Taideteollisuusalan perustutkinto - artesaani
Humanistiset ja taidealat

Innovatiivisia ratkaisuja ja esteettistä osaamista!
Artesaanina, sisustusalan ammattilaisena, loihdit kauniita ja viihtyisiä tiloja – pintaremonteista suuriin kokonaisuuksiin. Teet
sisärakennustöitä, saneerauksia, remontointia ja suunnittelet erilaisia sisustusratkaisuja. Osaat rakentaa ja tuunata asioita itsenäisesti,
tunnet sisustusmateriaalit ja yleisimmin käytetyt työmenetelmät. Lisäksi osaat hyödyntää erilaisia suunnitteluohjelmia ja sovelluksia, kuten
SketchUp, AutoCad ja 3D-työkalut.
Kannustamme sinua opinnoissasi luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Keudassa pääset harjoittamaan taitojasi monipuolisesti erilaisissa
työkohteissa. Pääset hyödyntämään työssäsi lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostinteknologiaa. Lisäksi voit täydentää osaamistasi esim. saman
katon alta löytyvillä puualan opinnoilla.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Hyvät kädentaidot
Huolellisuus ja tarkkuus
Luovuus ja visuaalisuus

Työllistyminen
Sisustusalan artesaanina työskentelet erilaisissa rakennus- ja saneerausalan yrityksissä, sisustusrakennus- ja sisustustarvikemyymälöissä
tai neuvonta- ja palvelutehtävissä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Valitse joko "Hakulomake" tai "Hakulomake
oppisopimukseen" sen mukaan, kumpaan toteutustapaan haet.
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 myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on 18.2.-10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Järvenpää Wärtsilänkatu
Toiminnalliset pajapäivät:
8.10.2019 klo 9-14
19.11.2019 klo 9-14
14.1.2020 klo 9-14
11.2.2020 klo 9-14
3.3.2020 klo 9-14
Ilmoittautuminen Wärtsilänkadun pajapäiviin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.
Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon voi suorittaa joko päivä-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös
koulutus- tai oppisopimuksella.

Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut
valitaan opiskelijaksi.
Monimuotokoulutus 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 (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään 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.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

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.
Opiskelijalle tulee kustannuksia työkalupakista (n. 150 €), satunnaisia matkakustannuksia opintokäynneistä ja materiaalimaksuja itselle
tehtävistä tuotteista.
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.

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:
Taideteollisuusalan 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

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

Opettaja
Aki Koski
0400 434 376
aki.koski@keuda.fi

