Tutkinnon perusteet
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

Sisustuksen osaamisala
Osaamisalan kuvaus: Sisustuksen osaamisala (3183)

Sisustajamestari on sisustuksen ammattilainen, yrittäjä tai työntekijä, joka hallitsee tilan kokonaisvaltaisen sisustamisen suunnittelusta
toteutukseen. Hän noudattaa työssään käytettävyyden, kestävyyden, esteettisyyden ja ekologisuuden periaatteita, omaa alan korkeaa osaamista,
organisointikykyä ja hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja asiakkaan ja muiden projektissa työskentelevien tahojen kanssa. Sisustajamestarin
kädenjälki on korkealuokkaista, viimeisteltyä, työssä toimiminen työturvallista ja työhyvinvointia lisäävää. Sisustamisen kulttuuriperinnön
vaaliminen, nykytrendien tunteminen ja alan tulevaisuuteen katsominen kuuluvat myös ammatinkuvaan.

TAIDETEOLLISUUSALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
SISUSTUKSEN OSAAMISALA | 180 OSP
Pakolliset tutkinnon osat | 90 osp
Sisustusalan tuotteistaminen ja markkinointi, 20 osp
Sisustusprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 70 osp
Valinnaiset tutkinnon osat | 90 osp
Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa | 0-30 osp
Tutkinnon osa tai osia taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnosta toiselta
osaamisalalta | 0-60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta |
0-60 osp
Korkeakouluopinnot | 0-30 osp

Sisustusalan tuotteistaminen ja markkinointi.
Laajuus: 20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa
o
o

suunnitella palvelujensa markkinointia
tuotteistaa palvelujaan.

Osaamisen arviointi

Opiskelija suunnittelee palvelujensa markkinointia.
Opiskelija

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

arvioi ammatillisia vahvuuksiaan ja osaamistaan realistisesti
arvioi työelämätaitojensa vahvuuksia ja osaamista realistisesti
selvittää oman osaamisensa tuotteistamisen käsitteen
toimii tuotteistamisprosessissa korostaen hyvää asiakaskokemusta
tuottaa asiakkaalle lisäarvoa palvelujensa tuotteistamisella
laatii havainnollisen ja visuaalisesti erottuvan suunnitelman oman alansa
palvelukokonaisuuden sisällöstä
o käyttää tarvittaessa tuotteistamisen apuna alan ammattilaisia.
o
o
o
o
o
o

Opiskelija tuotteistaa palvelujaan.
Opiskelija

dokumentoi monipuolisin keinoin ja laadukkaasti työnäytteitään ja työhön liittyvissä
harrastuksissa tapahtunutta toimintaansa
o ottaa dokumentoinnissa ja dokumenttien julkaisuissa huomioon voimassa olevan
tietosuojan, tekijänoikeudet ja salassapitovelvollisuudet
o määrittelee palvelunsa kohderyhmän
o hinnoittelee palvelunsa tai tuotteensa kannattavasti
o

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

laatii sisällöltään ja visuaaliselta ilmeeltään selkeää ja yhteneväistä
markkinointimateriaalia ja sisältöä osaamisensa tuotteistamisen tueksi
o laatii ja julkaisee markkinointimateriaalia ja sisältöä kohderyhmälleen parhaiten
soveltuvilla kanavilla ja tavoilla
o seuraa markkinoinnin vaikuttavuutta.
o

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä ammattialalle tyypillisessä työympäristössä laatimalla palveluilleen markkinointimateriaalia
ja julkaisemalla sitä kohderyhmälleen sopivilla kanavilla. Lisäksi opiskelija laatii suunnitelman palvelujensa tuotteistamisesta. Siltä osin
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti
muilla tavoin.

Sisustusalan projektin suunnittelu- ja toteuttaminen
Laajuus: 70 osp

Ammattitaitovaatimukset tekstinä

Opiskelija osaa
o
o

suunnitella sisutusprojektin
toteuttaa sisustusprojektin.

Osaamisen arviointi taulukkona

Opiskelija suunnittelee sisustusprojektin.
Opiskelija
o
o
o
o

Hyväksytyn suorituksen
kriteerit

o
o
o
o
o
o
o
o

tutustuu sisustuskohteeseen ja sen välittömään ympäristöön ja analysoi kohteen
ominaisuuksia
kartoittaa asiakkaan esittämät vaatimukset ja tarpeet ja ehdottaa asiakkaalle lisäarvoa
tuovia toimenpiteitä
dokumentoi kohteen monipuolisesti
ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa kohteeseen liittyvät mahdolliset rakenteelliset
ongelmat ja konsultoi kyseisten alojen asiantuntijoita
tietää rakennus- ja toimenpidelupavaatimukset ja toimii oikein niiden mukaisesti
tuntee ja tunnistaa sisustamisen perinteisiä tyylejä ja osaa arvostaa niitä
tuntee alan nykyhetken trendejä ja ennakoi myös sisustusalan tulevaisuutta
viestii asiakkaan ja projektin muiden toimijoiden kanssa sovitusti ja ilmaisee selkeästi
projektissa esiintyvät mahdolliset ongelmat
käyttää suunnitelman dokumentoinnissa tarkoituksenmukaisia ja uudenaikaisia
esitystekniikoita
laatii asiakkaalle kohteesta toiminnallisen, esteettisesti korkeatasoisen ja kestävän
kehityksen mukaisen ammattimaisen suunnitelman
tekee projektille kustannuslaskelman ja laatii tarjouspyyntöjä
toimii kaikissa projektin vaiheissa asiakaslähtöisesti.

Opiskelija toteuttaa sisustusprojektin.
Opiskelija
o
o
o
o

Hyväksytyn suorituksen
kriteerit

o
o
o
o

hallitsee oman työnsä, muiden projektissa toimivien työn ja materiaali- ja
varustetoimittajien aikataulutuksen ja seuraa niiden toteutumista
kartoittaa asiakkaalleen projektissa tarvittavat muut työntekijätahot tai käyttää tarvittaessa
asiakkaan omia kontakteja muiden ammattilaisten hankinnassa
hoitaa tarvittaessa projektin aloitus- ja työmaakokoukset
tekee kohteen sisustuksen sovitusti suunnitelmien mukaan laadukkaasti ja ammattimaisin
työtavoin ja materiaalein
huolehtii, että tehty sisustuskohde on kaikilta osin viimeistelty ja esteettisesti
korkeatasoinen
toimii työssään kustannustietoisesti, ekologisesti ja kiertotalouden periaatteita
hyödyntäen
toimii työturvallisuusmääräysten mukaisesti ja edistää yleistä työturvallisuutta projektissa
toimivien parissa
opastaa asiakasta kohteen materiaalien ja tuotteiden huollossa ja hoidossa.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävässä suunnittelemalla ja toteuttamalla monipuolisen sisustusprojektin
joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Projektin kohde voi olla asiakkaan yksityisasunto, julkinen tila tai näyttelytila. Tila
tai tilat tulee valita siten, että suunnittelussa ja toteutuksessa on mahdollista käyttää sisustusalalle tyypillisesti monipuolisesti materiaaleja,
kalusteita, varusteita ja erilaisia tekniikoita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella,
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

