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SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry 
 
MISSIO  
SIO on aikaansa seuraava ja kehittyvä etujärjestö, jäsentensä edunvalvoja ja työllistymisen edistäjä  
sekä hyvän lähiympäristön puolestapuhuja.  
 
VISIO  
SIO on halutuin sisustusalan kumppani ja mielipidevaikuttaja kotimaassa ja kansainvälisesti. 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 
ORGANISAATIO JA HALLINTO 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä 
sekä tukea jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä, edistäen rakennetun lähiympäristön suunnittelun hyvää tasoa 
taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
 
Tulevana vuonna yhdistys pyrkii verkostoitumaan entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita 
erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi. Alan koulutuksen lisääntyminen tuo 
jäsenkelpoisuuden tarkastamisen ajankohtaiseksi. Yhteisöllisyyttä kehitetään järjestämällä ekskursioita, 
koulutusseminaareja ja tapahtumia yhteistyössä esimerkiksi Ornamon tai yritysten kanssa. 
 
Jäsenistö 
 
Toimintaa on suunnattava edelleen niin, että jäsenten määrä nousee. 
 
Jäsenistön aktiivisuutta lisätään monipuolistamalla tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Yhdistys järjestää jäsenrekrytointitilaisuuksia Ornamossa, oppilaitoksissa ja alan tapahtumissa. 
 
Yhdistyksen kokoukset 
 
Sääntömääräiset kokoukset järjestetään maaliskuussa ja lokakuussa. Kokouksien yhteyteen pyritään järjestämään 
jäsenistöä kiinnostavaa ohjelmaa, mm. ekskursiot.  
 
Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa. Tarvittaessa useamminkin. 
 
Valiokunnat 
 
Ammattiasiain valiokunta 
Valiokunnan tehtävänä on olla mukana – muiden valiokuntien tavoin – jäsenkelpoisuuden päivittämisessä. 
Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten 
parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen.  
 
Jäsenvaliokunta 
Valiokunta kokoustaa kolme kertaa vuodessa ja ennakko-ohjeistaa hakijoita hakemusliitteistä.  
 
Koulutusvaliokunta 
Valiokunta seuraa alan koulutuksen kehittymistä ja koulutusuudistuksia sekä käy koulutus- ja viranomaistahojen 
kanssa keskustelua alan koulutustasojen selkiyttämisestä. 
 
Juhlatoimikunta 
Vuonna 2018 perustettu juhlatoimikunta jatkaa toimintaansa vuonna 2019. 
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STRATEGINEN TOIMINTA 
 
Viestintä 
 
Sisäinen viestintä 
Viikkotiedotteella on merkittävin rooli Ornamon sisäisessä viestinnässä. Sähköisen viestinnän osuutta muussa 
viestinnässä pyritään lisäämään. Ornamon viikkotiedotteen lisäksi lähetetään siolaisille omaa postia. 
Siolle tehdään oma visuaalinen pohja sähköistä jäsenviestintää varten. 
 
Ulkoinen viestintä 
Viestinnällä tulee jatkossa olemaan tärkeä rooli jäsenten ammattiprofiilin nostamisessa ja ammatti-nimikkeiden 
selkiyttämisessä. Viestinnällä parannetaan alan tunnettuutta ja vahvistetaan järjestön merkitystä sisustusarkkitehtien 
ja kalustesuunnittelijoiden ammatillisena edunvalvojana, palvelujen tuottajana ja tiedon välittäjänä. Toimitamme 
aineistoa mm. Arkkitehtiuutisiin ja Pro Interioriin. 
 
Toiminta 
 
Perustoiminta 
Yhdistyksen perustehtäviin kuuluu ammatillinen edunvalvonta, asiakas-, kumppanuus- ja jäsenpalvelut. 
Ammatillinen edunvalvonta on SIOn ydintehtävä. Se kattaa sekä sisustusarkkitehtien ammattitoiminnan edellytysten 
parantamisen että huonekalusuunnittelijoiden tekijänoikeudellisen aseman vahvistamisen. 
 
Seurataan ja otetaan kantaa ympäristöministeriön A2 – rakentamismääräyskokoelman AA- ja A – vaativuusluokkien 
sisältöä. 
 
Jäsenet voivat liittyä IAET – työttömyyskassaan ja saavat ilmaista lakimiespalvelua. Jäsenhankinnassa painotetaan 
opiskelijajäsenten mahdollisuutta liittyä työttömyyskassaan. SIO ylläpitää monipuolista rekisteriä sekä auttaa 
jäseniä, jäseneksi pyrkiviä ja ulkopuolisia tahoja erilaisissa ammattia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi Ornamo 
huolehtii yleisistä muotoilupoliittisista linjauksista, muotoilualojen yhteisestä edunvalvonnasta, kilpailutoiminnan 
kehittämisestä, yhteisten projektien toteuttamisesta ja yhteisöllisyyden lisäämisestä. Jäsenpalvelut konkretisoituvat 
yhdistyksen vuosittaisen toiminnan kautta. Vakiintuneita jäsenpalveluita kehitetään.  
 
Vuosikirjakalenterin julkaiseminen kuuluu toiminnan edellytyksiin, koska julkaisutoimintaa rahoittaa osaltaan 
toimintaa. Kalenteri on myös merkittävä jäsenetu. Vuoden 2019 Kalenterin ulkoasua ja formaattia kehitetään. 
 
Toimistojäsenyyden näkyvyyttä korostetaan ja mahdollisuutta markkinoidaan jäsenille. 
 
SIO 70 v. 2019 
Järjestetään juhlavuoden aloitusseminaari tammikuussa ja puolipäiväinen seminaari + iltajuhla toukokuussa 2019. 
Käytetään juhlavuoden ilmettä kaikessa SIOn viestinnässä juhlavuoden ajan. 
 
Palkinnot ja apurahat 
Vuoden sisustusarkkitehti ja Vuoden kalustesuunnittelija 2019 julkistetaan keväällä 2019. 
 
Juhlavuoden kunniamerkit jaetaan SIO-juhlavuoden seminaarin yhteydessä toukokuussa 2019. 
 
Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuonna 2019 SIOn 
jäsenelle. Suunnitellaan jakotilaisuus sopimaan juhlavuoden ohjelmaan. 
 
Juhlat 
Pyritään kehittämään juhlien konseptia yhä kiinnostavammaksi. Järjestetään juhlat 2019 seminaaripäivän iltana 
toukokuussa. 
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Matkat ja ekskursiot 
Järjestetään 1-5 ekskursiota kiinnostaviin kohteisiin.  
 
Koulutus 
Seurataan ja viestitään jäsenistöä alan koulutusuudistuksista.  
 
Kansainvälinen toiminta 
Kansainvälistä kanssakäymistä ylläpidetään kuulumalla ja osallistumalla eurooppalaiseen ammattijärjestöön. SIO on 
ECIAn (European Council of Interior Architects) jäsen. Puheenjohtaja tai hallitusjäsen osallistuu mahdollisuuksien 
mukaan yleiskokoukseen. 
 
Yhteistoiminta 
 
AALTO-YLIOPISTO 
xxxxxxxx 
 
SAFA 
Osallistutaan tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin sekä seurataan koulutukseen liittyviä hankkeita  
(Architecture, Art and Design School) ja annetaan lausuntoja. 
 
FISE ja ARK/RAK 
Osallistutaan pääsuunnittelijan pätevyyden toteamislautakunnan (A2) toimintaan. 
 
Design Week 
Mietitään läsnäolo/tulokulma seuraaviin tapahtumiin Habitare, Showroom Helsinki ja ID Helsinki sekä alan 
valtakunnallliset tapahtumat. 
 
Hansel Oy 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
Taloudellinen toiminta 
Pyritään ylijäämäiseen tulokseen.  
 


