 
digitaalista suunnittelua ja muotoilun menetelmiä laajasti. Digitalisaation myötä myös 
robotiikassa ja keinoälyn kehittämisessä ja soveltamisessa käytetään muotoilua. 
Suomalaisen teollisuuden ja muotoilun markkinat ovat globaalit. 

 
Ornamo-yhteisö 
  

Ornamon vahvuus ja ainutlaatuisuus perustuu muotoilualan ammattilaisiin, Ornamon 
jäseniin. Jäsenten ammattimainen työskentely, suunnittelun laatu ja ammattieettinen 
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perusta ovat myös Ornamo-yhteisön perusta. Ornamo yhteisöön kuuluvat 
Sisustusarkkitehdit SIO ry, Tekstiilitaiteilijat TEXO ry, Taiteilijat O ry, Keramiikka-
intressiryhmä, Teolliset muotoilijat TKO -intressiryhmä, Muoti-intressiryhmä ja 
Ornamon Senioritalo ry.  

Ornamo-säätiö sr. kuuluu Ornamo-yhteisöön. 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. 

 

 

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: jäsentyytyväisyys, asiantuntevuus, kehittävä ote, yhteisöllisyys, 
vaikuttavuus 
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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Jäsenet 
 

Vuonna 2019 Ornamoon kuului 2 700 jäsentä. Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä on 
kasvanut 64 % ja kasvu jatkuu tasaisena. Muotoilun eri ammatteja laajasti edustavana, alan 
ainoana toimialajärjestönä Suomessa Ornamolla on jäsenistönsä kautta keskeinen rooli 
Suomen muotoilukentällä. 

Yhdistyksen jäsenistössä on nähtävissä suurten ikäluokkien vaikutus. Vapaajäsenten 
määrän noustessa jäsenmaksutulot vähenevät. Vuonna 2020 Ornamossa kehitetään 
jäsenrakennetta ja pilotoidaan yritysjäsenyys. Alan yritysten mahdollisuuksia verkostoitua 
muiden suunnittelualojen ja asiakastoimialojen kanssa lisätään. Yritysjäsenten rekrytointia 
varten toteutetaan oma kampanja yritysjäsenyyden lanseerauksen yhteydessä. 

Opiskelijoiden rekrytointikampanjat toteutetaan Ornamon opiskelijatoiminnan ja 
opiskelijajärjestöyhteistyön kautta.  

 

 

Ornamon toiminta vuonna 2020 
 
 

Katsaus muotoilualan toimintaympäristöön vuonna 2020 
 

Ornamon näkemys ja ymmärrys muotoilualasta ja sen kehityksestä perustuu tutkittuun 
tietoon. Ornamon keskeisimmät tutkimukset ovat vuosittain toistuvat Muotoilualan 
suhdannekatsaus ja Muotoilu- ja taidealan työmarkkinatutkimus. 

 Ornamon vuonna 2018 toteutetun suhdannekatsauksen mukaan muotoilualan yritysten 
liikevaihdon kasvu on linjassa Suomen kansantaloudessa tapahtuneen myönteisen 
kehityksen kanssa. Kasvuhaluisia yrityksiä löytyy muotoiluyrityksistä enemmän kuin pk-
sektorilta keskimäärin ja dynaamisen alan kasvuhakuisuus on nousussa. Alan 
kannattavuuskehitys on seurannut yritysten myönteistä liikevaihdon kehitystä, minkä lisäksi 
liikevaihdon taustalla on liikevaihdon tuotantokustannuksia nopeampi kasvu.  

Toimintaympäristön muutoksesta ja alan haasteista johtuen Ornamon toiminnassa 
painottuu yhä vahvemmin vuonna 2020 ammattietiikan ja kestävän suunnittelun laadun, 
muotoilun sovellusalueiden ja muotoilijoiden roolien esiin nostaminen. Kansainvälistymisen 
teema vahvistuu 2020. Suhdannekatsauksen mukaan muotoiluala on kasvuhakuisempaa 
kuin suomalainen pk-yrityskenttä keskimäärin. Suunta on ollut systemaattisesti kasvava 
vuodesta 2014 alkaen. Yritysten kasvu tapahtuu ensisijaisesti maantieteellisen kasvun eli 
kansainvälistymisen kautta.  

Vuoden 2020 aikana vahvistetaan Ornamon asiantuntijaosaamista sekä keskitytään 
asiantuntijatyössä jäsenten palvelemiseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä muotoilualan 
yrittäjyyden ja palkansaajien ammatinharjoittamisen edellytyksiin.  
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Tavoitteena on parantaa jäsenneuvonnan, jäsenpalveluiden, viestinnän ja edunvalvonnan 
sisältöjä. Niiden kautta nostetaan esiin ornamolaisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osaamista ja ammattitaitoa sekä vahvistetaan jäsenten ammatti-identiteettiä muiden 
suunnittelu- ja taidealojen rinnalla ja Ornamon brändiä luotettavana asiantuntijayhteisönä ja 
yhteistyökumppanina.  

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

Alan kehittämisen tueksi tarvitaan perinteisen toiminnan lisäksi kehityshankkeita ja 
hankerahoitusta. Hanketoiminta perustuu vaikuttavuuteen; hankkeiden avulla parannetaan 
alan työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia sekä tuodaan esille alaa. Yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa kehitetään alalle sopivia rahoitusohjelmia sekä edesautetaan alan 
ammattilaisten pääsyä esimerkiksi julkisrahoitteisten ohjelmien (ELY-keskus, Business 
Finland, Creative Business Finland ja muu muotoilun ja taiteen kansainvälistymisrahoitus) 
piiriin.  

 

  

Työllisyystilanne 
  

Muotoiluala työllisti kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna 18 859 henkilöä 
tuoreimman, vuonna 2016 julkaistun tiedon mukaan. Valtaosa työllisyydestä on 
muotoiluintensiivisessä teollisuudessa. Luvuissa ovat mukana lisäksi muotoilun 
palveluyritykset ja taiteellinen toiminta. Työllisten määrä on laskenut: vuonna 2015 vastaava 
luku oli 19420, 2014 yhteensä 19 600 henkeä ja vuonna 2012 yhteensä 22 100 henkilöä. 
Laskua on tapahtunut kaikilla valmistavan teollisuuden toimialoilla. Muotoilun 
palveluyrityksissä työllisyys puolestaan kasvoi henkilöstömäärällä mitattuna 20 prosenttia. 
Muotoilun käyttö laajenee uusille aloille. Esimerkiksi kaupan alalla, pankkisektorilla ja 
palvelualalla muotoilun menetelmiä ja ammattilaisia hyödynnetään kasvavassa määrin 
palveluiden kehittämisessä. Tämän kehityksen myötä syntyvät työpaikat eivät kaikilta osin 
näy em. luvuissa.  

  

Määrällinen ja suhteellinen henkilöstön lisäys oli suurinta digitaalisessa muotoilussa 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.   
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Alan avautuminen ja kilpailutilanne   
  

Perinteisiä muotoilutuotteita valmistavan teollisuuden laskun lisäksi alaa haastaa 
suunnitteluosaamisen kilpailun koveneminen. Muotoilupalveluja tarjoavat 
suunnitteluyritykset kohtaavat uudenlaisia haasteita, kun samoista toimeksiannoista 
kilpailevat enenevissä määrin myös muut tieto- ja osaamisintensiiviset konsulttiyritykset. 
Ornamon suhdannekyselyn mukaan voimakas kilpailu, taloudellinen riskinottokyky ovat 
keskeisiä syitä kasvuhaluttomuudelle. Toisaalta myös kolmannes yrityksistä kokee 
yrityskokonsa optimaaliseksi.  

 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 osaamisella. 
Tuemme sitä, että eri alojen korkeakoulutetut hyödyntävät muotoilun menetelmiä.  

 Tiedon kerääminen alasta vaatii yhteistyötä, 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. Siksi uudet muotoilun 
alat on saatava opetusohjelmiin. Tällä hetkellä muotoilualalla on havaittavissa kohtaanto-
ongelma: koulutuksessa on reagoitu liian hitaasti osaamisen tason muuttumiseen 
muotoilijoiden siirtyessä uusille toimialueille palvelumuotoilun ja strategisen suunnittelun 
pariin.  

Ornamon tavoitteena on saada muotoilun hyödyntäminen keskeiseksi osaksi teollisuuden ja 
julkisen sektorin liiketoimintaa. 

 Ornamolla on tärkeä rooli toimialan muutokseen liittyvässä keskustelussa. Ornamon tuo 
esiin muotoilun uusia sovellusalueita – alan historiaa ja perinteisten alojen arvoa 
unohtamatta.  

Vuonna 2020 nostetaan julkiseen keskusteluun myös taiteen yksityiset markkinat ja niiden 
merkitys taiteilijoiden ansainnan kehittämiselle. Viestitään julkisen taiteen myönteisistä 
arvoista, kuten taiteen saavutettavuudesta, osallisuudesta kulttuuriin ja sosiaalisesta 
kestävyydestä. Pidetään keskusteluissa esillä myös taiteen itseisarvo ja vapaus.   
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Toiminnan lähtökohdat ja painopisteet 
 

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• Uuden strategian laatiminen kaudelle 2021–2025 alkaa alkuvuonna 2020. 
• Ornamon palvelustrategian laatiminen ja palveluiden konseptointi. Laadimme 

arvolupauksen jäsenille. 
• Yritysjäsenyys käynnistyy vuonna 2020. 
• Ornamo täyttää 110 vuotta vuonna 2021. Aloitamme juhlavuoden valmistelun. 
• Edunvalvonta ja alan kehittäminen: kannattavan liiketoiminnan ja ansainnan 

parantaminen sekä jäsenistön työkentän laajentaminen  
• Kehitetämme alan yritysten liiketoimintaosaamista. Palveluliiketoiminnan ja hyviksi 

havaittuja malleja levitetään alan yrityksille yrittäjyysjaoston kokemukseen nojaten.  
• Ammattilaisten työhyvinvointiin ja työssäjaksaminen sekä uudet työnteon muodot 
• Muotoilualan korkeakoulutuksen kansallinen kehittäminen osaamisen laadun ja 

laadullisen työllistymisen parantamiseksi. 
• Nostamme esiin julkisia muotoilu- ja taidehankintoja työkenttänä muotoilijoille.  
• Osallistumme aktiivisesti muotoilu- ja taidealan työelämän edellytyksiä parantavan 

lainsäädännön kehittämiseen muun muassa antamalla lausuntoja lakiehdotuksista.  
• Muotoilualan  kansainvälistymisen tukeminen.  
• Ornamo laatii suunnittelutoimistojen ammattikäytännöt -ohjeet, joissa ohjeistetaan 

hyviä ammattikäytäntöjä esim. koskien tarjousten tekemistä, työnantajan ja tekijän 
oikeuksia sekä velvollisuuksia. Ammattieettiset ohjeet päivitetään. 
 

Ornamon talous 
  

Ornamon talous on ollut viime vuosina vakaa jäsenmaksutulojen ja valtionavustuksen 
ansiosta. Jäsenmaksujen osuus kasvaa vuoden 2020 budjetissa edelleen, kun jäsenmäärä 
kasvaa maltillisesti.   

Ornamon muotoilualaa ja muotoilija-ammattia kehittävät hankkeet toteutetaan ulkopuolisen 
hankerahan avulla. Yhdistyksen toiminnassa jäsenmaksut ovat kuitenkin aina keskeisin 
tulonlähde, siksi jäsenpalvelut ovat toiminnan keskiössä. 
  
Talouden turvaamiseksi sekä alan edustuksellisuuden lisäämiseksi jäsenpalveluiden 
sisältöjä kehitetään. Ornamon tavoitteena on olla muotoilualan edustuksellinen sekä 
parhaiten jäseniään palveleva ja edustava järjestö. 

 

Edunvalvonta 
 

Ornamo julkaisi vuonna 2019 hallitusohjelmatavoitteet, joita edistetään koko hallituskauden 
ajan 2019–2023. Ornamon hallitusohjelmatavoitteet rakentuvat kolmen teeman varaan: 
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luovan talouden edistäminen, laadullisen työllistymisen tukeminen sekä paremman arjen ja 
rakennetun ympäristön rakentaminen. 

1. Tehdään Suomesta johtava luovan talouden maa: 

• Nostetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan TKI-tuki neljään prosenttiin 
BKT:sta. 

• Luodaan Suomelle IPR-strategia, joka ohjaa aineettoman omaisuuden oikeuksien 
hyödyntämistä. 

• Luodaan omat rahoitusmallit ja yrityspalvelut tukemaan luovan alan pienten yritysten 
kasvua. 

• Laaditaan visuaalisen taiteen strategia. 

2. Tuetaan laadullista työllistymistä: 

• Selkeytetään eri koulutusasteiden välistä työnjakoa toisen asteen ja 
ammattikorkeakoulujen osalta. 

• Sosiaaliturvaa ja verotusta kehitetään tasa-arvoisemmaksi kaikille, myös 
itsensätyöllistäjille ja freelancereille. 

• Vakinaistetaan näyttelypalkkiokokeilu takaamaan visuaalisen alan taiteilijoille 
korvaus museonäyttelyistä. 

3. Tehdään suomalaisille parempi arki ja rakennettu ympäristö. 

• Luodaan ohjelma innovatiivisille julkisille hankinnoille. 
• Valtio ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön rakentamisessa ja 

kaupunkikehittämisessä. 
• Perustetaan uusi muotoilun ja arkkitehtuurin museo. 

 

Ornamo julkaisee laajan, Suomen kuntien tasolta EU-politiikkaan ulottuvan 
politiikkasuositusohjelman loppuvuonna 2019. Ohjelma on voimassa 2019–2024, ja se 
sisältää aiemmin julkaistut hallitusohjelmatavoitteet. 

 

 

Palvelut 
 

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. 
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Lakimiespalvelu 
 

Ornamon lakimiehen tarjoama juridinen neuvonta muuttui vuoden 2016 aikana 
säännölliseksi ja kokopäiväiseksi hankerahoituksen turvin. Neuvonta kattaa 
henkilökohtaisen juridisen jäsenneuvonnan lisäksi jäsenten palkkaneuvonnan ja omien 
sopimusten tarkistamisen, mikä tekee palvelusta ainutlaatuisen sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. Lakimiehelle tulevien yhteydenottojen määrä on vakiintunut noin 300:een. 
Juridisen neuvonnan piiriin kuuluvat kysymykset ovat erittäin relevantteja koko alan 
kehityksen kannalta, sillä eniten yhteydenottoja tulee liittyen IPR:ään ja etenkin mallisuojaan 
sekä sopimusasioihin. Lakimiehen neuvonta tukee laajasti alan yleistä kehitystä kohti hyviä 
ja tuloksellisia käytäntöjä. Neuvonnan lisäksi lakimies on vuosittain hankerahoituksella 
kouluttanut satoja muotoilijoita sekä asiantuntijoita, kuten yritysneuvojia. Lakimies myös 
tuottaa avointa, alaa kehittävää tietoa verkkoon, sillä Ornamo kehittää muotoilualaa 
strategisesti myös muiden kuin jäsentensä osalta. Lakimiespalvelu on jäsenkyselyn mukaan 
Ornamon palveluista tärkein. Vastaavaa palvelua ei muutoin ole muotoilijoille saatavilla, ja 
etenkään vasta alalle valmistuneilla ja yksin- sekä mikroyrittäjillä ei ole resursseja juridiseen 
neuvontaan. Lakimiespalvelu on todettu alan rakenteellisen kehittämisen kannalta niin 
merkittäväksi, että palvelua pyritään jatkamaan hankerahoituksen päättymisen jälkeen. 
Näiden ohella lakimies tukee Ornamon edunvalvontatyötä muun muassa lainsäädäntöä 
koskevien lausuntojen osalta palkansaaja-, yrittäjyys- ja IPR-asioissa. 

 

Jäsenten neuvonta 
 

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 asiantuntijat antavat jäsenille lisäksi neuvontaa liittyen rahoitusten hakemiseen, 
urasuunnitteluun, yritystoimintaan, viestintään ja markkinointiin sekä julkisiin hankintoihin. 

Ornamo tarjoaa jäsenneuvontaa ja koulutuksia perusliiketoimintaosaamisesta, oman 
yrittäjyyden tuotteistamisesta, markkinoinnista, rahoitusväylien hyödyntämisestä, 
johtajuuden ja kannattavan yrittäjyyden välisestä suhteesta, kansainvälistymisestä ja 
globaalista verkkotoimijuudesta, IPR-asioiden hallinnasta ja laskutuslogiikan 
kyseenalaistamisesta. Hinnoitteluneuvontaa annetaan osana jäsenneuvontaa ja koulutuksia 
ja sitä kehitetään muun muassa työmarkkinatutkimuksesta saadun tiedon perusteella. 

Sopimusmallien kehityksessä huomioidaan tarpeet kansainvälisille sopimuspohjille. 

  
 

Koulutukset 
 

Eri puolella Suomea järjestettävät koulutukset ja jäsenten verkostoitumistilaisuudet ovat 
keskeinen osa Ornamon jäsenpalveluita. Ornamo järjestää vuoden 2020 aikana lukuisia 
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jäsentapahtumia ja koulutuksia, jotka edistävät jäsenten verkostoitumista, keskinäistä 
vertaistukea sekä ansainnan ja luovan alan pelisääntöjen kehittämistä. Koulutustoiminnassa 
tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen ja kouluttajien kanssa. Ornamo jatkaa alueellista 
toimintaa alueiden muotoiluyhdistysten kanssa.  

Koulutuksia toteutetaan Ornamon toimistossa etäyhteysmahdollisuudella sekä 
aluetoiminnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa eri kaupungeissa. Sisällöt suunnitellaan 
jäsenten tarpeiden pohjalta, jäsenpalvelukyselyihin pohjaten. 

Liiketoiminta- ja markkinointikoulutusta yhteistyössä liiketoiminnan ammattikorkeakoulujen 
ja korkeakoulujen kanssa. Kehitetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa sopimuspohjia ja 
käytäntöjä erityisesti tilanteissa, joissa on kyse muotoiluopiskelijoiden aineettomien 
oikeuksien kaupallisesta hyödyntämisestä. 

Ornamo jatkaa sopimus työelämäkoulutuksiaan ja keskittyy niissä alan käytäntöjen 
kehittämiseen.  

Julkisten hankintojen osaamisen kehittämiseksi järjestetään koulutuksia muotoilijoille ja 
muotoilun ostajille hankintaosaamisen kehittämiseksi. Tiivistetään yhteistyötä ja ymmärrystä 
kuntien, yritysten ja luovan alan suunnittelijoiden kesken. Hyödynnetään Ornamon 
Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan -oppaan ja tuoreen 
Helpompi, luovempi hankinta –oppaan sisältöjä. 

 

 

Suunnittelukilpailut 
 

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. Palvelu konseptoidaan 
vuoden 2020 aikana. 

 

 

Järjestötoiminta 
 
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 eurooppalainen muotoilujärjestö 



 14 

toteuttaa systemaattista tutkimustoimintaa, mikä tekee Ornamon tuottamista aineistoista 
ainutlaatuisia myös kansainvälisesti.  

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. Entistä luotettavamman ja käyttökelpoisemman 
tiedon saamiseksi pyrimme jatkuvasti saamaan tutkimuksiimme lisää vastaajia. 

Ornamon tutkimustoiminta on kansainvälisesti verkottunutta: jaamme tietoa mm. Bedan 
(The Bsreau of Euroopean Design Associations) ja WDO:n (World Design Organisation) 
kanssa. Tuemme kansallisella tutkimustiedolla kumppaneitamme heidän kansainvälisissä 
tutkimus- ja selvityshankkeissaan. Hankimme ajantasaista tutkimustietoa myös 
kansainväliseltä kentältä liittyen muun muassa designin ja taiteen lisensointipohjaiseen 
kaupankäyntiin yritysten ja eri myynti- ja välittäjäportaiden välillä.  

On tärkeää, että ajantasainen toimialatieto on kaikkien poliittisten linjausten ja 
toimenpidepäätösten taustalla. Pitkällä aikavälillä toimialatieto heijastelee jossain määrin 
toimenpiteiden vaikuttavuutta ja määrittää toiminnan painopisteitä. 

 

Aluetoiminta 
 

Valtakunnallisena yhdistyksenä Ornamo tarjoaa 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 toimivat jäsenten keskuudesta vapaaehtoiseen tehtävään ilmoittautuvat 
jäsenet. Yhteyshenkilöille ei makseta palkkiota. Valinnassa pyritään huomioimaan, että 
edustaja löytyy Itä-, Länsi-, Pohjois- ja Keski-Suomen alueilta. Heidän tehtävänsä on toimia 
alueen jäsenten yhdyshenkilönä, jotta alueelliset tarpeet tulee huomioitua yhdistyksen 
toiminnassa. Alueilla toimivat jäsenet voivat järjestäytyä ja hakea tammikuussa 
aluetoimintatukea hankkeisiin, jotka hyödyttävät paikallisia toimijoita, ja tuovat esiin 
muotoilun merkitystä alueella. Ornamon hallitus päättää tuen saajista hakemusten 
perustella.  

Aluetoiminta, yhdessä sähköisten jäsenpalveluiden kanssa, helpottavat haja-asutusseutujen 
hyödyntämään Ornamon tarjoamia koulutuksia ja neuvontaa ammatinharjoittamisen tueksi. 
Samalla eri puolilla Suomea toimivien jäsenten tunne osallisuudesta kasvaa.   

Jäsenten näkyvyyttä ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä tuetaan sähköisten 
jäsenpalveluiden sekä Finnishdesigners.fi-palvelun kautta. Palvelu kokoaa Ornamon 
ammattilaisten ja opiskelijajäsenten portfoliot ja verkkokaupat sekä Ornamon 
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myyntitapahtumat yhteiselle alustalle. 
 

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.  

Ornamo jatkaa vuonna 2020 opiskelijatoimintaa yhteistyössä oppilaitosten ja 
opiskelijayhdistysten kanssa. Painopiste on opiskelijayhdistysten kanssa tehtävässä 
yhteistyössä ja opiskelijayhdistysten toiminnan tukemisessa. Toiminnassa panostetaan 
entistä enemmän opiskelija-aktiivien mukaan ottamiseen. 

Opiskelijayhdistyksille jaettava rahallinen tuki painottuu työelämäprojekteihin. Lisäksi 
järjestetään yhteistyössä opiskelijayhdistysten kanssa vierailuja kouluihin ja tarjotaan tietoa 
alan ammatillisista käytännöistä. Vuosittain toteutettavalla tutkimuksella jaetaan tietoa mm. 
korkeakouluharjoittelusta ja kesätöistä. Tutkimuksella vahvistetaan Ornamon roolia 
opiskelijoiden edunvalvojana ja ammatillisen palvelun tarjoajana.  

Toiminnan tavoitteena on tukea Ornamon jäsenrekrytointia kasvattamalla opiskelijajäsenten 
määrää ja kannustaa opiskelijajäsenten siirtymistä varsinaisiksi jäseniksi valmistumisen 
jälkeen. Opiskelijatoiminnalla lisätään opiskelijoiden työelämätaitoja.  

Opiskelijat ovat työelämän tulokkaita: heidät tulee saada tietoisiksi alan ammatillisista 
käytännöistä, jotta voidaan turvata muotoilun alalla toimivien palkansaajien, yrittäjien ja 
freelancereiden ammatillinen toiminta mahdollisuus vaikuttaa heidän kauttaan muotoilun 
yhteiskunnalliseen asemaan sekä muotoilijan ammatin kehittymiseen. 
 

Vuonna 2020 uusitaan opiskelijoiden harjoittelubarometri. 

Yritysjäsenyys 
 

Yritysjäsenyyden tavoitteena on tarjota entistä kohdennetumpia palveluja Ornamon 
jäsenille. 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.  Yritysjäsenyyden palveluihin kuuluvat entistä laajemmat neuvontapalvelut 
sekä asiakirjapohjat, jotka on räätälöity erityisesti muotoilualan yrityksen tarpeisiin. 

Yritysjäsenyyden edut 
 

• Yritysjäsenyyden etuihin kuuluvat:   
• Kohdennetut neuvontapalvelut, tietomateriaalit ja sopimusmallit  
• Laajemmat juridiset palvelut yrityksen tarpeisiin 
• AKY:n alaiset palvelut, muun muassa Suomen Yrittäjien palvelupaketti  



 16 

• Laaja verkostoitumismahdollisuus AKY:n kautta 
• Yrittäjille suunnatut koulutukset ja tapahtumat 

  

 

 

Viestintä ja markkinointi 
 

Viestintä on Ornamossa ydintoiminto. Sen avulla rakennetaan järjestökuvaa, sitoutetaan 
jäsenistö strategisiin päämääriin ja edistetään muotoilun sekä taiteen asemaa Suomessa ja 
kansainvälisesti. 

Ornamon viestintä on monikanavaista. Tunnetuimpia kanaviamme ovat Ornamo-lehti ja 
sivustomme ornamo.fi sekä portfoliosivusto finnishdesigners.fi. Sosiaalisessa mediassa 
tärkeimmät kanavamme ovat Twitter, Facebook ja Instagram, jonka tavoittavuus on 
kasvanut merkittävästi vuonna 2019. Viestinnän sisältöä tuotetaan laajasti eri kohderyhmille: 
jäsenille, muotoilualan toimijoille ja eri sidosryhmille, kuten valtakunnallisille ja paikallisille 
päättäjille, ministeriöille sekä virastoille, muotoilun asiakastoimialojen vaikuttajille ja 
organisaatioille, työmarkkinajärjestöille ja asiantuntijajärjestöille sekä taiteen ja kulttuurin 
organisaatioille. Tärkeä sidos- ja kohderyhmä ovat myös kansainväliset kollegajärjestömme 
(mm. BEDA, Bureau of Euroopean Design Associations ja WDO, World Design Organisation 
World Crafts Council Europe WCCE sekä NNCA, Network of Nordic Craft Associations).  

 Jäsenviestintä tukee muotoilijoiden ja taiteilijoiden ammatillista asemaa ja kehitystä. 
Tärkein ja seuratuin jäsenviestinnän kanava on viikottainen jäsentiedote, joka tarjoaa tietoa 
ammatillisista mahdollisuuksista, työpaikoista, koulutuksista, alan trendeistä ja kehityksestä 
jne. Tuemme ja kasvatamme jäsentemme ammatillisia valmiuksia opastavien verkko- ja 
lehtiartikkeleiden avulla sekä sekä sitoutamme jäsenet vaikuttamistyöhön ja hankkeidemme 
sekä toimintamme tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Ornamon tavoitteena on olla muotoilualan johtava asiantuntija ja ykköstietolähde, joka 
nostaa muotoilua median agendalle. Kannanottojen, keskustelunavausten ja 
vaikuttamistyön kautta osallistumme järjestönä ja yhdessä kumppaneidemme kanssa 
julkiseen keskusteluun, tuomme esiin muotoilun näkökulmaa ja vaikutamme alan 
päätöksentekoon.  

  

Viestinnän neljä kehityskohdetta vuodelle 2020 
  

1. Uudistamme Ornamon viestintästrategian osana koko järjestön uutta 
strategiaa. Vastaamme muotoilun alan muutoksiin ja muotoiluun vaikuttaviin 
megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon. Viestintä on 
keskeinen keino jalkauttaa strategia jäsenistön ja sidosryhmien keskuudessa. 

2. Uudistamme digitaalisen viestintämme ja visuaalisen identiteetin. Parannamme 
Ornamon toiminnan ja edunvalvonnan tunnettuutta kehittämällä viestintää 
analytiikan sekä digitaalisen markkinoinnin avulla. Päivitämme toimintatapamme 
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digitaalisessa viestinnässä saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi vanhojen sisältöjen 
osalta. 

3. Kehitämme sidosryhmäviestintää. Alamme julkaista säännöllistä uutiskirjettä 
sidosryhmille, mikä parantaa tietoisuutta Ornamon toiminnasta sekä muotoilualan 
ajankohtaisesta kehityksestä. 

4. Kehitämme Ornamon sisäistä viestintää. Käytämme viestintäkanaviamme 
tehokkaammin ja yhtenäistämme terminologian, jolla puhumme muotoilualasta 
ulkoisessa viestinnässä ja edunvalvonnassa. Kehitämme  prosessin, jolla saamme 
jäsenpitoa ja jäsenrekrytointia silmällä pitäen entistä tehokkaammin tietoa 
jäsenistömme ja potentiaalisten jäsenten tarpeista Ornamon palveluiden ja 
edunvalvonnan saralla.  

 

Kansainvälinen toiminta  
  

Työelämään, korkeakouluopiskeluun ja muotoilun ja taideteollisuuden aloihin vaikuttavia 
päätöksiä tehdään yhä enemmän Suomen rajojen ulkopuolella. Yhteistyössä 
kansainvälisten järjestöjen kanssa Ornamo vaikuttaa muotoilun edistämiseen.  

Ornamo arvioi oman kansainvälisen verkostonsa ml. kv.järjestöt sekä kartoittaa 
toimintamahdollisuuksia. Ornamo kuuluu seuraaviin järjestöihin: Beda (The Bureau od 
Euroopean Design Associations), WCC Europe (World Craft Council), International Academy 
of Ceramics (IAC) ja NNCA (Nordic Network of Craft Association). Ornamo on jäsenenä 
myös WDO:ssa (World Design Organisation).  

Ornamon asiantuntijat tekevät yhteistyötä oman alansa kansainvälisten toimijoiden sekä 
kansainvälisyyttä edistävän Team Finlandian, kuten Business Finlandin ja Suomen tiede- ja 
kulttuuri-instituuttiverkoston, kanssa. Yhteistyö korostuu taidetta ja muotoilua edistävässä 
Making the Market -yhteistyöhankkeessa. 

Ornamon varapuheenjohtaja Päivi Tahkokallio toimii muotoilun eurooppalaisen 
kattojärjestön Bedan puheenjohtajana vuosina 2019-2021. Bedan tavoitteena on EU:n 
komission muotoilun toimintasuunitelman uudistaminen seuraavalla EU:n 
parlamenttikaudella.  

 Ornamo osallistuu mahdollisuuksien mukaan hankkeisiin ja työryhmiin, jotka pyrkivät 
parantamaan muotoilun kaupallistamista kansainvälisillä markkinoilla esimerkiksi IPR-
lisensoinnin avulla.  

 

Hankkeet ja tapahtumat 
 

Hankkeet ja tapahtumat tukevat Ornamon jäsenpalveluita ja muotoilualan edunvalvontaa. 
Ornamon hankkeista ja tapahtumista vuosittain toistuvat Ornamo-palkinto ja siihen liittyvä 
tilaisuus sekä Teosmyynti ja Ornamon Design Joulu. Nämä hankkeet toteutetaan osana 
perustoimintaa ja toimiston henkilöstöresursseja. Ornamon työryhmävetoiset hankkeet 
toimivat ulkopuolisen hankerahoituksen turvin. 
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Hankkeet 2020 
 

Aineetonta ansaintaa maailmalta 
 

Vuosina 2019-2020 uutena hankkeena toteutetaan Aineetonta ansaintaa maailmalta -hanke, 
jossa luodaan kansainvälistyville tai sitä suunnitteleville muotoilualan yrittäjille ja 
opiskelijoille verkko-opas koskien IPR-oikeuksien sisältöä ja merkitystä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä ja liiketoiminnassa. Opas julkaistaan keväällä 2020. Oppaan tueksi ja 
vaikuttavuuden lisäämiseksi vuonna 2020 järjestetään teema-aiheesta valtakunnallinen 
koulutuskiertue. Hanke kytkeytyy osittain keväällä 2019 päättyneeseen Materiasta 
Aineettomaan Ansaintaan –hankkeeseen, jonka tuloksena Ornamo rakensi yhteistyössä 
Akavalaiset Yrittäjät AKY:n kanssa yrittäjille verkkoon uuden aineetonansainta.fi -sivuston 
helpottamaan erityisesti yrityksen IPR-strategian laatimista. Hankkeelle on myönnetty 
rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

City Drivers -jatkohanke 
 

Tavoitellaan jatkorahoitusta City Drivers –hankkeelle, jonka puitteissa saadaan koulutettua 
sekä muotoilijoita että muotoilun ostajia hyvistä käytännöistä ja kasvatettua muotoilun roolia 
julkisissa hankinnoissa. 

Korkeakoulukäytäntöjen kehittämishanke 
 

Vuodelle 2020 on myös suunnitteilla korkeakoulukäytäntöjen kehittämishanke, jonka 
tuloksena kartoitetaan muotoilualan korkeakouluopiskelijoiden IP-oikeuksien kaupallista 
hyödyntämistä osana esimerkiksi yritysyhteistyöprojekteja. Mikäli ongelmia havaitaan, 
tuotetaan suosituksia hyviksi käytänteiksi, sekä laaditaan tarvittavia sopimusmalleja. 

Kuvataiteen talo -selvitys 
 

Ornamo on mukana Suomen Taiteilijaseuran koordinoimassa kuvataidealan 
esiselvityksessä, joka kartoittaa, miten alalle voitaisiin yhteistyöllä tuottaa synergiaetuja, 
parantaa liiketoimintavalmiuksia, ja siten edistää kuvataiteilijoiden ansaintaa. Hankkeessa 
selvitetään myös mahdollisuutta yhdistää etenkin taiteilijavetoisten gallerioiden toimintaa. 
Esiselvitystä varten on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus. Selvitystyölle 
haetaan jatkorahoitusta vuodelle 2020. 

Luovan työn Hub  
Perustettava Luovan työn Hub on työosuuskunta ja alustamaisen työn pilotti, johon 
muotoilijat voivat tuoda omat työnsä, verkostonsa ja toimeksiantonsa tai välittää 
toimeksiantoja myös kollegoille kooten yhteen erilaisia osaamisia. Hankkeen rahoitus on 
vielä avoin. 
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Luovien alojen tuottavuuden kipukohdat 
Luovien alojen tuottavuuden kipukohdat -hankkeessa pyritään tutkimuksen keinoin 
tunnistamaan tuottavuuden haasteet muotoilu-, arkkitehti-, sisustusarkkitehti- ja graafisen 
suunnittelun toimistoissa ja kouluttamaan niiden ratkaisemiseksi. Hankkeen rahoitus on 
vielä avoin. 

  

Responsible design, now! -hanke 
Hankkeessa luodaan sen kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuvien yritysten verkosto. 
Ryhmäpaineen on tavoitteena positiivisesti ja innostaen kirittää muotoilualan yrityksiä kohti 
yhteisiä tavoitteita. Jo tämä ja julkisen keskustelun näkyvä herättäminen on erittäin 
arvokasta, mutta tavoitteena on hakea myös polkuja ratkaisuihin. Hankkeessa kartoitetaan 
yhdessä yritysten kanssa muotoilualan kestävään toimintaan liittyviä ongelmakohtia ja 
yhdessä kestävän kehityksen ja vaikuttamisen ja politiikan asiantuntijoiden kanssa haetaan 
niihin ratkaisuja ja luodaan viiden vuoden tiekartta. Hankkeen rahoitus on vielä avoin. 

  

  

Julkisten muotoiluhankintojen innovatiiviset muodot -pilotti 
Ornamon julkisten muotoiluhankintojen kokonaisuuden kolmannelle osalle haetaan 
toteuttamisrahoitusta vuodelle 2020. 

 

 

Making the Market 
 

Making the Market on Ornamon ja Suomen Benelux-, Saksan- ja Ranskan-instituuttien 
yhteinen hanke, joka edistää suomalaisen taideteollisen taiteen ja taidekäsityön sekä 
muotoilun vientiä Keski-Eurooppaan. 

Making the Market tuottaa vuosien 2019–2020 aikana uusia näyttely- ja 
messumahdollisuuksia suomalaisille muotoilijoille ja taiteilijoille, vahvistaa kansainvälisiä 
verkostoja, lisää galleria- ja kuraattorikontakteja sekä kehittää suomalaisten muotoilijoiden 
ja taiteilijoiden osaamisen kansainvälistä konseptointia, myyntiä ja vientiä. Hanke raivaa 
suomalaisille tekijöille pysyvän paikan Keski-Euroopan taidekäsityömarkkinoilta. 

Suomalaisen osaamisen läpimurto ansaitsee tukea: keskeisiä kontakteja, verkostoja, 
brändäämistä, viestintää ja markkinointia. Tekijöille avataan uusia näyttely- ja 
myyntikanavia, jotta he pääsevät hyödyntämään koko potentiaalinsa ja viemään teoksiaan 
sekä tuotteitaan uusille markkinoille. 

Ornamo on hankkeen päätoteuttaja. Vastaamme hankkeen tapahtumista ja toimenpiteistä 
kotimaassa sekä koordinoimme vaikuttajavierailuja Suomeen.  Ratkaisuna taideteollisen 
taiteen ja muotoilun kansainvälistymisen edistämiseksi Ornamo koordinoi ja tuottaa 
hankkeessa valmennus- ja sparrausmateriaalia, joka on vapaasti koko alan 
hyödynnettävissä, ja joka parantaa alan tekijöiden valmiuksia hakeutua suuremmille 
markkina-alueille 
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Making the Market on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. 

 

 
Muotoilijoiden liiketoimintakoulutus 
 

Ornamo käynnisti toukokuussa 2019 Markkinointi-instituutin ja Faros & Com Oy:n kanssa 
muotoilijoille räätälöidyn liiketoimintakoulutuksen. Osallistujille maksuton koulutus 
suoritetaan työn ohessa ja johtaa merkonomin tutkintoon. Koulutuksen aloitti vuonna 2019 
keväällä 30 muotoilijaa ja joulukuussa alkoi uusi 25 muotoilijan ryhmä. Molemmat 
koulutusryhmät jatkavat vuonna 2020. Koulutuskokonaisuuden ohjausryhmässä toimii 
Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen. 

Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartta 
 

Muotoilun korkeakoulutus tulee uudistaa vastaamaan työelämän tarpeita. Vuonna 2020 
Ornamo toteuttaa Muotoilun korkeakoulutuksen kansallisen profiilikartan yhteistyössä 
korkeakoulujen kanssa osana Finnish Design Academy –hanketta. Profiilikartan tuloksia 
voidaan hyödyntää korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen toteutuksessa, muotoilun 
korkeakoulutuksen uudistamiseksi sekä muotoilun kansainvälisen kilpailukyvyn 
parantamiseksi.  

 

 

Muotoilualan yhteistoiminnan kehittämishanke 
 

Suomalaisen muotoilualan yhteistoiminnan kehittämishanke, jossa luodaan parhaat 
käytännöt ja toimintamallit alan edistämiseen viestinnän, markkinoinnin ja promootion 
keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetun erityisavustuksen turvin luodaan Suomen 
muotoilualalle yhteinen toimintamalli, joka parantaa kotimaisen muotoilun tunnettuutta, 
näkyvyyttä ja menestymisen edellytyksiä etenkin viestinnän, markkinoinnin ja kansainvälisen 
promootion keinoin. Hankkeessa luodaan toimintatavat, yhteistoiminnan rakenteet ja 
viestinnän sekä markkinoinnin kanavat alan keskeisten toimijoiden tiiviille yhteistyölle. 
Laajaan yhteistyöhankkeeseen osallistuvat Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, 
Designmuseo, Grafia, Helsinki Design Week / Luovi ja Ornamo. Hankeaika on 2019-2021. 

Muotoilun kysynnän kasvattaminen ja muotoiluyritysten toiminnan 
suunnitelmallisuus 
 

Muotoiluyritysten ansaintalogiikkaa pyritään selvittämään kansainvälisessä tutkimuksessa. 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia ansaintamalleja muotoiluyrityksillä on 
käytössään. Yhtenä  erityisalueena otetaan selvää toimialaan liittyvän lisenssibisneksen eri 
muodoista, arvosta ja kehitysnäkymistä: tuote-, brändi- ja palvelukonseptilisensointi 
(franchising), agentuuritoiminnan rooli ja keskeiset oikeuksien ja aineettoman omaisuuden 
lisensointia helpottavat B2B- ja B2C –markkinapaikat (kuten messut ja erityyppiset 
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verkkopohjaiset alustat). Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vertaamalla niitä myös 
muiden tietointensiivisten alojen käyttämiin ansaintalogiikoihin. Tutkimus toteutetaan 
yhteistyössä Bureau of European Design Associations (BEDA) -järjestön kanssa. 

Ornamon Senioritalo ry:n taiteilijatalohanke 
 

Kalasataman senioritalo Ars Longa on Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen 
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön käynnistämä yhteishanke. Talossa eri alojen taiteilijat ja 
muotoilijat voivat asua ja kohdata kollegoiden muodostamassa yhteisössä. Mukaan 
kiinteistöyhtiön osakkaiksi tulivat myös Suomen Kirjailijaliitto ja Visuaalisen alan taiteilijoiden 
tekijänoikeusyhdistys Kuvasto – näin rakennuttamisen kokonaisrahoitus on koossa. 

Alustava kustannusarvio on noin 9,4 miljoonaa euroa. Hanke on asumisen ja rakentamisen 
kehittämiskeskus Aran tukema, joten omarahoitusosuus on pieni rakennuskustannuksiin 
verrattuna. Senioritaloyhdistys vastaa omarahoitusosuuden hankinnasta. Hanke sai 
Ornamon Kipinärahan vuonna jo 2013 ja Ornamo-säätiö on päättänyt tukea sitä 30 000 
eurolla. Ornamo tekee hankkeessa viestinnällistä yhteistyötä. 

 

Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi 
rakentamiseen 2018-2020 
 

ESR-hankkeessa kehitetään kuntien ja rakennusalan yritysten tarpeisiin luovan suunnittelun 
hankintaa helpottavia palveluja. Tavoitteena on, että taiteen ja muotoilun asiantuntemusta 
käytetään rakennusalalla laajemmin, jolloin luovasta suunnittelusta tulee kiinteä osa 
rakennushankkeita.  

Julkisen taiteen tuottamat arvot osana aluekehitystä -selvityksen tuloksia hyödynnetään 
hankkeen viestinnässä, jonka tarkoitus on kasvattaa luovan suunnittelun markkinaa 
rakennusalalla. Rakennusala ja kehittyvät kaupungit hyötyvät kun taiteilijat ja muotoilijat 
ovat mukana suunnittelun eri vaiheissa. Kerromme miksi kaupunkien ja kuntien kannattaa 
hankkia taidetta. Esittelemme useita esimerkkejä ja vaikutuksia ja, joiden päämääränä on 
elinympäristön laadun ja pitkäikäisyyden parantaminen. 

Hanke välittää tietoa luovan suunnittelun keinoista luoda hyvää, kestävää elinympäristöä. 
Luovan suunnittelun keinoin kaupungistumiseen ja rakentamisessa vaikuttaviin 
muutosilmiöihin saadaan uusia ratkaisuja.   

 

Rakennetun omaisuuden tila 2021  
 

ROTI 2021 – Rakennetun omaisuuden tilaa arvioiva selvitystyö yhteistyössä 
Rakennusinsinöörien liiton kanssa käynnistyy jälleen syksyllä 2020. Arkkitehtuuri, 
suunnittelu, taide ja muotoilu – on yksi vakituisista ROTI-paneeleista, jossa pystytään 
seuraamaan rakennetun elinympäristön kehittymistä luovan suunnittelun näkökulmasta. 
Taide- ja muotoilualan asiantuntijoiden mukanaolo ROTIssa edistää luovan suunnittelun 
käyttöä rakennushankkeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Muotoilu-, taide- ja 
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rakennusalan yhteistyön vahvistaminen jatkuu yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja 
RILin kanssa. 

  

 

Skidiakatemia: 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 ja Designmuseo toteuttavat jo vuonna 2010 alkanutta, Helsingin 
kulttuurikeskuksen rahoittamaa Muotoilun Skidiakatemia-hanketta helsinkiläisissä 
peruskouluissa. Hankkeessa on siirrytty vuonna 2019 iltapäivätoiminnasta perusopetuksen 
puolelle siten, että muotoilijat toimivat opettajien työpareina. Hanke jatkuu 
helsinkiläiskouluissa vuonna 2020.  

Suomalainen Huonekalu -suunnittelukilpailu 
 

Puuteollisuusyrittäjät ry yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa haluavat nostaa suomalaisen 
huonekaluteollisuuden, valmistuksen ja suunnittelutyön laadun näkyville järjestämällä 
yhdessä ympäristöministeriön kanssa suomalaisen huonekalun suunnittelukilpailun. Kilpailu 
on julkistettu Habitaressa 11.9.2019 ja tulokset julkistetaan Habitaressa 9.9.2019. 

 

 

 

Tapahtumat 
 

Ornamon Teosmyynti  
 

Maaliskuussa järjestettävä Ornamon Teosmyynti kokoaa maaliskuussa yli sadan jäsenen 
uniikkeja teoksia Helsingin Kaapelitehtaan Puristamoon. Tapahtuman tavoitteena on tehdä 
teosten saatavuus ja ostaminen helpoksi niin yksityishenkilöille ja yrityksille kuin yksityisten 
ja julkisten taidekokoelmienkin edustajille. Myynnistä vastaa tapahtuman galleristi Clarice 
Finell. 

Ornamo-palkinto 
  
Ornamo-palkintoehdokkuus on muotoilualan arvostettu tunnustus, joka tekee näkyväksi 
ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ornamon jäsenet ehdottavat joukostaan 
ansioituneita tekijöitä, joiden parista Ornamon hallitus valitsee kolme ehdokasta. Palkinnon 
voittajan valitsee hallituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntija. Ornamo-palkinnon suuruus 
on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan jäsenistölle ja sidosryhmille suunnatussa tilaisuudessa. 
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Ornamon Design Joulu  
 

Ornamon Design Joulu -tapahtuman tavoitteena on koota eri puolella Suomea toimivat 
jäsenet tarjoamaan laadukkaita tuotteitaan suurelle yleisölle joulun alla. Tapahtuma 
järjestetään vakiintuneesti Helsingin Kaapelitehtaalla. Helsingissä tapahtuma tavoittaa lähes 
20 000 muotoilusta ja taidekäsityöstä kiinnostunutta ostajaa. Myyntitapahtuman 
markkinointia kehitetään edelleen mahdollisimman kattavan ja ostovoimaisen 
asiakaskunnan löytymiseksi. Myyjille tarjotaan koulutusta some-markkinoinnista ja 
myynnistä. Ornamon jäsenet voivat halutessaan järjestää Ornamon Design Joulu -
tapahtuman omalle alueelleen eri puolella Suomea. 

 

Verkostoitumistilaisuudet 
 

Vuonna 2020 jatketaan monialaisia verkostoitumistilaisuuksia. 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. Korkeakoulutettujen 
yrittäjäjärjestö Akateemiset Yrittäjät AKY:n koulutuksissa ja tilaisuuksissa Ornamon jäsenet 
pääsevät verkostoitumaan muiden alojen korkeakoulutettujen yrittäjien kanssa.   

 

 

 Ornamon mahdollistamat Kipinä- ja aluetoimintahankkeet 
 

Ornamon jäsenet voivat järjestäytyä ja hakea tammikuussa aluetoimintatukea hankkeille eri 
puolilla Suomea.   

 

Organisaatio ja hallinto 
 

 
Organisaatio 
 

Sääntömääräiset kokoukset järjestetään huhtikuussa ja marraskuussa. Ornamon hallitus 
kokoontuu vuoden aikana kuusi kertaa keskimäärin kuuden viikon välein.  

Hallinnon kehittäminen 
 

Henkilöstön asiantuntijaosaamista kehitetään jäsenpalveluiden laadun parantamiseksi. 
Ornamon juridiset jäsenpalvelut ovat jäsenistön mukaan Ornamon tärkein palvelu. Alan 
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mikroyritykset, freelancerit ja palkansaajat eivät pysty ostamaan muotoilualan juridisia 
palveluita yksityisiltä lakitoimistoilta niiden kalliin hinnan takia eikä muotoilualan kysymyksiin 
perehtyneitä lakitoimistoja ole valtakunnallisesti. Kyseessä on koko alaa hyödyttävä 
erikoistunut ainutlaatuinen palvelu, joka on keskeinen alan kehittymisen ja kasvun kannalta.  

Ornamon ja jäsenjärjestöjen arkistot järjestetään ajan tasalle ja 
arkistonmuodostussuunnitelma päivitetään. Arkistointityö aloitettiin vuonna 2019 ja työn 
jatkamiselle haetaan rahoitusta vuodelle 2020. Ornamo ottaa käyttöön sähköisen 
äänestyksen syksyn 2020 sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Sähköinen äänestys 
mahdollistaa etäosallistumisen vuosikokousten päätöksissä ja henkilövalinnoissa ja siten 
lisää järjestön demokraattista osallistumismahdollisuutta valtakunnallisesti. 

 
Talouden perusteet 
Yhdistys kehittää varainhankintaansa mahdollistaakseen entistä monipuolisemman 
ammatillis-aatteellisen toiminnan.  

Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat: 
 

varsinaiset jäsenet 180 € 

opiskelijajäsenet 50 € 

vapaa- ja kunniajäsenet 0 € 

yritysjäsenyys perustuen henkilöstön lukumäärään, sisältää yhden henkilöjäsenyyden:  

  

1                                             230€  
 2–3                                        450 € 

4-5                                         650 €           
6–8                                         800 € 

9-15                                      1000€ 

 15-                                        1500€ 

 

Vuodesta 2016 alkaen vapaajäsenet ovat voineet tilata Ornamon jäsenlehden vuosihintaan 
20 € 

• yhteisö- eli kannatusjäsen 1 500 € 

 Ornamon yritys- ja yhteisöjäsenellä ei ole äänivaltaa Ornamon sääntömääräisissä 
kokouksissa, vaan puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

  

KOKO-kassan jäsenmaksu on euromääräinen. Vuodelle 2019 KOKO-kassan jäsenmaksu on 75 €. 
Vuoden 2020 jäsenmaksua ei ole vielä vahvistettu. 
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Tekniikan Akateemiset TEKin jäsenmaksu vuonna 2019 on 152 €. Vuoden 2020 jäsenmaksua ei ole 
vielä vahvistettu. 

  

  

 
 

 


