
TAIDETEOLLISUUS

Taideteollisuusalan  
erikoisammattitutkinto
Käsityön tekemisen osaamisala  |  Käsityömestari

Hakuaika: Jatkuva haku

Laajuus:
Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on 1–2 vuotta, 
henkilö kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Kohderyhmä:
Taideteollisuusalan ammattilainen, jolla on taideteollisuusalan perus- tai ammattitutkinto tai 
vastaava osaaminen. Tarjoamme sinulle koulutusta ja työtiloja. 

Käsityömestarin tutkintokoulutuksessa voit:
 • syventää ammatillista osaamistasi 
 • opiskella tutkintotavoitteisesti 
 • tuottaa taideteollisuusalan monipuolisia tuotteita 
 • tuottaa palveluita ja ohjaustoimintaa 
 • hakea uusia ideoita tuotteistamiseen ja yrittäjyyteen 
 • kehittää yritystoimintaasi ja luoda uusia verkostoja   
 • opiskella oppisopimuskoulutuksella työsuhteessa tai yrittäjänä

Osaamisala voidaan suorittaa vapaasti miltä tahansa taideteollisuusalan alueelta, joilla ei ole 
muuta sopivaa osaamisalaa. Koulutus painottuu valinnan mukaan taideteollisuusalan tuote-, 
nukke-, paperi-, neulemuotoiluun, käsityön ohjaukseen tai kiertotalouteen sekä yrittäjyyteen. 
Koulutuksen aikana verkostoidutaan kulttuurialan osaajien ja yrityselämän kanssa. 

Vaatimukset hakijalle:
Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla Taideteollisuusalan perus- tai ammattitutkinto suoritet-
tuna. Haussa otetaan huomioon myös vastaavat tiedot omaavat hakijat. Hakemuksesi saa-
vuttua sinuun ollaan yhteydessä ja kutsutaan haastatteluun. Haastattelukutsut puhelimitse tai 
sähköpostilla. 

Ammatin ja koulutuksen kuvaus:
Käsityömestari osaa suunnitella ja valmistaa taideteollisuusalan tuotteita sekä tuotteistaa 
palvelu muotoilua ja ohjaustoimintaa. Käsityömestari työskentelee yrittäjänä, ammatin-
harjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa. Työssä näkyy mestaritason 
ammattitaito.



Koulutuksessa voi toteuttaa ideoita, verkostoitua eri sidosryhmien kanssa, valmistaa tuotteita ja 
palveluita asiakaslähtöisesti yksityishenkilöille, yrityksille tai yhteisöille. Koulutuksen aikana voi 
osallistua messu- ja myyntitapahtumiin tai näyttelyihin. 

Koulutus on monimuotokoulutusta ja kestää 1–2 vuotta riippuen henkilökohtaisesta opiskelu-
suunnitelmasta.

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon 180 osp,  
tutkintorakenne:
Käsityöntekemisen osaamisalan pakollisten tutkinnon osien laajuus on 90 osp 
 • Tuotteistaminen 
 • Mestarityön valmistaminen

Valinnaisten tutkinnon osien laajuus on 90 osp 
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen 
 • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen

Opiskelumuodot:
Taideteollisuusalan ammattitutkinto toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus voi olla 
päätoimista tai sivutoimista opiskelua, opiskelua työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena  
työsuhteessa tai yrittäjänä.

Jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan henkilökohtainen oppimispolku, jossa huomioidaan 
aiempi ammattitaito ja työkokemus. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhankintaa 
ja ohjattua etäopiskelua, verkko-opetusta ja työssäoppimista. 

Kustannukset:
Koulutusmaksu 550 € + materiaalit.

Katso:
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon perusteet: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685457/reformi/tiedot

Käsityön tekemisen osaamisala: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4685457/reformi/sisalto/5945298

Paikkakunta:
Jyväskylä

Lisätietoja
tarja.muukkonen@ksl.fi | 050 594 2951 
mari.tuimala@ksl.fi | 044 5510243 
maire.valkonen@taitokeskisuomi.fi | 050 4321943

HAE KOULUTUKSEEN 
https://ksl.inschool.fi/browsecourses
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