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Uusi
yhteisötoiminta

Vastuullisuusohjelma

Vaikuttaminen

Asiakasymmärrys

Opiskelijatoiminta

Muotoilukentän 
tuntemus

2023 2024 2025 2026

1. EDUSTAMME 
MONIALAISTA 
MUOTOILUA JA 
MUOTOILUA OSANA 
MONIALAISTA 
TYÖYMPÄRISTÖÄ

2. PIDÄMME HUOLTA 
SIITÄ, ETTÄ UUDET 
MUOTOILIJA-
SUKUPOLVET KOKEVAT 
ORNAMON OMAKSEEN

3. TEEMME 
MUOTOILIJAN TYÖN 
ARVON NÄKYVÄÄKSI

Toimintakalenteri
2022

A. Ornamon jäsenyys koetaan 
osaksi muotoilun huippuammatti-
laisen identiteettiä
B. Ornamon järjestökuva vastaa 
muotoilun monialaisuutta
C. Ornamo on muotoilijoiden kiin-
nostava & elävä yhteisö
D. Ornamon mahdollistamat ver-
kostot ovat ainutlaatuisia Suomen 
kentässä
E. Ornamo sitouttaa jäsenensä 
vastuullisuuteen ja noudattamaan 
ammattieettisiä ohjeita sekä kestä-
vän kehityksen periaatteita
F. Ornamon rahoituspohja kehittyy

Jäsenpalvelut

Visuaalisen linjan yhtenäistäminen

Hankkeet

Tapahtumat

Talous & hallinto

Viestintä-
strategia

Harjoittelupalkkataulukko

Hallitusohjelmatavoitteet

Muotoiluhankinnat

Yhteisötapahtumat
Monialaisen keskustelukulttuurin vakiinnuttaminen

Ornamo tarjoaa kattavaa vastuullisuustietoaVastuullisuusverkostot

Yhteiskehittämisen toimintamalli

Muotoilijakeskustelut

Kansainväliset verkostot

Jäsenkokemus ja -pito

Käyttäjätutkimus Jäsenrekrytointi Ajantasainen jäsenprofiili Ornamo fasilitaattorina

Palveluiden kehittäminen

Muotoilupalvelun tarjouspyyntöpohja & kilpailutusohjeistus

Muotoilun arvon ja muutoksen näkyväksi tekeminen

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Opiskelijasta jäseneksi

Vakiintuneet käytännöt uuden muotoilijasukupolven rekrytointiin Urakehitys- ja ohjaus

Muotoilijat kestävän arvoketjun osana

Työmarkkinakysely

Suhdannekatsaus & toimialatiedot

Muotoilun arvon todentaminen

Opiskelijajärjestöyhteistyön  malli

A. Ornamo huomioi erityisesti nuo-
ret jäsenet osana yhteisöä
B. Ornamo kohtaa nuoret sukupol-
vet heitä parhaiten palvelevin tavoin
C. Nuoret muotoilijat haluavat kuu-
lua Ornamoon

A. Kasvatamme muotoilijan työn ym-
märrystä ja arvoa yhteiskunnassa
B. Vaikutamme muotoilijan työn 
edellytyksiin



Sidosryhmät

JäsenetPalvelut & konsultointi

Viestintä

Yhteisö

Vaikuttaminen

  Vastuullisuus  
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YHTEISÖ

Vertaisoppimisen ja  
kohtaamisten alusta

Ornamon tapahtumat tuovat yhteen Suomen 
suurimman monialaisen muotoilijayhteisön. 
 Ornamolaiset saavat eri tavoin äänensä kuuluviin 
ja pääsevät osallistumaan alan keskusteluihin ja 
kehittämiseen. Jäsenet voivat myös käynnistää 
keskusteluja alustallamme. Tuomme muotoilijat 
ja taiteen parissa työskentelevät yhteen vertai-
soppimisen, yhteiskehittämisen, asiantuntijatie-
don ja inspiroivien keskustelujen äärelle.

Keskustelumme mm. vastuullisuudesta, työn-
hausta, bisnesetiikasta ja muotoiluhankinnoista 
jatkuu vuonna 2023. Teemme aktiivista kump-
panuusyhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja 
muiden kumppaneiden kanssa.

Tiivistämme yhteistyötä nuorten 
muotoilijasukupolvien kanssa 

Opiskelijat ja vastavalmistuneet edustavat muo-
toilutyön tulevaisuutta. Tarjoamme uusille muo-
toilijasukupolville tukea, uraneuvontaa ja tietoa jo 
uran alkuvaiheessa ja toivotamme heidät terve-
tulleiksi yhteisöömme.  

 ➔ Julkaisemme muotoilualan suositellut vä-
himmäispalkat muotoilun työharjoittelupaik-
koihin. Herätämme keskustelua kestävän ja 
vastuullisen ansainnan edistämiseksi yhdessä 
opiskelijoiden, työnantajien ja korkeakoulu-
jen kanssa. 

 ➔ Tiivistämme yhteistyötä opiskelijajärjestöjen 
kanssa, kuuntelemme heidän tarpeitaan ja 
hyödynnämme heidän osaamistaan.

Olemme Suomen suurin muotoilijayhteisö ja 
kasvava, yli 3 000 osaajan verkosto. Olemme 
monimuotoinen, turvallinen ja osallistava yhteisö.  

 ➔ Jäsenet voivat kohdata toisensa erilaisissa 
keskusteluissa.

 ➔ Ornamo Dialogi on kaikille avoin 
 keskustelutilaisuus. 

 ➔ Asiantuntijamme ovat jäsenten tavoitettavissa 
uusin keinoin. Tarjoamme asiantuntijatietoa ja 
neuvontaa digitaalisissa tapahtumissa.
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Alusta suomalaiselle muotoilulle ja 
taiteelle

Tuomme esiin suomalaista muotoilua ja taidetta 
tapahtumien ja uuden Finnish Designers-verk-
koalustan muodossa. Kehitämme finnishde-
signers.fi-verkkoalustaa palvelemaan jäseniä 
työnhaussa sekä yrityksiä ja muita toimijoita 
työntekijöiden tai taiteilijoiden löytämisessä. 
Konseptoimme ja toteutamme uusia suomalaista 
muotoilua ja taidetta esiin tuovia tapahtumia.

Arkkitehtuurin ja muotoilun päivät

Olemme mukana vuosittain järjestettävällä tee-
maviikolla, jonka tavoitteena on saada Alvar Aal-
lon syntymäpäivä yleiseksi liputuspäiväksi. Tänä 
vuonna teemana on ”elämisen laatu”.

Aineettoman ansainnan tukeminen 

Jatkamme muotoilijan aineettoman ansainnan 
tukemista OKM:n rahoittamalla hankkeella, joka 
on jatkoa vuonna 2018 aloitetulle aineeton an-
sainta -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on 
tuoda entistä selkeämpi visuaalinen kartta muo-
toilijan avuksi aineettoman omaisuuden hyö-
dyntämiseksi, suojaamiseksi, käyttämiseksi ja 
puolustamiseksi. Osana aineettoman ansainnan 
kokonaisuutta Ornamo järjestää yhdessä Patent-
ti- ja rekisterihallituksen kanssa Mallioikeuskam-
panjan, jolla tuetaan muotoilijoiden mallioikeus-
osaamista.

Liiketoiminnan ammattitutkinto   
luovan alan tekijöille jatkuu

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava liike-
toiminnan perustutkinto on räätälöity palve-
lemaan luovan alan yksinyrittäjien ja yrittäjäksi 
aikovien tarpeita. Koulutus käynnistyi Orna-
mon, Rastor-instituutin ja Faros & Com Oy:n 
yhteistyön tuloksena vuonna 2019.

ROTI

Jatkamme asiantuntijatyötä luovan suunnit-
telun integroimiseksi rakentamisen alalle ja 
kuntiin. Seuraava ROTI – Rakennetun omai-
suuden tila -arvio valmistuu tammikuussa 
2023. Vaikutamme yhteiskuntaan ja päättäjiin 
ROTI-työskentelyssä ja Ornamon hallitusoh-
jelmatavoitteissa. Olemme myös mukana RATA 
- Rakentaminen ja taide -foorumissa.

YHTEISÖ

Designakatemia

Designmuseon ja Ornamon muotoilukasvatus-
hanke jatkaa tavoitettaan tukea muotoilun mene-
telmien käyttöönottoa kouluissa. Vuonna 2023 
toteutetaan Designakatemia-muotoilukursseja 
kolmessa helsinkiläisessä ala- ja yläkouluissa 
sekä lukiossa osana kouluopetusta.

LUOVI – luovaa virtaa ja osaamista 
kulttuurialalle

LUOVI - luovaa virtaa ja osaamista kulttuuri-
alalle-hanke tarjoaa vuosina 2023–2024 seit-
semän valtakunnallista koulutusmoduulia kult-
tuurialalla työskentelevien freelancereiden ja 
itsensä työllistävien osaamisen kehittämiseen 
sekä työelämävalmiuksien vahvistamiseen. 
Ornamo osallistuu hankkeeseen asiantunti-
jana ja kouluttajana immateriaalioikeuksien ja 
muotoilijoiden uraohjauksen osalta.
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JÄSENET

Jäsenet ovat Ornamon ydin. Tarjoamme 
jäsenillemme asiantuntijapalveluita, jotka 
kannattelevat muotoilijoiden ammattimaista 
työskentelyä ja antavat tukea muuttuviin työnkuviin 
ja kykyyn toimia vastuullisesti. 

Asiakasymmärryksen 
kasvattaminen ja kohdennetut 
palvelut 

Ornamon jäseneksi pääsee muotoilun ammatti-
laiset ja opiskelijat, muotoiluyritykset ja muotoi-
lusta kiinnostuneet yhteisöt. 

Parannamme eri jäsenyystyyppien palveluita

 ➔ Toteutamme laadullisen käyttäjätutkimuksen 
 ➔ Teemme jäsenyytemme ja palvelumme  

tunnetuksi
 ➔  Kasvatamme yritys- ja opiskelijajäsenten  

määrää järjestössä. 

Edustamme monialaista muotoilua 
ja muotoilijoita osana monialaista 
työympäristöä

Muotoilijoiden osaaminen ja työ on laajentunut 
palveluiden muotoilun lisäksi esimerkiksi liike-
toiminnan konsultointiin, strategiseen suunnit-
teluun ja digitaalisen suunnittelun moniin osaa-
misalueisiin. Muotoilua hyödynnetään laajasti eri 
toimialoilla, joko organisaation omissa monialai-
sissa muotoiluyksiköissä tai osana pienempää 
tiimiä. 

Laajennamme Ornamon jäsenpohjaa muotoilun 
perinteisempien osa-alueiden ammattilaisista 
vastaamaan muotoilijoiden laaja-alaista joukkoa 
tänä päivänä 

 ➔  Teemme palvelumme ja toimintamme 
 monialaisten ja uusien osaajien keskuudessa 
tunnetuksi. 

Tasokkaat urapalvelut 

Aineettomat oikeudet, sopimukset, hinnoittelu, 
neuvottelutilanteet, palkkaus, työpaikan löytämi-
nen, rahoituksen saaminen, ja muut kannattavan 
muotoiluyrittäjyyden kysymykset ovat aiheita, 
joista Ornamo tarjoaa tietoa, koulutusta ja työka-
luja.  Jäsenet saavat maksutonta laki- ja uraneu-
vontaa työelämän ja yrittäjyyden eri tilanteisiin. 
Luomme jatkuvasti uusia vertaisoppimisen paik-
koja, joissa muotoilijat voivat käydä kollegiaalis-
ta keskustelua, ja oppia toisiltaan. Vuonna 2023 
toteutamme myös jäsenpalvelukyselyn.

Uusi palvelu: Muotoilupalvelun 
kilpailutusohjeistukset   

Kehitämme laadukkaita muotoiluhankintoja ja 
ammattimaisia muotoilualan käytäntöjä. Luomme 
yhdessä Ornamon yritysjäsenten kanssa muotoi-
lualan kilpailutusohjeistuksen sekä tarjouspyyntö-
pohjan, joka hyödyttää sekä tarjoajaa että tilaajaa 
ammattimaisessa työssä.

Ornamolaisten  
ammattinimikkeitä ovat
Arkkitehti

CEO

Graafikko

Kalustemuotoilija

Keraamikko

Korumuotoilija

Luova Johtaja

Muoti- Ja Vaatesuunnittelija

Muotoilija

Muotoilujohtaja

Opettaja

Opiskelija

Professori

Projektipäällikkö

Sisustusarkkitehti

Strateginen Muotoilija

Taiteilija

Tekstiilisuunnittelija

Tekstiilitaiteilija

Teollinen Muotoilija

Toimitusjohtaja

Tutkija

Ui Designer

Ux Designer

Yrittäjä
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VAIKUTTAMINEN

Ajamme muotoilulle vahvaa asemaa ja vauhditamme muotoilun 
etenemistä yhteiskunnassa. Kestävä ansainta, yritysten 
sosiaaliturvan parantaminen, muotoiluliiketoiminnan 
kehittäminen, vastuullisuus ja muotoiluhankinnat ovat keskeisiä 
tavoitteitamme. 

Tutkittu tieto kehittää  
muotoilijan työtä

Muotoilutyö, bisnes ja toimiala ovat muutok-
sessa, ja tämä selviää mm. vuosittaisista kyse-
lyistämme. Kartoitamme vuosittaisissa muotoi-
luala-selvityksessä sekä suhdannekatsauksessa 
muotoiluyritysten ja toimialan kehitystä, liiketoi-
mintaa ja työelämän kysymyksiä. Tuotamme hel-
posti ymmärrettävää tietoa alasta ja sen muutok-
sesta, ja teemme alaa tunnetuksi tutkitun tiedon 
avulla.

Seuraamme alaa koskevaa 
päätöksentekoa  

Vahvistamme muotoilijoiden ääntä alaa koske-
vassa päätöksenteossa. Olemme aktiivinen vai-
kuttamisen kumppani, ja luomme muotoilijoille 
näkymisen ja keskustelun paikkoja yhdessä mui-
den alojen kanssa. Julkaisemme alkuvuodesta 
Ornamon tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle.  

Yrityksiä koskevat toimialaluokitukset uudistu-
vat. Ornamo osallistuu Tilastokeskuksen luot-
saamaan muutoksen valmistelutyöhön, ja tarjoaa 
tietoa muotoilun liiketoiminnan ja yritystoimin-
nan kehityksestä sekä muotoilijan työstä.  

Uusi ekosuunnitteluasetus ja tuotteille annettava 
digitaalinen tuotepassi ohjaa tuotteiden kestä-
vään suunnitteluun. Osallistumme Ympäristömi-
nisteriön kiertotalouden Green deal -skenaario-
työhön ja yhteisten pelisääntöjen luomiseen.

Yrittäjyys ja työelämä on muutoksessa, ja tavoit-
telemme muotoilun pienyrityksille parempaa 
sosiaaliturvaa ja luovan toiminnan edellytysten 
turvaamista. Tuomme muotoiluyritysten ääntä 
mukaan Akavalaiset yrittäjät AKY:n työryhmään.

Olemme mukana &  
vaikutamme myös:  

 ➔ Business Finlandin selvitystyö luovan talouden 
nykytilasta

 ➔ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilasto- ja  
tietoperustan kehittämistyöryhmä

 ➔ RATA - Rakentaminen ja taide -foorumi 
 ➔ ROTI – Rakennetun omaisuuden tila -asian-

tuntijapaneeli 
 ➔ Käsittelemme muotoilun vaikuttavuutta 

 Ornamon Dialogi-keskustelusarjassa

Edelläkävijyys syntyy 
kansainvälisissä verkostoissa 

Olemme aktiivinen toimija muotoilualan kansain-
välisissä verkostoissa. Vahvistamme yhteistyötä 
pohjoismaisten muotoilijajärjestöjen kanssa.

Kehitämme alan  
käytäntöjä yhdessä

Vaikutamme alan käytäntöihin alan sisällä sekä 
eri toimialoilla. Luomme yhdessä muotoiluyritys-
ten kanssa muotoilualan kilpailutusohjeistuksen 
sekä tarjouspyyntöpohjan, joka auttaa tilaajaa ja 
tarjoajaa. Järjestämme alaa koskevia keskustelu-
ja, ja viemme muotoiluhankinnan työkaluja myös 
tilaajille. 

Julkaisemme muotoilijoiden palkkatilastot. He-
rätämme keskustelua reilusta työelämästä, ja 
kehitämme hyviä harjoittelukorvauskäytäntöjä 
yhdessä opiskelijoiden, työnantajien ja alan oppi-
laitosten kanssa. 
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VIESTINTÄ

Olemme elävä muotoiluyhteisö ja alusta muotoilijoiden kohtaamisille. 
Herätämme keskustelua monialaisen muotoilun sisällä sekä monialaisissa 
verkostoissa. Viestinnän painopiste siirtyy printtijulkaisuista huolellisesti 
kuratoituihin sisältöihin ja digitaalisiin palveluihin.   

Rakennamme Ornamon brändiä  

Selkeytämme Ornamon brändiä ja erottaudum-
me muista alan toimijoista muotoiluyhteisönä, joka 
ajaa muotoilijoiden etua. Parannamme kohderyh-
mäymmärrystämme ja luomme viestintää, joka 
resonoi monien eri alojen muotoilijoiden työnku-
vien muutokseen. 

Printistä digitaalisiin sisältöihin  
ja palveluihin

Ornamon jäsenlehti ilmestyy syksyllä, ja uudis-
tamme julkaisun sisältöjä ja ilmettä. Viestinnän 
painopiste siirtyy verkkoon ja huolellisesti kura-
toituihin sisältöihin. Kehitämme sivustoa yhdessä 
Finnishdesigners-alustan uudistuksen kanssa. 
Tuemme viestinnän keinoin alan keskustelua ja 
identiteettiä, ja hyödynnämme sosiaalisen median 
verkostoja keskustelun vauhdittamiseksi. 

Muotoilun arvon näkyväksi 
tekeminen 

Viestimme aktiivisesti muotoilualaa ja työtä kos-
kevista tutkimustuloksista sidosryhmille, päättä-
jille ja medialle, ja teemme alaa koskevasta tilasto-
tiedosta ymmärrettävää.

 ➔ Nykyaikaistamme kuvakerrontaamme  
 ➔ Luomme visuaalisesti johdonmukaisen il-

meen monikanavaiseen viestintäämme, hyö-
dyntäen eri julkaisualustojen ominaispiirteitä   

 ➔ Hyödynnämme viestinnässä muotoilijapro-
fiileja tavoittaaksemme jäsenet ja tavoitellut 
uudet, potentiaaliset jäsenryhmät   

 ➔ Löydämme Ornamolle visuaalisen ja sanalli-
sen äänensävyn, jonka avulla puhuttelemme 
muotoiluyhteisöä ja olemme läsnä muotoili-
joiden työssä 

 ➔ Aktiivinen markkinointi 

 ➔ Toteutamme käytettävyysarvioinnin ornamo.
fi -sivuille 

 ➔ Esittelemme toimintamme, palvelumme ja 
työkalumme uudella tavalla, ja selkeytämme 
sisältöjämme siten, että ne palvelevat parem-
min eri kohderyhmiä. 

 ➔ Kokoamme eri verkkosivustojen parhaat si-
sällöt yhteen palvelemaan jäsenistön tarpeita  

 ➔ Toteutamme Ornamon oman verkkomedian 
sisältöjä visuaalisesti ja sisällöllisesti laaduk-
kaina kokonaisuuksina.  

 ➔ Luomme sopivan julkaisutiheyden ja sisältö-
suunnitelman tukemaan muotoiluyhteisölle 
tärkeitä tavoitteita ja sisältöjä.  

 ➔  Kasvatamme sidosryhmien joukkoa, ja ra-
kennamme viestintää erityisesti eri alojen 
yrityksille  

 ➔ Tuotamme esittelymateriaalin verkkoon, jon-
ka avulla kerromme muotoilijoiden muuttu-
vasta työstä ja roolista 

 ➔ Tuotamme helposti ymmärrettävää visuaalis-
ta materiaalia muotoilijoiden työn sekä toimi-
alan ja bisneksen muutoksesta ja kehityksestä 
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PALVELUT TILAAJILLE

Tarjoamme muotoilusta kiinnostuneille 
tilaajille asiantuntemuksemme muotoilun ja 
taiteen hankintaan. Kilpailukonsultaatio ja 
taiteen hankintapalvelu takaavat laadukkaan 
lopputuloksen.  

Tasokas taidehankinta 

Taiteen suorahankinta on käytännön ratkaisu 
tilaajille, jotka ovat kiinnostuneita taideteollisesta 
taiteesta ja sen hankkimisesta. Teemme taiteen 
hankinnasta sujuvaa ja räätälöimme hankinnan 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Ornamolaiset tai-
teilijat ja muotoilijat työskentelevät niin lasin, ke-
ramiikan kuin tekstiili- ja korutaiteen saralla. 

DesignDuunit 

Vuonna 2021 uudistettu muotoilualan rekry-
palvelu tuo työnantajat ja työntekijät yhteen. 
 Ornamo julkaisee viikoittain uusia rekryilmoi-
tuksia verkkosivuilla. Se on myös jäsenpalvelu, 
sillä kaikki ilmoitukset ovat vain jäsenten nähtä-
villä.  Vuonna 2023 kehitämme konseptia pyrki-
myksenä tuoda yhteen eri alojen työnantajia ja 
 muotoilun ammattilaisia.

Ornamon kilpailukonsultaatio 

Tarjoamme palveluja ja konsultaatiota tilaajil-
le silloin, kun niillä on vaikutus alan käytäntöihin 
ja ne luovat työmahdollisuuksia jäsenillemme. 
 Kilpailun järjestäminen on varteenotettava keino 
ostaa muotoilua. Ornamolla on pitkä kokemus 
muotoilukilpailuiden konsultaatiosta eri alo-
jen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kilpai-
luissa sovellettavat Ornamon kilpailusäännöt 
tuovat kilpailulle uskottavuuden ja arvostuk-
sen. Niiden avulla sekä tilaaja että suunnitte-
lija saavat parhaan mahdollisen kokemuksen 
 muotoilukilpailusta. 

 ➔ Tarjoamme ja kehitämme maksullisia konsul-
tointipalveluja, kuten kilpailu- ja taidekonsul-
tointi. Tarjoamme kanavissamme maksullista 
näkyvyyttä esimerkiksi työpaikkailmoituksille 
tai tapahtumille.
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VASTUULLISUUS

Rakennamme vastuullisempaa yhteisöä ja kestävämpää tulevaisuutta 
yhdessä. Tuomme muotoilualan uudistetut ammattieettiset ohjeet 
muotoilijoiden käyttöön. Edistämme alan reiluja ja ammattimaisia 
käytäntöjä monin eri tavoin. Tuemme muotoilijoiden kykyä toimia 
vastuullisesti kohti kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

Teemme reilun työn  
kulttuurista totta

Ilmaisen työn kulttuuri on alalla todellinen ongel-
ma, johon haemme muutosta. Edistämme alalle 
reiluja ja ammattimaisia käytäntöjä ja nostamme 
alan arvostusta. Luomme hyvien tapojen ohjeita 
sekä tilaamisen työkaluja niin muotoilijoille ja tai-
teilijoille, kuin heidän asiakkailleen. Alan yhteiset 
käytännöt toimivat sekä muotoilijoiden että yh-
teistyökumppaneille suunnittelu- ja taidehankin-
tojen tukena.

 ➔ Julkaisemme uudistetut muotoilijan ammat-
tieettiset ohjeet ja järjestämme keskustelu-
tilaisuuksia. Ne toimivat myös lupauksena 
ammattimaiseen toimintaan sitoutumisesta 
yhteistyökumppaneillemme ja tilaajille. 

 ➔ Toteutamme Ornamon yritysjäsenten kanssa 
suositukset muotoiluhankintojen kilpailutus-
ohjeet ja tarjouspyynnön.

 ➔ Toteutamme kampanjan reilun muotoilu-
työn edistämiseksi ja ilmaisen työn kulttuurin 
muuttamiseksi niin työelämässä kuin työhar-
joittelujen osalta 

 ➔ Edistämme palkallista harjoittelua, ja julkai-
semme harjoittelupalkkasuositukset

Vastuullisuus on tietoa,  
tekoja ja dialogia 

Vahvistamme ymmärrystämme vastuullisuu-
den ja kestävän kehityksen edistämisessä muo-
toilualalla. Kytkemme vastuullisuusteot YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hiilijalanjäljen 
mittaaminen auttaa löytämään keinoja ympäris-
töpäästöjemme vähentämiseksi. Etsimme ratkai-
sua yhteisiin toimintatapoihin sitoutumiseksi sen 
suhteen, miten muotoilualana etenemme kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta.

 ➔ Tuomme muotoilijan työn ja roolin näkyväksi 
osana eri toimialojen kestäviä arvoketjuja ja 
niiden ympäristövaikutuksia  

 ➔ Keräämme tietoa ja kehitämme työkaluja ta-
voitteiden toteuttamiseksi 

 ➔ Edistämme muiden suunnittelualojen kanssa 
kestäviä suunnitteluhankintoja osana hallitus-
ohjelmatavoitteitamme   

 ➔ Olemme mukana ympäristöministeriön kier-
totalouden green deal -skenaariotyössä luo-
massa muotoilualan vähähiilistä kiertotalout-
ta edistävää sitoumusta.
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Jatkamme taloushallintomme digitalisointia 
ja rahoituspohjamme kehittämistä. Pidämme 
huolta jäsentemme tietosuojasta.

Taloushallinnon digitalisointi jatkuu

Otimme Netvisor-taloushallintajärjestelmän 
käyttöön vuosina 2021-2022. Palvelun avulla 
seuraamme Ornamon tuloja ja menoja toiminnan 
painopisteiden kautta. Vuonna 2023 jatkamme 
järjestelmän vakiinnuttamista.

Jatkamme Ornamon rahoituspohjan 
kehittämistä

Taloutemme on ollut viime vuosina vakaa jä-
senmaksutulojen ja valtionavustuksen ansiosta. 
Vuonna 2023 keskitymme jäsenmäärän kas-
vattamiseen jäsenmaksutulojen lisäämiseksi. 
Ornamon muotoilualaa ja muotoilija-ammattia 
kehittävät hankkeet toteutetaan ulkopuolisen 
hankerahan avulla. Ansaintakeinomme tuottavat 
aina myös jäsenillemme lisäarvoa, kuten uusia 
työmahdollisuuksia.

Ajantasainen tietosuoja luo turvaa 
jäsenille ja toimistolle 

Meille on tärkeää huolehtia jäsentemme, henki-
lökuntamme ja sidosryhmiemme tietoturvasta.

Arkistonhallinta takaa 
muotoiluyhteisön historian 
säilymisen

Hyvä arkistonhallinta luo jatkuvuutta järjestön ja 
yhteisön toiminnalle. Vuonna 2023 kartoitamme 
rahoitusmahdollisuuksia arkistointialan ammat-
tilaisen palkkaamiseksi. 

RESURSSIMME:  TALOUS & HALLINTO

 ➔ Otamme käyttöön uusia ominaisuuksia
 ➔ Kehitämme budjetointia ja raportointia

 ➔ Luomme taloussuunnitelman ja kehitämme 
liiketoimintaa

 ➔ Vuonna 2023 kehitämme tietoturvaa uuden 
tietoturvasuunnitelman mukaisesti yhteistyö-
kumppaniemme kanssa.

 ➔ Kartoitamme rahoitusmahdollisuuksia arkis-
toinnin kehittämiseksi
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KOTIMAISET SIDOSRYHMÄT KANSAINVÄLISET JÄSENYYDET 

POHJOISMAAT EUROOPPA MAAILMA

PÄÄTTÄJÄT JA RAHOITTAJAT 
OKM, TEM,YM, UM, Business Finland, Valtio ja 
kunnat, Taike, Kuntaliitto

TAIDETEOLLISUUSJÄRJESTÖT  
Modus, UMY, Proto

TAIDEJÄRJESTÖT 
Forum Artist, Kuvasto, Suomen taiteilijaseura, 
aluejärjestöt, Frame

MUSEOT 

MUOTOILUALA  
Design Forum Finland, Finnish Design Info,  
Helsinki Design Week (ja muut designviikot), 
Designmuseo, Suomen Muotoilusäätiö

SISARJÄRJESTÖT 
TEK, SAFA, ATL, GRAFIA 

KORKEAKOULUT & 
OPISKELIJAJÄRJESTÖT 
Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Metropolia, 
 LAB, LUT, Savonia, XAMK, HAMK, Turun AMK, 
Laurea

MUU JÄRJESTÖYHTEISTYÖ 
EK, SKOL, Metsä, STMJ, Tekno, Palta,  Akava, 
Suomen yrittäjät, Suomalaisen työn liitto, 
Puuteollisuusyrittäjät, Helsingin seudun 
kauppakamari

NORDIC DESIGN 
ALLIANCE (NDA)

NORDIC NETWORK 
OF CRAFTS 
ASSOCIATIONS  
(NNCA) 

EUROPEAN COUNCIL 
OF INTERIOR 
ARCHITECTS  (ECIA) 
Bryssel, Belgia

THE BUREAU OF 
EUROPEAN DESIGN 
ASSOCIATIONS  
(BEDA) 
Bryssel, Belgia

WORLD CRAFTS 
COUNCIL EUROPE 
(WCC Europe) 
Kilkenny, Irlanti

WORLD DESIGN 
ORGANISATION 
(WDO) 
Montreal, Kanada 

WORLD CRAFTS 
COUNCIL 
INTERNATIONAL 
(WCC) 
Chennai, Intia

ORNAMON 
JÄSENET
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Talousarvio 2023

TULOT

1212100 €

356000 €

27000 €

188800 €

7800 €

15000 €

154500 €

43000 €

420000 €

 Jäsenmaksut

 KOKO ja TEK jäsenmaksut

 Yleisavustukset

 Viestintä

 Hankkeet

 Ornamo säätiön asiamiespalvelu

 Palvelut sidosryhmille

 Järjestötoiminta
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Talousarvio 2023

MENOT

-1 212 100 €

-95300 €

-9300 €

-670450 €

-8100 €

-56500 €

-11700 €

-8800 €

-104300 €

-53300 €

-96700 €

-22900 €

-43000 €

-25450 €

-6300 €

 Järjestötoiminta

 Henkilöstökulut

 Käyttö ja ylläpitokulut ja poistot

 Vuokrat

 IT ohjelmisto ja rekisterit

 Kone ja kalustovuokrat

 Matkakulut

 Edustuskulut

 Viestintäkulut

 Tutkimus ja kehittämiskulut

 Asiantuntijapalveluiden osto

 Toimisto ja hallintokulut

 KOKO kassa ja TEK

 Jäsenyydet



Muuttuva 
muotoilu, 
turvallinen 
yhteisö.


