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MITEN ORNAMO ONNISTUI?
Ornamon vuosi 2019 oli muotoilupolitiikan ja vaikuttamisen vuosi. Muotoilualan tavoit-

teiden edistäminen eduskuntavaalien ja hallituskauden 2019-2024 tavoitteissa  
onnistui hyvin. Hallitusohjelmassa tavoitteena on uudistaa kansallinen 

ipr-strategia ja yrittäjyysstrategia, joiden avulla parannetaan aineetonta ar-
voa lisäävien alojen kuten muotoilualan kilpailukykyä. Tavoitteenamme 

on myös, että mm. myös korkeakoulutuksen määrärahoja lisätään.

Ornamo laati myös muotoilualan politiikka-suositukset muotoilun 
edistämiseksi sekä kansallisesti että Euroopan tasolla.  

Halusimme kiinnittää huomion siihen, miten muotoilu auttaa 
 ja on tukemassa kansantaloutta, elinkeinoelämää ja julkista 
sektoria. Sekä Suomessa että Euroopassa kilpailukyky perus- 
tuu tuotteisiin ja palveluihin kytkeytyviin innovaatioihin,  
jolloin myös muotoilun merkitys ksvaa ja on kasvanut.  
Muotoilulla on vastuullinen rooli kantaa ja auttaa kestävää, 
toimivaa ihmislähtöistä ympäristöä. Korkeasti koulutetut 

muotoilun ammattilaiset toimivat kansainvälisillä työmarkki-
noilla. Siksi reilu ja mielekäs työelämä on tärkeä kilpailutekijä 

osaamisen vaalimisessa Suomessa.

Toukokuun EU-parlamenttivaalit ja Suomen Eu-puheenjohtajuus 
olivat sopiva mahdollisuus BEDAn (The Bureau of European De-

sign Associations) järjestää yhdessä Ornamon kanssa kansainvälinen 
muotoilupoliittinen konferenssi Helsingissä.  Succesful Europe – How 

can design serve? -konferenssi oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
ohjelmaa. Sen tavoitteena oli käynnistää vuoropuhelu seuraavan sukupolven 

eurooppalaisesta muotoilupolitiikasta.

Jäsenten palvelut jatkuivat uudistusten mukaisesti entistä kattavammalla jäsenneu-
vonnalla myös yritysjäsenille. Neuvonta alan sopimuksista, palkoista, rahoituksesta ja 
kansainvälisistä kontakteista on jäsenille keskeistä, mikä näkyi koulutusten ja neuvonnan 
sisällöissä sekä Ornamon julkaisutoiminnassa ja viestinnässä. Koulutuksia järjestettiin eri 
puolilla Suomea, minkä lisäksi valtakunnallista saavutettavuutta lisättiin etälähetyksillä.

Ornamo-yhteisön vahvuus on jäsenten yhteisöllisyydessä, rakkaudessa alaan ja jäsenten 
asiantuntijuudessa.

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja 

TOIMINNAN JOHTAJAN SANAT

Kuva: Anni Koponen
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JÄSENPALVELU,  
JA JÄRJESTÖTYÖ

01

Ornamon on ainutlaatuinen ja  Suomen suurin  
muotoilun ammattilaisten yhteisö, johon kuului  
2019 yhteensä 2 751 muotoilijaa. Jäsenpalvelut olivat 
monin tavoin toimintamme keskiössä vuonna 2019. 
Aloitimme palvelustrategian uudistuksen, jonka  
tavoitteena on tarjota entistä parempia ja oikein  
kohdennettuja sekä ajoitettuja palveluita jäsenillemme. 
Toimintavuonna kysytyimpiä palvelujamme olivat 
lakimiehen neuvonta, asiantuntijoiden henkilökoh-
tainen neuvonta ja jäsenviestinnän palvelut, kuten 
Ornamon lehti sekä viikkotiedote. 

Kuva: Tuomas Uusheimo
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Finnishdesigners.fi tuo jäsenet ja osaamisen esiin

Ornamon Finnish Designers -portfolioalusta kokoaa muotoilupalveluiden, tuotemuotoi-
lun ja taidekäsityön tekijät sekä verkkokaupat yhteen. Maksuton portfolio ja yhteys verk-
kokauppaan ovat vain ornamolaisille varattuja jäsenetuja.

Finnishdesigners.fi tavoittaa muotoilun, suunnittelupalvelujen ja taiteen ostajat. Vuonna 
2019 sivustolla oli yli 48 239 kävijää. Kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
lähes 10 prosenttia.

Jäsensivut ovat aina auki: sopimuspohjia, palkkatilastot  
ja residenssitietoja 

Ornamon jäsensivut palvelevat vuorokauden ympäri ja vuoden jokaisena päivänä.  
Tarjoamme jäsenpalveluina mm. 

Näitä palveluja hyödynnettiin Ornamon jäsensivuilla eniten

• Sopimuspohjat
• Palkkatilastot
• Apuraha- ja residenssikalenteri
• Rahoitusinfo
• Teosmyynti-info osallistujille

LAKIMIES  
SAI YLI

YHTEYDENOTTOA 
VUODEN AIKANA.

285 VUONNA 2018

350

Lakineuvonta on tärkeä turva ornamolaisille

Ornamon lakimiehen neuvonta oli vuonna 2019 yksi Ornamon suosituimmista jäsen-
palveluista. Se tarjoaa jäsenille tärkeää turvaa ja tukea ammatillisiin kysymyksiin. 
Toimintavuonna lakimies neuvoi jäseniä mm. aineettomien oikeuksien turvaamisessa ja 
niiden lisensoinnissa, sparrasi ja auttoi jäseniä sopimuskysymyksissä sekä vastasi 
kysymyksiin palkoista ja palkkioista. Lakimies on apuna myös työn ikävissä ja vaikeissa 
hetkissä, kuten lomautusten ja irtisanomisen uhatessa. Neuvonta auttaa myös 
kehittämään liiketoimintaa ja ansaintaa, ja lakimies palveli myös mm. yhtiömuodon 
valintaan liittyvissä kysymyksissä.

Asiantuntijat tukevat rahoitushaussa ja kansainvälistymisessä

Ornamon asiantuntijat tarjoavat jäsenille henkilökohtaista tukea ja neuvoja mm.  
rahoituksen ja apurahojen hakemisessa, kansainvälisten kontaktien solmimisessa ja  
sparraavat tuotesuunnittelussa, tuoteportfoliossa, oman osaamisen tuotteistamisessa 
sekä henkilöbrändin kehittämisessä.

FINNISHDESIGNERS.FI: 

PORTFOLIOTA

VERKKOKAUPPAA

725
98
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Ornamon viestintä on tarkkaan seurattu palvelu

 
Viikoittainen jäsenkirje, viikkotiedote, ja Ornamon lehti ovat pidet- 
tyjä ja tarkkaan luettuja jäsenpalveluita. Viikkotiedote kokoaa joka  
torstai yhteen alan avoimet työpaikat, koulutukset, näyttelyt, uutiset, 
apurahat jne. Viikkotiedote on poikkeuksellisen suosittu uutiskirje.  
Sen avaa ja lukee viikoittain noin 60 prosenttia ornamolaisista. 
 
        Sosiaalisen median kanavista erityisesti Ornamon Instagram  
keräsi uusia seuraajia vuonna 2019. Toukokuussa 2019 avasimme 
oman Instagram-tilin Finnish Designers -portfoliosivustolle.  
Kyseessä on Ornamon ainoa täysin englanninkielinen kanava.  
Sen tarkoitus on tuoda lisää näkyvyyttä ornamolaisille etenkin  
messuilla, näyttelyissä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.  
Uusi tili keräsi vuoden loppuun mennessä yli 1 000 seuraajaa.

Ornamon kotisivujen kävijämäärä kasvoi vuonna 2019 lähes  
30 prosenttia. Kävijämäärä koko vuoden aikana oli 92 415. Käyntejä  
sivustolla oli 173 933, mikä on 24 prosenttia edellistä vuotta enemmän. 
Eniten sivuston käyttäjiä kiinnostavat avoimet työpaikat ja Ornamon 
tapahtumista Design Joulu sekä Teosmyynti.

Ornamo tuki muotoilijoita ympäri maata

Muotoilualan valtakunnallisena järjestönä tuimme muotoilualan alue- 
toimintaa. Tarjoamme aluetoimintamme kautta tukea ja palveluja jäse- 
nille asuinalueesta riippumatta. Turun Uuden muotoilun yhdistys järjesti  
Ornamon tuella Onnistu muotoilijana -koulutuksen. Design on Tampere 
DOT piti keskustelutilaisuuksien sarjan, DESavo järjesti Mikkeli Art & 
Design Weekend 2019 -tapahtuman yhteydessä seminaarin ja Lapissa  
Ornamon aluetoiminnan yhteyshenkilö Inka Kangasniemi järjesti  
Luovien alojen työpajan.

Osallistuimme opiskelijoiden elämään

Kokosimme opiskelijajärjestöt yhteen keskustelemaan etenkin siitä, kuinka 
Ornamo voi tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja laadullista työllis-
tymistä. Opiskelijatoiminta on tärkeä kanava myös tulevien ornamolaisten 
tavoittamiseksi, ja se lisää tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa ympäri 
maata. Opiskelijaedustajien kautta saamme tärkeää tietoa koulujen arjesta. 
Samalla tarjoamme muotoilun opiskelijoiden ainejärjestöille  
mahdollisuuden tiivistää yhteistyötään.

Omien tapaamistemme lisäksi osallistuimme Nuoret Designerit NuDe ry:n  
Career Night -tapahtumaan Aalto-yliopistolla ja FallUp-työelämätapahtu-
maan Kulttuuritalolla. Osallistuimme myös nuorten muotoilijoiden ja opis-
kelijoiden kansainväliseen tapahtumaan osana WDO:n Assemblya Intiassa. 
Myönsimme tukea Kuopion muotoilun opiskelijat Mutka ry:lle, Aallon 
muotoilun laitoksen ainejärjestö Nuoret Designetin ry:lle, Lamkin muotoi- 
luopiskelijoille ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden 
ainejärjestö TAO ry:lle.
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Kansainvälisiä verkostoja Suomesta maailmalle ja  
maailmalta Suomeen

Suomi on merkittävä osa pohjoismaisen muotoilun ja taideteollisen taiteen traditiota, joka 
tunnetaan globaalisti korkeasta laadusta ja omaleimaisesta luovuudesta sekä muotokie-
lestä. Osallistuimme aktiivisesti etenkin pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen muotoiluyh-
teistyöhön sekä taiteen edistämiseen.

Eurooppalaista muotoilupolitiikkaa tehtiin joulukuussa Helsingissä. Kansainvälisessä 
designpolitiikkakonferenssissa Successful Europe – How can design serve? etsittiin suun-
taa yhteiselle politiikalle muotoilun edistämiseksi Euroopassa.  BEDAn ja Ornamon yh-
teisponnistus kokosi joulukuussa 2019 päivän ajaksi yhteen 100 kutsuvierasta eri puolilta 
Eurooppaa. Vuoropuheluun osallistui muotoilualan edustajia, sidosryhmiä ja päättäjiä.

Maailman muotoilujärjestöt tapasivat Intian Hyderabadissa. Muotoilualan kansainvä-
lisen kattojärjestön World Design Organizationin vuosikokous järjestettiin tänä vuonna 
lokakuussa Intian Hyderabadissa, osana Hyderabadin ensimmäistä designviikkoa.  
Ornamo oli mukana vaikuttamassa WDO:n toimintaan. Vuosikokouksessa muun muassa 
valittiin WDO:lle uusi hallitus sekä keskusteltiin keinoista, joilla WDO voi tukea YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista muotoilun keinoin. Ennen vuosikokousta 
muotoilukoulutuksen toimijat eri puolilta maailmaa kokoontuivat WDO Research and 
Education Forum 2019 -konferenssiin, jossa pureuduttiin muotoilun koulutuksen  
kansainvälisiin kysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Nordic Network of Crafts Associations valmisteli biennaalia. Ornamo kuuluu taide-
käsityön Nordic Network of Crafts Associations (NNCA) -verkostoon, joka työskenteli 
tiiviisti vuoden aikana. Verkosto valmisteli toimintavuonna vuodelle 2020 mm. Tenden-
ser-yhteisnäyttelyä Galleri F15:een Norjan Mossissa. Yhteistyön johdosta Ornamo  
emännöi Tendenser-näyttelyn kuraattori Randi Grov Bergerin vierailua Suomeen  
maaliskuussa 2019.

Chengdu Association of Trade in Services kutsui projektipäällikkö Petra Ilosen  
Chengdu Creativity & Design Week messuille 8.-11.11.2019 luennoimaan suomalaisesta 
muotoilusta ja tutustumaan messujen mahdollisuuksiin suomalaismuotoilijoile. Kutsut-
tuina olivat myös kaksi ornamolaista muotoilijaa Laura Väre ja Henry Judin, joiden  
yhteisosastolla oli esillä myös Lassi Alestalon tuotteita. Yhteyshenkilönä järjeste- 
lyissä toimi Suomessa Emily Zhang. Loimme yhteyksiä kiinalaisiin yliopistoihin ja  
yrityksiin. Nuorille muotoilijoille löytyi yhteyksiä tuotantoon ja jälleenmyyntiin. 

Ornamon johtama Making the Market -kulttuurivientihanke lanseerattiin toukokuus-
sa, Pariisin Révelations-biennaalin yhteydessä. Hanke kartoittaa sitä, miten suomalainen 
muotoilija tai taiteilija pääsee mukaan tärkeille messuille ja gallerioiden näyttelyihin.  
Perustimme myös englanninkielisen Finnish Designers -Instagram-tilin, jossa esitte- 
lemme Ornamon jäseniä ja heidän tuotteitaan, teoksiaan ja palveluitaan erityisesti  
kansainvälisille markkinoille.

Verkotimme suomalaisia ja kansainvälisiä muotoilutoimijoita monissa tapaamisissa.  
Esimerkiksi toukokuussa Ornamossa vieraili muotoilualaa edustava 23 henkilön ryhmä  
Confederation of Indian Industrysta (CII). Syyskuussa järjestimme yhdessä  Aalto- 
yliopiston kanssa verkostoitumistilaisuuden, jossa joukko japanilaisia yritysjohtajia  
Tsubame-Sanjon alueelta suomalaisiin muotoilijoihin.

BEDAn ja Ornamon  
Succesful Europe –  
How can design serve  
-konferenssi kokosi  
kansainvälisiä muotoilu- 
vaikuttajia Helsinkiin.

Kuva: Roni rekomaa / 
Lehtikuva



 
 
 

Taiteilijat O

Taiteilijat O ry edistää taideteollisen alan 
nykytaidetta ja ajaa ammattikunnan etuja.  

Vuonna 2019 yhdistys jatkoi Helsingin 
kaupungin leikkipuistoissa Taidekummi- 
työpajoja, joiden tavoitteina ovat uus- ja 
kantasuomalaisten tasavertainen kielel-
linen ja kulttuurinen kohtaaminen sekä 
taiteellisen toiminnan avulla tapahtuva 
suomen ja myös muiden kielten ja kulttuu-
rien oppiminen.  
 
        Taiteilijat O ja Tekstiilitaiteilijat TEXO 
tiivistivät yhteistyötään, minkä johdosta yh-
distyksillä on tulossa syksyllä 2020 yhdessä  
organisoitu näyttely, joka ottaa kantaa ympäris-
tön suojeluun ja ilmastonmuutokseen. Taiteilijat 
O:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouk-
sessa Reetta Hiltunen ja varapuheenjohtajaksi  
Heidi Puumalainen.

Tekstiilitaiteilijat TEXO

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry valitsi Vuoden 2019 tekstiilitaiteili-
jaksi  Merja Keskisen. TEXO haluaa nostaa esiin taiteilijan, joka on 
määrätietoisesti ja työlleen omistautuen kehittänyt ja laajentanut pit-
käjänteisesti omaa taiteellista ilmaisuaan. Merja Keskinen uudistaa omalla 
luovalla otteellaan tekstiilitaidetta. Keskisen työt ovat kooltaan valtaosin isoja ja 
hänen omat näyttelynsä ovatkin tilataidetta, jossa tärkeää on töiden suhde toisiinsa ja 
tilan kokonaisvaltainen haltuunotto. 

Vuoden tekstiilitaiteilija -palkinnon lisäksi TEXO järjesti jäsenilleen  
mm. ekskursioita ja jäseniltoja. Uutena puheenjohtajana aloitti Miia Pöytälaakso.

Sisustusarkkitehdit SIO 
Sisustusarkkitehdit SIO vietti 70-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2019. Juhlavuotta vietettiin 
suosituissa tapahtumissa. Tammikuussa SIO järjesti juhlavuoden aloitusseminaarin Tie-
dekulmassa, teemalla muuttuva työ, muuttuva työympäristö. Toukokuussa  
SIO järjesti 70 v. -seminaarin ja juhlat Kilta-salissa Helsingissä. Juhlavuonna nimettii 
sekä Vuoden 2019 kalustesuunnittelija, Ari Kanerva että Vuoden 2019  sisustusarkki- 
tehti, Paula Salonen.   

       SIO valitsi jäsenistöstään kolme uutta kunniajäsentä,: sisustusarkkitehdit  SIO Yrjö 
Kukkapuro, Päivi Meuronen ja Lena Strömberg. SIO 70-juhlavuonna valittiin sekä 
Vuoden sisustusarkkitehti Paula Salonen että Vuoden kalustesuunnittelija Ari Kanerva. 
Vuoden 2019 aikana järjestettiin lukuisia ekskursioita Suomessa ja tehtiin kevätekskur-
sio Viroon.  

 SIOlla oli osasto ID Helsinki -tapahtumassa ja kokosimme tilaisuuteen  paneelin,  
jonka teemana oli “Kalusteteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen?” 

 
Joulukuussa verkostoiduttiin SIO pikkujouluissa ja suunnittelijoiden Catwalk 

-tapahtumassa Piiroisen showroomissa yhdessä myös 70 vuotta täyttäneen yrityksen 
kanssa. Bryggman rahaston apuraha jaettiin samassa tapahtumassa, jonka sai sisutusark-
kitehti SIO Jussi Laine.

 
Vuoden 2019 lopussa perustettiin  SIOon Vastuullisen suunnittelun työryhmä. 

Jäsenjärjestöt

Sisustusarkkitehdit SIO
järjesti 70-vuotis juhlvuoten-
sa kunniaksi seminaarin ja 
iltajuhlan Kilta-salissa  
Helsingissä toukokuussa 
2019. 

Kuva: Jussi Aalto



Teosmyynti oli suositumpi kuin koskaan 
Järjestimme 9.–17.3. vuotuisen Ornamon Teosmyynnin Helsingin Kaapelitehtaalla.  
Myyntinäyttelyyn osallistui tällä kertaa ennätykselliset 143 ornamolaista taiteilijaa, ja 
tapahtuma teki kaikkien aikojen myyntiennätyksen. Yksityisasiakkaiden osuus kasvoi  
voimakkaasti. Kaikkiaan Teosmyynti kasvoi kaikilla mittareilla: näyttelystä myytiin  
yhteensä 153 teosta 68 taiteilijalta ja kokonaismyynti oli 139 000 euroa.

Ornamon Design Joulu Kaapelitehtaalla ja Lahdessa

Ornamon Design Joulu kokosi kotimaisen designin ja taidekäsityön ammattilaiset yhteen 
Helsingin Kaapelitehtaalle itsenäisyyspäivän viikonloppuna. Kolmipäiväinen tapahtuma 
toi Kaapelitehtaalle yli 200 ammattilaista myymään tuotteitaan. Tapahtuman markki-
noinnissa korostettiin tällä kertaa mahdollisuutta ostaa vastuullisia joululahjoja suoraan 
suunnittelijoilta. Ornamon Design Joulu 2019 teki yhteistyötä Startup Refugeesin kanssa, 
joka edistää turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten työllistymistä ja yrittäjyyttä. Tapahtu-
man tuotti Lumiaccessories Oy.  
        Ornamon Design Joulu järjestettiin kahdeksatta kertaa myös Lahdessa marraskuun 
lopussa. Tapahtuma jatkoi yhteistyötä Lahden taidemuseon kanssa, museon remontista 
huolimatta. Tapahtumapaikkana oli museon väliaikainen Museokioski Aleksanterinka-
dulla. Lahden tapahtuman tuotti muotoilija Eeva Väänänen.

TAPAHTUMIA JA 
TUNNUSTUKSIA

Ornamon Teosmyynti 2019
Ritva-Liisa Pohjalainen

 Kuva: Roscoe Lee

Järjestimme ornamolaisille runsaasti koulutuksia ja mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen. Koulutuskalenterimme tarjosi tukea ja uusia ideoita 
mm. työnhakuun, projektin johtamiseen, vastuulliseen vaateteollisuu-
teen, someviestintään ja -markkinointiin sekä liiketoiminnan kehit-
tämiseen. Ornamon asiantuntijat ovat suosittuja luennoitsijavieraita,  
ja omien koulutustemme lisäksi he vierailivat puhumassa ympäri  
maata. Toki myös juhlimme Ornamo-palkinnon ehdokkaita ja järjes-
timme suuren yleisön suosikkitapahtumat Ornamon Teosmyynnin  
ja Ornamon Design Joulun.

02



Ornamo-palkintoa juhlittiin joulukuussa

Ornamo-palkinnon 2019 sai jalkinesuunnittelija Minna Peltomäki, joka on uudistanut Pomarin brändin. 
Hän huomioi työssään pohjoisen ilmaston, ikääntyvän väestön ja eettisyyttä painottavat kuluttajat. Voittajan 
valitsi Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, joka jakoi palkinnon Musiikkitalon juhlatilaisuudessa 
5.12. Palkinnon suuruus oli 5 000 €.

Kaikki vuoden 2019 Ornamo-palkintoehdokkaat ovat muotoilun näkemyksellisiä uudistajia. Heitä yhdistää 
bisnesajattelun lisäksi kansainvälisyys, kiinnostus materiaaleihin sekä elinkaariajatteluun. Peltomäen lisäksi 
ehdolla olivat tekstiilisuunnittelija Maija Arela, joka tunnetaan paitsi kestävää muotia tekevän perheyritys 
Arelan perustajana, myös työstään kansainvälisessä värineuvostossa, sekä teollinen muotoilija  Ville Kok-
konen, joka toteuttaa futuristisia, ekologisuutta edistäviä muotoiluprojekteja omassa yrityksessään, tekee 
materiaalikehitykseen liittyvää tutkimustyötä ja opettaa Aalto-yliopistossa. Ornamo-palkinto on arvostettu 
tunnustus, joka tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ehdotukset palkinnonsaa-
jiksi tulivat Ornamon jäseniltä.

Kehitimme julkisen taiteen hankintapoja

Ornamo, Suomen Taiteilijaseura, Frei Zimmer ja Suomen Kuvanveistäjäliitto järjestivät huhtikuussa julkisen 
taiteen hankintatapoja käsitelleen seminaarin ”Hyvällä mallilla”.  Päivän aikana keskusteltiin mm. taidekilpai-
lujen säännöistä ja parhaista käytännöistä julkisen taiteen tilaamisessa. Tilaisuuden moderoi Ornamon Miisa 
Pulkkinen. Ornamon johtama Taide käyttöön -hanke järjesti vuoden aikana myös mm. Taiteen kasvukäytävä 
-tapahtuman Riihimäellä ja koulutuspäiviä ympäri maata.

Keskustelimme suomalaisen muotoilun ja taiteen viennistä

Ornamon johtama Making the Market -hanke oli näyttävästi esillä Suomen Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien 
syysseminaarissa, jonka aiheena oli muotoilu- ja taidevienti. Seminaarin tuottivat Ornamo ja sen hankekump-
panit Suomen Benelux-, Ranskan- ja Saksan kulttuuri-instituutit. Puhujina olivat opetus- ja kulttuuriministe-
riön ylijohtaja Riitta Kaivosoja, Ornamon viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen, Suomen Saksan instituutin 
johtaja Laura Hirvi, Helsinki Design Weeklyn päätoimittaja Ida Kukkapuro, muotoilija ja kuraattori Tero 
Kuitunen, Vienna Design Weekin projektipäällikkö Gabriel Roland, Suomen Benelux-instituutin johtaja 
Kati Laakso, COLLECTIBLE-messujen perustaja Clélie Debehault, kuraattori Katarina  
Siltavuori, Lokal-gallerian perustaja Katja Hagelstam, Suomen Ranskan instituutin johtaja Johanna Rå-
man, Museum of Contemporary African Art Al Maadenin taiteellinen johtaja Meriem Berrada sekä Design-
museon johtaja Jukka Savolainen.

Ornamo Small Talk pureutui Suomi-muotiin

Ornamon MUOTI-intressiryhmä järjesti Helsingin Kämp Gardenissa keskustelutilaisuuden, jossa puhuttiin 
Suomi-muodin kansainvälistymisestä.  Kämp Gallerian 2. kerros konseptoitiin syksyllä 2018 suomalaisen 
muodin keskukseksi, minkä jälkeen koko kauppakeskuksen kävijämäärä on kasvanut viidenneksellä.  
Projektista kertoivat Gardenin konseptin luojat Martta Louekari ja Miia Koski Juni Communication &  
Productionista, jotka valottivat myös Firenzen Pitti Uomo -messujen merkitystä muotibrändien rakentami- 
sessa. Keskustelua veti Aalto-yliopiston muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä.

Koulutusta kaikille jäsenryhmillemme

Järjestimme vuonna 2019 yhteensä 17 koulutustilaisuutta tai koulutuskokonaisuutta. Tarjosimme koulutuksia 
kaikille jäsenryhmillemme, kuten opiskelijoille, yrittäjille, palkansaajille, taiteilijoille ja yksinyrittäjille.  
Koulutuksemme ovat avoimia kaikille jäsenille. Yksittäisten Ornamo-aamiaisten ja koulutusten lisäksi olimme 
toteuttamassa kahta laajempaa koulutuskokonaisuutta: Rastor-instituutin ja Faros & Comin toteuttamaa  
muotoilijoile räätälöityä Luovien alojen merkonomikoulutusta ja Taide käyttöön -hankkeen valmennusta  
julkisen taiteen koordinaattoreille.

Ornamo-palkintoehdokkaat
2019 Minna Peltomäki,  
Ville Kokkonen ja  
Maija Arela.

Kuvat:  Anni Koponen



Muotoilun toimialan kokonaisliikevaihto on loivassa kasvussa. 
Vuonna 2019 Ornamo toteutti kaksi tutkimusta muotoilualasta. 
Muotoilualan työmarkkinakysely toteutettiin tammi – helmikuussa 
2019 ja Muotoilualan suhdannekatsaus syksyllä 2019. 

Työmarkkinatutkimus on vuotuinen kartoitus muotoilija- ja taiteilijakentän rakenteesta. 
Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa jäsenistön sijoittumisesta työmarkki-
noille sekä taideteollisen alan yleisestä palkka- ja palkkiotasosta, joka on muihin suun-
nittelualoihin verrattuna matalammalla tasolla. Työmarkkinakyselyssä selvitettiin liiton 
jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja, työajan käyttöä ja muita työelämän tärkeitä 
kysymyksiä. 

Ornamon työmarkkinatutkimuksen  
keskeiset tulokset
• Työmarkkinakyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo oli 3431 euroa joulukuussa 2018, 

mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (3 470 euroa). Mediaanipalkka oli 3 300 euroa  
(3 400 euroa vuotta aiemmin). Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja muulta työajalta, kuten  
yli- ja lisätyöajalta, maksettuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä lomapalkkoja tai tulospalkkoja. 

• Työmarkkinakyselyyn vastanneista palkansaajista 38 prosenttia ansaitsi 2 500−3 500 euroa  
kuukaudessa.  Noin 30 prosenttia ansaitsi 3 500−4 500 euroa. Hyvään yli 4 500 euron kuukausi-
palkkaan ylsi 15 prosenttia. Vastaavasti alle 2 500 euron kuukausiansioon joutui tyytymään  
17 prosenttia. Alimpaan tulo neljänneekseen kuuluu myös osa-aikaisia työntekijöitä, mikä voi  
alentaa tilastollisesti hieman keskimääräistä ansiotasoa. 

• 84 prosenttia palkansaajista pitää työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Vuonna 2017 
vastaava osuus oli 85 prosenttia. 

• Kokoaikaisten työsuhteiden määrä on hieman laskenut alan palkansaajien keskuudessa, sillä 74 
prosenttia heistä työskenteli vakituisessa kokoaikatyössä (vuotta aiemmin 78 prosenttia) ja 11  
prosenttia määräaikaisessa kokopäivätyössä (vuotta aiemmin 14 prosenttia). Osa-aikatyössä oli  
14,3 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevien osuus on alalla hieman pienempi kuin maamme koko  
työllisessä työvoimassa keskimäärin. 

• Muotoilualan palkansaajista noin 54 prosenttia oli tehnyt ylitöitä loka-marraskuussa 2018 rahallista 
korvausta tai vapaa-aikaan vasten. Korvauksetta ylitöitä oli tehnyt samanaikaisesti tai sen lisäksi  
15 prosenttia palkansaajista. Keskimäärin työmarkkinakyselyyn vastanneet palkansaajat työsken- 
telivät mediaanilukuna mitattuna 38 tuntia viikossa vuonna 2018. Ylityöt selittävät osin sen, että  
muotoilijat tekevät pidempää työviikkoa kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin. 

 

Miten tutkimus 
 toteutettiin 

• Ornamon vuosien 2018–19 työmarkkinakat-
saus perustuu pääosin kyselytutkimukseen, 
joka suoritettiin tammi–helmikuussa 2019. 
Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 412 
muotoilualan ammattilaista. Vastanneista 
palkansaajia oli 58 prosenttia, yrittäjiä 24 
prosenttia ja freelancereitä ja taiteilijoita viisi 
prosenttia. Noin 48 prosentilla vastanneista 
oli ylempi korkeakoulututkinto ja 47 prosen-
tilla alempi korkeakoulututkinto.  Työmark-
kinakatsauksen laati Ornamon toimeksian-
nosta tutkija Pekka Lith, joka toimii tutkijana 
omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja 
tutkimuspalvelut Pekka Lith). 
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MUOTOILUALA JA  
TYÖMARKKINAT

Kuva: Anni Koponen



Suhdannekatsaus 

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan 
tilaa ja trendejä. Vuoden 2019 suhdannekyselyt toteutettiin syksyllä 2019 ja niihin vastasi 
 144 muotoilualan yritystä. Muotoilun toimialatiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritys-
tilastoihin, joiden tiedot kootaan uusimmista mahdollisista tilinpäätöstiedoista. 

Vuonna 2019 toteutetun Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoilu-
yritysten muotoilualan liikevaihto jatkaa noususuunnassa ja yritysten kannattavuus  
paranee. Alan liikevaihto oli vuonna 2017 11,4 miljardia euroa. Kaikki muotoilun toimi-
alaan kuuluvat alat työllistivät yhteensä 59 000 henkilöä. 

Suhdannekyselyn mukaan muotoiluyritysten odotukset vuosien 2019–2020 kehityk-
sestä ovat hyvät. 62 prosenttia kyselyihin vastanneista yrityksistä uskoo liikevaihdon 
lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. 

Uutena teemana vuoden 2019 suhdannekatsauksessa kysyttiin muotoiluyritysten vastuul-
lisuusnäkemyksiä. Muotoiluyritykset painottavat vahvasti kestävän kulutuksen merki- 
tystä. Aihetta pitää tärkeänä peräti 89 prosenttia muotoiluyrityksistä. Muotoilualalla  
vastuullisuuskysymykset koetaan tärkeämmiksi kuin yrityskentässä keskimäärin.  
Kestävään liiketoimintaan erikoistuneen FIBS ry:n Yritysvastuu 2019 -kysely osoittaa,  
että kaikista yrityksistä kestävää kulutusta pitää tärkeänä 62 prosenttia. 

Ornamon 2019 suhdanne- ja toimialakatsauksen  
keskeiset tulokset 

Muotoilualan liikevaihto on loivassa kasvussa 

• Muotoilualan yritysten liikevaihto oli noin 11,4 miljardia euroa vuonna 2017.   
Summasta digitaalinen muotoilu muodosti 63 prosenttia j muotoiluintensiivisen  
teollisen valmistuksen osuus oli 28 prosenttia. Suurimpia teollisia toimialoja olivat  
puutuotteiden ja huonekalujen valmistus. 

Muotoiluyritysten määrä on kasvussa 

• Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa toimi 
edellä mainittujen uusien määritelmien ja rajausten mukaan tarkasteltuna noin 13 140 
muotoilualan yritystä vuonna 2017. Yritysten lukumäärä on kasvanut vajaalla seitse-
mällä prosentilla eli 960 tilastoyksiköllä vuosina 2010–17.  

Työllisyys kasvaa palvelualoilla 

• Muotoilualan toimipaikkojen työllisyys oli Suomessa kokovuosityöllisyyden käsitteellä 
mitattuna noin 59 000 henkilöä vuonna 2017. Vuosina 2010–17 työllisten määrä on 
kasvanut 7,9 prosenttia. Määrällinen ja suhteellinen henkilöstön lisäys oli suurinta 
digitaalisessa muotoilussa (44 prosenttia). Muotoilutoimistoissa työllisyys kasvoi  
19 prosenttia ja rakennetun ympäristön muotoilussa kymmenen prosenttia.  

Muotoilualalla on pieniä ja ketteriä yrityksiä 

• Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan yritysten toimipaikkoja 
muotoilualoilla oli 13 750 vuonna 2017. Yritystoimipaikkojen lukumäärän kehitys on 
seurannut melko tarkasti yritysten määrän kehitystä vuosina 2010–17, sillä valtaosa 
muotoilualan yrityksistä on pieniä yksitoimipaikkaisia yrityksiä. Muotoilualan yritykset 
ovat kooltaan varsin pieniä, sillä keskimäärin 71 prosenttia työllisti alle kaksi henkilöä 
vuonna 2017.  

Muotoilualan optimismi näkyy suhdanneodotuksissa 

• Odotukset vuosien 2019–20 kehityksestä ovat hyvät, sillä 62 prosenttia kyselyihin 
vastanneista yrityksistä uskoo liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana.  
Kannattavuuden paranemiseen uskoo 60 prosenttia yrityksistä, sillä tuotantokustan-
nusten ennakoidaan kehittyvän maltillisesti. Vuosina 2013–18 tehdyt kyselyt osoittavat 
kuitenkin, että ennustukset ovat usein astetta optimistisempia kuin toteutunut kasvu.  

MUOTOILUTOIMISTOISSA
TYÖLLISYYS KASVOI

19%
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Muotoiluala korostaa kestävää kulutusta 

• Muotoilualan yritykset painottavat ennen kaikkea kestävää kulutusta, kiertotaloutta 
ja ilmastomuutoksen vakavuutta. Ylipäätään kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista 
yrityksistä piti ekologisuutta tärkeänä kilpailutekijänä tuotteissa ja palveluissa. Seuraa-
vaksi tärkeimmiksi luokiteltiin ihmisoikeudet ja tietosuojasta huolehtiminen.  

Ekologisuus on muotoilualalle tärkeä kilpailutekijä 

• Muotoiluyritykset edistävät monin tavoin kestävää kehitystä, jota yritykset pitävät ky-
selyn perusteella tärkeimpänä yritysvastuullisuuden osatekijänä. 46 prosenttia vuoden 
2019 kyselyyn vastanneista piti kuluttajavalistusta erittäin tärkeänä. Seuraavaksi tär-
keimpiä ovat fiksut julkiset hankinnat, yritysten vapaaehtoiset toimenpiteet ja kansain-
väliset sopimukset.  

• Vastuulliseen yritystoimintaan, vastuullisuuden arvioitiin ja vastuullisuusviestintään liit-
tyy runsaasti haasteita. Vuoden 2019 suhdannekyselyjen mukaan vastuullinen toiminta 
vaatii tavanomaista enemmän voimavaroja, mikä nostaa tuotantokustannuksia. Yritys-
ten mukaan vastuullisen toiminnan toteuttamista hankaloittavat tiedon ja luotettavien 
mittareiden puute. Eri toimialojen väliset erot voivat olla suuria. 

Kasvuyrityksiä on enemmän kuin Suomessa keskimäärin 

• Ornamon kyselyihin syksyllä 2019 vastanneista yrityksistä voimakkaasti kasvuhakuisia 
oli noin 11 prosenttia. Mahdollisuuksien mukaan kasvavia oli 53 prosenttia ja aseman-
sa säilyttämiseen keskittyviä 30 prosenttia. 

Keskimääräistä kansainvälisempää yritystoimintaa 

• Ornamon kyselyjen mukaan yli viidennes muotoilualan yrityksistä harjoitti vientiä tai 
muuta ulkomaista toimintaa, jonka osuus oli vähintään 10 prosenttia liikevaihdosta. 
Pienimuotoista ja satunnaista myyntiä ulkomaille oli lisäksi lähes 40 prosentilla yrityk-
sistä, joten muotoilualan yritykset ovat kansainvälisempiä kuin pk-yritykset Suomessa 
keskimäärin. Kyselyt paljastavat, että ulkomainen toiminta on vakiintunut osa yrityksen 
liiketoimintaa noin kahdeksassa prosentissa muotoilualan yrityksiä. Lisäksi 45 prosent-
tia yrityksistä panostaa voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen. Varsinkin 
suunnittelupalveluja tarjoavilla muotoilualan yrityksillä on entistä enemmän ulkomaisia 
asiakkaita. 

Pohjoismaat ja muut EU-maat ovat muotoilun päämarkkina-alueet 

• Ulkomaista toimintaa harjoittavien yritysten selvästi suurimmat päämarkkina-alueet 
ovat Pohjoismaat ja muut EU-maat. Molemmilla alueilla toimintaa on ollut noin 28 
prosentilla kyselyihin vastanneista. Seuraavaksi tärkeimpiä vientikohteita ovat Poh-
jois-Amerikka, Kiina ja muut Aasian maat noin seitsemän prosentin osuuksilla. Sen 
sijaan Venäjälle ja muualle Itä-Eurooppaan on vähän tuote- ja palvelumyyntiä.

 
Julkiset hankinnat ovat tärkeitä, mutta haasteellisia  

• Ornamon vuoden 2019 kyselyiden mukaan julkiset hankinnat ovat tärkeitä tai jossain 
määrin tärkeitä miltei 50 prosentille muotoilualan yrityksistä. Kyselyyn vastanneet 
osoittivat kuitenkin tyytymättömyyttä julkisten hankintojen toimintaan. Tyytymättömyys 
on suurta, vaikka hankintalain uudistuksen 2017 tarkoituksena oli parantaa pk-yritysten 
osallistumismahdollisuuksia julkisiin hankintoihin. Tämä on harmillista, sillä julkisten 
hankintojen tarjoama kokemus ja referenssit voivat auttaa yrityksiä kehittämään  
toimintaansa ja kasvamaan myös yksityisillä markkinoilla. 

 

Miten tutkimus  
toteutettiin 

• Vuoden 2019 suhdanne- ja toimialakatsa-
uksen laati tutkija Pekka Lith syksyllä 2019. 
Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 
144 alan yritystä. Kyselyssä tarkasteltiin alan 
yritysten ajankohtaisia suhdannenäkymiä, 
kasvuhakuisuutta ja keskeisiä kasvukeinoja, 
vientiä ja kansainvälistymistä sekä aineetto-
mien oikeuksien suojausta.

VASTAAJISTA

PITÄÄ KESTÄVÄÄ
KULUTUSTA
TÄRKEÄNÄ

89%
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EDUNVALVONTA JA 
VAIKUTTAMINEN

Vuosi 2019 oli Ornamossa politiikan vuosi. Julkaisimme hallitus- 
ohjelmatavoitteet, joista moni ylsi toteutettaviksi Suomen hallitus-
ohjelmaan saakka. Jatkoimme vaikuttamistyötä laatimalla laajem-
mat Muotoilualan politiikkasuositukset, jotka vaikuttavat kuntata-
solta aina EU:n päätöksentekoon asti.

Hallitusohjelmatavoitteemme painottavat  
luovan talouden merkitystä Suomelle

Ornamo julkisti maaliskuussa hallitusohjelmatavoitteet, joilla Suomesta tehdään johtava 
luovan talouden maa. Jotta muotoilu- ja taideala voi tukea yhteiskunnan kehitystä, tarvit-
semme luovaa taloutta kiihdyttäviä rakenteita ja esteiden poistamista. Tällaisia ovat  
nykyistä toimivammat rahoitusinstrumentit pienille muotoiluyrityksille, tki-tuen nosta-
minen neljään prosenttiin, muotoilun ja luovan suunnittelun sisällyttäminen monia- 
laiseen innovaatiotoimintaan sekä nykyistä innovatiivisempi julkisten hankintojen strate-
gia, joka ei sulje pois yrityksiä. Ohjelmassamme on kolme teemaa ja yhteensä kymmenen  
toimenpide-ehdotusta:

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.

04
Keskustakirjasto Oodi 
Kuva: John Palmén
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Tuetaan laadullista työllistymistä 

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

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

• Vakinaistetaan näyttelypalkkiokokeilu takaamaan visuaalisen alan taiteilijoille korvaus  
museonäyttelyistä.

Tehdään suomalaisille parempi arki ja rakennettu ympäristö 

• Luodaan yhteinen julkisten hankintojen strategia. 

• Valtio ottaa prosenttiperiaatteen käyttöön rakentamisessa ja kau-
punkikehittämisessä. 

• Perustetaan uusi muotoilun ja arkkitehtuurin museo 
 
 
 

Kuva: Petra Ilonen
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Valtioneuvosto julkaisi hallitusohjelmansa kesäkuussa. Sen mukaan Suomi aikoo panos-
taa voimakkaasti luoviin aloihin. Mukana on monia Ornamon toimenpide-ehdotuksia   
luovan talouden tukemiseksi: Creative Business Finlandin perustaminen, kansallinen 
strategia aineettomille oikeuksille sekä tiekartta TKI-tuen nostamiseksi neljään prosent-
tiin. Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmasta löytyvät niin ikään kirjaukset 
uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon ja prosenttiperiaatteen edistämisestä sekä taiteili-
ja-apurahojen tason nostosta.

Muotoilu muutosvoimana – muotoilualan politiikkasuositukset 
kaikille päätöksenteon tasoille

Joulukuussa 2019 julkaisimme aiempaa laajemman, kaikki päätöksenteon tasot kattavan 
politiikkaohjelman: Muotoilu on yhteiskunnan ja kestävän kehityksen muutosvoima.  
Ohjelma sisältää muotoilualan politiikkasuositukset vuosille 2019–2024.

Ohjelmassa on kolme teemaa ja yhteensä 14 suositusta muotoilun edistämiseksi Suomen 
kunnissa, valtakunnallisella tasolla ja EU:ssa.

Suomen ja EU:n talouskasvu perustuu aineettomaan arvoon

•  Tukea kasvuhakuisille luovan alan yrityksille
•  Muotoilulla laatua ja kustannustehokkuutta julkiselle sektorille
•  IPR-strategia varmistaa aineettoman arvon pysymisen Suomessa 
•  Digitaalisen ympäristön sääntely ajan tasalle 
•  Reilua datataloutta ihmislähtöisellä muotoilulla
•  TKI-panostukset neljään prosenttiin BKT:sta 
•  Taide on luovuuden perusta

Muotoilu kantaa vastuuta ympäristöstä ja ihmisistä

•  Kestävämpää ja tarvelähtöisempää liiketoimintaa
•  Kierto- ja jakamistalouden resurssiviisaat toimintamallit
•  Kaupunkien ja valtion ihmislähtöinen kehittäminen

Osaamispohjainen kilpailukyky nousee reilusta työelämästä

•  Muotoiluala – työn murroksen edelläkävijä
•  Monialaista, strategista yhteistyötä muotoilukoulutukseen
•  Tulevaisuuden osaamistarpeet koulutuksen lähtökohdaksi
•  Uusi museo – suunnitteluajattelua kaikille

Politiikkaohjelmiemme lisäksi vaikutimme päätöksentekoon mm. antamalla lausuntoja, 
toimimalla verkostoissamme ja tarjoamalla tutkittua tietoa muotoilualasta.  
Vuonna 2019 vaikutimme mm. seuraavilla tavoilla:

• Jätimme lausunnon merkittävään poliittiseen kokonaisuuteen; Taide- ja taiteilijapolitiikan    
suuntaviivat -työryhmän loppuraportti linjaa valtion politiikkaa pitkälle tulevaisuuteen.   
Kysyimme näkemyksiä myös jäseniltämme avoimen verkkokyselyn kautta. Keskityimme   
lausunnossamme muotoilun ja taidekäsityön asemaan. Kannatimme mm. sitä, että valtion  
hallinnon eri sektorit tekisivät enemmän yhteistyötä niin, että muotoilijat saisivat tarvitse  
maansa tukea sekä työ- ja elinkeinoministeriön että opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.   
Kommentoimme myös mm. ajatusta taiteilijapalkasta ja korostimme, että kokeilussa tulee   
huomioida eri alojen ominaispiirteet niin, että myös taidekäsityön tarpeet tulevat huomioi  
duiksi. 

• Jätimme lausunnon EU:n mallioikeuslainsäädännön ongelmakohdista. Vastauksessamme toim-
me esiin, että nykyinen EU:n laajuinen suojajärjestelmä on tärkeä säilyttää jatkossakin muo-
toilualan liiketoiminnan turvaamiseksi. Järjestelmää ja sen hyödyntämistä koskevaa tiedotusta 
tulee kuitenkin kehittää, sillä tiedossa on, että varsinkin pienemmät yritykset mm. Suomessa 
hyödyntävät mallioikeussuojaa verraten harvoin. Suojaa voidaan parantaa muotoilijoiden kannal-
ta mm. pidentämällä rekisteröimättömän yhteisömallin suoja-aikaa, parantamalla laajalti tun-
nettujen ns. klassikkomallien ja design-palvelutuotteiden suojaa, tekemällä suojan kiertämisestä 
vaikeampaa, tekemällä oikeuksien valvomisesta entistä kustannustehokkaampaa sekä edistä-
mällä kohtuullisia sopimusehtoja parantavaa IPR-lainsäädäntöä myös työsuhteisessa työssä. 
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• Jätimme lausunnon Taiteilija-allianssi Suomeen -selvitykseen. Pidämme uutta taiteilijoiden  
työllistymisen tukimuotoa tervetulleena ja toivomme, että myös muotoilun ja taidekäsityön  
epävarmoja työmarkkina-asemia tuetaan. 

• Ornamo antoi marraskuussa 2019 lausunnon Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen suunnit-
telijoiden pätevyysvaatimuksia käsittelevälle jaostolle vedoten pätevöityneiden sisustusarkki- 
tehtien oikeuteen toimia pääsuunnittelijoina.  

• Ornamo antoi lausunnon muotoilualan tavoitteista kansalliselle yrittäjyysstrategialle ja otti  
kantaa strategian valmisteluun etenkin mikroyrittäjyyttä, aineetonta arvoa ja luovaa taloutta 
koskevin osin.  

• Ornamo pyrki vaikuttamaan muotoilualan tavoitteiden läpimenoon kansallisen IPR-strategian 
valmistelussa.   

• Creative Business Finlandin syntyyn liittyvässä Luovan talouden tiekartta -työpajassa  
aiheena oli luovan osaamisen ja luovien palveluiden käyttö osana yrityksen 
arvonluonnin kasvatta-mista. Työpajasta ja sen jälkeen tehtävistä 
haastatteluista sekä kirjallisesti kerätyistä ehdotuksista tuo-
tetaan yhteenveto sekä alustavia suosituksia tiekartan 
pohjaksi. Ornamossa on työstetty kokonaiskuvaa 
muotoilualan neuvontapalvelu- ja rahoitustar-
peista. Työssä on huomioitu myös uniikin 
taidekäsityön välittäjäpalveluiden  
tarpeet. 

Kuva: Miisa Pulkkinen
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Ornamo on aktiivinen hanketoimija ja haluttukumppani. 
Osaamistamme käytettiin monissa luovan suunnittelun 
yhteistyöhankkeissa ja korkeatasoisten muotoilukilpai- 
lujen järjestämisessä.

HANKKEITA JA  
VAIKUTTAVAA  
YHTEISTYÖTÄ

05

Tähän joku hyvä koko sivun kuva

Kuva: Jenna Heino

19 TOIMINTAKERTOMUS 2019



Aineetonta Ansaintaa Maailmalta
Hankkeessa tuotetaan digiopas ja valtakunnallinen koulutuskiertue kansainvälistymisha-
kuisille alan yrittäjille. Teemana on aineettoman omaisuuden ja aineettomien oikeuksien 
rooli kansainvälistymisessä. 2019 puolella tehtiin taustatyötä. Julkaisu ja koulutukset 
tehdään vuoden 2020 aikana.   

City Drivers
Hankkeen tavoitteena oli tehdä luovan osaamisen ostamisesta ja myynnistä helppoa. 
Hankkeen puitteissa toteutetut koulutukset antoivat työkaluja uusien työllistymismah-
dollisuuksien tunnistamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen yhdessä tilaaja-osa- 
puolien ja asiantuntijoiden kanssa. Ornamo toteutti koulutuksia mm. ammatillisten  
valmiuksien ja julkisiin hankintoihin osallistumisen teemoista ja tuotti luovan 
osaamisen tilaajille suunnatun verkko-oppaan Helpompi, luovempi  
hankinta.

Designakatemia

Ornamon ja Designmuseon Skidiakatemia- muotoilukas-
vatushanke on toiminut jo vuodesta 2010 lähtien Hel-
singin kulttuurikeskuksen tuella. Hanke tuo muotoilu-
ajattelun osaksi helsinkiläiskoulujen toimintaa ja antaa 
opettajille uusia metodeja opetukseen. Hanke  
kehittyi vuonna 2019 Skidiakatemiasta Designakate-
miaksi, joka tuo ilmiöpohjaiseen oppimiseen soveltu-
via menetelmiä kouluille. 

Designakatemia tarjoaa valituille helsinkiläiskou-
luille muotoilijoiden suunnittelemia 12 tunnin  
opetuskokonaisuuksia, jotka linkittyvät eri oppiainei-
siin. Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä  
ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja 
opetusta. Vuonna 2019 hankkeessa toimivat sisustus-
arkkitehti Riku Tulkki Arabian peruskoulussa, tekstiili-
suunnittelija Silvia di Iorio Apollon Yhteiskoulun lukiossa ja 
muotoilija Sanni Koppanen Vallilan ala-asteella. Vuonna 2019 
toteutettiin yhteistyössä Opinkirjon kanssa Matka tuotemuotoi-
luun – opas opettajalle -julkaisu sekä Muotoilupakki  
- Menetelmäkorttipakka. 

Finnish Design Academy
Hankkeessa kehitetään uudenlainen yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan 
korkeakoulutusta ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edelly-
tyksinä. Ornamon roolina hankkeessa on tuottaa valtakunnallinen muotoilukoulutuksen 
profiilikartta, jossa kuvataan korkeakoulujen valtakunnallinen koulutustarjonta, koulu-
tuspolut ja korkeakoulujen erikoistuminen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Profiili-
kartta julkaistaan loppuvuodesta 2020.

Kuva: Laura OjaJaloJokelainen ja
Tomas Karhapää tutkivat
Designmuseon näytteyseinää

20 TOIMINTAKERTOMUS 2019



Making the Market
Making the Market on Ornamon ja Suomen Benelux-, Saksan- ja 
Ranskan-instituuttien yhteinen hanke, joka edistää suomalaisen tai-
deteollisen 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 tai-
teilijoiden osaamisen kansainvälistä konseptointia, myyntiä ja vientiä. 
Hanke raivaa suomalaisille tekijöille pysyvän paikan Keski-Euroopan 
taidekäsityömarkkinoilta. 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.

Muotoilualan yhteistoiminnan  
kehittämishanke
Vuonna 2020 alkava yhteistyöhanke,johon osallistuvat Ornamon  
lisäksi Aalto-korkeakoulusäätiö, Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia ja Helsinki 
Design Week/Luovi. Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen muotoilun menestystä 
ja sen mahdollisuuksia. Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena on mm. rakentaa suoma-
laiselle muotoilulle viestinnällisen tuen, joka palvelee sekä kotimaassa että kansainvä-
lisesti. Pitkän aikavälin tavoitteina on mm. kehittää muotoilulle on yksi palveleva yhte-
yspiste, joka palvelee eri kohderyhmiä ja mm. ottaa vastaan suomalaisesta muotoilusta 
kiinnostuneet vierailijat, tukea suomalaisten muotoilijoiden kansainvälistymistä sekä 
vahvistaa suomalaisen muotoilun näkyvyyttä, tunnettuutta ja menestymisen edellytyksiä. 
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Successful Europe –  
How can design serve?
Kansainvälisessä Ornamon ja BEDAn designpolitiikkakonferenssissa  
Successful Europe – How can design serve? Etsittiin suuntaa yhteiselle politiikalle muo-
toilun edistämiseksi Euroopassa. Muotoilualan eurooppalaisen kattojärjestön BEDAn ja 
Ornamon yhteisponnistus kokosi päivän ajaksi yhteen 100 kutsuvierasta eri puolilta  
Eurooppaa. Vuoropuheluun osallistui muotoilualan edustajia, sidosryhmiä ja päättäjiä. 

Suomen Saksan-instituutti 
vastasi Suomi-teemamaa-
kokonaisuudesta Wienin 
design-viikolla.  
Tero Kuitunen kuratoi Wild 
at Heart-näyttelyn, jossa oli 
mukana mm. COMPANY.
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Taide käyttöön - Ratkaisumalleja  
taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen  
Taide käyttöön -hankkeessa kehitetään ratkaisumalleja julkisen taiteen ja muotoilun 
yhdistämiseksi rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä luovan suunnittelun han-
kintaosaamista sekä julkisen taiteen vaikutusten tunnettuutta kunnissa. Ratkaisuilla luo-
daan uusia toimintamalleja, joiden avulla aluesuunnittelusta saadaan laadukkaampaa. 
Hankkeen avulla nostetaan esiin monialaisen suunnittelun huomioiminen aluesuunnitte-
lussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa.   

 
Hanke tarjosi keväällä 2019 valmennusohjelman taidekoordinaattorina tai 

-konsulttina toimiville ja työstä kiinnostuneille. Valmennuksesta vastasi 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Ohjaajina toimivat Haaga-Helian 

luovien alojen yrittäjyyden, markkinoinnin ja myynnin asiantuntija-
opettajat. Valmennukseen osallistui 19 mikroyrittäjää, joista useat 

olivat Ornamon jäseniä. Valmennuksessa kehitetty Liiketoimin-
nan työkirja tulee ladattavaksi verkkoon.  Kulttuuripolitiikan 

tutkimuskeskus Cupore on selvittänyt, kuinka mitata julkisen 
taiteen taloudellisia vaikutuksia ja millaisia arviointimene-

telmiä taiteen osuudesta elinympäristön suunnittelussa 
voidaan käyttää. Taidekonsultointiyritys Frei Zimmer Oy 
on laatinut yhteistyössä alan toimijoiden kanssa julkisen 
taiteen ammattitermistöä ja ohjeistusta välittäjätoi-
minnan kilpailutukselle. Termistöehdotus toimitettiin 
myös Maankäyttö ja rakennuslain sanastotoimikun- 
nalle. Riihimäen kaupungin Yhteiskuntataiteilijatoimin-
nassa on koordinoitu yhteistyökaupunkien taidetyöryh-
miä ja taidehankkeita ja niiden pohjalta tuotettu proses- 

sikuvaus kuntien taidehankkeita sujuvoittamaan.  
Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö on järjestänyt semi- 

naareja kuntien virkamiehille ja päättäjille yhteistyössä 
hankekumppaneiden kanssa. Rakennustietosäätiö RTS  

kehittää Taidepankki-verkkoapalvelua, joka helpottaa taiteen 
kytkemistä osaksi rakennettua ympäristöä. Ornamo koordinoi 

hankekokonaisuutta ja hoitaa hankkeen viestintää. Hankkeessa 
tuotettu materiaali on saatavilla Taide käyttöön -hankkeen sivulta ja 

on sieltä ladattavissa ja sovellettavissa.

 
Teosmyynnin digitaalisen markkinoinnin  
kehittämishanke
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen kehityshanke, jossa luodaan 
menestyksekäs digitaalisen markkinoinnin strategia Ornamon Teosmyynti-tapahtumalle 
ja ornamolaiselle taidekäsityölle sekä uniikille muotoilulle. 

Kuva:  Milla VaahteraOrnamon Teosmyynti 2019
Paula Pääkkönen:  
Assorted flavours,  
Rasberry
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Ornamon kilpailukonsultointi

Ornamon tarjoama yhteistyö muotoilukilpailujen järjestämisessä on varmistaa sekä ti-
laajien että kilpailuun osallistujien ammattimuotoilijoiden edut suunnittelukilpailun eri 
vaiheissa. Ornamon kanssa yhteistyö takaa, että kilpailu on toteutettu kansainvälisten 
muotoilukilpailuiden eettistenohjeiden mukaisesti. Ornamon konsultoi vuonna 2019 kahta 
merkittävää muotoilukilpailua eri toimialoilla. 

Isku: Habitare 50 -kilpailu
Isku järjestää 2019–2020 yhdessä Messukeskuksen kanssa kalustemuotoilukilpailun, joka 
juhlistaa 50 vuotta täyttävää Habitare-messua. Kilpailuaika alkoi marraskuussa 2019. Kil-
pailussa etsitään tuotteita kahdessa kategoriassa: modernia oleskelua ja kaluste mukautuu 
tarpeeseen. Kilpailussa jaetaan yhteensä 19.000 € palkintorahaa, josta voittaja saa 10.000 
euroa, toiseksi tullut 5.000 euroa ja kolmas 2.000 euroa. Yleisöäänillä jaetaan myös 2.000 
euroa.

Kilpailuohjelma on laadittu yhteistyössä Ornamon kanssa. Kilpailussa etsitään suoma-
laista muotoiluinnovaatiota, jonka voi valmistaa Iskun tehtaalla ja myydä Iskun laajassa 
myyntiverkostossa kansainvälisesti. Isku on keskittänyt kaiken tuotantonsa Lahteen ja 
investoinut 30 miljoonaa euroa vuosina 2015 – 2019 tuotantolaitokseensa Lahden Mukku-
lankadulla.

Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu
Ornamo ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n uusi kilpailu lanseerattiin Habitaressa 2019. Uuden-
lainen kilpailukonsepti tehtiin yhteistyössä 21 huonekaluyrityksen kanssa, joiden muotoi-
lutoimeksiannot julkistettiin loppuvuonna. Kilpailun avulla haettiin nostetta kotimaisel-
le  kalustebisnekselle huippumuotoilun avulla. 

Kilpailu jatkuu vuonna 2020. Kilpailun päärahoittajat ovat ympäristöministeriö ja 
Metsäsäätiö. Kilpailun juryn puheenjohtajana toimii sisustusarkkitehti Ben af Schultén. 
Muut juryn jäsenet ovat Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, sisus-
tusarkkitehti SIO Tuula Falk, a-factory Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen ja Eke-
rö Möbler AB:n toimitusjohtaja Lena Arell. 
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Ornamossa oli vuoden 2019 lopussa 2751 jäsentä. Orna-
mon jäsenmäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 83 jäsenellä. 
Jäsenistö koostuu muotoilualan korkeakoulutetuista  
ammattilaisista. He työskentelevät muun muassa sisus-
tusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, kaluste-, tekstiili- 
ja vaatesuunnittelun, pakkaussuunnittelun, palvelumuo-
toilun, muotoilukasvatuksen, digitaalisen suunnittelun 
sekä taidekäsityön ja taiteen aloilla. Varsinaisia jäseniä oli 
1865 (67,8%), opiskelijoita 466 (16,9%), vapaajäseniä 383 
(13,9%) ja kunniajäseniä 37 (1,3%). Ornamon jäsenmäärä 
31.12.2018 oli 2668 eli jäsenmäärä kasvoi vuodessa kolme 
prosenttia. Jäseniä liittyi 162 vuoden 2019 aikana.

Ornamossa toimivat vuonna 2019 seuraavat jäsenjär-
jestöt ja intressiryhmät: Sisustusarkkitehdit SIO ry, 
Teolliset muotoilijat TKO, Tekstiilitaiteilijat TEXO ry, 
Muoti-intressiryhmä, Taiteilijat O ry sekä keraamikkojen 
intressiryhmä. 

IHMISET,  
ORGANISAATIO  
JA TALOUS

05
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Ornamon hallitus

Ornamo ry:n hallitus kokoontui vuoden 
2019 aikana kahdeksan kertaa. Hallituksen 
puheenjohtajana toimi muotoilija, tohtori-
koulutettava Hanna-Kaisa Alanen ja  
varapuheenjohtajina teollinen muotoilija  
Mari Siikonen sekä toimitusjohtaja  
Päivi Tahkokallio.

Hallitusjäsenet

• pj. Hanna-Kaisa Alanen, muotoilija 
ja tohtorikoulutettava

• vpj. Mari Siikonen, teollinen muotoilija
• vpj. Päivi Tahkokallio, toimitusjohtaja
• Merja Inki-Ihamäki, muotoilija ja  

sisustusarkkitehti
• Laura Isoniemi, tekstiilitaiteilija
• Kristian Keinänen, teollinen muotoilija
• Mikko Kutvonen, muotoilija
• Niko Räty, muotoilija ja tohtorikoulutettava
• Heikki Ruoho, sisustusarkkitehti 

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistui  
puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijajäsen 
Janne Kalliola.

 
Ornamon henkilökunta

Vuonna 2019 Ornamolla työskenteli  
pää- tai sivutoimisesti 17 henkilöä.
 
• Toiminnanjohtaja: Salla Heinänen 
• Talous- ja hallintosihteeri: Sari Vesanen  
   30.9. asti ja 16.9. lähtien Henna Laitinen 
• Viestintäpäällikkö: Elina Perttula 30.9. asti  
   ja 1.10. lähtien Miisa Pulkkinen 
• Viestinnän asiantuntija: Jenna Heino  
1.6.-18.7., Heinon opintovapaasijaisena  
Tuula Toivio 8.1–31.10. 
• Lakimies: Iiris Adeniuksen äitiyslomasijaisena   
  Jussi Ilvonen    
• Markkinointikoordinaattori ja Sisustusarkki- 
   tehdit SIO ry:n pääsihteeri: Minna Borg 

• Projektipäällikkö: Petra Ilonen 
• Asiantuntija, projektipäällikkö: Elina Perttula 
   1.10. lähtien 
• Asiantuntija, projektipäällikkö: Anna Rikkinen 
• Taiteen asiantuntija: Miisa Pulkkinen 30.9. asti
• Teosmyynnin tuottaja: Katja Kotikoski 30.4. asti   
    ja 29.7. lähtien 
• Taiteen asiantuntija: Katja Kotikoski  
   1.10. lähtien 
• Asiantuntija: Asta Boman-Björkell 1.2. lähtien 
• Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori,  
   opiskelijatoiminnan koordinaattori:  
   Henna Laitinen 31.5. asti 
• Viestintäkoordinaattori , opiskelijatoiminnan 
koordinaattori: Saara Argillander 12.8. lähtien 
• Arkistonhoitaja: Minna Tuulas-Inkinen  
1.2.–30.5. sekä 1.9.–30.10. 
• Hankkeen projektityöntekijä: Oona Myllyntaus 
1.8.–30.9. 
• Hankkeen viestintäasiantuntija:  
Johanna Lassy-Mäntyvaara 1.11. lähtien

 
Sääntömääräiset kokoukset

Ornamon sääntömääräinen kevätkoko-
us 2019 pidettiin Ornamon toimistolla 
25.4.2019. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Niko Räty ja sihteeriksi toimin-
nanjohtaja Salla Heinänen. Pöytäkir-
jantarkastajiksi valittiin Kari Grahn ja 
Janne Kalliola. Paikalla oli 6 Ornamon 
äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset asiat sekä vuoden 
2018 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Ornamon sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 7.11.2019 klo 17.00 Design Forum 
Finlandissa. Ennen syyskokouksen alkua 
Design Forum Finlandin toimitusjohtaja  
Petteri Kolinen kertoi Design Forum 
Finlandin toiminnasta. Kokouksen  
puheenjohtajana toimi Päivi Tahkokal-
lio. Äänivaltaisia jäseniä oli kokouksessa  

läsnä 19 sekä valtakirjalla edustettuina 
lisäksi 20 jäsentä. Yhteensä ääniä kokouk- 
sessa oli 39. Kokouksessa käsiteltiin  
sääntömääräiset syyskokousasiat sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio  
vuodelle 2020.

Vuosikokous päätti yksimielisesti,  
että Ornamon hallituksen kokoonpano 
vuonna 2020 on puheenjohtaja ja 8 halli-
tuksen jäsentä ja että hallitukseen valitaan 
3 jäsentä erovuoroisten tilalle.  
        Äänestyksen perusteella vuosikokous 
valitsi Ornamon hallitukseen kaksivuo-
tiskaudelle 2020–2021 muotoilija Anna 
Muukkosen, palvelumuotoilija Mikko 
Latva-Käyrän ja muotoilija Hannaliisa 
Johnsonin. Vuosikokous valitsi vuoden 
2020 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Arto 
Sopasen KHT ja hänen varajäsenekseen 
Katja Hanskin KHT sekä varsinaiseksi 
tilintarkastajaksi Virva Haltsosen KTM  
ja hänen varajäsenekseen sisustusarkki-
tehti SIO Päivi Bergrothin.

 
Jaostot, toimikunnat  
ja työryhmä

Stipenditoimikunta

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

 
IAC2020-työryhmä

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

Kuva: Sampsa Pärnänen

IAC2020-näyttelyn järjestäminen 
peruuntui Ornamon osalta syksyllä 2019, 
jolloin työryhmä lopetti toimintansa.
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Kunniamerkit

Suomen Leijonan ansioristi 
Pääsihteeri, markkinointikoordinaattori 
Minna Borg
Suomen Leijonan ansioristi
Projektipäällikkö Petra Ilonen

 
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 Taiteilijaseura. 

Villa Karon Ystävät ry 

Villa Karo on suomalaisafrikkalainen kult-
tuurikeskus Beninin Grand-Popossa. Villa 
Karoa hallinnoi Villa Karon Ystävät ry.  
Villa Karon toiminnanjohtajana toimii 
Linnea Olamo ja johtajana Kwassi 
Akpladokou. Villa Karon Ystävät ry:n jä-
seniä ovat mm. Ornamo, SAFA ja Suomen  
Taiteilijaseuran ateljeesäätiö.

Jäsenyydet kansainvälisissä 
järjestöissä
• BEDA, The Bureau of European  

Design Association 
Ornamon hallituksen varapuheenjohta-
ja Päivi Tahkokallio toimi Euroopan 
muotoilujärjestöjen kattojärjestön Bedan 
puheenjohtajana. Tahkokallion kausi pu-
heenjohtajana on 2019–2020.

• 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 puheenjoh- 
tajana toimi Liina Blom ja varapuheen-
johtajana Miia Kallio. Jäseniä olivat  
Olli Happonen, Mika Karkulahti,  
Sauli Pietikäinen ja Jari Puhakka.  
Asiamiehenä toimi Jussi Ilvonen.

Helsingin Taidehallin säätiö 

Säätiössä ovat edustettuina Helsingin 
kaupunki, Suomen Taiteilijaseura, Taide-
maalariliitto, Suomen Taidegraafikot ry, 
Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA, Ornamo, Suomen 
Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taide- 
akatemian Säätiö, Suomen Taideyhdistys,  
Tampereen Taiteilijaseura ja Turun  
Taideyhdistys. Taidehallin toimintaa 
tukevat Helsingin kaupunki ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Säätiön hallituksessa 
Ornamoa edusti varsinaisena jäsenenä 
kuvataiteilija Leenakaisu Hattunen. 

Gerda ja Salomo Wuorion säätiö 

Sisustusarkkitehti Lena Strömberg 
edusti Ornamoa Gerda ja Salomo Wuorion  
säätiön hallituksessa vuosina 2016 – 2019. 

 
Ornamon edustukset 2019

• Työ- ja elinkeinoministeriön Muotoile Suomi 
ohjausryhmä, Salla Heinänen

• New Yorkin kulttuuri-instituutti:  
varapuheenjohtaja Päivi Meuronen hallituksen 
jäsen Elina Helenius

• Forum Artisin hallitus,Miisa Pulkkinen
• Design Forumin hallitus, Salla Heinänen
• Kuvasto ry:n hallitus, Anna Rikkinen
• Museovisio: Designmuseon ja Arkkitehtuuri-

museon hankkeen työryhmässä kutsuttuina 
Arkkitehtuurin Tiedotuskeskuksen ja Ornamon 
edustajat, Ornamosta Petra Ilonen

• Rastor-instituutin Luovien alojen merkonomi-
koulutus -ohjausryhmä, Petra Ilonen

• Opetushallituksen osaamisen ennakointi- 
foorumi, Asta Boman-Björkell

• Designmuseon hallitus, Kristian Keinänen
• Rakennustietosäätiön Taide rakennushank-

keessa -päätoimikunta, Miisa Pulkkinen 

Toimitus
Miisa Pulkkinen

Ilme
Jussi Latvala / Juju Design

Taitto ja kuvatoimitus
Minna Borg
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