Sisustussuunnittelijat SI ry.
JÄSENKRITEERIT
Hyväksyminen edellyttää:
(1) VARSINAISEKSI JÄSENEKSI voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna:
AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
- Muotoilija AMK / Artenomi AMK (240 op)

Esitettävä hakemus

Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

todistusliitteineen
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

- Muu sisustusalan korkeakoulututkinto

Esitettävä hakemus
todistusliitteineen ja hyväksyttävä
portfolio
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(2) OPISKELIJAJÄSENEKSI voi hakea henkilö, joka opiskelee ammattikorkeakoulussa:
- Sisustussuunnittelijaksi / -sisustusarkkitehdiksi
Koulutusohjelma: Muotoilu
Pääaine: Sisustussuunnittelu / Sisustusarkkitehtuuri

Esitettävä hakemus ja
opiskelutodistus
→ OPISKELIJAJÄSENYYS
Tutkinnon suorittamisen jälkeen
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(3) KOKELASJÄSENEKSI voi hakea henkilö, jolla on suoritettuna:
TILA- JA YMPÄRISTÖN SUUNNITTELUN TUTKINTO

Esitettävä hakemus,

- ARTESAANI (toisen asteen koulutus, 120 ov)
Koulutusohjelma: Sisustus
Tila- / ympäristön suunnittelu

tutkintotodistus ym. liitteet,
hyväksyttävä portfolio
ja ammatillinen suunnittelijaura
→ KOKELASJÄSENYYS (3 v.)
3 vuoden työkokemuksen jälkeen
on esitettävä ammatillisen
suunnittelijatyöuran kehittyminen
→ VARSINAINEN JÄSENYYS

(4) MUULLA TAVALLA HANKITTU ALAN AMMATTITAITO
mm. ulkomailla suoritettu sisustusalan tutkinto
ja mainittava sisustussuunnittelukokemus

Esitettävä hakemus, tarvittavat
todistukset ja liitteet sekä

kotien ja julkisten tilojen eri osa-alueista.

hyväksyttävä portfolio.
Tapauskohtainen arviointi, jossa
katsotaan ammattitaitoa
kattavasti esittävä portfolio ja
- vähintään 3 vuoden työkokemus
alalta
- ammatillinen tieto
- referenssit viimeisen 3 vuoden
ajalta
- ammatilliset esitystaidot

Seuraavalla sivulla ohjeet jäsenyyden hakemiseen portfoliolla…

Sisustussuunnittelijat SI ry
JÄSENYYDEN HAKEMINEN PORTFOLIOLLA

PORTFOLION SISÄLTÖ - Ammatillisen sisustussuunnittelijauran esittäminen
Ammatillinen tieto ja ammatilliset esitystavat:
- Laaja-alainen sisustussuunnittelukokemus sekä kotien että julkisten tilojen eri osa-alueista.
Yleisen tilasuunnittelun osa- alueita ovat kuivat ja kosteat tilat, valaistus, värit,
pintamateriaalit, kalustekuvat jne.
- Tekniset piirustukset: pohjapiirustukset / layoutit, seinäprojektiot mitoituksineen. Piirustuksissa
on oltava nimiö josta selviää piirtäjä. Lisäksi mahdolliset esityskuvat /referenssikuvat.
- Itsenäisesti ja ammattimaisesti toteutettuja, projektikokonaisuuksia mahdollisimman
täydellisine dokumentteineen ja työselosteineen.
- Ryhmätöistä, julkaisuista yms. on oltava erittely omasta osuudesta.
- Opiskeluaikaiset harjoittelu- ja näyttötyöt eivät ole hyväksyttyjä portfolioon.
Portfolion muoto:
- Sähköisenä tai paperituloste postitse lähetettynä. Postilähetykset palautetaan mikäli mukaan
on liitetty palautuskuori varustettuna tarpeellisella postitusmaksulla.
JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN
Varsinaiseksi jäseneksi tai kokelaaksi hyväksytään alan tutkinnon suorittanut henkilö, joka on
osoittanut kattavasti ja monipuolisesti osaamisensa sisustussuunnittelun eri alueilla (alla kaavio
sisustussuunnittelijan ammatillisesta pätevyydestä). Opiskelijajäsenhakemukseen tulee liittää
oppilaitoksen todistus opinnoista. Kokelasjäsenen on haettava varsinaista jäsenyyttä uudella
portfoliolla kolmen vuoden kokelasjäsenyyden jälkeen. Opiskelijan on haettava varsinaista
jäsenyyttä valmistuttuaan tutkintotodistuksella. Jäsenyydestä päättää SI ry:n vuosikokouksessa
valittu jäsentoimikunta.

Lisätietoja ja hakemuskaavakkeen saat kotisivuiltamme: www.sisustussuunnittelijat.com tai
Sisustussuunnittelijat SI ry:n toimistosta:
Sisustussuunnittelijat SI ry
Toiminnanjohtaja Tommi Mäkinen
Pihlajatie 8
00270 HELSINKI
gsm +358 (0)40 543 1022
info@sisustussuunnittelijat.com
www.sisustussuunnittelijat.com

