
Ve
er

a 
Fi

ch
er

a

Kuvallisen ilmaisun koulutuksen esittely / Koulutusalasafari 3.5.2022



MEDIA-ALAN JA 
KUVALLISEN 
ILMAISUN 
PERUSTUTKINTO

• Kuvallisen ilmaisun toteuttaja 
(kuvallisen ilmaisun osaamisala)

• Mediapalvelujen toteuttaja
(av-viestinnän osaamisala)

Tornio

Veera Fichera



AMMATILLISET TUTKINNON OSAT:

Havainnosta piirtäminen 15 osp

Media-alalla toimiminen 15 osp

Kuvan rakentaminen 15 osp

Valokuvataiteen toteuttaminen 15 osp

Kuvataiteen materiaalien ja menetelmien käyttö 30 osp

Teos- tai tuotekokonaisuuden toteutt. ja esille asettaminen 15 osp

Valinnainen tutkinnon osa, TEO 15 osp

Valinnainen tutkinnon osa, TEO 15 osp

Kuvallisen ilmaisun alan ammattikäytännöt, TEO 10-15 osp

yhteensä 145 osp



Valinnaiset tutkinnon osat on 

pääsääntöisesti työpaikalla 

tapahtuvaa oppimista

- oman alan työpaikat ja yritykset

- media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

työtehtävät muun alan työpaikoissa

- tilaustyöt/toimeksiannot

- omat/koulun

Emilia Mäkimaa



Työelämässä 
tapahtuva 
oppiminen

• Työpaikalla voi opiskella ammatillisia 
tutkinnon osia.

• Pääsääntöisesti perusopinnot koululla, 
valinnaiset työelämässä

• Valokuvaukseen liittyviä työpaikkoja, 
esim. valokuvaamot, lehtien 
kuvatoimitukset, valokuvauskeikat

• Julkaisugrafiikkaan liittyviä työpaikkoja, 
esim. mainostoimistot, viestintäosastot, 
eri työpaikat, joissa tarvitaan graafisen 
työn tekijää

• Erilaiset kuvaan ja kuvitukseen liittyvät 
työpaikat ja työtehtävät

Ronja Yrjänheikki



TEO-paikkoja esim:
• lehden kuvatoimitus ja taitto pelialan yritykset

• mainostoimisto / kuvankäsittely, www-sivut, 
mainokset, logot ym. 

• kirjapaino / graaf. työt

• paikallislehdet / kuvaus, ilmoitusten teko ym. 

• Taidemuseot, museot, kulttuuritoimistot

• eri työpaikat / esitteiden, julisteiden, nettisivujen, 
logojen, näyttelyiden suunnittelu

• kuvitustyöt

• valokuvausliikkeet

Ronja Yrjänheikki

Työpaikalla opiskeltavia tutkinnon osia ovat esim.
Julkaisutuotannossa toimiminen
Valokuvatuotanto
Kuvallisen alan ammattikäytännöt
jne.



Muita valinnaisia, esim.:
• Pelituotteen tekeminen 15 osp. 
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp – muiden opintojen ohessa vuoden

aikana
• av-viestinnän osaamisalan tutkinnon osia
• Lapin AMK:n väyläopinnot

Mia Raudanjärvi



YHTEISET TUTKINNON OSAT: yht 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen:
• Äidinkieli 4 osp
• Ruotsi 1
• Englanti 3

• Englanti valinnainen 1-3
• toiminta digitaalisessa ympäristössä 2

• Toim. digit.ymp valinnainen 3
• taide ja luova ilmaisu 1

Matemaattis-luonnostieteellinen osaaminen:
• matematiikka+sovelt. 4
• FyKe 2

Yhteiskunta-ja työelämäosaaminen:
• Yhteiskunnassa ja kansal. Toimiminen 2
• työelämässä toimiminen 2

• Työelämässä toim valinnainen 1-3
• opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1

• Opiskelu- ja urasuunn.valm val 2
• yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
• Tyky 2
• kestävän kehityksen edistäminen 1

Yhteisiä tutkinnon osia on:
pakollisia 26 osp ja
valinnaisia 9 osp
-> yhteensä 35 osp



Havainnosta 
piirtäminen

Media-alalla 
toimiminen

Kuvan 
rakentaminen YTO 1

Valokuvataiteen 
toteuttaminen

Kuvataiteen materiaalien ja 
menetelmien käyttö

Teos- tai 
tuotekokonaisuuden 
toteuttaminen ja esille 
asettaminen

YTO 2 Valinnainen 
tutkinnon osa

Valinnainen 
tutkinnon osa

Valinnainen 
tutkinnon osa

Peruskoulusta tulevien polku:

1. vsk

3. vsk

2. vsk

huom. kesäopinnot



Havainnosta 
piirtäminen

Media-alalla 
toimiminen

Kuvan 
rakentaminen

Valokuvataiteen 
toteuttaminen

Kuvataiteen 
materiaalien ja 
menetelmien käyttö

Teos- tai 
tuotekokonaisuuden 
toteuttaminen ja esille 
asettaminen

Jatkuvan haun kautta tulevat (toinen tutkinto tai osia jo suoritettu):

1. vsk

3. vsk

2. vsk

- kesäopinnot
- jokaiselle oma suunnitelma

• Kuvataiteen 
materiaalien ja 
menetelmien käyttö

• valinnainen
• (yto tarvittavilta osin)

Valinnainen 
tutkinnon osa

Valinnainen 
tutkinnon osa



Ammatti-
lukio

HOKS

Wilma Itslearning

Teams

Onedrive
Adobe CC

Office 365



Asuntola

• https://opiskelijalle.lappia.fi/tornion-asuntola/

Opinnoissa tukena esim.

- Ammatillisissa opinnoissa ohjaaja
- Yhteisessä tutkinnon osissa oppimispajan erityisope 
- opiskeluvalmiusope

https://opiskelijalle.lappia.fi/tornion-asuntola/


Media-alan ammattitutkinto, 
valokuvauksen osaamisala

https://www.lappia.fi/kurssi/media-alan-
ammattitutkinto-valokuvauksen-osaamisala/

- 150 osp
- kesto n. 1,5 v
- monimuotokoulutus
- valokuvauksen tuotantoprosessit, 

kuvankäsittely, henkilökuvaus, 
kuvajournalismi, mainos- ja 
tuotekuvaus…

https://www.lappia.fi/kurssi/media-alan-ammattitutkinto-valokuvauksen-osaamisala/


Koulutukseen hakeminen –
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 
kuvallisen ilmaisun osaamisala

• Yhteishaussa kuvallisen ilmaisun koulutukseen 
haetaan osaamisalalle

• Jatkuvan haun kautta voi hakea ympäri vuoden 
-> www.lappia.fi -> koulutukset

• Hakuun kuuluu ennakkotehtävä sekä 
haastattelu

• Media-alan ammattitutkinto: jatkuvan haun 
kautta, hakuaika 4.5. - 22.8.2022

Päivi Kilpelä

http://www.lappia.fi/
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