Taideteollisuusalan perustutkinto

[vc_row][vc_column][vc_message]Voit hakea jatkuvassa haussa milloin vain ja aloittaa opinnot
päääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Teatteritekniikan artesaaniksi voi hakea myös
yhteishaussa 2021.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557749012323{margintop: -25px !important;}”][vc_column]

Artesaani (Sisustusala)
Sisustusalan osaamisala
[vc_column_text]Sisustusalan artesaani osaa suunnitella ja toteuttaa sisustuksia koteihin ja yrityksiin. Hän voi
toimia valmistus-, myynti-, suunnittelu- tai asiakaspalvelutehtävissä mm. sisustus- tai rakennusalan yrityksissä,
sisustussuunnittelutoimistoissa, sisustus- tai lahjatavaraliikkeissä, huonekalu- tai tekstiilialan yrityksissä tai
itsenäisenä yrittäjänä.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557747855749{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Taideteollisuusalan opinnot sisältävät kulttuuriosaamista, tuotteen tai tilan suunnittelua ja kädentaitojen
harjoittelua. Sisustusalan opinnoissa opiskellaan tunnistamaan ja käyttämään alan tyypillisimpiä materiaaleja
ja työvälineitä. Tutkinnon suorittanut tuntee alan säädökset ja osaa työskentelyssä huomioida tilojen
suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät laatuvaatimukset.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Työ edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, kätevyyttä ja esteettisyyden tajua.
Terveydelliset kuormitukset kulttuurialan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä kuntoa ja
hyvää psyykkistä tasapainoa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Suunnittelee ja toteuttaa sisustuksia ja sisustustuotteita, rakentaa näyttelyitä, toimii asiakaspalvelussa tai
myyntitehtävissä. Työpaikkoina voivat olla näyttelyt, museot, muut julkiset tilat ja yksityiskodit, huonekalu-,
sisustus- ja rakennustarvikeliikkeet.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557748389747{margin-top: -25px
!important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557748974893{margin-top: -25px !important;}”][vc_column]

Artesaani (Teatteritekniikka)
Tuotteen valmistuksen osaamisala
[vc_column_text]Teatteritekniikan artesaani työskentelee teattereissa, oopperoissa, museoissa ja alan
yrityksissä. Työtehtäviä on mm. esineiden ja tarpeiston valmistus tai lavasterakentaminen. Hän voi toimia myös
itsenäisenä yrittäjänä.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row
css=”.vc_custom_1557749062090{margin-top: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan opintoihin kuuluu teatteri- ja näyttelyesineiden, tarpeiston,
puvustuksen sekä oman alan tuotteiden suunnittelua ja valmistamista eri menetelmin. Opiskelija opiskelee
alan säädöksiä ja laatumääreitä. Hän huomioi työskennellessään kestävän kehityksen ja työssä tarvittavat
materiaalit. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia,
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hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten
kanssa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Terveydelliset kuormitukset kulttuurialan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä kuntoa ja
hyvää psyykkistä tasapainoa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Valmistaa tuotteita toisen suunnitelmien pohjalta. Suunnittelee ja valmistaa itse omia käsityötuotteita.
Työskentelee erilaisissa kulttuurialan tehtävissä. Työpaikkoina voivat olla taidemuseot, teatterit, oopperat,
alan yritykset, ohjaus- ja neuvontajärjestöt tai itsenäisenä
yrittäjänä.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557748389747{margin-top:
-25px !important;}”][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”
css=”.vc_custom_1580889017265{margin-top: -25px !important;}”][vc_column]

Artesaani (Puusepänala)
Tuotteen valmistuksen osaamisala
[vc_column_text]Puusepänalan osaamisalalla valmistunut voi toimia yrittäjänä tai puusepänalalla tuotteiden
suunnittelu- ja valmistustehtävissä. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja
valmistusmenetelmät. Hän tuntee alan säädökset, käytäntöjä, kestävää kehitystä ja puumateriaalien käsittelyn
voidakseen valmistaa puusepäntuotteita
asiakkaille.[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes”][vc_column
css=”.vc_custom_1557748347522{margin-top: -25px !important;}”][vc_column_text]

Opintojen sisältö
Puusepänalan osaamisalalla opiskellaan oman osaamisen dokumentointia ja markkinointia. Puusepänalan
artesaaniopinnoissa opiskellaan puusepänalan tuotteen suunnittelemista ja valmistamista asiakkaalle.
Opiskelija opiskelee puu- ja levymateriaalien sekä peruspintakäsittelyaineiden käyttämistä
työssään.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sopivuus alalla toimimiseen
Työ edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, kätevyyttä ja esteettisyyden tajua. Terveydelliset kuormitukset
kulttuurialan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä kuntoa ja hyvää psyykkistä
tasapainoa.[/vc_column_text][vc_column_text]

Mitä tekee
Suunnittelee ja toteuttaa puusepäntuotteita asiakkaille. Työpaikkoina voivat olla puusepänalan yritykset. Hän
voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Puusepänalan artesaaniksi valmistunut voi toimia ohjaustoiminnassa,
teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja
huoltotehtävissä.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1557748505639{margintop: -25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]
Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
[/vc_column_text][vc_btn title=”Hae koulutukseen” style=”ﬂat” shape=”square” color=”info”
link=”url:https%3A%2F%2Fsamiedu.inschool.ﬁ%2Fbrowsecourses|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row
equal_height=”yes”][vc_column][vc_cta h2=”Lisätiedot”]Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Lisätietoja tutkinnon sisällöstä löydät
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Tutustu myös [/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row
disable_element=”yes”][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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