Media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkinto - mediapalvelujen toteuttaja
Humanistiset ja taidealat

Media-ala tarvitsee audiovisuaalisen viestinnän osaajia!
Mediapalvelujen toteuttajana työsi ytimessä on tarinan välittäminen yleisölle eri kanavissa. Hallitset media-alalla käytettävät tekniikat ja
osaat soveltaa niitä luovasti työssäsi. Työskentelet osana moniammatillista työryhmää joko moniosaajan tai ammatillisen erityisosaajan
roolissa.
Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Keudassa opiskelet joustavasti ja projektilähtöisesti, opintojesi aikana teet
asiakaslähtöisiä mediatuotteita. Saat käyttöösi alan laitteistot ja uusimmat ohjelmistot. Adoben ohjelmat voit asentaa myös omalle
koneellesi opintojen ajaksi.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Tiimityöskentelytaidot
Luovuus
Tekninen osaaminen

Työllistyminen
Alalle työllistyminen vaatii yrittäjämäistä otetta. Voit työskennellä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistossa, televisiotuotantoyhtiössä,
lehtitalossa, tapahtumatuotannoissa, valokuvausstudiossa tai pelialan yrityksessä - joko freelancerina tai työntekijänä.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön
tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse. Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi
kutsun osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi
vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on keväällä 2021 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Toimipisteiden tutustumispäivät
Järjestämme toimipisteissämme tutkintojen omia tutustumispäiviä. Pääset selaamaan tapahtumia ja ilmoittautumaan niihin PopUp-koulun
kautta (linkit alla).
> Järvenpään tutustumispäivät
> Nurmijärven tutustumispäivät

Koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tietoa Keudan koko koulutustarjonnasta, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Järjestämme
koulutusinfoja kerran kuussa toimipisteissä ja etänä. Tule kuulemaan ja kysymään!

Tutkinnon suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
HUOM! Koulutusoppaassa on virheellisesti Kerava Keskikatu. Koulutus ei ala Keravalla vaan Järvenpään Wärtsilänkadulla.
Päiväkoulutus | Nurmijärvi Lopentie | Järvenpää Wärtsilänkatu
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan
opiskelijaksi.
Päivä-monimuotokoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja päiväsaikaan tapahtuvaa lähiopetusta
oppilaitoksessa. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin
(keskimäärin 2-3 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista
myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.

Opinto-ohjaajat
Järvenpää, Wärtsilänkatu: Ulla-Riitta Kara
Nurmijärvi, Lopentie: Eero Lounela

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa
sinua kohti työelämää.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Media-alan ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Ulla-Riitta Kara
050 430 2753
ulla-riitta.kara@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Eero Lounela
050 432 0425
eero.lounela@keuda.fi

