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

Opiskele visuaalisuudesta valttikorttisi!
Kuvallisen ilmaisun toteuttajana tunnet media-alan toimintaympäristön. Valitset opintojesi alussa suuntautumisesi kolmesta eri
vaihtoehdosta: graafinen suunnittelu, kuvataide tai valokuvaus. Valmistuttuasi omaat graafisen suunnittelun perusteet, tunnet kuvataiteen
materiaalit ja menetelmät tai hallitset valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet. Graafisen suunnittelun ja valokuvauksen työssä yhdistät
visuaalista ilmaisua ja uutta teknologiaa sekä osaat toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun eri tehtävissä.
Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun Keudan Pekka Halosen akatemiassa, idyllisen Tuusulan Rantatien tuntumassa. Opintojen aikana
pääset mukaan oppilaitoksen ulkopuolisiin projekteihin sekä valmistuvien opiskelijoiden yhteisnäyttelyihin, joissa voit harjoitella yrittäjänä
toimimista ja hankkia ammattitaitoa harjoitusyrityksessä. Pääset myös verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Sosiaalisuus
Visuaalisuus
Kiinnostus maailmaa kohtaan

Työllistyminen
Graafiseen suunnitteluun erikoistuneena voit työskennellä mainostoimistossa, sanoma- ja aikakauslehdissä tai eri yrityksissä ja
organisaatioissa viestinnän ammattilaisena. Työtehtävät painottuvat sähköiseen ja painettuun mediaan.
Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa sinulle tarjotaan valmiuksia jatkaa työskentelyä alalla itsenäisenä taiteilijana tai kuvataiteilijoiden
assistenttina. Voit myös työllistyä muille aloille, joissa tarvitaan visuaalisen ilmaisun taitoja esim. suunnittelutehtävissä.
Valokuvauksen valittuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimeksiantajina ovat mm. erilaiset lehdet,
mainostoimistot, yritykset ja yhdistykset sekä yksityiset ihmiset (esim. hääkuvaukset).

Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus | Tuusula Pekka Halosen akatemia
Lähiopetus pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Monimuotokoulutus | Tuusula Pekka Halosen akatemia
Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja sekä päivä- ja ilta-aikaan tapahtuvaa
lähiopetusta oppilaitoksessa. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme kaikki hakijat ohjauspäivään sähköpostitse. Jos
haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on keväällä 2022 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Koulutusinfot ja tutustumispäivät
Keudan yleiset koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tarvitsemasi tiedot koulutuksista, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Tilaisuus sopii sinulle
erityisesti silloin, kun vasta mietit sopivaa alaa tai haluat esimerkiksi vertailla erilaisia tutkintoja. Infossa kuulet myös mitä
oppisopimuskoulutus on ja miten opinnot pääsee aloittamaan. Tule kuulemaan ja kysymään!

Toimipistekohtaiset tutustumispäivät ja koulutusinfot
Toimipisteiden tutustumispäivät sopivat sinulle, kun haluat tutustua tiettyyn koulutukseen tai toimipisteeseen. Keväällä 2021
toimipisteiden tarjontaan pääsee tutustumaan virtuaalisten koulutusinfojen kautta.
Lisätietoa yleisistä koulutusinfoista ja toimipisteiden tutustumispävistä löydät osoitteesta www.keuda.fi/infot.

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
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.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista myös koulutus- tai oppisopimuksella.

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.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulee kustannuksia oppilaitoksen perimästä materiaalimaksusta (50 €/vuosi), materiaalikuluista, ulkoisesta levyasemasta (n.
100 €) ja projekteista aiheutuvia satunnaisia matkakuluja.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Työelämään ja jatko-opintoihin liittyvä
ohjaus kulkee punaisena lankana läpi opintojesi aina hakeutumisesta alkaen. Lisäksi me Keudassa haluamme tukea sinua koulutus- ja
urapolullasi myös valmistumisen jälkeen. Valmistuttuasi voit liittyä mukaan Keudan alumnitoimintaan, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia
verkostoitumiseen.
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
Pekka Halosen akatemia, Tuusula
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Opinto-ohjaaja
Marja Friberg
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marja.friberg@keuda.fi

Koulutusassistentti
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050 309 9649
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