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MUUTTUVA MUOTOILU – 
MENESTYVÄ YHTEISÖ
Maailman terveysjärjestö WHO julisti covid-19-taudin pandemiaksi maaliskuussa 2020, 

joka muutti nopeasti arkeamme. Samoihin aikoihin käynnistyi Ornamon  strategia-
prosessi yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa. Osallistavat työpajat siirtyi-

vät verkkoalustoille ja keskustelut sidosryhmien kanssa etäkohtaamisiksi. 
Vuonna 2020 Ornamon toiminnan pääpaino oli kuitenkin jäsenten sel-

viytymisessä poikkeustilanteessa. Pandemia vaikutti merkittävästi 
useiden jäsenten työhön ja epävakaus lisääntyi. Kiitos kuuluu  

Ornamon työntekijöille, jotka sopeutuivat nopeasti muuttuneisiin 
olosuhteisiin. Ornamo on muotoilijoiden tukiverkosto uran eri 

vaiheissa. 

Poikkeuksellinen vuosi muistutti siitä, että maailma on jatku-
vassa muutoksen tilassa. Tarve uudistaa ja löytää uusia ratkai-
suja on myös kriittinen. Muotoilijat ovat tässä avainasemassa. 
Muotoilun toimintaorientoituneet käytänteet soveltuvat on-
gelmien käsittelyyn ja mahdollistavat muutoksen. Muotoilu- 

ajattelu on muotoilijoiden osaamispääomaa tietoisina ohjaa-
vina prosesseina, mutta myös tiedostamattomana tekemisen 

tapojen kautta. 

Jäsenet määrittelevät ja luovat uutta muotoilijoiden kulttuuria 
päivittäin. Muutoskyvykkyys on vahvuus sekä muotoilijan työssä 

että Ornamossa järjestönä. Erityisesti nuoret muotoilijat aktivoituivat 
vuoden aikana. He elävät todeksi muotoilun ammatin kehittymistä  

uransa alkuvaiheista lähtien. Muuttuvat työelämän tarpeet, uudet koulutus-
ohjelmat ja poikkitieteellisyys synnyttävät uusia toimenkuvia, jotka eivät asetu 

olemassa oleviin raameihin. Ornamo on muotoilijoiden monialainen yhteisö ja  
järjestön sisäinen vuorovaikutus on jäsenille mahdollisuus. 

Vuosikymmenen vaihtuminen ja haasteellinen vuosi viitoittivat tulevaisuuden suunnan. 
Visiomme on, että muotoilijat halutaan työyhteisöjen ydinasemiin käänteentekevän osaa-
misensa ja yhteiskunnallisen arvostuksensa takia. Tälle tulevaisuuden kuvalle Ornamo 
tulee rakentamaan toimintaansa. Erityiset kiitokset Ornamon tiimille ja kollegoille  
hedelmällisistä keskusteluista vuoden aikana. 

Hanna-Kaisa Alanen
Puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Kuva: Elina Simonen
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MUUTOS ON  
UUSI NORMAALI
Koronapandemia muutti vuoden 2020 suunnitelmat: ensi vaiheiden kriisiviestinnän jäl-
keen siirryimme kohti uutta tapaa ajatella ja toimia. Vuosi 2020 opetti, että aktiivisuus 
verkossa ja esimerkiksi webinaarien muodossa tavoittaa jäsenet eri puolilla Suomea. 
Näitä kohtaamisia tulemme jatkamaan poikkeusaikojen jälkeen. Samaan aikaan 
kasvokkain kohtaamisia kaivataan kollegojen kesken. 

Uusi muotoilijasukupolvi kasvaa jo toista vuotta etänä ammattiin ja 
työelämään, johon jalan oven väliin saaminen on epävarmaa. Käyn-
nistimme opiskelijoiden kanssa työelämän mentorointiohjelman. 

Muotoilijat hyödynsivät vuoden aikana Ornamon neuvonta- 
palveluita 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.  
Osa muotoilijoista kohtasi työssään haasteet heti keväällä,  
osalla tilanne muuttui hankalaksi syksyllä, jolloin olimme  
kiirehtimässä uutta tukikierrosta. Osa muotoilijoista myös 
kasvatti omaa liiketoimintaansa. 

Työsuhteiden epävarmuus näkyi lomautusten ja irtisanomisten 
lisääntyessä. Työttömyyden kasvu näkyi KOKO-jäsenyyden 
suosion kasvussa, sekä ansiosidonnaista työttömyystukea naut-
tivien määrän kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Huomasimme, 
että olemme samassa veneessä eri alojen kollegojen kanssa. 

Viestimme viikoittain valtion ja kuntien koronatuista ja palveluista eri 
jäsenryhmille. Seurasimme ja selvitimme säännöllisesti jäsenten tilan-
netta työelämässä. Erityisesti kustannustukeen vaikutimme kesällä, kun 
näytti siltä, että osa muotoilualoista oli putoamassa pois tuen piiristä.  

Talouden vakaus on keskeinen osa järjestön mainetta ja ennakoitavuutta kiinnostavana 
yhteistyökumppanina. Koronavuoden talous säilyi vakaana, joka helpottaa uuteen strate-
gia-aikakauteen siirtymistä. Epätietoisuus kriisin kestosta ja sen vaikutuksista rohkaisi 
katsomaan ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen. Muotoiluajattelusta tulee muutoksessa 
vallitseva työnteon tapa. 

Haluamme vastata jäsenten tarpeisiin paremmin, se edellyttää uusia vuorovaikutuksen 
tapoja ja muotoilukulttuuria. Rakennamme yhteisöä, joka verkottaa ammattilaiset ja saa 
luontevan vuorovaikutuksen kautta muotoilijan äänen vahvemmin esille. Sille on tarvetta, 
kun tuomme esille muotoilijan näkökulmaa vahvemmin osaksi yhteiskunnallista muu- 
tosta. Muutos on uusi normaali.  
 
Odotamme yhteisiä kohtaamisia kasvotusten! 

Salla Heinänen
Toiminnanjohtaja 

TOIMINNAN JOHTAJAN SANAT

Kuva: Anni Koponen
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JÄSENPALVELU  
JA JÄRJESTÖTYÖ
Ornamo on Suomen suurin muotoilun ammattilaisten yhteisö, johon 
kuului vuonna 2020 yhteensä 2 699 muotoilijaa. Koronaviruskriisin  
keskellä keskityimme palvelemaan ja tukemaan jäsenkuntaamme eri 
tavoin. Lisäsimme resursseja jäsenneuvontaan, joissa cv ja uraneuvonta,  
lomautus- ja irtosanomistilanteet, ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
edellytykset ja yritysten taloudelliset vaikeudet olivat keskeisiä aiheita. 
Teimme loikan digitaalisiin kanaviin, ja siirsimme nopeasti mm. 
koulutukset, ammatilliset keskustelut, tapahtumat ja kokoukset 
verkkoalustoille. Tarjosimme ja kokosimme ajantasaista tietoa  
työelämän muutoksista, tukea murrosten keskelle joutuneille jäsenille, 
henkilökohtaista neuvontaa uusien suuntien ja mahdollisuuksien 
löytämiseen sekä sujuvat yhteydet mm. kumppaneihimme  
Tekniikan akateemiset TEK:iin ja KOKO-kassaan.

Kuva: Unsplash
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Asiantuntijat tukevat rahoitushaussa ja  
kansainvälistymisessä

Ornamon asiantuntijat tarjoavat jäsenille henkilökohtaista tukea ja neuvoja 
mm. rahoituksen ja apurahojen hakemisessa, kansainvälisten kontaktien 
solmimisessa ja neuvovat oman osaamisen esilletuomisessa sekä henki-
löbrändin kehittämisessä. Vuonna 2020 neuvontaa annettiin etenkin työn-
hakuun ja oman uran edistämiseen sekä hyvän portfolion ja ansioluettelon 
tekemiseen. 

Finnishdesigners.fi tuo jäsenet ja osaamisen esiin 
 
Ornamon Finnish Designers -palvelu kokoaa muotoilupalveluiden, tuote-
muotoilun ja taidekäsityön tekijät sekä verkkokaupat yhteen. Vuonna 2020 
sivustolla oli yli 52 500 kävijää. Kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna jälleen lähes 10 prosenttia. Maksuton portfolio ja yhteys omaan 
verkkokauppaan ovat vain ornamolaisille varattuja jäsenetuja. Vuonna 
2020 Finnish Designers -verkkokauppasivusto ja sen Instagram- 
tili muuttuivat joulunajan verkkotavarataloksi, kun alustalla järjestettiin 
Ornamon suosittu Design Joulu -tapahtuma. 

LAKIMIES  
SAI YLI

YHTEYDENOTTOA 
VUODEN AIKANA.

350 VUONNA 
2019

419

Ornamon strategia

Vuonna 2020 Ornamon hallitus uudisti järjestön strategian vuosille 2021-2025, joka 
vastaa paremmin käynnissä olevaan muotoilun murrokseen sekä nuorten 
muotoilijasukupolvien tarpeeseen. Ornamon ammattilaisten tuki ja vuorovaikutus 
vahvistavat monialaista muotoiluyhteisöä ja luovat yhteistä suuntaa tulevaisuuden 
muutoksessa ihmislähtöisen suunnittelun asiantuntijoina. Ornamon tulee vastata 
muuttuvaa yhteiskunnallista toimintakulttuuria ja muotoilijan roolia muutoksentekijänä 
kestävän yhteiskunnan rakentajana. Strategiatyötä tehtiin eri verkkoalustoilla 
keväästä lähtien, ja toimintavuoden päätteeksi valmistui Ornamon uusi strategia 
2021–2026: Muuttuva muotoilu – menestyvä yhteisö. 

FINNISHDESIGN-

PORTFOLIOTA

VERKKO-
KAUPPAA

728
144

Lakineuvonta 2020

Ornamon lakimiehen neuvonta oli vuonna 2020 yksi Ornamon suosituim-
mista jäsenpalveluista. Se tarjoaa jäsenille tärkeää turvaa ja tukea ammatil-
lisiin kysymyksiin. Palkansaajia askarruttivat vuonna 2020 erityisesti  
palkkaneuvottelukysymykset ja työoikeudelliset asiat, kuten koronapande-
mian myötä yleistyneet lomautukset. Yrittäjien keskeisimmät kysymykset 
koskevat sopimuksia ja aineettoman omaisuuden suojaamiseen liittyvät 
seikat, kuten sopivan suojamuodon valinta ja loukkausepäilytilanteet. 
Lakimies kannusti ja opasti myös oman liiketoiminnan kehittämiseen niin 
neuvonnassa kuin koulutuksissa. Uudet yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnitte- 
levat saivat neuvoja mm. yritysmuodon valintaan, palveluiden paketointiin 
ja konseptointiin sekä ylipäänsä yritystoiminnan kehittämiseen. 

Pandemiavuonna lisäsimme resurssejamme palvella jäseniä vaikeissa  
työelämän tilanteissa. Kaikkiaan Ornamon jäsenet ottivat lakimieheen 
yhteyttä 419 kertaa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
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Ornamon viestintä tarjoaa ajantasaista jäsenpalvelua 
 
Ornamon jäsenet ovat jo vuosien ajan osanneet odottaa joka torstai jäsenkirjettään  viik-
kotiedotetta. Tarkkaan luettu ja suosittu uutiskirje kokoaa yhteen alan avoimet työpaikat 
ja esittelee Ornamon ajankohtaiset jäsenpalvelut: koulutukset, tapahtumat ja julkaisut. 
Lisäksi viikkotiedote kertoo alan uutiset ja jakaa tietoa rahoitushauista, näyttelyistä,  
apurahoista jne. Ornamon lehti ilmestyi 4 kertaa vuoden 2020 aikana.

        Koronapandemian alkaessa keväällä 2020 keskityimme tukemaan ja neuvomaan  
jäseniämme kaikissa kanavissa. Kokosimme yhteen ja jaoimme tietoa mm. etätyöhön liit-
tyvästä lainsäädännöstä, työelämän poikkeustilanteista kuten lomautuksista ja yrittäjien 
avustuksista tulonmenetyksiin. Lisäsimme resursseja koronakriisinviestinnän tueksi. 

Jäsensivut ovat aina auki 

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

• Sopimuspohjat

• Palkkatilastot 

• Apuraha- ja residenssikalenterit
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Opiskelijatoiminta tukee siirtymää työelämään

Opiskelijatoiminnan tavoitteena on lisätä muotoilualan opiskelijoiden  
työelämätietoutta ja –taitoja, tarjota verkostoja muotoilun ammattilaisiin 
työelämässä sekä kasvattaa Ornamon tunnettuutta opiskelijoiden keskuu-
dessa.

         Myös opiskelijatoiminta siirrettiin vuonna 2020 koronapandemian 
vuoksi verkkoon. Osallistuimme Metropolia Ammattikorkeakoulun De-
moni ry:n edunvalvontakampanjaan sosiaalisessa mediassa. Toimme esille 
Ornamon palveluja ja jäsenetuja opiskelijoille. Asiantuntija Petra Ilonen 
osallistui Aalto-yliopiston Talent Expo –virtuaalimessuille tarjoten luo-
vien alojen opiskelijoille portfolioarviointia ajanvarauksella. Muistimme 
keväällä ja syksyllä valmistuvia muotoilun opiskelijoita ympäri maan. Har-
joittelubarometrin toteutus siirrettiin vuodelle 2021. Lisäksi vuonna 2020 
tukea saivat MIO - Lahden Muotoiluinstituutin opiskelijayhdistys ry ja 
Savonia-ammattikorkeakoulun Muotoilun Opiskelijat Mutka ry. 

         Yhteistyössä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun  
muotoilun laitoksen ainejärjestö Nuoret Designerit ry:n kanssa käynnis-
timme syksyllä 2020 mentorointiohjelman pilotin. Ohjelman tavoitteena on 
tukea nuoria muotoilijoita uran alkutaipaleella, muotoilijaidentiteetin vah-
vistamisessa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa. Ohjelmaan haki  
20 opiskelijaa ja yhdeksän mentoria, joista muodostimme yhdeksän mento-
riparia. Mentorointiprosessi käynnistyy tammikuussa 2021.

Ornamo tavoittaa muotoilijoita ympäri maata 
 
Muotoilualan valtakunnallisena järjestönä tuimme muotoilualan 
aluetoimintaa. Tarjoamme aluetoimintamme kautta tukea ja  
palveluja jäsenille asuinalueesta riippumatta. Ornamo rahoittaa 
jäsentensä tuottamia hankkeita, jotka tukevat alueellisesti  
Ornamoon kuuluvien muotoilijoiden  mahdollisuuksia  
ammatilliseen kehittymiseen. 
 
        Pohjois-Suomessa järjestettiin keskustelutilaisuus alueen  
muotoilijoille Kuusamossa sekä etänä. Tilaisuuksissa verkostoi-
duttiin ja  kartoitettiin pohjoisen alueen ornamolaisten tarpeita. 
Tapahtumat koordinoi Pohjois-Suomen alueyhteyshenkilö Eija 
Nevala. 
 
         Eri puolella Suomea ja etänä järjestetty ALOITTAJA-valmen-
nus tarjosi uransa alkuvaiheessa oleville palvelumuotoilijoille 
valmennuskokonaisuuden, jonka tarkoituksena oli tukea heidän 
ammatillisen identiteettinsä kehittymistä sekä antaa konkreettisia 
välineitä oman työuran tavoitteiden asettamiseen ja niitä kohti  
etenemiseen. Koulutuksen järjestivät Johanna Säynäjäkangas  
ja Sofia Forsberg, Qaswua Oy.
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Kansainvälisiä verkostoja  
Suomesta maailmalle ja  
maailmalta Suomee 
 
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 yhteis- 
työhön. 
 
       Lakimies Jussi Ilvonen toimi BEDA:n edustajana EU:n teollisoikeusvirasto EUIPO:n  
valituslautakuntien asiantuntijatyöryhmässä (EUIPO Boards of Appeal’s alternative 
dispute resolution stakeholder advisory board, ADR-SAB). Työryhmä auttaa valituslau-
takuntia kehittämään toimivampia vaihtoehtoisia riidanratkaisupalveluita IP-oikeuksia 
rekisteröiville kaikenkokoisille yrityksille EU:ssa. 
 
       World Crafts Council Europe kokous järjestettiin toukokuussa virtuaalisena tapaami-
sena, jossa koottiin yhteen tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista kollegajärjestöiltä. 
 
       Osana Nordic Network of Craft Associations (NNCA) -verkoston toimintaa osallis- 
tuttiin koordinoimaan yhteispohjoismaista näyttelyhanketta Galleria F15 Mossissa, 
Norjassa. Earth, Wind, Fire, Water – Nordiskt konsthantverk 16.6.-4.10.2020 esitteli 12 
taiteilijaa Ruotsista, Norjasta, Saamenmaalta, Suomesta ja Tanskasta. Näyttely on osa 
Tendenser -näyttelysarjaa, joka on aloitettu vuonna 1971 ja sittemmin laajentunut johta-
vaksi pohjoismaiseksi biennaaliksi. Näyttely toteutettiin Nordisk Kulturfondin ja Nordisk 
kulturkontaktin tuella.  
 
       BEDAn puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja  Päivi Tahkokallio. Bedan vuosi- 
kokoukseen osallistuivat puheenjohtaja Hanna-Kaisa Alanen ja toiminnanjohtaja  
Salla Heinänen. Vuosikokous järjestettiin etäyhteyksin. Ornamo osallistui BEDA  
Open Doors Dialogue –keskustelutilaisuuuksiin.

BEDAn puheenjohtaja 
Päivi Tahkokallio 

Kuva:  
Emmi Korhonen
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Taiteilijat O 
Taiteilijat O ry edistää taideteollisen alan nykytaidetta ja ajaa ammattikunnan etuja. 
Vuonna 2020 Taiteilijat O ry toteutti yhteistyössä sisarjärjestö Tekstiilitaiteilijat Texo ry:n 
kanssa kuratoidun yhteisnäyttelyn Paljain silmin – With the Naked Eye Helsingissä  
HAA Galleryssa. Näyttelytematiikka keskittyi ihmisen ja luonnon kohtaamiseen. 

 
       Yhdistyksen monivuotisen Taidekummi-työpajahankeen puitteissa onnistuttiin  
koronavuonna järjestämään työpaja Helsingissä leikkipuisto Idassa. 

 
       Toimintavuonna aloitettiin Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen  
galleriaan syksylle 2021 tulevannäyttelyhankkeen organisointi. Näyttely toteutetaan  
yhteistyössä FAS:in (Fiber Art Sweden) kanssa. Taiteilijat O:n puheenjohtajana toimi 
Reetta Hiltunen ja varapuheenjohtajana  Heidi Puumalainen.

Tekstiilitaiteilijat TEXO 
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry on vuonna 1956 perustettu tekstiilitaidetta edistävä  
ammatillinen asiantuntijajärjestö. TEXO ry:n jäsenet ovat suorittaneet taiteen maisterin 
tutkinnon tekstiilin alueelta Suomessa tai ovat muulla tavoin hankkineet vastaavan  
ammattipätevyyden.  
 
       TEXO järjesti alkuvuonna 2020 jäsenillat Espoon modernin taiteen museo EMMAssa 
ja Designmuseossa. Syyskauden jäsentapahtumat jouduttiin perumaan koronapandemian 
takia, ja kokoukset järjestettiin verkossa. Toteutuneeseen TEXO:n ja Taiteilijat O:n  
Paljain Silmin -yhteisnäyttelyyn osallistui TEXO:n jäsenkunnasta 14 henkilöä. Positii- 
visen ja runsaan palautteen perusteella sekä TEXO että Taiteilijat O päättivät jatkaa  
yhteisnäyttelyn kehittämistä, ja näyttelystä on suunnitteilla kiertue tuleville vuosille. 

 
       Vuoden 2020 tekstiilitaiteilijaksi valittiin TaM, Fiber Artist Raija Jokinen. Julkista-
mistilaisuus pidettiin Voipaalan Taidekartanossa 14.2.2020, ja tunnustus huomioitiin eri-
tyisen hyvin mediassa. TEXOn puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Miia Pöytälaakso.

Sisustusarkkitehdit SIO

Pandemiatilanteen johdosta SIO ei järjestänyt yleisötapahtumia vuonna 2020.  
Lähes kaikki kokoukset vuonna 2020 järjestettiin Teams-palavereina.  
 
       SIO valitsi jäsenistöstään ensimmäistä kertaa Vuuoden sisustusarkkitehtitoimiston. 
Vuoden sisustusarkkitehtitoimisto 2020 oli sisustusarkkitehtitoimisto FYRA.  
 
        SIOn uusi Vastuullisen suunnittelun työryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2020  
aikana. Suunnitteilla ollut Kiertoon!-kiertotalousseminaari siirrettiin ensin maaliskuulta 
lokakuulle ja lopulta vuoden 2021 lokakuulle. 
 
        Syyskuulle ´20  ajoitettu ECIAn (European Coucil of Interior Architects) yleiskokous  
Helsingissä jouduttiin perumaan ja siirrettiin syksyyn 2021. Hankkeesta vastuussa oli 
SIOn puheenjohtaja Tatu Ahlroos yhdessä pääsihteeri Minna Borgin kanssa.  

        Joulukuussa julkaistiin painettu SIO vuosikalenteri 2021. 
 

Jäsenjärjestöt

Taiteilijat O:n ja TEXO:n
yhteisnäyttely  
Paljain silmin –  
With the Naked Eye
3.–27.9. Haa Gallery, 
Suomenlinna
 

Kuva:  
Tia Hakala



TUKEA JA TIETOA 
KORONAKRIISISSÄ

Kuva: Bigstock

Koronaviruskriisissä keskitimme resursseja jäsentemme tukemiseen. 
Kevättalvesta 2020 lähtien oli ilmeistä, että koronaviruspandemia  
vaikuttaa arkeen ja elämään muotoilualalla.  
Auttaaksemme jäseniämme kokosimme alusta alkaen sivuillemme ja 
jäsenviestintään tietoa tukipalveluista ja neuvoja vaikeasta tilanteesta 
selviämiseen palkansaajajäsenille, yrittäjille ja ammatinharjoittajille 
sekä taiteilijoille ja freelancereille. Tietopakettejamme päivitettiin aina 
sitä mukaa, kun viranomaisohjeet ja poikkeusmääräykset muuttuivat. 

Vahvistimme valmiuksia tarjota jäsenneuvontaa heti pandemian  
puhjettua. Sekä Ornamon lakimies että asiantuntijat neuvoivat ja  
tukivat muotoilijoita hankalissa tilanteissa, kuten lomautuksen  
uhatessa. Jäsenneuvonnan yhteydenottojen määrä kasvoi 2020  
kaikkiaan noin neljänneksellä. Jäsenviestintää vahvistettiin ja lisättiin 
voimakkaasti, jotta pystyttiin varmistamaan, että ornamolaisilla  
säilyi paras ja ajantasainen tilannekuva pandemian vaikutuksista  
omaan työhön sekä toimeentuloon.
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Tärkeä osa muotoilualan ja muotoilijoiden tukemista on ollut tilanne- 
tiedon tuottaminen. Kartoitimme muotoilualan kehitystä useilla 
ylimääräisillä kyselyillä, joita kohdistimme kaikille Ornamon jäsenille, 
muotoiluyritysten johtajille ja sidosryhmillemme muotoilualalla.  
Kyselyiden kautta saatiin tärkeää ennakointitietoa siitä, miten koro-
naviruskriisi vaikuttaa alan työllisyyteen, liikevaihtoon ja lähitulevai-
suuteen. Jo keväällä 2020 oli nähtävissä, että kriisi jakaa muotoilualaa 
kahtia niin, että ensimmäisiä kärsijöitä olivat kuluttajamarkkinoilla 
toimivat yritykset, kun taas esimerkiksi rakentamiseen kytkeytyvissä 
muotoilupalveluissa vahva jälkisuhdanteisuus siirsi kriisin aktualisoi-
tumista eteenpäin. Ornamo toimi muotoilualan vastuutahona, kun op-
etus- ja kulttuuriministeriö toteutti kyselyn toimialueensa toimijoille. 
Välitimme tietoa muotoilualan kehityksestä myös työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle ja eri virastoille sekä monille sidosryhmillemme. Ajan-
tasainen tilannekuva mahdollisti oikea-aikaisen vaikuttamisen alan 
puolesta.

Muotoiluajattelun vahvuus on kyky ratkaista ongelmia. Koronavirus- 
kriisin keskellä tarvittiin muotoiluajattelua auttamaan ihmisiä ja  
innovoimaan uusia ratkaisuja kaikilla inhimillisen toiminnan tasoilla.  

Lanseerasimme yhdessä Helsinki Design Weeklyn kanssa  
#muotoiluratkaisut-somekampanjan, jossa jaoimme tarinoita  
muotoilun innovatiivisista muotoiluratkaisuista kriisiin hashtageilla 
#muotoiluratkaisut #designsolutionsfinland ja #covid19. 

Bloft Design Labin  
roiskesuojavisiiri  
terveydenhuollon  
käyttöön syntyy  
3D-tulostamalla.
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TAPAHTUMIA JA 
TUNNUSTUKSIA

Ornamon Teosmyynti 
2020

Siirsimme toimintavuonna koulutukset ja verkostoitumistilaisuudet 
verkkoon. Maaliskuussa ehdimme vielä järjestää perinteisen Ornamon 
Teosmyynnin Kaapelitehtaalla, ja sen jälkeen siirryimme ketterästi 
verkkoalustoille. Asiantuntijamme olivat suosittuja vieraita myös eri 
sidosryhmien webinaareissa. Ornamo-palkinnon ehdokkaita juhlis-
timme verkkotilaisuudessa. 
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Kuva: Anni Koponen
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Teosmyynti järjestettiin turvallisesti 
 
      Vuotuinen Ornamon Teosmyynti järjestettiin perinteiseen tapaan Helsingin  
Kaapelitehtaalla 7.–15.3.2020. Myyntinäyttelyyn osallistui 140 Ornamon jäsentä.  
Pandemiarajoitukset tulivat voimaan tapahtuman aikana, johon tapahtuman tuotanto 
reagoi nopeasti tehden tapahtuman paitsi turvalliseksi asiakkaille myös supistaen viime 
hetken tuotantokuluja. Myynti putosi 25 600 euroa edelliseen vuoteen verrattuna ja  
tapahtuman tulos meni miinukselle. 

Ornamon Design Joulu verkossa  
 
            Ornamon Design Joulu -tapahtuma toteutettiin verkossa 24.11.–24.12.2020 
Finnishdesigners.fi-sivuston verkkokauppasivulla  
http://www.finnishdesigners.fi/verkkokaupat sekä Instagramissa  
https://www.instagram.com/finnishdesigners/  
lanseerattuna markkinointikampanjana.  
 
Verkkokauppasivustolla oli esillä 150 jäsenen omaa verkkokauppaa  
ja markkinointikampanjaan osallistui 88 jäsentä.

Kuva: Sagalaga Design

Kuva: AICCI Oy
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Ornamo-palkinto- 
ehdokkaat 2020  
Joonas Kyöstilä,
Hanna Gullstén ja  
Jari Inkinen sekä  
Laura Sarvilinna

Kuva: Anni Koponen

Ornamo-palkintoa juhlittiin syyskuussa 
Ornamo-palkinnon 2020 sai teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä, joka on työskennellyt 
muotoilujohtajana mm. pyörätuolien lisävarusteita valmistava muoti- ja lifestyle-brändi 
FFORAlle. Muotoilijana hän haluaa herättää keskustelua vähemmistöryhmien yhteis-
kunnallisesta asemasta. Voittajan valitsi ja kruunasi verkkolähetyksessä kuvataiteilija ja 
kirjailija Rosa Liksom. Palkinnon suuruus oli 5 000 euroa.

      Vuoden 2020 Ornamo-palkintoehdokkaat ovat muotoilun näkemyksellisiä uudistajia ja 
pioneereja omilla aloillaan. He ovat määrätietoisia oman tiensä kulkijoita, joita kiinnostaa 
muotoilun rooli kiertotalouden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. Sisustusarkkitehti  
Hanna Gullstén ja sisustusarkkitehti, arkkitehti Jari Inkinen ovat työparina suunnitel-
leet satoja toimitiloja suomalaisille yrityksille jo yli 30 vuoden ajan. Heidän työnsä nojaa 
vahvasti kestävän kehityksen arvoihin ja elinkaariajatteluun. Habitaren luova johtaja  
Laura Sarvilinna on vuosia suunnitellut ja kehittänyt tapahtuman sisältöjä. Hänet  
tunnetaan myös työstään suomalaisen muotoilun edistäjänä kansainvälisillä markkinoilla.

      Ornamo-palkinto on vuosittain jaettava alan arvostettu tunnustus, joka tekee näkyväksi 
ajankohtaista ja innovatiivista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ehdotukset palkinnon-
saajiksi tulivat Ornamon jäseniltä. Ornamon hallitus valitsi kolme finalistia yhteensä 25 
ehdokkaan joukosta.

Koulutusta kaikille jäsenryhmillemme  
        Järjestimme vuonna 2020 yli 20 koulutus- ja keskustelutilaisuutta tai koulutuskoko-
naisuutta verkossa. Tarjosimme koulutuksia kaikille jäsenryhmillemme: opiskelijoille, 
yrittäjille, palkansaajille, taiteilijoille ja yksinyrittäjille. Koulutuksemme ovat avoimia 
kaikille jäsenille. Yksittäisten Ornamo-aamupala -tilaisuuksien, after work-keskustelujen 
ja koulutusten lisäksi tarjosimme jäsenille mahdollisuuden liiketoiminnan merkonomi-
koulutukseen, jonka toteutti Rastor-instituutti ja Faros & Com Oy yhteistyössä Ornamon 
kanssa.
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Pandemian johdosta lisäsimme resursseja selvitystyöhön ja  
valtionhallinnon kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Selvitimme 
säännöllisin väliajoin jäsenten tilannetta työmarkkinoilla ja  
yritysten taloudellista tilannetta. 

Raportoimme säännöllisesti työ- ja elinkeinoministeriö TEM:lle ja opetus- ja kulttuuri-
ministeriö OKM:lle jäsenten tilanteesta. Erityisesti kustannustuki muodostui keväällä 
haastavaksi sisustusarkkitehtitoimistoille. Vaikutimme ja annoimme TEM:lle tietoa 
 sisustusarkkitehtuurin tilanteesta ja otimme kantaa kustannustuen kriteereihin sekä 
toimialarajauksiin. 

  

MUOTOILUALA JA  
TYÖMARKKINAT

Kuva: Tuomas Unsplash

Kuva: Unsplash



Ornamon suhdannekatsaus

Korona vaikutti muotoiluyritysten tilauskantaan ja romutti pienyritysten suhdanneodo-
tukset. Optimismi talouden kehitykseen oli heikkoa, sillä vain neljännes vuoden 2020  
suhdannekyselyyn vastanneista uskoi yleisten kysyntänäkymien paranevan seuraavan 
vuoden aikana.  Julkistimme myös muotoilubisneksen toimialalukuja Tilastokeskuksen 
Yritys- ja toimipaikkarekisteristä. Muotoiluala on kuluneen vuosikymmenen aikana  
noussut liikevaihdoltaan merkittäväksi toimialaksi. Muotoilualan liikevaihto jatkoi 
kasvuaan, ennen muuta digitaalisen muotoilun kasvun johdosta.  Tilastokeskuksen  
yritystilastojen vuosina 2017–2018 11,4 miljardista 12,3 miljardiin. Perinteinen muotoilua 
valmistava teollisuus oli kooltaan 3.3 miljardia, digitaalinen suunnittelu 7,9 miljardia  
ja muotoilualan palveluyritykset 261 miljoonaa euroa. 

Ornamon työmarkkinatutkimus

Ornamon vuotuiseen työmarkkinakyselyyn vastanneiden kokonaisansioiden keskiarvo  
oli 3 500 euroa marraskuussa 2019, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin  
(3 430 euroa). Mediaanipalkka oli 3 400 euroa (3 300 euroa vuotta aiemmin).  
Kokonaisansiot kuvaavat säännölliseltä ja muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, makset-
tuja palkkoja, mutta ne eivät sisällä lomapalkkoja tai tulospalkkoja. Kun koronaviruskriisi ajoi 
suuren joukon suomalaisia etätöihin kevättalvella, muotoilijat olivat jo hyvässä valmiudessa, 
sillä etätöiden tekeminen on yleistynyt alalla viime vuosina vauhdilla. Työmarkkinakyselyn 
mukaan 75 prosentilla palkansaajista oli tammi-helmikuussa 2020 mahdollisuus tehdä etätöitä 
kotona. Ornamon työmarkkinatutkimuksen 2020 perusteella positiivista on, että muotoilijat 
suhtautuvat työhönsä intohimolla ja 87 prosenttia ilmoitti pärjäävänsä työssä erittäin hyvin 
tai melko hyvin. Huolestuttavaa oli, että vain noin puolet vastaajista kertoi voivansa keskittyä 
työhönsä riittävästi. 

     Ornamon vuosien 2019–2020 työmarkkinakatsaus perustuu pääosin kyselytutkimukseen,  
joka suoritettiin tammi-helmikuussa 2020. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 400  
muotoilualan ammattilaista. 
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EDUNVALVONTA JA 
VAIKUTTAMINEN
Toteutimme toimintavuonna politiikkaohjelmaamme Muotoilu on 
yhteiskunnan ja kestävän kehityksen muutosvoima. Ohjelma sisäl-
tää muotoilualan politiikkasuositukset vuosille 2019–2024 ja se 
kattaa kaikki päätöksenteon tasot kotimaassa sekä EU:ssa.

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

Politiikkaohjelmamme lisäksi vaikutimme päätöksentekoon mm. antamalla lausuntoja 
ja kehittämällä muotoilualaa verkostoissamme. Vuonna 2020 vaikutimme mm.  
seuraavilla tavoilla:

05

• Lausuimme toukokuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta  
koskien kilpailukieltosopimuksia työsuhteissa 
 
• Kannatimme lausunnossa yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan laina (508/2020)  
muuttamista niin, että liikevaihdon minimiraja poistettaisiin kustannustuki II:sta. 
 
Kannatimme myös yritysten tukeen oikeuttavan liikevaihdon rajan (30%) alentamista.

• Vastasimme lokakuussa taustakyselyyn koskien Suomen kansallista IPR-strategiaa.

• Jatkoimme näyttelypalkkion kehittämistä Suomessa yhdessä  
Suomen Taiteilijaseuran ja Museoliiton kanssa. 
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Ornamo on aktiivinen hanketoimija ja haluttu kumppani. 
Osaamistamme käytettiin monissa luovan suunnittelun 
yhteistyöhankkeissa ja korkeatasoisten muotoilukilpai- 
lujen järjestämisessä.

HANKKEITA JA  
VAIKUTTAVAA  
YHTEISTYÖTÄ

06

Kuva:  
Marco Melander

Aineetonta Ansaintaa Maailmalta 
 
Hankkeessa tuotettiin digiopas ja koulutusta kansainvälistymishakuisille muotoilijoille. 
Suunniteltu koulutuskiertue muutettiin webinaarisarjaksi vuodenvaihteessa 2020–2021. 
Koulutusten teemana oli erityisesti tekijän- ja teollisoikeuksien rooli kansainvälistymi-
sessä.  

Finnish Design Academy

Hankkeessa kehitettiin uudenlainen yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan 
korkeakoulutusta ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edelly-
tyksinä. Ornamon rooli hankkeessa oli tuottaa valtakunnallinen muotoilukoulutuksen 
profiilikartta, jossa kuvataan korkeakoulujen valtakunnallinen koulutustarjonta, koulu-
tuspolut ja korkeakoulujen erikoistuminen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa. Muotoilun 
koulutusta koskeva profiilikartta julkaistiin vuoden alussa 2021. Finnish Design Academy 
– hankkeessa olivat mukana muotoilualan koulutusta tarjoavat korkeakoulut, opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja  Ornamo. 

Suomalainen huonekalu-
suunnittelukilpailu,
opiskelijakategorian 
voittaja.
Aava säilytyskaluste, 
valmistaja Huonekalu-
tehdas Seppänen 
Design Karoliina Norteva

Kuva:  
Marco Melander



Ornamon kilpailukonsultointi 
 
Ornamon tarjoama yhteistyö muotoilukilpailujen järjestämisessä on varmistaa sekä ti-
laajien että kilpailuun osallistujien ammattimuotoilijoiden edut suunnittelukilpailun eri 
vaiheissa. Yhteistyö Ornamon kanssa takaa, että kilpailu on toteutettu kansainvälisten 
muotoilukilpailuiden eettisten ohjeiden mukaisesti. Ornamo tarjosi kilpailukonsultointi-
palvelua vuoden 2020 aikana kahdelle toimijalle (Isku, Helsingin kaupunki/WSJ). Lisäksi 
Ornamo sai kilpailun järjestämistä koskien neljä tiedustelua, jotka eivät johtaneet konsul-
tointiin. Konsultointipalvelun kehitystyö aloitettiin joulukuussa 2020. 

Suomalainen huonekalu -suunnittelukilpailu 
 
Ornamon ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun 
voittajat julkistettiin syksyllä 2020. Kilpailu järjestettiin uudenlaisten puuta hyödyntävien 
kestävien tuoteideoiden löytämiseksi ja joukosta löytyi useita markkinoille päätyneitä 
tuoteideoita. Kilpailu herätti kiinnostusta, sillä ensimmäisessä vaiheessa mukana oli yli 
350 suunnitelmaa. Poikkeusvuoden haasteista huolimatta kilpailu onnistui saavuttamaan 
sille asetetut tavoitteet. Yhteistyö kotimaisia kalusteyrityksiä edustavan järjestön kanssa 
osoittautui hedelmälliseksi ja edisti aitoa vuoropuhelua valmistajien ja suunnittelijoiden 
välillä. Kilpailun jury valitsi voittajaksi PEFC sertifioidusta koivusta tuotettu pinottava 
julkisten tilojen istuin. Muotoilija Juho Pasilan ja padasjokelaisen Puulon Oy:n Railotuoli 
palkittiin kilpailussa myös Suomen Metsäsäätiön kunniamaininnalla. Kilpailun mahdol-
listi ympäristöministeriön sekä Suomen Huonekalusäätiön tuki. Suomalainen huonekalu 
– suunnittelukilpailun jury edusti monipuolisesti muotoilun, teollisen valmistuksen, brän-
däyksen, tuotekehityksen ja puumateriaalin käyttöä. Uudessa kilpailukonseptissa jurylla 
oli keskeinen rooli paitsi kilpailutöiden arvioinnissa myös suullisessa palautteessaan yri-
tysten edustajille. Kuva:  

Marco Melander

Suomalainen huonekalu-
suunnittelukilpailun
voittaja Railo-tuoli
Valmistaja Puulon Oy
Design Juho Pasila
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Designakatemia 
 
Ornamon ja Designmuseon Skidiakatemia- muotoilukasvatus-
hanke on toiminut jo vuodesta 2010 lähtien Helsingin kult-
tuurikeskuksen tuella. Hanke tuo muotoiluajattelun osaksi 
helsinkiläiskoulujen toimintaa ja antaa opettajille uusia 
metodeja opetukseen. Designakatemia tarjoaa valituille 
helsinkiläiskouluille muotoilijoiden suunnittelemia ope-
tuskokonaisuuksia, jotka linkittyvät eri oppiaineisiin. 
Ornamo vastaa hankkeessa muotoilijayhteistyöstä ja 
Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja opetusta. 
Vuonna 2020 hankkeessa toimivat teollinen muotoilija 
Linda Ukkonen Helsingin kuvataidelukiossa, muotoilija 
Hanna-Kaarina Heikkilä Arabian peruskoulussa ja  
muotoilija Linda Vanni Aurinkolahden peruskoulussa.

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-Eu-
rooppaan 2019–2021. Making the Market tuottaa vuosien uusia näyttely- ja 
messumahdollisuuksia suomalaisille muotoilijoille ja taiteilijoille, vahvistaa kan-
sainvälisiä verkostoja, lisää galleria- ja kuraattorikontakteja sekä kehittää suomalaisten 
muotoilijoiden ja taiteilijoiden osaamisen kansainvälistä konseptointia, myyntiä ja vien-
tiä. Koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten takia hanke ei pystynyt tuot-
tamaan suunniteltuja näyttelyitä ja messuosallistumisia toimintavuonna. Niiden sijaan 
järjestettiin verkkotapahtumia ja julkaistiin taiteilijoille suunnattu kansainvälistymiso-
pas, joka reagoi muuttuneeseen tilanteeseen. Ornamo on hankkeen päätoteuttaja. 

Muotoilualan yhteistoiminnan  
kehittämishanke 
 
Muotoilualan keskeiset toimijat Aalto-korkeakoulusäätiö, Design Forum Finland, Desig-
nmuseo, Grafia ja Helsinki Design Week/Luovi käynnistivät vuonna 2020 yhteistyöhank-
keen, joka tähtää muotoilun tiedotuskeskuksen perustamiseen. Hanke tukee suomalaisen 
muotoilun menestystä ja sen mahdollisuuksia etenkin kansainvälisillä markkinoilla. 
Hankkeessa tarjotaan muotoilualalle viestinnällinen tuki, joka palvelee sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. Pitkän aikavälin tavoitteina on mm. kehittää muotoilulle yksi palve-
leva yhteyspiste, joka palvelee eri kohderyhmiä ja mm. ottaa vastaan suomalaisesta muo-
toilusta kiinnostuneet vierailijat, tukee suomalaisten muotoilijoiden kansainvälistymistä 
sekä vahvistaa suomalaisen muotoilun näkyvyyttä, tunnettuutta ja menestymisen edelly-
tyksiä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se jatkuu vuonna 2021.

Ornamon ja Designmuseon 
Designakatemia-hanke lähetti 
syksyllä 2020 muotoilija Linda 
Vannin vierailemaan Aurinko-
lahden peruskouluun. 
 
Vannin Hyvää lähiympäristöä 
muotoilun keinoin -kurssilla 
opittiin ympäristöasioita  
yhteissuunnitteluna, palvelu- 
muotoilun menetelmiä  
käyttäen.
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Taide käyttöön - Ratkaisumalleja  
taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen   
 
Taide käyttöön – Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hankkeessa on 
vuosina 2018–2020 kehitetty työkaluja, malleja ja tietopaketteja, jotka tuovat asiakkaalle 
syvempää ymmärrystä muotoilu- ja taidepalveluiden sekä hankintojen mahdollisuuksista.  
Tavoitteena on ollut kasvattaa kysyntää ja nostaa tarjonnan laatua. 

Vuoden 2020 aikana hankkeessa tuotettiin koulutustilaisuuksia, työpajoja ja kuntien 
taidetyöryhmien neuvontaa. Hankkeen tuottamat julkaisut ja materiaalit löytyvät ver-
kosta. Tiedon leviäminen valtakunnalliseksi on näkynyt webinaarien osallistujamäärien 
lisääntymisessä hankkeen aikana sekä hankkeen uutiskirjeen tilaajien määrässä. Toi-
menpiteet ovat lisänneet julkisen taiteen tunnettuutta kunnissa sekä tuoneet esiin luovan 
suunnittelun käyttömahdollisuuksia. 

 
Hankkeen tuottamat julkaisut

· Rakennetaan yhdessä -esite kertoo luovan suunnittelun – muotoilun ja taiteen 
mahdollisuuksista, hyödyistä ja etenemisestä kunnissa.  Esitteeseen on koottu 
hankkeessa luodut mallit, jotka auttavat sovittamaan taidehankintoja 
rakennushankkeisiin. Mallit antavat käsityksen mikä on taiteen rooli 
ja paikka kunnallisessa päätöksenteossa. Julkisen taiteen työkalu-
pakki avaa taidetyöryhmän, taideohjelman ja taideasiantuntijan 
rooleja. Toimintamallit julkisen taiteen toteutukseen ja osal-
listamiseen esittelevät prosessit tiiviistetyssä muodossa.

· Tilaa taitavasti -hankintaohje on koko alaa hyödyn- 
tävä ja eri asiantuntijoiden hyväksymä ajanmukainen 
ohjeistus siitä, kuinka julkisen taiteen asiantuntija- 
palveluja tulisi hankkia ja kilpailuttaa. Ohjeistus  
julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden kilpailu- 
tukselle on työväline, jota voivat jatkossa hyödyntää 
monet eri toimijat ja tahot.

· Taiderakentamisessa.fi -verkkosivusto kokoaa 
ammattimaiset tekijät tilaajan ulottuville. Sivustolla 
näkee taiteen moninaisuuden ja löytää sekä taiteilijoi-
den että julkisen taiteen asiantuntijoiden referenssejä 
ja yhteystietoja.

· RT 01-11147 Taide rakennushankkeessa -ohjeessa 
käsitellään taidehankkeiden toteuttamista osana raken-
nushanketta. Sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- 
että infrahankkeisiin. Ohje sisältää perustiedot taiteen 
hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä  
rakentamisprosesseihin hanke suunnittelusta työn luovutuk-
seen.

· Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä: Taloudel- 
lisen arvon tunnistaminen ja arviointimenetelmät -selvityksessä on 
tunnistettu menetelmiä, joiden avulla voidaan asettaa tavoitteita ja arvioida 
julkisen taiteen vaikutuksia.

· Matkalla julkisen taiteen asiantuntijaksi -työkirja on työkalu luovan alan palvelulii-
ketoiminnan kehittämiseen. Työkirja ohjaa tunnistaman omia vahvuuksia, tilaisuuksia 
tarjota palveluja sekä tarpeellisia verkostoja.

 
Teosmyynnin digitaalisen markkinoinnin  
kehittämishanke
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen kehityshanke, jossa luodaan di-
gitaalisen markkinoinnin strategia Ornamon Teosmyynti-tapahtumalle ja ornamolaiselle 
taidekäsityölle sekä uniikille muotoilulle. Koronapandemian asettamien rajoitusten takia 
Teosmyynnin toteutusta ja markkinointia on siirretty entistä vahvemmin verkkoon.

23 TOIMINTAKERTOMUS 2020



Ornamossa oli vuoden 2020 lopussa 2699 jäsentä.  
Ornamon jäsenmäärä supistui vuoden aikana 52 hengellä. 
Jäsenistö koostuu muotoilualan korkeakoulutetuista am-
mattilaisista, jotka työskentelevät muun muassa sisustus-
arkkitehtuurin, teollisen muotoilun, kaluste-, tekstiili- ja 
vaatesuunnittelun, pakkaussuunnittelun, palvelumuo-
toilun, muotoilukasvatuksen, digitaalisen suunnittelun 
sekä taidekäsityön ja taiteen aloilla. Varsinaisia jäseniä oli 
1884 (69,80 %), opiskelijoita 393 (14,56 %), vapaajäseniä 
383 (14,9 %), kunniajäseniä 35 (1,3 %) ja yritysjäseniä 
4 (0,15 %). Ornamon jäsenmäärä 31.12.2019 oli 2751 eli 
jäsenmäärä laski vuodessa 1,9 % prosenttia. Jäseniä liittyi 
228 vuoden 2020 aikana.

Ornamossa toimivat vuonna 2020 seuraavat jäsen- 
järjestöt ja intressiryhmät: Sisustusarkkitehdit SIO ry, 
Teolliset muotoilijat TKO, Tekstiilitaiteilijat TEXO ry, 
Muoti-intressiryhmä, Taiteilijat O ry sekä keraamikkojen 
intressiryhmä.  
 

IHMISET,  
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JA TALOUS
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Ornamon hallitus

Ornamo ry:n hallitus kokoontui vuoden 
2020 aikana kahdeksan kertaa. Hallituk-
sen puheenjohtajana toimi muotoilija, toh-
torikoulutettava Hanna-Kaisa Alanen ja  
varapuheenjohtajina palvelumuotoilija  
Mikko Latva-Käyrä sekä tekstiilitaiteili-
ja, taidepedagogi Laura Isoniemi.

Hallituksen jäsenet

• pj. Hanna-Kaisa Alanen, muotoilija ja  
tohtorikoulutettava

• vpj. Laura Isoniemi, tekstiilitaiteilija, taidepedagogi
• vpj. Mikko Latva-Käyrä,  

strateginen palvelumuotoilija
• Merja Inki-Ihamäki, muotoilija ja sisustusarkkitehti
• Hannaliisa Johnson, toimitusjohtaja
• Kristian Keinänen, teollinen muotoilija
• Anna Muukkonen, muotoilija
• Niko Räty, muotoilija ja tohtorikoulutettava
• Heikki Ruoho, sisustusarkkitehti
• Ornamon opiskelijajäseneksi vuodeksi 2020  

kutsuttiin Aalto-yliopiston muotoilun ainejärjestön 
Nude ry:n edustaja Onni Anttoora puhe- ja  
läsnäolo-oikeuksin.

 
Ornamon henkilökunta

Vuonna 2020 Ornamolla työskenteli  
pää- tai sivutoimisesti 17 henkilöä.
 
•  Toiminnanjohtaja Salla Heinänen
•  Talous- ja hallintosihteeri Henna Laitinen 23.10.  
    asti ja 28.9. alkaen Outi Liusvaara
•  Viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen
•  Lakimies Iiris Adeniuksen äitiyslomasijaisena  
    Jussi Ilvonen
•  Markkinointikoordinaattori ja Sisustusarkkitehdit  
    SIO ry:n pääsihteeri Minna Borg
•  Asiantuntija, projektipäällikkö Petra Ilonen
•  Asiantuntija, projektipäällikkö Elina Perttula
•  Asiantuntija, projektipäällikkö Anna Rikkinen
•  Tuottaja Katja Kotikoski 31.7.2020 asti

•  Asiantuntija Asta Boman-Björkell 30.10. asti
•  Viestintäkoordinaattori Hilla Uotila 24.3. alkaen 
•  Viestintäsiantuntija Maija Toivonen 1.4.2020 alkaen 
•  Viestintäkoordinaattori, opiskelijatoiminnan  
    koordinaattori: Saara Argillander 15.1.2020 asti.
•  Viestintäasiantuntija Johanna Lassy-Mäntyvaara  
    31.1. asti
•  Projektipäällikkö Kirsi Korhonen 20.4.2020 alkaen
•  Viestintäasiantuntija Ida Kukkapuro 5.10.2020   
    alkaen

Sääntömääräiset kokoukset 
 
Ornamon sääntömääräinen kevätkoko-
us 2020 pidettiin Ornamon toimistolla 
28.4.2020. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Hanna-Kaisa Alanen ja sihtee-
riksi toiminnanjohtaja Salla Heinänen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lars 
Räihä ja Mervi Helmimäki. Paikalla 
oli 13 Ornamon äänivaltaista jäsentä. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat sekä vuoden 2019 toimintakertomus 
ja tilinpäätös.

Ornamon sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin 5.11.2020 Teams-kokouksena. 
Ennen syyskokouksen alkua hallituksen 
puheenjohtaja esitteli Ornamon seuraavan 
vuoden strategiaa. Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Päivi Tahkokallio. Äänival-
taisia jäseniä oli kokouksessa läsnä 23 sekä 
yksi yritysjäsen. Valtakirjalla edustettuja 
jäseniä ei ollut läsnä. Yhteensä ääniä ko-
kouksessa oli 23. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset syyskokousasiat sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio  
vuodelle 2021.

Vuosikokous päätti yksimielisesti, että 
Ornamon hallituksen kokoonpano vuonna 
2021 on puheenjohtaja ja kahdeksan (8) 
hallituksen jäsentä ja että hallitukseen  
valitaan viisi (5) jäsentä erovuoroisten 

tilalle. Äänestyksen perusteella vuosiko- 
kous valitsi Ornamon hallitukseen kaksi-
vuotiskaudelle 2021–2022 seuraavat  
jäsenet: teollinen muotoilija  Ilona   
Törmikoski, taiteen tohtori Outi   
Turpeinen, muotoilija Niko Räty, keraa-
mikko Eva Spoof ja muotoiluyrittäjä Miia 
Liesegang. Vuosikokous valitsi vuoden 
2021 varsinaiseksi tilintarkastajaksi Arto 
Sopasen KHT ja hänen varajäsenekseen 
Katja Hanskin KHT sekä varsinaiseksi 
tilintarkastajaksi Virva Haltsosen KTM 
ja hänen varajäsenekseen sisustusark- 
kitehti SIO Päivi Bergrothin.

 
Jaostot, toimikunnat  
ja työryhmä

Stipenditoimikunta 2020–2021

• Elina Helenius
• Reetta Hiltunen
• Jouni Kivelä
• Tiina Tynkkynen

 
Kunniamerkit 2020 

Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitali: 
Jussi Ahola, teollinen muotoilija,  
Espoo
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki: 
Kirsi Niinimäki, professori, Tuusula
Suomen Leijonan ansioristi:  
Salla Heinänen, toiminnanjohtaja,  
Tuusula
Suomen Leijonan ansioristi:  
Kirsi Kivivirta, keramiikkataiteilija,  
Helsinki
Suomen Leijonan ansioristi:  
Samuli Naamanka, sisustusarkkitehti, 
Espoo
Suomen Valkoisen Ruusun  
I luokan mitali kultaristein:  
Anna Rikkinen, asiantuntija,  
Lahti

Kuva: Sampsa Pärnänen



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 varapuheenjohtaja  
     Päivi Tahkokallio toimi Euroopan muotoilujärjestöjen 
     kattojärjestön Bedan puheenjohtajana. Tahkokallion 
     kausi puheenjohtajana oli 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 

Säätiön hallitukseen ovat kuuluneet ajalla 
01.01.2020– 31.12.2020: 
Liina Blom, muotoilija, puheenjohtaja ,
TEXO ry 
Miia Kallio, keramiikkataiteilija,  
varapuheenjohtaja (28.4.2020 saakka), 
Taiteilijat O ry 
Mika Karkulahti, sisustusarkkitehti, 

arkkitehti, varapuheenjohtaja  
(28.4.2020 alkaen), SIO ry  
Sauli Pietikäinen, teollinen muotoilija, 
TKO
Olli Happonen, varatuomari, ekonomi, 
Ornamo ry:n nimeämä ulkopuolinen  
edustaja 
Jari Puhakka, YTM, sijoitusjohtaja,  
Ornamo ry:n nimeämä ulkopuolinen  
edustaja

Säätiön asiamiespalvelu ostettiin myös 
vuonna 2020 Ornamo ry:stä. Nimettynä 
asiamiehenä toimi alkuvuonna OTM 
Jussi Ilvonen. 1.7.2021 asiamieheksi 
vaihtui FM Asta Boman-Björkell. Asta 
Boman-Björkellin siirryttyä kuitenkin 
1.11.2021 Ornamosta toisiin tehtäviin 
jakautui asiamiestehtävä kahdelle Ilvosen 
vastatessa taloudesta ja varainhoidosta ja 
Boman-Björkellin muista asiamiestehtä-
vistä, kuten sihteeri- ja viestintätyöstä.  

Helsingin Taidehallin säätiö 

Säätiössä ovat edustettuina Helsingin 
kaupunki, Suomen Taiteilijaseura, Tai-
demaalariliitto, Suomen Taidegraafikot 
ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen 
Arkkitehtiliitto SAFA, Ornamo ry, Suomen 
Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taidea-
katemian 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 

Toiminnanjohtaja Salla Heinänen  
edustaa Ornamoa Gerda ja Salomo
Wuorion säätiön hallituksessa vuosina 
2020-2022. 

 
Ornamon edustukset 2020 
 
• Design From Finland -merkkitoimikunta, Kristian 
Keinänen. Hallitus päätti nimetä Hanna-Kaisa Alasen 
työryhmään vuodeksi 2021.

• New Yorkin kulttuuri-instituutti: hallituksen  
   varapuheenjohtaja Päivi Meuronen ja  
   hallituksen jäsen Elina Helenius 
• Forum Artisin hallitus, Asta Boman-Björkell, varajäsen 
• Kuvasto ry:n hallitus, Anna Rikkinen 2018-2020 
• Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon  
   Museovisio-hankkeen työryhmä: Petra Ilonen 
• Rastor-instituutin ja Faros & Com Oy yhteistyö:   
   Luovien alojen merkonomikoulutus -ohjausryhmä,  
   Petra Ilonen 
• Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumi,   
   Asta Boman-Björkell 
• Rakennustietosäätiön Taide rakentamisessa  
  -päätoimikunta, Miisa Pulkkinen

Kilpailujen juryt

• Luminord –valaisinkilpailu,  
Samuli Naamanka

• ISKUn kalustesuunnittelukilpailu,  
Marianne Sundell ja Kari Asikainen

• Suomalainen huonekalu –suunnittelukilpailu,  
Tuula Falk ja Petteri Kolinen

• Helsingin kaupunki, kaupunginosapenkin  
suunnittelukilpailu, Kaj van der Puij

Toimitus
Miisa Pulkkinen

Ilme
Jussi Latvala / Juju Design

Taitto ja kuvatoimitus
Minna Borg

26 TOIMINTAKERTOMUS 2020




