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Sisustussuunnittelijan koulutus 
Sisustussuunnittelijan koulutus yrittäjyyspainotuksella

AJK-Jatkokoulutus järjestää sisustussuunnittelijan koulutusta aikuisille yli
20 vuoden kokemuksella. Koulutus antaa sinulle kattavat ja ammattimaiset
valmiudet suunnittelutyöhön. Voit opiskella joustavasti työn ohella ja
asuinpaikastasi riippumatta.

Sisustussuunnittelijan koulutus soveltuu hyvin mm. erilaisissa kaupallisissa
ja suunnittelutehtävissä toimiville, joiden työnkuvaan kuuluu
sisustussuunnittelua tai näihin tehtäviin aikoville. Koulutukseen
hakeutuvilta ei edellytetä aiempaa kokemusta sisustusalalta, vaan jokainen
alasta kiinnostunut voi hakea koulutukseen. Laaja-alainen
sisustussuunnittelijan koulutus tarjoaa ammattimaiset valmiudet erityisesti
kodin tilojen suunnitteluun.

Sisustussuunnittelijan koulutuksesta on valittavissa kaksi eri
opintokokonaisuutta: 

1.
2.

Tutustu sisustussuunittelijan koulutuksen monipuoliseen sisältöön ja hae
opiskelemaan!

S I S U S T U S S U U N N I T T E L I J A N
K O U L U T U S
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SISUSTUSSUUNNITTELIJAN KOULUTUS 14KK

SISUSTUSSUUNNITTELUN PERUSTEET
Koulutuksen aikana tutustut sisustussuunnittelun lähtökohtiin ja suunnittelutyön eri
vaiheisiin. Opit suunnitteluprosessin vaiheet asiakaskohtaamisesta tilasuunnitelman
toteuttamiseen. Perehdyt sisustussuunnittelijan ammattiin ja sen vastuualueisiin. Opit
tulkitsemaan rakennuspiirustuksia ja toimimaan suunnittelutyössäsi eettiset, ekologiset,
esteettiset, ekonomiset ja ergonomiset arvot huomioon ottaen.

KODIN TILOJEN SUUNNITTELU
Kodin tilojen suunnittelussa perehdyt eri tilojen erityispiirteisiin ja suunnitteluun.
Tutustut eri tilojen suunnittelun lähtökohtiin, erityisominaisuuksiin ja
toiminnallisuuteen. Perehdyt eteis- ja aulatilojen, keittiön, kodinhoitohuoneen,
märkätilojen sekä olo-, makuu- ja lastenhuoneen suunnitteluun. Opit suunnittelemaan
tilakokonaisuuksia ottaen huomioon sekä asiakkaiden tarpeet ja toiveet että tilan
mitoitukseen, materiaaleihin ja visuaaliseen ilmeeseen liittyvät seikat.

VÄRI- JA VALAISTUSSUUNNITTELU
Värisuunnittelun opintopäivillä perehdyt värien ominaisuuksiin, värikontrasteihin ja
väriharmonioihin. Tutustut siihen, miten eri värit luovat erilaisia tunnelmia tilassa. Opit
havainnoimaan värejä, tuntemaan värin ominaisuuksia ja soveltamaan oppimaasi
luovasti omissa visuaalisissa suunnitelmissasi ja toteutuksissasi. Tutustut myös
kaupallisiin maaleihin, maalaamiseen ja värisuunnitteluun.
 
Valaistusopetuksessa tutustut eri valonlähteiden ominaisuuksiin ja valaisintyyppeihin.
Perehdyt valaistuksen peruskäsitteistöön ja valaistussuunnitteluprosessin vaiheisiin. 
Opit, miten valaistuksella voidaan luoda tunnelmaa ja vaikuttaa tilan havainnointiin.

PINTAMATERIAALISUUNNITTELU, TEKSTIILISUUNNITTELU, KALUSTETIETOUS
Materiaaliopetuksessa tutustut erilaisiin lattia-, seinä- ja kattomateriaaleihin sekä
näiden ominaisuuksiin, hankintapaikkoihin, käyttötarkoituksiin ja toimivuuteen eri
kohteissa. Saat tietoa eri materiaalien vaatimuksista sekä ympäristövaikutuksista. Opit,
miten käyttökohde tulee ottaa huomioon materiaalisuunnittelussa ja kuinka erilaiset
materiaalivalinnat vaikuttavat sisustuskokonaisuuteen. Yritysvierailuilla saat
ajankohtaista tietoa materiaalien trendeistä ja tuoteuutuuksista sekä käytännön
vinkkejä sisustussuunnittelijan työhön.

Tekstiilisuunnittelun opintopäivällä tutustut erilaisiin sisustustekstiileihin ja kankaisiin
sekä niiden käyttökohteisiin ja ripustustekniikoihin. Harjoittelet myös
tekstiilisuunnitelman laatimista tekemällä oman tekstiilisuunnitelman osaksi
portfoliotyötäsi.

Kalustekoulutuksessa opit, mitä kalusteiden valinnassa tulee huomioida. Saat tietoa
erilaisista irto- ja kiintokalusteista sekä kalusteiden mittajärjestelmistä. Perehdyt mm.
kalustemuotoilun historiaan ja sen vaikutuksiin nykypäivän muotoiluun sekä
kalusteiden eri materiaaleihin.

Sisustussuunnittelijan koulutus sisältää seuraavat aihealueet:

Sisustussuunnittelijan koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittyä kodin tilojen
sisustussuunnittelun ammattilaiseksi. Koulutukseen hakeminen ja osallistuminen ei
vaadi aiempaa kokemusta alalta. Koulutus antaa hyvät valmiudet uuden uran
aloittamiseen sisustussuunnittelijana tai muussa sisustamiseen liittyvässä työssä,
mutta sopii myös niille, joilla on jo jonkin verran kokemusta alalta.
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SUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA ESITTÄMINEN, TIETOKONEAVUSTEINEN
SUUNNITTELU
Koulutuksen aikana saat monipuoliset valmiudet tilan piirtämiseen ja visuaalisten
suunnitelmien esittämiseen sekä käsin että tietokoneella.

Teknisen piirtämisen opintopäivillä opit piirtämään ammattimaisesti opettajan
ohjauksessa pohja- ja julkisivupiirroksia mittakaavassa.

Esittämistekniikan opetuksessa harjoittelet luonnospiirtämistä ja tutustut erilaisiin
piirustusvälineisiin ja väritystekniikoihin, joiden avulla voit kuvata mm. materiaaleja ja
pintoja suunnitelmissasi.
 
Tietokoneavusteisen suunnittelun opintopäivillä opit tekemään tiloista 3D-kuvia
tietokoneella SketchUp-ohjelmalla. Saat valmiudet tuottaa suunnittelemistasi tiloista
pohjapiirroksia ja 3D-malleja tietokonetta käyttäen.

SISUSTUSSUUNNITTELUN ERITYISALUEET

Asiakkaan kohtaaminen -luento-osuudella saat työkaluja asiakaskohtaamiseen ja
asiakkaan tarpeiden selvittämiseen sekä näkökulmia sujuvaan asiakasviestintään.

Perinne- ja korjausrakentamisen opintopäivänä perehdyt vanhan talon estetiikkaan,
rakennusfysiikkaan, pintamateriaaleihin sekä rakenteisiin. Opit huomioimaan
rakennuksen ja sisustuksen historiallisen merkityksen suunnittelutyössä. Tutustut
perinteisiin rakennusmateriaaleihin ja saat tietoa rakenteiden ja materiaalien
hengittävyydestä.
 
Projektinhallinnan opintopäivänä perehdyt asiakkuuksien ja projektin hallinnan
vaiheisiin. Saat tietoa, kuinka suunnitteluprojektin eri vaiheita hallinnoidaan. Opit
suunnittelutyön hinnoittelun perusteista ja erilaisista työn laskentatavoista.

Sisustamisen historian opetuksessa perehdyt sisustamisen kiehtovaan historiaan
renessanssista jugendiin. Lisäksi tutustut sisustustyyleihin 1900-luvulta 2000-luvulle
sekä näiden vaikutuksista nykypäivän tyylisuuntauksiin.

Stailaus ja sisustuksen viimeistely -luento-osuudella perehdyt sisustuksen viimeistelyyn
pienesineiden, koriste-esineiden, kasvien, taulujen ym. avulla.

Trendiluento tarjoaa sinulle tietoa siitä, miten trendejä voi hyödyntää
sisustussuunnittelussa. Perehdyt siihen, miten trendit syntyvät, ja mitä suunnittelijan
kannattaa muistaa trendien hyödyntämisessä.
 
Vastuullisuus sisustussuunnittelussa –luento-osuudella perehdytään kestävän
kehityksen teemoihin mm. materiaalien, energiankulutuksen ja terveellisyyden
näkökulmista.
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SISUSTUSSUUNNITTELIJAN KOULUTUS
YRITTÄJYYSPAINOTUKSELLA 14-16KK
Yrittäjyyspainotteinen sisustussuunnittelijan koulutus sopii sinulle, joka kaipaat
neuvoja sisustusalan yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Sisustussuunnittelijan
koulutus yrittäjyyspainotuksella sisältää kaikki sisustussuunnittelijan koulutuksen
opintokokonaisuuden aihealueet, jonka lisäksi siihen kuuluu sisustusalan
yrittäjyysopintoja.

Yrittäjyysopinnot koostuvat sisustussuunnittelijoille räätälöidystä
yrittäjyysverkkokurssista, livewebinaarina toteutettavasta ryhmätapaamisesta
sisustussuunnittelija Tea-Mariia Pyykösen kanssa sekä Sisustussuunnittelijalle
räätälöidystä PROSTART mentorointipäivästä sisustussuunnittelija Outi Tammen
kanssa.

Sisustussuunnittelijan koulutus (sisältö esitetty edellä)
Sisustusalan yrittäjyys verkkokurssi livewebinaareineen
Sisustussuunnittelijan PROSTART -päivä

Yrittämisen erilaiset muodot ja yrityksen perustaminen
Starttiraha sekä yritystoiminnan rahoitus
Yrittäjän arkisten toimien muistilista
Suunnittelutoimiston perustaminen ja kontaktien luominen
Markkinointi
Suunnitteluprojektin rakenne
Tarjouslaskenta ja aikataulutus
Suunnittelusopimus
Laskutus ja kirjanpito
Itsensä johtaminen
Yrityksen kannattavuus ja vastuullinen toiminta

Sisustussuunnittelijan koulutus yrittäjyyspainotuksella
opintokokonaisuuden sisältö:

SISUSTUSALAN YRITTÄJYYS

Sisustussuunnittelijayrittäjä toimiminen verkkokurssilta saat hyvät perustiedot oman
sisustusalan tai muun luovan alan yrityksen perustamiseen. Kurssiosuus suoritetaan
täysin verkossa mukaansatempaavien opetusvideoiden sekä pienimuotoisten tehtävien
avulla. Opetusvideot ovat kestoltaan 20-40 min. Kurssin loppupuolella voit osallistua
livewebinaariin, jossa pääset kysymään kurssin pääkouluttajalta kysymyksiä sisustusalan
yrittäjyyteen liittyen. Kurssiosuus koostuu yhdestätoista oppitunnista, jotka on jaoteltu
aihealueiden mukaisesti.

Kurssiosuudella perehdyt seuraaviin aihe-alueisiin:

Sisustussuunnittelijan PROSTART -päivän aikana kirkastat oman suunnitteluosaamisesi.
Opit käytänteitä, miten tehdä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa muun muassa
tarjouspyyntöjen, tilaamisten ja logistiikan osalta. Perehdyt oman työkalupakin
rakentamiseen  sekä malli- ja materiaalinäytteiden keräämiseen. PROSTART -päivästä
saat käytännöllisiä vinkkejä ja potkua oman suunnittelutoiminnan aloittamiseen
kokeneen ja innostavan ammattilaisen ohjauksessa. Päivä järjestetään Outi Tammen
suunnittelutoimistolla lähiopetuksena.

 



Sisustussuunnittelijan koulutus: 

Sisustussuunnittelijan koulutus yrittäjyyspainotuksella: 

      3 728 euroa (sis. alv 24%)

      3 980 euroa (sis. alv 24%)

Voit maksaa koulutuksen kertamaksuna, kahdessa erässä, neljässä erässä tai
kuukausimaksuina. Opiskelupaikan varausmaksu 200 € sisältyy hintaan ja se
maksetaan koulutuspaikan vahvistamisen yhteydessä.

K O U L U T U K S E N  H I N T A
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M O N I M U O T O - O P I S K E L U

P O R T F O L I O  T Y Ö N Ä Y T T E E N Ä

Sisustussuunnittelijan koulutus koostuu opintopäivistä, etäopiskelusta ja
itsenäisestä työskentelystä. Koulutukseen sisältyy 26 opetuspäivää, jotka
järjestetään kaksipäiväisinä opintopäivinä keskimäärin kerran kuukaudessa
(pe-la). Yrittäjyyspainoitteiseen opintokokonaisuuteen (opintokokonaisuus 2)
kuuluu lisäksi yrittäjyysverkkokurssi, joka suoritetaan täysin verkossa sekä
sisustussuunnittelijan PROSTART -päivä.

Opetus järjestetään vaihdellen lähi- ja etäopetuksena. 
AJK-Jatkokoulutuksella on käytössä Zoom-ohjelma etäopetuksen järjestämistä
varten. Opintopäivien välissä on noin kuukauden etäopiskelujakso, johon
sisältyy itsenäistä työskentelyä erilaisten suunnittelu- ja piirtä mis tehtävien
parissa.

Sisustussuunnittelijan koulutuksen aikana työstät omaa sisustussuunnittelu-
kohdettasi. Suunnitelmapiirroksista, huonekorteista yms. kokoat
kattavan kodin tilojen suunnitelman portfolioksi, joka toimii osaamistasi
esittelevänä lopputyönä. Portfolio toimii koulutuksen jälkeen hyvänä
työnäytteenä mm. asiakaskontaktien luomisessa.

Opintopäivien välisessä etäjaksolla opiskelet itsenäisesti erilaisten suunnittelu-
ja piirtämistehtävien parissa. Sisustussuunnittelijan koulutuksessa on käytössä
verkko-oppimisalusta Moodle. 



Sirkka Eronen, sisustusarkkitehti           

Erkki Parhamaa, rakennusarkkitehti

Siru Vainio, sisustussuunnittelija

Erja Taipale, valaistus- ja sisustussuunnittelija

Nina Veki, sisustussuunnittelija 

Leni Raita, visualisti, sisustussuunnittelija

Lasse Home, CAD-kouluttaja

Marika Ritala-Mäkinen, sisustussuunnittelija

Piia Jalkanen, muotoilija ja sisustusarkkitehti

Hannu Rinne, perinnemestari

Outi Tammi, sisustussuunnittelija

Tea-Mariia Pyykönen, sisustussuunnittelija

Malla Tapio, sisustussuunnittelija

Anna Piskonen, kestävän kehityksen asiantuntija

Lasse Räihä, sisustusarkkitehti

O P E T T A J A T  
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Osa sisustussuunnittelijan koulutuksen opetuksesta tapahtuu alan
yrityksissä. AJK:lla on useita vakiintuneita yhteistyökumppaniyrityksiä,
jotka antavat sisustussuunnitteluopiskelijoille oman alansa
ammattitietoutta. Tutustumiskäynti- ja materiaaliesittely-yhteistyötä
teemme mm. seuraavien yritysten kanssa: Tikkurila, Teknos, ABL-Laatat,
Contract Deco, Kylpyhuonekeskus ja Topi-keittiöt.
Koronaepidemian aikana tutustumiskäynnit järjestetään pääosin
etäyhteyden kautta webinaareina!

O P I N T O K Ä Y N N I T  Y R I T Y K S I I N

koulutuksen pääopettaja

tekninen piirtäminen

materiaaliopetus

valo-oppi ja valaistussuunnittelu

tekstiiliopetus

luonnospiirtäminen

SketchUp 3D-mallinnus

SketchUp Layout

kalusteet

perinnerakentaminen ja tyylihistoria

asiakkaan kohtaaminen ja prostart

yrittäjyysverkkokurssi

trendit

vastuullisuus ja kestävä kehitys

värioppi



Hakuaika 4.2.2022 alkavaan
koulutukseen päättyy 21.1.2022
Hakuohjeen ja hakulomakkeen
löydät AJK:n nettisivuilta
www.ajk-jatkokoulutus.fi

Aikaisempi alaan liittyvä
koulutus tai kokemus
sisustusalalta katsotaan
hakijalle eduksi. Lisäksi hakijalta
vaaditaan visuaalista
näkemystä. Koulutukseen
valitaan 24 soveltuvinta. 

H A K U A I K A  J A
P Ä Ä S Y V A A T I M U K S E T  

6.9.2019 -
14.11.2020

 HAKUAIKA
21.1.2022 ASTI
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AJK:n sisustussuunnittelijan koulutuksesta
valmistuneiden työnkuvaan sisältyy
monipuolisesti erilaisia sisustussuunnittelutöitä
niin kodin kuin julkisten tilojen parissa.
Valmistuneille tehtyjen kyselyiden mukaan
sisustussuunnittelijan koulutuksen
suorittaminen on vaikuttanut työtilanteeseen
positiivisesti. AJK:sta valmistuneista yli puolet
toimii sisustusalalla sisustusmyyjinä,
sisustussuunnittelijoina ja yrittäjinä.
 
Valmistuttuasi voit liittyä Sissarit Ry:hyn (AJK-
Sisustussuunnittelijat Ry), joka on AJK-
Jatkokoulutuksesta valmistuneiden oma
yhdistys. Yhdistys pyrkii edistämään jäsentensä
ja alan sidosryhmien keskinäistä
verkostoitumista sekä ylläpitämään ja
kehittämään jäsentensä ammattitaitoa.

T Y Ö L L I S T Y M I N E N

6.9.2019 -
14.11.2020

 

91% 
SAI VARMUUTTA

SISUSTUS-
SUUNNITTELUUN
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87% 
SUOSITTELEE
KOULUTUSTA

MUILLE



Iris Heikkonen
iris.heikkonen@ajk-jatkokoulutus.fi
puh. 040 503 3284

Anniina Haavisto
anniina.haavisto@ajk-jatkokoulutus.fi
puh. 050 532 1722

Merita Ikonen
merita.ikonen@ajk-jatkokoulutus.fi
puh. 050 433 5969

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

www.ajk-jatkokoulutus.fi

O T A  Y H T E Y T T Ä
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