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Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto luo teknisten tieteiden,
kauppatieteiden ja taideteollisen alan korkeakouluista uuden
tiede- ja taideyhteisön. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo
mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan
opetukseen ja tutkimukseen.
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu on muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen ja taiteen
kansainvälinen ja arvostettu korkeakoulu.
www.aalto.fi
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Dekaanin tervehdys

Luovien alojen osaajat ovat tärkeässä roolissa, kun rakennamme yhteistä tulevaisuuttamme. Taideteollisen korkeakoulun tunnuslause ”Pro Arte Utili – Hyödyllisen taiteen
puolesta” laajentuu nykypäivän maailmassa kestävän tulevaisuuden haasteeksi. Tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan
palveluun ja käyttäjälähtöisyyteen erikoistuneita osaajia,
jotka ottavat työssään huomioon ihmisläheisen ympäristön,
ekologisuuden sekä ihmisen ja luonnon välisen tasapainon.
Taiteen ja muotoilun koulutus antaa näihin haasteisiin hyvät
eväät.
Meillä kansainvälisyys, poikkitieteellisyys ja monialaisuus ovat arkipäivää. Panostamme opiskelijakeskeiseen
kulttuuriin, jossa korostetaan ryhmässä toimimista, keskustelutaitoa ja tekemällä oppimista. Vahvan käytännöllisen ja
taiteellisen ammattitaidon lisäksi saat korkeakoulusta mukaasi elinikäisiä ystävyyssuhteita ja verkostoja. Tervetuloa
mukaan muuttamaan maailmaa!
Helena Hyvönen

- Professori, johtava dekaani,
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
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Aalto-yliopiston
Taideteollisessa korkeakoulussa
suoritettavat tutkinnot
Taideteollisen korkeakoulun tutkintojärjestelmän mukaisesti korkeakoulussa voidaan perusopintoina suorittaa taideteollisen alan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä
perusopintojen jälkeisinä opintoina jatkotutkinto.
Taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja ovat:
1.
2.
3.

taiteen kandidaatin tutkinto, joka on kolmivuotinen
alempi korkeakoulututkinto;
taiteen maisterin tutkinto, joka on viisivuotinen ylempi
korkeakoulututkinto; ja
taiteen tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto.

Tutkintojen laajuus määritellään opintopisteinä. Yhden lukuvuoden kokopäiväiset opinnot tarkoittavat keskimäärin 60
opintopistettä.
Tässä hakuoppaassa on hakuohjeet kolmivuotisiin taiteen
kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin.
Taiteen kandidaatin tutkinto (TaK)

Taiteen kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle taideteollisen
alan ammattitehtävien edellyttämä teoreettinen, tiedollinen,

taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito sekä valmius
itsenäisesti hoitaa taideteollisen alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä. Lisäksi koulutus sisältää taideteollisen alan
tutkimuksen perusteet. Se antaa valmiudet alan kehityksen
seuraamiseen ja taiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.
Tutkintoon sisältyy koulutusohjelman alaan kuuluvia
perus- ja aineopintoja. Perusopinnot koostuvat taideaineista, taiteen ja taideteollisuuden historiasta, taideteollisen
alan suunnittelun, tutkimuksen, metodiikan ja metodologian perusteista sekä kieliopinnoista. Aineopintoihin kuuluu
ammatillisia perusteita, menetelmiä ja keskeisiä aihepiirejä
käsitteleviä opintojaksoja. Sivuaineopintoina opiskelija voi
ottaa opinto-ohjelmaansa sopivia aineopintoja myös korkeakoulun toisista koulutusohjelmista tai muista tiede- ja taidekorkeakouluista kotimaassa tai ulkomailla.
Taideteollisessa korkeakoulussa taiteen kandidaatin
tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneilla opiskelijoilla on oikeus ilman erillistä karsintaa jatkaa opintojaan koulutusohjelmaansa vastaavalla alalla ylempään eli taiteen maisterin
tutkintoon johtavissa opinnoissa.
Taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin voidaan hyväksyä suomea tai ruotsia puhuva henkilö
(opetuskielinä suomi ja ruotsi).
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Opiskelu
Taideteollisessa korkeakoulussa
Opiskelu Taideteollisessa korkeakoulussa on kokopäiväistä opintotuen piiriin kuuluvaa opiskelua. Opinnot koostuvat
luennoista, harjoitustöistä ja opiskelijan omatoimisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetusta annetaan yleensä pienryhmissä ja opiskelijat saavat myös henkilökohtaista ohjausta.
Osa opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia tai vapaasti
valittavia opintojaksoja.
Opintoihin tulee sisällyttää kansainvälinen jakso. Suositeltavin suoritusmuoto on vaihto-opiskelu ulkomaisessa
yliopistossa.
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

AYY on keskeinen kumppani opiskelijoiden arjessa. Se on
mukana kehittämässä koulutuksen laatua ja koko Aaltoyliopistoa. AYY huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta
yliopistolla ja tarjoaa opiskelijoille liikunta-, hyvinvointi- ja
kulttuuripalveluita, tukea opiskeluun ja asunnon tuhansille
Aalto-opiskelijoille. Lukuisat tapahtumat ja yli 150 eri yhdistystä takaavat, että opiskelijalla riittää vapaa-aikanakin
tekemistä.
Lisätietoja: www.ayy.fi
Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry.

TOKYO ry on Taideteollisen korkeakoulun entinen ylioppilaskunta, nykyään korkeakoulun kaikki alat yhteen kokoava
yhdistys. TOKYOn toiminnan ytimenään on vaikuttaa taideopiskelijoiden asemaan ja asioihin Aalto-yliopistossa, sen
ylioppilaskunnassa ja koko yhteiskunnassa. TOKYOn tehtävänä on tehdä maailmasta parempi paikka Taideteollisen
korkeakoulun opiskelijoille ja tuoda heitä yhteen. TOKYO
tarjoaa ja jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi mm. Torsolehden, tapahtumia ja juhlia, vuosittain ilmestyvän Designkalenterin, tukea opiskeluun sekä tarvittaessa apua esimerkiksi opintososiaalisissa asioissa. TOKYOn toimisto sijaitsee
Taideteollisen korkeakoulun kellarikerroksessa, TOKYOn
omistaman kasvisravintola Kipsarin vieressä.
Lisäinfoa: www.tokyoinfo.fi
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Valintojen
aikataulu
7.3.–12.4.2011 klo 16.15 Hakuaika
31.5.–1.6.2011 Elokuvataiteen koulutusohjelman haastattelut

Henkilökohtaisen haastattelun kesto on n. 15 min joko ti 31.5.
tai ke 1.6. Haastatteluajat ilmoitetaan kutsukirjeessä. Haastattelun tulokset ovat nähtävillä korkeakoulun sisääntuloaulassa viimeistään keskiviikkona 1.6. klo 19.00. Tulosten
perusteella osa haastatelluista hyväksytään valintakokeen
toiseen osaan.
Valintakokeiden 2. osa Taideteollisessa korkeakoulussa

Ma–ti 6.–7.6.2011 klo 8.00 – 17.00 muut, paitsi teollisen muotoilun koulutusohjelma.
Ma-ti 6.–7.6.2011 klo 8.00 – 17.00 ja ke 8.6.2011 klo 9.00 - 18.00
teollisen muotoilun koulutusohjelma. Teollisen muotoilun
koulutusohjelman valintakoe on kaksiosainen.
Valintakokeiden 3. osa Taideteollisessa korkeakoulussa

Kaikkien muiden paitsi kuvataidekasvatuksen, teollisen
muotoilun ja valokuvataiteen koulutusohjelman valintakokeiden 3. osa on kolmipäiväinen ja se järjestetään ke–pe
8.-10.6.2011. seuraavasti:
ke klo 9.00 – 18.00
to ja pe klo 8.00 – 17.00
Valintojen 3. osa on kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa yksipäiväinen ja se järjestetään ke 8.6. klo 9.00–18.00.
Valintojen 3. osa on valokuvataiteen koulutusohjelmassa
kaksipäiväinen ja se järjestetään
ke 8.6. klo 9.00–18.00 ja
to 9.6. klo 8.00–17.00
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Valintamenettely
(Huom. kaikki hakijat! Lukekaa huolellisesti läpi sivut 10-14.)

Opiskelijavalinta koulutusohjelmiin tapahtuu kaksi- tai kolmiosaisen valintakokeen kautta.
Kunkin osan välissä suoritetaan karsintaa. Elokuvataiteen koulutusohjelmassa suoritetaan lisäksi haastattelu ensimmäisen osan jälkeen, jonka perusteella osa hakijoista hyväksytään valintakokeiden toiseen osaan.

1.

2.

Valintakokeen ensimmäinen osa

Valintakokeen ensimmäisen osan muodostaa hakulomakkeen palauttaminen ja ennakkotehtävien (tai avoimen yliopiston suorituksiin perustuvalla hakuperusteella hakevilla
työnäytekansion) arviointi.
Valintakokeen ensimmäisessä osassa:
1. Täytä ja palauta hakulomake osoitteessa www.yliopistohaku.ﬁ.
2. Lähetä tarvittaessa hakuperusteen mukaiset todistusjäljennökset Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.
3. Lähetä ennakkotehtävät Taideteollisen korkeakoulun
Hakijapalveluihin.
Huomioithan, että hakemusten tulee olla perillä viimeistään
klo 16.15 viimeisenä hakupäivänä.
Ennakkotehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintakokeen seuraavaan osaan.
Hakukelpoisuus
Hakuperusteena oleva tutkinto tai opinnot

Valitse vain yksi hakuperuste.
Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon, siihen rinnastettavan ulkomaisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon, voit hakea ainoastaan hakuperusteella 1. Jos olet
suorittanut sekä ylioppilastutkinnon tai muun siihen rinnastettavan tutkinnon (ks. edellä) että jonkin hakuperusteiden
2-6 mukaisen tutkinnon, merkitse hakuperusteeksi ylioppilastutkinto.
Jos olet suorittanut useamman kuin yhden hakuperusteissa mainituista tutkinnoista, mutta et ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai muuta siihen rinnastettavaa tutkintoa,
merkitse hakuperusteeksi vaativin suorittamistasi tutkinnoista.
Taideteolliseen korkeakouluun on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:

3.
4.

suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto (IB), Eurooppalainen ylioppilastutkinto/European Baccalaureate -tutkinto (EB) tai
Reifeprüfung-tutkinto (RP)
vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto
tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tai näyttötutkintona ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto
tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi
tutkinto
ammattikorkeakoulututkinto (AMK)
ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Hakija on kelpoinen hakemaan myös seuraavilla opinnoilla:
5.

Taideteollisen korkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opinnot
Voit hakea tällä perusteella, jos sinulla on vähintään 25
op/15 ov Taideteollisen korkeakoulun avoimessa yliopistossa suoritettuja opintokokonaisuuksia koulutusohjelmasta, johon haet.

6.

Muutoin edellä mainittuja opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet
Hakemukseen tulee liittää jäljennökset koulu-, työ- ja
kurssitodistuksista sekä harrastuneisuudesta, joilla
hakija katsoo olevan merkitystä valinnan suhteen ja
jotka osoittavat hakijalla olevan edellä mainittuja opintoja vastaavat tiedot ja taidot. Tällä hakuperusteella
hakevien oikeudesta osallistua valintakokeen toiseen
osaan päättävät koulutusohjelman valintaryhmä ja Hakijapalvelut yhdessä.

Korkeakoulukelpoisuuden osoittavat liitteet

Hakulomakkeella on lueteltu kaikki korkeakoulukelpoisuuden osoittavat liitteet, jotka sinun tulee lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Todistusten tulee olla suomen-,
ruotsin- tai englanninkielisiä. Jos alkuperäinen todistus on
jollain muulla kuin em. kielellä, tulee käännösten olla virallisen kielenkääntäjän tekemiä.
Hakijan tulee tuoda mukanaan valintakokeen toiseen
osaan hakuperusteensa mukaiset alkuperäiset todistukset
tarkistusta varten. Lisäksi kuvataidekasvatuksen tai teollisen muotoilun koulutusohjelmaan hakevien on tuotava
mukanaan lukion (toisen asteen) päättötodistus pisteytystä
varten. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan hakevat
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tuovat myös kopion mahdollisesta kuvataiteen tai median lukiodiplomista. (ks. Tehtävien arviointi, s. 12).
Huomaa erityisesti, että: Sinun ei tarvitse lähettää todistuskopiota ylioppilastodistuksestasi, jos olet saanut tutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen. Jos ylioppilastutkintosi
on tätä vanhempi, lähetä tutkintotodistuksen kopio Korkeakoulukelpoisuuden osoittavat liitteet -kohdassa mainittuun
osoitteeseen. Kevään 2011 abiturienttien tulee merkitä hakulomakkeessa hakuperusteeksi ylioppilastutkinto. Kevään
2011 ylioppilaskirjoituksia koskevat tiedot saadaan suoraan
ylioppilastutkintolautakunnalta.
Jos haet muun tutkinnon perusteella (esim. IB-, EB- tai
RP-tutkinto, ammatillinen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai ulkomainen koulutus), lähetä kopio tutkintotodistuksestasi Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.
Kevään 2011 IB-, EB- tai RP-abiturienttien tulee merkitä
hakulomakkeessa hakuperusteeksi em. tutkinto. Tullessaan
hyväksytyksi hakijan tulee lähettää oikeaksitodistettu kopio
tutkintotodistuksestaan Taideteolliseen korkeakoulun Hakijapalveluihin 20.7.2011 mennessä.
Jos haet Taideteollisen korkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintojen perusteella, Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin on toimitettava Taideteollisen korkeakoulun
avoimen yliopiston opintosuoritusrekisteriote. Tällä hakuperusteella haettaessa hakija toimittaa Taideteolliseen korkeakouluun työnäytekansion (portfolion), joka korvaa ennakkotehtävät.
Jos haet hakuperusteella 6 (”Muutoin edellä mainittuja
opintoja vastaavat perustiedot ja valmiudet”), Aalto-yliopiston hakijapalveluihin on toimitettava sellaisten opiskeluja työtodistuksien sekä mahdollisten lisäselvitysten kopiot kahtena kappaleena, joiden perusteella voidaan arvioida
onko hakijalla opintoja varten tarvittavat perustiedot.
Liitteiden toimitusohje

Kirjoita kaikkiin tarvittaviin liitteisiin henkilötunnuksesi,
koulutusohjelma johon haet ( jos haet elokuvataiteen tai lavastustaiteen koulutusohjelmaan, merkitse myös suuntautumisvaihtoehto) sekä kirjainlyhenne ”TaK” (taiteen kandidaatti).
Lähetettävien kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja, hakijaa pyydetään erikseen tuomaan mukanaan valintakokeeseen hakuperusteensa mukaiset alkuperäiset todistukset tarkistusta varten.
Liitteiden palautusaika päättyy 19.4.2011. klo 16.15.
Liitteiden toimitusosoite:
Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11100
00076 AALTO
Kielitaitovaatimukset

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin
voidaan hyväksyä suomea tai ruotsia puhuva henkilö (opetuskielinä suomi ja ruotsi). Jos hakijan äidinkieli on suomi
tai ruotsi, hänen ei tarvitse suorittaa kielitaitotutkintoa. Kielitaitotutkintoa ei myöskään tarvitse suorittaa, jos hakija on
suorittanut hakuperusteenaan olevan tutkinnon suomeksi
tai ruotsiksi. Edellytetään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 3-4. (Ks. Liitteiden toimitusohje edellä.)

Hakulomakkeen täyttäminen

Hakulomake täytetään osoitteessa www.yliopistohaku.ﬁ.
Osoitteenmuutokset

Osoitteenmuutoksista on ehdottomasti ilmoitettava hakuaikana www.yliopistohaku.ﬁ -sivujen kautta. Hakuajan päättymisen jälkeen osoitemuutoksista on ilmoitettava välittömästi Hakijapalveluihin, hakuinfo-taik@aalto.ﬁ, puh. 050 314
1555 ja 050 522 3296.
Koulutusohjelma

Voit hakea vain yhteen kandidaatin tutkintoon johtavaan
koulutusohjelmaan. Valinta on ehdottomasti sitova, eikä sitä
voi muuttaa hakemuksen jättämisen jälkeen.
Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävien lukumäärä vaihtelee koulutusohjelmittain yhdestä neljään. Kaikkien taiteen kandidaatin tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin (poikkeuksena avoimen
yliopiston suorituksiin perustuvalla hakuperusteella hakevat, joiden työnäytekansio korvaa ennakkotehtävät) hakevien on tehtävä kaikki ko. koulutusohjelman yhteydessä mainitut ennakkotehtävät.
Koulutusohjelman valintaryhmä arvioi ennakkotehtävät
asteikolla hyväksytty / hylätty. Ennakkotehtävistä ei anneta
henkilökohtaista palautetta eikä niitä palauteta. Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti ja ilman ohjausta. Korkeakoulun henkilökunta ei tarkenna eikä selosta hakuoppaassa
kuvattuja ennakkotehtäviä.
Ennakkotehtävien toimitusohje

Jokaisen tehtävän taakse tulee kirjoittaa:
1. sukunimi
2. kaikki etunimet
3. syntymäaika
4. koulutusohjelma, johon hakee (elokuvataiteen ja lavastustaiteen koulutusohjelmiin hakevien tulee ilmoittaa
myös suuntautumisvaihtoehto)
5. tehtävän numero
Ennakkotehtäviin soveltuvat ainoastaan tehtävänantojen toteutustavassa mainitut tai niitä lähinnä olevat paperikoot.
Tekstaa kuoreen seuraavat merkinnät:
Vasempaan alakulmaan merkintä ”Valintakoe”. Vasempaan
yläkulmaan sukunimi, kaikki etunimet, täydellinen osoite,
koulutusohjelma johon haet ( jos haet elokuvataiteen tai lavastustaiteen koulutusohjelmaan, merkitse myös suuntautumisvaihtoehto), sekä kirjainlyhenne ”TaK” (taiteen kandidaatti).
Malli
Lähettäjän sukunimi
Etunimet
Sukunimi
Koulutusohjelma
(/Suuntautumisvaihtoehto)
TaK

”Valintakoe”

Aalto-yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 31000
00076 AALTO
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Ennakkotehtävien palautusaika päättyy 12.4.2011. Viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16.15 mennessä Taideteollisen korkeakoulun Hakijapalveluihin saapuneet tai henkilökohtaisesti toimitetut hakemukset otetaan huomioon.
Ennakkotehtävät toimitetaan postiosoitteeseen:
Aalto-yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 31000
00076 AALTO
tai käyntiosoitteeseen:
Aalto-yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu
Hakijapalvelut
Hämeentie 135 A, 3. krs.
Ennakkotehtävät toimitetaan Taideteolliseen korkeakouluun max. C3 (A3) -kokoisessa, tehtävät hyvin suojaavassa
kuoressa. Ennakkotehtävät tulee tehdä niin, että ne mahtuvat mainitun kokoiseen kuoreen ( jos tehtävänannon toteutustavassa tehtävä on pyydetty toteuttamaan suurempaan
paperikokoon kuin A3, työn saa taittaa niin että se mahtuu
kuoreen). Sulje kuori huolellisesti, älä kuitenkaan käytä niittejä. Koska ennakkotehtävät eivät edellytä muita kuin kuoreen sopivia toteutustapoja, saattaa muunlainen toteutustapa vaikuttaa tehtävän arviointiin.
Hakemusasiakirjoja ja ennakkotehtäviä ei palauteta!
Ilmoitus 1. osan tuloksista

23.5.2011 elokuvataide
30.5.2011 muut koulutusohjelmat
Valintakokeiden 2. ja 3. osa

Kaikille hakulomakkeen ja ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä valintakokeen toiseen osaan tai haastatteluun (haastattelu koskee vain elokuvataiteen koulutusohjelmaa). Kirjeessä
kerrotaan myös mitä välineitä ja tarvikkeita tarvitset valintakokeen suorittamisessa. Elokuvataiteen koulutusohjelman
haastattelun tulokset julkaistaan Taideteollisen korkeakoulun sisääntuloaulassa, jonka perusteella osa hakijoista
hyväksytään valintakokeen toiseen osaan.
Valintakokeen toisessa osassa tehtyjen valintakoetehtävien perusteella osa hakijoista valitaan valintakokeen kolmanteen osaan muissa, paitsi teollisen muotoilun koulutusohjelmassa, jonka valintakokeet ovat kaksivaiheiset. Teollisen muotoilun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmissa
viimeisen osan jälkeen huomioidaan myös todistukset (ks.
Tehtävien arviointi, s. 12).
Valintakoepaikka

Valintakokeen toinen ja kolmas osa suoritetaan Taideteollisessa korkeakoulussa, Hämeentie 135 C (Arabian tehtaiden
kiinteistö). Rautatientorilta bussit 68, 71, 71V ja raitiovaunu
6 (Arabian pysäkki), www.reittiopas.fi.
Majoitusneuvontaa

•
•

Suomen Hotellivaraukset Oy, puh. (09) 686 0330
Suomen Retkeilymajajärjestö SRM ry, puh. (09) 565
7150, www.hostellit.ﬁ

•

Helsinki-tiedotus, Jugendsali, puh. (09) 310 13800

Valintakoetehtävät

Jokaisella koulutusohjelmalla on omat valintakoevalvojat.
He tarkistavat kokeeseen kutsutun henkilöllisyyden, jakavat
valintakoetehtävät ja keräävät alkuperäiset, hakuperusteen
mukaiset todistukset tarkistettavaksi. Valintakoetehtävät sisältävät tehtävämäärittelyn, ohjeet toteutustavasta ja tiedot
arviointiperusteista. Arviointiperusteet voivat olla myös kaikille tehtäville yhteiset. Tehtävät julkaistaan vain suomeksi ja ruotsiksi. Niiden kääntäminen tai tulkitseminen ei ole
mahdollista valintakokeen aikana. Kirjallisiin tehtäviin voi
vastata joko suomeksi tai ruotsiksi. Halutessasi voit käyttää
sanakirjaa. Huom! Valintakoetehtäviä ei palauteta hakijoille.
Tehtävien arviointi

Valintakoetehtävät suunnitellaan siten, että ne vastaavat
opiskelijavalintaperusteita, jotka ovat taiteellinen lahjakkuus, motivoituneisuus ja kehityskelpoisuus. Opiskelijavalinnassa ratkaisee valintakokeessa osoitettu lahjakkuus ja
alalle soveltuvuus.
Jokaisella koulutusohjelmalla on arviointiryhmä, joka
arvioi valintakoetehtävät. Toisen ja kolmannen osan tehtävät
arvioidaan asteikolla 0-5. Valintakokeen toisen osan lopussa
toisen osan pisteet lasketaan yhteen. Kolmanteen osaan pääsevät valitaan pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä. Tasapistetapauksessa otetaan kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet jatkoon. Valintakokeen kolmannen
osan jälkeen lasketaan toisen ja kolmannen osan pisteet yhteen. Kolmannen osan lopussa suoritetaan kokonaisarviointi
asteikolla 0-5. Kokonaisarvioinnissa arvioidaan kaikkien hakijan 2. ja 3. osassa tekemien valintakoetehtävien ja haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin kyseessä on sekä
suoritusten että henkilön arviointi.
Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen toisen ja
kolmannen osan pisteiden ja kokonaisarviointipisteiden yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Tasapistetapauksissa
kokonaisarvioinnin pistemäärä ratkaisee paremmuusjärjestyksen. Jos tämänkin jälkeen tulos on vielä tasan, ratkaisee
järjestyksen kolmannen vaiheen pistemäärä. Ellei paremmuusjärjestystä vielä tälläkään perusteella saada, ratkaistaan asia toisen osan valintakoetehtävien pisteiden perusteella. Tämän jälkeen katsotaan paremmaksi se, joka valintakokeen toisessa ja kolmannessa osassa yhteensä on saanut
enemmän arvosanoja 5 ja 4 jne. Jos tulos edelleen on tasan,
hyväksytään opiskelijaksi kaikki viimeisenä hyväksytyn pistemäärän saaneet.
Edellä mainittu pisteytys koskee kaikkia koulutusohjelmia
lukuun ottamatta kolmannen osan pisteytystä teollisen muotoilun koulutusohjelman osalta, jossa kolmatta osaa ei ole.
Sen sijaan teollisen muotoilun koulutusohjelmassa täytetään
25% aloituspaikkamäärästä toiseen osaan osallistuneista
tehtävien pisteytyksen paremmuuden perusteella. 75% aloituspaikkamäärästä täytetään pisteyttämällä 2. osan valintakoetehtävien lisäksi lukion (toisen asteen) päättötodistuksen kokonaiskeskiarvo ja ylioppilastodistuksen pakollisten
aineiden puoltoäänet.
Hakija voi saada päättötodistuksensa kokonaiskeskiarvosta
enintään viisi (5) ja vähintään yksi (1) pistettä sekä ylioppilastodistuksen perusteella enintään seitsemän (7) ja vähintään kaksi (2) pistettä. Todistusten yhteinen pistemäärä
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voi olla siten enintään kaksitoista (12) pistettä ja vähintään
kolme (3) pistettä.
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa pisteytetään
valintakoetehtävien lisäksi äidinkielen arvosana ja mahdollinen kuvataiteen tai median lukiodiplomi. Hakija voi saada
viimeisen päättötodistuksensa äidinkielen arvosanasta pisteitä seuraavasti:
Todistuksen arvosteluasteikon ylimmästä arvosanasta 1
piste ja seuraavaksi ylimmästä arvosanasta 0,5 pistettä. Kuvataiteen tai median lukiodiplomin suorittaneet liittävät hakemukseensa kopion todistuksesta, jonka perusteella hakija
voi saada arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista 1 pisteen.

pyyntö toimitetaan Taideteollisen korkeakoulun kirjaamoon.
Tuloksia julkistettaessa ilmoitetaan, miten oikaisupyynnön
voi tehdä.
Yhden korkeakoulupaikan säännös

Päättötodistuksina pidetään sekä perusopetuksen (peruskoulu) että toisen asteen (lukio, ammatilliset oppilaitokset)
ja korkea-asteen (ammattikorkeakoulut, yliopistot) koulutuksen päättötodistuksia tai vastaavia ulkomaisia todistuksia. Pisteytys tehdään valintakokeiden viimeisen osan
jälkeen.
Edellisten vuosien valintakoetehtäviä löytyy osoitteesta http://www.taik.fi/opiskelu/haku_opiskelijaksi/aiempia_
ennakko_ja_valintakoetehtavia.html

Yhden paikan säännöksen mukaan opiskelijaksi hyväksytty
voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista
opinnoista. Lisäksi säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan
lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot
jäävät säännöksen ulkopuolelle.
Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta.
Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit
opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.
Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman
moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta.
Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Esteettömyys valinnoissa

Korkeakoulupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Jos hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä, hänen tulee toimittaa siitä kirjallinen hakemus hyvissä ajoin ennen valintakokeen toista osaa Hakijapalveluihin
(Aalto-yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu, Hakijapalvelut,
PL 31000, 00076 Aalto). Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys vamman/
sairauden laadusta. Hakijalle ilmoitetaan kirjallisesti hänelle
myönnetyistä erityisjärjestelyistä.

Hyväksytyksi tulleen opiskelijan, joka ottaa opiskelupaikan sitovasti vastaan, on ilmoittauduttava Taideteolliseen
korkeakouluun samanaikaisesti opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä 2.8.2011 klo 16.15 mennessä ja toista
opiskelupaikkaa jonottamaan jäävän 16.8.2011 mennessä
hyväksymiskirjeen mukana tulevan ilmoittautumisohjeen
mukaisesti. Uudet opiskelijat merkitään hyväksymisvuonna
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijarekisteriin opiskelijoiden ilmoittautumisen perusteella. Jos uusi opiskelija ei ilmoittaudu yliopistoon määräaikaan mennessä, hän menettää
opiskeluoikeutensa. Hänen tilalleen kutsutaan välittömästi
seuraava henkilö varasijalta.

Valintakokeiden 2. osan tulokset

Muiden, paitsi teollisen muotoilun koulutusohjelman valintakokeiden 2. osan tulokset ilmoitetaan viimeistään ke
8.6.2011 kello 9.00 Taideteollisen korkeakoulun sisääntuloaulassa. Tulosten perusteella osa toiseen osaan osallistuneista hyväksytään valintakokeen kolmanteen osaan. Teollisen
muotoilun koulutusohjelman valintakokeissa ei ole kolmatta
osaa. Tietoja valintojen tuloksista ei anneta puhelimitse.
Lopullisten tulosten julkistaminen

Lopulliset tulokset julkistetaan viimeistään to 23.6.2011.
Taideteollisen korkeakoulun henkilökunta ei anna tietoja
valintakokeen lopullisesta tuloksesta aikaisemmin. Kaikille
valintakokeen viimeiseen osaan osallistuneille lähetetään ilmoitus lopullisesta tuloksesta. Tieto hyväksytyistä julkaistaan korkeakoulun verkkosivuilla, mikäli hakija on antanut
luvan nimensä julkaisuun.
Palaute hakijalle

Valintakokeen viimeiseen osaan osallistuneille lähetetään
heidän eri valintakoetehtävistä saamansa pisteet sekä niiden
perusteella lasketut yhteispistemäärät. Henkilökohtaista palautetta valintakoetehtävistä ei anneta.
Oikaisupyyntö opiskelijavalintaan

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua korkeakoululta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14
päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisu-

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä
sitä voi muuttaa tai peruuttaa.
Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Ota opiskelupaikka vastaan vasta
kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tehtyjä/saapuneita vastaanottoja ei huomioida.
Lukuvuodella tarkoitetaan korkeakouluissa 1.8.–31.7. välistä aikaa.
Opintojen aloittamisen siirtäminen

Taideteollisen korkeakoulun dekaani voi hakemuksesta
myöntää perustellusta syystä hakijalle oikeuden siirtää opintojen aloittamista enintään yhdellä lukuvuodella. Opintojen
aloittamista saa siirtää vain asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen, sairauden tai äitiysloman takia.
Siirto-oikeutta on anottava mahdollisimman varhain,
viimeistään 14.7.2011 mennessä. Mikäli hakija on saanut
oikeuden opintojen siirtämiseen tai ilmoittanut, ettei ota
lainkaan vastaan saamaansa opiskeluoikeutta taikka on laiminlyönyt ennakkoilmoittautumisvelvollisuuden, vapautuu
opiskelupaikka varasijalla olevalle opiskelijalle. Varasijoilta
opiskelijat hyväksytään paremmuusjärjestyksessä. Hakija-
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palvelut saattavat ottaa yhteyttä varasijalla oleviin kesällä,
minkä vuoksi on tärkeää, että mahdolliset osoite- ja puhelinnumeromuutokset ilmoitetaan välittömästi Hakijapalveluihin. (Ks. Osoitteenmuutokset s.11.)

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen
laitos

13
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Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Dokumentaarisen elokuvan
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Dokumentaarisen elokuvan suuntautumisvaihtoehdon opetuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja pohja
dokumentaarisen elokuvailmaisun luovalle ja itsenäiselle
hallitsemiselle. Opinnot niveltyvät elokuvakoulun muiden
suuntautumisvaihtoehtojen opetukseen. Tavoitteena on
dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheiden – suunnittelun,
käsikirjoituksen, kuvauksen, äänityksen ja äänisuunnittelun
sekä leikkauksen ja tuotannon – hallinta muiden suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Opiskelijoita rohkaistaan suuntautumaan sivuaineena ainakin
yhteen muuhun koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista (kuvaus, äänitys, leikkaus, tuotanto) välineensä hallitsemiseksi.
Elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historian sekä nykyilmaisun laaja tuntemus on pohja opiskelijoiden kriittiselle ja uutta luovalle suhteelle omaan tekemiseen.
Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen,
kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Myös muiden taiteiden, muiden
elokuvan lajien, niin kokeellisen kuin ﬁktiivisen elokuvan
tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja
muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää.
Kyky havainnoida ja tulkita todellisuutta, kiinnostus
oman ajan ja historian ilmiöiden luovaan tulkintaan, valmius ihmisten kohtaamiseen, kriittinen ajattelukyky, kokeilunhalu ja uteliaisuus elokuvan mahdollisuuksia kohtaan sekä
kyky ryhmätyöskentelyyn ovat dokumentaarisen elokuvantekijän tärkeitä ominaisuuksia. Niitä kehitetään kurssien,
työpajojen, harjoitustehtävien sekä harjoituselokuvatuotantojen puitteissa.
Opetuksen ytimessä on dokumentaarinen elokuva elokuvataiteen lajina. Opiskelijoita rohkaistaan myös perehtymään tilauselokuvan, televisiodokumentaarien, uuden median ja muiden soveltavien ammattialueiden hallitsemiseen ja
hyödyntämään muiden alojen sivuainekokonaisuuksia opintojensa tukena.
Syventävissä opinnoissa korostuu opiskelijan itsenäinen
työskentely, oman luovan näkemyksen hiominen opinnäyte-elokuvan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä elokuvaesteettisen ajattelun teoreettinen kehittäminen.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Perustelu

Kirjoita koneella vapaamuotoinen korkeintaan puolentoista
(1,5) sivun teksti, jossa kerrot miksi haluat opiskella dokumentaarista elokuvaa. Kerro tämä siten, että lukija saa myös
käsityksen sinusta ihmisenä ja asioista, jotka ovat vaikuttaneet kiinnostukseesi elokuvaa kohtaan.
Arviointiperusteet
Motivaatio ja kyky ilmaista haluaan nimenomaisesti dokumentaarisen elokuvan opiskeluun.

Tehtävä 2. Valokuvaustehtävä

Valitse lähiseudultasi tai muualta Suomesta kaupunginosa,
asuinalue tai taajama. Vietä paikassa aikaa ja tee havaintoja. Kuvaa korkeintaan kymmenen (10) valokuvan sarja, jolla
kiteytät kokemuksesi paikasta. Tee korkeintaan 10x15 cm
kuvista taiteltu, korkeintaan A5 kokoinen vihko. Anna sarjallisesi nimi. Kirjoita aloitussivulle muutaman lauseen luonnehdinta paikasta.
Arviointiperusteet
Kyky tehdä havaintoja, kyky välittää kokemuksia, tunnelmia
ja merkityksiä visuaalisesti.
Tehtävä 3. Dokumentaarisen elokuvan synopsis

Kirjoita elokuvaidea aiheesta, johon saat idean vuoden 2011
aikana ilmestyneen sanomalehden uutisesta tai ns. pikkuuutisesta. Anna elokuvaideallesi nimi. Kirjoita idea synopsiksen muotoon yhdelle (1) A4 liuskalle. Liitä lehtileike
synopsiksen yhteyteen.
Arviointiperusteet
Kyky antaa maailman ilmiöille elokuvaidean muoto, kyky havainnoida ajassa tapahtuvia ilmiöitä, näkökulman persoonallisuus ja yllättävyys.
Tehtävä 4. Essee

Kirjoita korkeintaan viiden (5) sivun essee, jossa pohdit
teemaa ”Osattomuus” käyttäen viitekohtanasi yhtä (1) dokumentaarista elokuvaa ja yhtä (1) muuta teosta (romaani,
runo, kuvataideteos, teatteriesitys, essee- tai ns. tietoteosta).
Arviointiperusteet
Kyky pohtia ja analysoida teosten suhdetta todellisuuteen ja
todellisuuden suhdetta teoksiin, näkökulman omintakeisuus.
Tehtävä 5. Lyhyt videoelokuva

Kuvaa neljän (4) minuutin elokuvakertomus kohtaamastasi
ihmisestä. Teema: ”Salaisuus”. Tee kopio DVD-levylle, jonka
toimitat kotelon sijasta muovi- tai paperitaskussa. Elokuvan
tulee olla katsottavissa standardi DVD-soittimella. Kirjoita
nimesi ja suuntautumisvaihtoehto, jolle haet DVD-levyyn ja
suojataskuun.
Arviointiperusteet
Toteutustavan elokuvallisuus, läsnäolon välittäminen, kyky
kontaktiin, kyky lähestyä ja kuvata ihmistä.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4.
Elokuva- ja TV-käsikirjoituksen opetuksen päämääränä on
kouluttaa käsikirjoittajia, jotka hallitsevat elokuva- ja TVkäsikirjoittamisen taidon, teorian ja tarkoituksen ja jotka
kykenevät omalta osaltaan ylläpitämään ja uudistamaan alan
kehitystä. Käsikirjoittaminen vaatii eläytymiskykyä, todellisuuden tajua, suunnitelmallisuutta ja vapauden harjoittami-
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sen rohkeutta. Opetuksen keskeisenä metodina on käsikirjoitusprosessin käsitteellinen ymmärtäminen ja käytännön
harjoittaminen. Opinnot koostuvat mm. harjoituselokuvatuotannoista, käsikirjoitusharjoituksista, käsikirjoitusteorian kokonaisuuksista, kansainvälisistä työpajoista ja tutkimusopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat elokuvan ja television sekä niihin liittyvien
alojen toimijoiksi mm. käsikirjoittajiksi, ohjaajiksi, tuottajiksi ja audiovisuaalisen alan yrittäjiksi.

siin ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ajattelun
tuottaminen.
Opiskelunsa aikana leikkauksen opiskelijat leikkaavat
useita harjoitustöitä ja laitoksen tuottamia ﬁktio- ja dokumenttielokuvia, joista yksi voi olla opinnäytetyö. Elokuvaleikkauksen opiskelu luo opiskelijalle hyvän pohjan kasvaa
itsenäiseksi taiteilijaksi, jolla on valmiudet uudistaa elokuvallista ilmaisua tai suuntautua elokuvailmaisun tutkimukseen.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät

Tehtävä 1.

Tehtävä 1a. Tarina elämästäni

Kirjoita vapaamuotoinen teksti, jonka nimi on ’Maailman
oudoin asia’. Pyri todellisuuden havainnointiin, mielenkiinnon herättämiseen sekä vaikuttavaan kokonaisuuteen. Pituus enintään kaksi (2) sivua.

Kirjoita koneella tarina aiheesta ”oman elämäni vanki”. Anna
tarinallesi nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu.

Arviointiperusteet
Kirjallisen ilmaisun taito, vaikuttavan kokonaisuuden hahmottamisen kyky.

Arviointiperusteet
Kerrontataito.
Tehtävä 1b. Kuvallinen tehtävä

Visualisoi tarinasi ”oman elämäni vanki”.
Tehtävä 2.

Kirjoita essee, jossa pohdit sinua riemastuttaneen elokuvakomedian tai komediallisen TV-sarjan ominaisuuksia. Päätä
esseesi viiden (5) keskeisen ominaisuuden luetteloon. Voit
käyttää teoksen (elokuva, TV-sarja) lisäksi muita aiheeseen
liittyviä lähteitä. Merkitse kaikki lähteet esseen loppuun. Otsikoi esseesi. Pituus enintään kaksi (2) sivua.
Arviointiperusteet
Analyyttiset valmiudet.

Toteutustapa
Piirrä, maalaa tai valokuvaa mielestäsi tarinan keskeiset tapahtumat, korkeintaan kolme (3) kuvaa, A3-kokoiselle arkille. Kuvia ei saa kommentoida tekstein.
Arviointiperusteet
Visuaalinen oivaltavuus, kiteyttämisen kyky, tilan ja muodon
hahmottaminen, tunnelman välittäminen.
Tehtävä 1c. CV ja valokuva

Tehtävä 3.

Kirjoita lyhytelokuvakäsikirjoitus, jossa näyttäydyt itse
päähenkilönä hyvinkin arveluttavassa yhteydessä. Käytä
päähenkilöstä omaa nimeäsi muodossa Etunimi Sukunimi.
Otsikoi elokuvakäsikirjoituksesi muodossa ’Etunimi Sukunimi epäilyttävässä valossa’. Käytä toiminnan kuvausta ja
dialogia. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore passikuvasi. Pituus
enintään kaksi (2) sivua.
Arviointiperusteet
Elokuvakäsikirjoitustaito.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuvaleikkauksen
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Elokuvaleikkauksen suuntautumisvaihtoehtoon valituista opiskelijoista koulutetaan jälkituotannon suunnitteluun
ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita.
Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät
sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman
tekniikan suomiin mahdollisuuksiin. Opetuksen kokonaisnäkemyksenä on teorian siirtäminen käytännön harjoituk-

Liitä tehtäväsi mukaan omaa ansioluetteloasi muistuttava
lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore valokuva
itsestäsi.
Tehtävää ei arvostella.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuvauksen
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Kuvauksen opetuksen tavoitteena on luoda opiskelijalle
mahdollisuudet kehittyä elokuvaajaksi, jolla on persoonallinen näkemys ja itsenäinen selkeä pyrkimys tulla oman
ammattinimikkeensä johtavaksi osaajaksi. Opiskelun aikana
opiskelijalta edellytetään syvää kiintymystä kuvilla kertomiseen. Tavoitteena on kouluttaa elokuvaajia, jotka eivät ole
vain kuuliaisia toteuttajia, vaan taitavia visuaalisia kertojia. Kuvaajan tulee erityisesti ohjaajan kanssa yhdessä luoda
kiehtova, tarkka ja kulloinkin työn alla olevan elokuvan näköinen visuaalinen kokonaisuus, joka kommunikoi yleisönsä
kanssa.
Opetus keskittyy pääasiallisesti näytelmä- ja dokumenttielokuvan kuvauksen hallintaan. Lisäksi annetaan opetusta
monikameratekniikassa sekä mainoskuvauksessa.
Pyrkimyksenä on, että opiskelija saa johdonmukaisen
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käsityksen kuvauksen ilmaisullisista mahdollisuuksista, eri
tekniikoista ja erilaisista kerrontametodeista. Opetusmetodeina ovat luennot, katselut, analyysit craftmanship-näkökulmasta, valaisudemonstraatiot studiossa ja on location, kuvausdemonstraatiot, mestariluokat sekä harjoituselokuvien
itsenäinen kuvaus.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Omaelämänkerta

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tai kirjoituskoneella tarinan muotoinen elämäkertasi ja anna sille nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi
(1) sivu. Liitä elämäkertaasi mukaan omaa ansioluetteloasi
muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista sekä tuore passikuvasi.
Arviointiperusteet
Kerrontataito.
Tehtävä 2.

Kuvaa videokameralla pienimuotoinen elokuva aiheesta
”KYLMÄ”. Elokuvan pituuden tulee olla enintään 3 minuuttia. Elokuvassa ei ole dialogia. Musiikin käyttö on sallittua.
Lopullisen elokuvan tulee olla mustavalkoinen ja dvd-formaatissa. Tarkista levyn toimivuus.

ääni- ja musiikkidramaturgia, leikkaus. Näyttelijäohjausta
harjoitellaan työskentelemällä sekä näyttelijäopiskelijoiden
että ammattinäyttelijöiden kanssa. Koulutuksen runko koostuu elokuvaharjoituksista, kursseista ja workshopeista sekä
kandielokuvasta.
Koulutus pyrkii rakentamaan opiskelijalle laaja-alaisen
kokemuksen erilaisista elokuvanteon työtavoista, tyyleistä
sekä sisällöistä.
Elokuvaohjauksen opiskelu edellyttää aloitteellisuutta,
korkeaa työskentelymoraalia, ryhmätyötaitoja ja innovatiivisuutta.
Ennakkotehtävät

Liitä hakemukseen CV:n omainen kuvaus elämäsi tapahtumista sekä passikuva
Tehtävä 1. Valokuvatehtävä

Omakuva. Ota kameran itselaukaisijalla itsestäsi kaksi omakuvaa. Käytä kuvissa eri kuvakokoja ja valitse miljöö/tausta
niin että kuvasi muodostavat yhdessä vahvan kokonaisuuden.
Arviointiperusteet
Visuaalinen kerrontakyky.
Tehtävä 2. Kirjoitustehtävä

Arviointiperusteet
Kyky kertoa tarina kuvin, visuaalisuus, kyky synnyttää tunnelmia, draaman taju, kyky välittää tunteita, persoonallisuus,
viimeistely.
Tehtävä 3.

Kuvaa videokameralla pienimuotoinen elokuva aiheesta
”JÄÄHYVÄISET ”. Elokuvan pituuden tulee olla enintään 4
minuuttia. Elokuvassa ei ole dialogia. Voit käyttää musiikkia
tunnelman vahvistamiseksi. Elokuva tulee olla mustavalkoinen ja dvd-formaatissa. Kuvaa elokuvasi loppuun yhden (1)
minuutin mittainen haastattelusi, jossa kerrot miksi teit juuri tämänlaisen elokuvan.
Arviointiperusteet
Kyky kertoa tarina kuvin, visuaalisuus, kyky synnyttää tunnelmia, draaman taju, kyky välittää tunteita, persoonallisuus,
viimeistely.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuvaohjauksen
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Elokuvaohjauksen suuntautumisvaihtoehto kouluttaa persoonallisen elokuvallisen näkemyksen omaavia elokuvaohjaajia, jotka hahmottavat elokuvan kerronnalliset keinot,
tuntevat elokuvan tekoprosessin eri vaiheet ja pystyvät kehittämään elokuvan tarinaa eri ammattikuntien kanssa.
Ohjaajakoulutuksessa keskitytään tekijän havaintoon
pohjautuvaan tarinankerrontaan sekä opetellaan hallitsemaan elokuvan kerronnallisia osa-alueita: kuvakerronta,

Kirjoita novelli otsikolla ” Kielletty ajosuunta ”. Käytä omaan
elämääsi perustuvaa havaintoa tarinasi pohjana. max 2 liuskaa.
Arviointiperusteet
Tarinankerrontakyky.
Tehtävä 3. Visuaalinen tehtävä

Tee valitsemallasi tekniikalla A3 kokoinen kuva aiheesta
Onni.
Arviointiperusteet
Visuaalisen hahmotuksen kyky.
Tehtävä 4. Lyhytelokuva

Käsikirjoita ja toteuta toinen alla olevista lyhytelokuvavaihtoehdoista, A tai B, liitä hakemuksesi sekä elokuvan käsikirjoitus että 2 kpl elokuvan DVD esityskopiota.
Vaihtoehto A: ” Menneisyyden varjot ”
•
käsikirjoita ja toteuta elokuvasi niin, että käytät elokuvassasi korkeintaan kolmea roolihenkilöä
•
elokuvan sisäinen aika on vähintään 3 vuorokautta
•
elokuvassa on sekä sisä- että ulkokohtauksia kuten myös
päivä ja yökohtauksia
•
elokuvan tunnelma ja rytmi syntyy visuaalisena kertomuksena
•
käytä korkeintaan neljää (4) lyhyttä repliikkiä
•
elokuvan maximi pituus 2 minuuttia, musiikin osuus
max 30 s.
Vaihtoehto B: ” Kuudes aisti ”
•
käsikirjoita ja toteuta elokuvasi niin, että elokuvasi kertoo keskushenkilön kautta lyhyen tarinan muutaman
hengen kokoisen ryhmän yhteisestä voimakkaasta kokemuksesta
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•
•
•

•

elokuvan tarina tulee tapahtua yhden vuorokauden aikana
elokuvassa on sekä sisä- että ulkokohtauksia kuten myös
päivä ja yökohtauksia
elokuvan rytmi rakentuu sekä visuaalisen kerronnan,
että dialogin varaan, niin että ryhmässä on vähintään 1
henkilö, joka ei puhu
elokuvan maximi pituus 3 minuuttia, musiikin osuus
max 40 s.

Arviointiperusteet
Elokuvallinen kerrontataito, visuaalinen ajattelu, valitun
tyylin hallinta, näyttelijäohjaus.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuva- ja televisiotuotannon
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Tuotannon opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelija
hallitsemaan projektin johtaminen ja tiimityöskentely elokuvatuotannossa. Siihen sisältyy kyky analysoida ja ratkaista
taiteelliset, inhimilliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet ja
toimenpiteet suhteessa projektikohtaisiin realiteetteihin ja
mahdollisuuksiin.
Tuottajaoppilaan tulee omaksua perustiedot elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen kaikkien muiden suuntautumisvaihtoehtojen vastuualueista sekä kehittää henkilökohtaista erityisosaamistaan taiteellisten, hallinnollisten,
media-alan markkinataloudellisten ja juridisten opintojen
edetessä.
Tuottaja on projektin kantava ja lopullisen vastuun ottava tekijä, joka ei vierasta kovaa työtä, haastavia tai ristiriitaisiakaan tilanteita ja jolla on kyky kommunikoida sekä yksilötasolla että globaalisti. Koulutuksen tavoitteena on luova
tuottaja, joka kykenee löytämään ideoita ja ihmisiä ja joka
kehittää, rahoittaa ja myy ideat edelleen yleisölle esitettäviksi projekteiksi.
Opetus toteutetaan sekä kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen yhteisissä että suuntautumisvaihtoehtokohtaisissa
aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Tuotanto-opiskelijoiden on kyettävä hahmottamaan eri tuotantovaiheiden
vaatimukset: kuinka toteutetaan ja johdetaan elokuvan ideointi, kehittely, rahoitus, ennakkovalmistelu, kuvaus, jälkituotanto, markkinointi, levitys ja myynti.
Opiskelijat kehittävät oppilastuotannot taiteellisessa
yhteistyössä ohjaaja- ja käsikirjoittajaopiskelijoiden kanssa.
Lisäksi tuotanto-opiskelijat johtavat ja vastaavat oppilastöiden tuottamisesta.
Ennakkotehtävät

Kirjoita vastauksesi käyttäen fonttia Times New Roman 12p,
riviväli 1,5.
Tehtävä 1. Essee taiteen merkityksestä elämässäsi
ja Curriculum Vitae

Kirjoita essee, jossa käsittelet taiteen merkitystä elämässäsi

(pituus kaksi (2) sivua). Liitä esseeseen mukaan korkeintaan
yhden sivun valokuvallinen Curriculum Vitae.
Toteutustapa
Kirjallinen. Pituus korkeintaan kolme (3) A4-sivua.
Arviointiperusteet
Analyysikyky, luovuus, rohkeus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, kyky hahmottaa kohtauksia, soveltuvuus alalle.
Tehtävä 2. Valhe

Tee korkeintaan kuuden (6) valokuvan tai piirroksen sarja
aiheesta valhe. Pyri kertomaan kuvillasi tarina.
Toteutustapa
Liimaa valokuvat A4-arkeille ja numeroi ne järjestykseen.
Nimeä tarinasi. Tehtävän 2 pituus korkeintaan kolme (3) A4arkkia.
Arviointiperusteet
Kyky kertoa tarina, analyysikyky, kirjallinen ilmaisu, rohkeus, luovuus, kuvallinen kerronta.
Tehtävä 3. Aiheet

a)Esittele itsellesi tärkeä elokuva. Mitkä elementit tekevät elokuvasta laadukkaan? Kerro mikä on mielestäsi
elokuvan aihe tai väittämä elämästä. Pituus yksi (1) sivu.
b)Keksi ja esittele aiheet elokuvaksi ja TV-ohjelmaksi.
Esittele molemmat aiheet puolessa sivussa.
Toteutustapa
Kirjallinen. Koko tehtävän 3 pituus korkeintaan kaksi (2) A4arkkia.
Arviointiperusteet
Ideointikyky, luovuus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu,
analyysikyky, yleissivistys, rohkeus, kielitaito, soveltuvuus
alalle.
Tehtävä 4. Kolme kohtausta

Kirjoita kolmen kohtauksen tarina, jossa on kaksi henkilöä.
Tarinan nimi on yllätys.
Toteutustapa
Kirjallinen. Pituus korkeintaan kaksi (2) A4-sivua.
Arviointiperusteet
Analyysikyky, luovuus, rohkeus, omaperäisyys, kirjallinen ilmaisu, kyky hahmottaa kohtauksia, soveltuvuus alalle.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Elokuvataiteen koulutusohjelma

Elokuvaäänityksen
ja äänisuunnittelun
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
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Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun opetuksen tavoitteena on kouluttaa äänittäjiä ja äänisuunnittelijoita toimimaan elokuva- ja TV-tuotannon eri osa-alueilla. Erityistä
painoa opetuksessa asetetaan sille, että elokuvaäänityksen ja
äänisuunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuva ei
ole tekninen tallentaja vaan elokuvantekijä, jolla on vankan
välineiden hallinnan lisäksi kyky ilmaista itseään persoonallisesti sekä laaja yleissivistys. Opiskelijalta edellytetään
uteliaisuutta ja eri elämän ilmiöiden tulkintakykyä. Valmistuttuaan opiskelija kykenee kehittämään itsenäisesti taiteellista ilmaisuaan.
Vaikka koulutus on välinesidonnaista, opiskelijat perehtyvät elokuvan historiaan, estetiikkaan ja teoriaan. Äänisuunnittelijan työvälineet ovat tärkeysjärjestyksessä: aivot,
korvat, laitteet.

Toteutustapa
Musiikkinäyte Audio-Cd-levyllä. Selostus ja käsikirjoitus
tekstinkäsittelyohjelmalla, enintään yhteensä kaksi (1+1)
sivua.

Ennakkotehtävät

Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4

Tehtävä 1.

Koulutusohjelmakuvaus

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla tarinan muotoinen elämäkertasi, josta käy ilmi mistä sait kimmokkeen elokuvaalalle, ja miksi ääni elokuvakerronnan osa-alueena kiinnostaa sinua. Anna tarinalle nimi. Pyri todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Pituus enintään yksi (1) sivu. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista
sekä tuore passikuvasi.

Lavastaminen on tilan, tarinan, toiminnan, materiaalien,
muotojen, värien ja valojen kanssa työskentelemistä. Ammatissa tarvitaan havainnointi- ja ideointikykyä, kykyä tilan
kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja dramaturgiseen ajatteluun. Yhteisöllisenä taidemuotona lavastaminen edellyttää
em. taiteellisten suunnitteluvalmiuksien lisäksi ryhmätyötaitoja.
Suunnittelutyö tapahtuu luonnosten, pienoismallien,
työpiirustusten sekä materiaalikokeilujen avulla. Työskentely edellyttää teatteritekniikan perusteiden ja tuotantoprosessien tuntemista. Suunnittelutyön lisäksi lavastajan tehtäviin kuuluu valvoa lavastusten toteuttamista työpajoilla ja
näyttämöllä sekä osallistua aktiivisesti teoksen harjoitusprosessiin.

Arviointiperusteet
Kerrontataito.
Tehtävä 2.

Suunnittele ja toteuta enintään kolmen (3) minuutin mittainen videoelokuva aiheesta ”Ansa”. Liitä elokuvasi loppuun
enintään yhden (1) minuutin mittainen jakso, jossa itse kerrot kameralle, miksi teit juuri sellaisen elokuvan kuin teit.
Toteutustapa
Kuvausmateriaali vapaavalintainen. Lopullinen elokuva
DVD:llä.
Arviointiperusteet
Elokuvallinen kerrontataito. Elokuvan tekninen laatu ei ole
ratkaiseva.
Tehtävä 3.

Suunnittele ja toteuta kuunnelma, jonka aihe on ”Yksin kotona”. Kuunnelman enimmäispituus on kolme (3) minuuttia.

Arviointiperusteet
Musiikin tuntemus, rohkeus, persoonallisuus, kuvan ja äänen yhteistoiminnan hahmotuskyky.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Lavastustaiteen koulutusohjelma

Näyttämölavastuksen
suuntautumisvaihtoehto

Opintojen rakenne

Opiskelu on kokopäiväistä. Se toteutuu paljolti käytännönläheisenä pienryhmäopetuksena ja henkilökohtaisena ohjauksena. Suuri osa opinnoista toteutuu yhteistyönä Teatterikorkeakoulun kanssa. Opintojen aikana suoritetaan ammatissa
toimivan lavastajan assisteeraus ja vähintään kaksi itsenäistä työtä teatteriproduktiossa.
Sijoittuminen työelämään

Valmistuneet kandidaatit voivat toimia lavastajina ammatillisissa teatterituotannoissa tai hakeutua MA-tasoisiin jatkoopintoihin.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Toteutustapa
Voit vuorosanojen ohella käyttää mitä tahansa äänimateriaalia. Lopullinen kuunnelma Audio-Cd-levyllä.
Arviointiperusteet
Mielikuvitus, rohkeus, kyky hahmottaa tilanteita äänellä,
dramaturgian taju. Äänitteen tekninen taso ei ole ratkaiseva.

•
•
•
•

Kyky tilalliseen ja dramaturgiseen ajatteluun
Kyky ilmaista itseään kuvallisesti ja verbaalisesti
Kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä
Motivoituneisuus

Ennakkotehtävät
(Yhteiset tehtävät Elokuva- ja TV-lavastuksen suuntautumisvaihtoehdon kanssa.)

Tehtävä 4.

Valitse musiikkiesitys, joka on sinulle erityisen läheinen.
Tee valitsemastasi musiikista kopio ja liitä musiikkinäytteesi oheen lyhyt (enintään 1 sivu) selostus siitä, miksi valitsit
juuri kyseisen kappaleen. Laadi käsikirjoitus (enintään 1
sivu) yhden (1) minuutin mittaiseen elokuvaan, jossa käytät
kyseistä musiikkia.

Tehtävä 1. Oma elämäntarinasi

a) Kirjoita elämänkertasi tarinan muotoon ja anna kertomukselle nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava
lista elämäsi todellisista tapahtumista.
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b) Toteuta sarjakuvamaiseen muotoon tarina elämäsi vaiheista. Voit sijoittaa itsesi kuviin ja liittää kuviin
tekstejä.
Toteutustapa
Elämänkerta koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi sivu.
Liitä mukaan tuore passikuva.
Sarjakuva vapaavalintaisella tekniikalla yhdelle ,vähintään 10 kuvaa A3-arkille.
Arviointiperusteet
Kuvallinen ja sanallinen kerrontataito.
Tehtävä 2. Kuva tilasta

Valitse elämäntarinasi tapahtumapaikoista yksi, joka on sinulle erityisen tärkeä. Tee siitä värillinen kuva piirtäen ja/
tai maalaten A3 kokoon.
Arviointiperusteet
Taiteellinen toteutus, taito välittää tunnelma, värien käyttö
ja sommittelutaito.

nittelijana. Hän työskentelee värin, valon, tilan, struktuurien, visuaalisten tunnelmien, symbolien ja erilaisten semioottisten viitekehysten asiantuntijana työryhmässä. Keskeistä
on ymmärtää lavastuksen ilmaisukeinot ja taiteellisten ratkaisujen merkitys lopputulokselle. Työskentelyn lähtökohtana on tavallisimmin käsikirjoitus tai muu kirjallinen materiaali; draamatekstin luku- ja tulkintataito on työn perusta.
Elokuva- ja TV-lavastaja toimii oman toteuttavan ryhmänsä
esimiehenä sekä vastaa alueensa budjetti- ja aikatauluratkaisuista. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa
taiteellista ilmaisua sekä antaa teknisiä taitoja siten että
hän pystyy työstämään käsikirjoituksen tai ohjelma-idean
käytännön visuaalisiksi ratkaisuiksi. Perinteisten lavastusmenetelmien lisäksi perehdytään ETV- lavastuksen erikoistekniikoihin, kuten sinistudiotyöskentelyyn, virtuaalilavastukseen, erikoisefekteihin sekä digitaalisen kuvankäsittelyn
mahdollisuuksiin. Alan työmenetelmiä harjoitellaan käytännössä mm. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen yhteisissä harjoituselokuvissa, ammattikorkeakoulu Arcadan
projekteissa, sekä alan ammattituotannoissa.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Tehtävä 3. Komeronkokoinen koppi kerrostalossa

(Dostojevski: Rikos ja rangaistus, s. Juhani Konkka, Otava
1994)
Lue oheinen tekstikatkelma ja tee tekstin herättämistä mielikuvista kolmiulotteinen teos.
“Heinäkuun alussa, tavattoman helteisenä päivänä, nuori
mies lath illan suussa komeronkokoisesta huoneestaan, jonka
hän oli vuokrannut S:n kujalta, ja alkoi hitaasti, aivan kuin
epäröiden kävelemään K:n sillalle päin.
Hän vältti onnellisesti emäntänsä tapaamisen portaissa. Hänen komeronsa oli viisikerroksisen talon katon rajassa
ja muistutti pikemminkin kaappia kuin ihmisasuntoa. Hänen
asuntonsa emäntä, jolta hän oli vuokrannut tuon komeron siihen kuuluvine palveluineen ynnä päivällisineen, asui kerrosta
alempana omassa huoneistossaan, ja joka kerta lähtiessään
kadulle nuoren miehen oli väistämättä kuljettava ohi emännän keittiön, jonka ovi oli miltei aina selkoselällään.”
Toteutustapa
Tekotapa ja materiaalit vapaat. Työn on mahduttava taiteltuna A3-kokoiseen kirjekuoreen ja vastaanottajan on kyettävä
helposti avaamaan ja kokoamaan teos.
Arviointiperusteet
Kyky tilallistaa mielikuva, materiaalien luova käyttö ja tekninen toteutus.

•
•
•
•

taito ja kiinnostus kuvalliseen ilmaisuun
kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä
motivoituneisuus ja kiinnostus alaa kohtaan
kyky kuvalliseen ja dramaturgiseen ajatteluun

Ennakkotehtävät
(Yhteiset tehtävät näyttämölavastuksen suuntautumisvaihtoehdon kanssa.)
Tehtävä 1. Oma elämäntarinasi

a) Kirjoita elämänkertasi tarinan muotoon ja anna kertomukselle nimi. Pyri tarinassasi todentuntuun ja vaikuttavuuteen. Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava
lista elämäsi todellisista tapahtumista.
b) Toteuta sarjakuvamaiseen muotoon tarina elämäsi vaiheista. Voit sijoittaa itsesi kuviin ja liittää kuviin
tekstejä.
Toteutustapa
Elämänkerta koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi sivu.
Liitä mukaan tuore passikuva.
Sarjakuva vapaavalintaisella tekniikalla yhdelle ,vähintään 10 kuvaa A3-arkille.
Arviointiperusteet
Kuvallinen ja sanallinen kerrontataito
Tehtävä 2. Kuva tilasta

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Lavastustaiteen koulutusohjelma

Elokuva- ja TV-lavastuksen
suuntautumisvaihtoehto

Valitse elämäntarinasi tapahtumapaikoista yksi, joka on sinulle erityisen tärkeä. Tee siitä värillinen kuva piirtäen ja/
tai maalaten A3 kokoon.

Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 3

Arviointiperusteet
Taiteellinen toteutus, taito välittää tunnelma, värien käyttö
ja sommittelutaito.

Koulutusohjelmakuvaus

Tehtävä 3. Komeronkokoinen koppi kerrostalossa

Elokuva- ja TV -lavastaja työskentelee elokuvan, TV-tuotannon tai muun audiovisuaalisen teoksen visuaalisena suun-

(Dostojevski: Rikos ja rangaistus, s. Juhani Konkka, Otava
1994)
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Lue oheinen tekstikatkelma ja tee tekstin herättämistä mielikuvista kolmiulotteinen teos.
“Heinäkuun alussa, tavattoman helteisenä päivänä, nuori
mies lath illan suussa komeronkokoisesta huoneestaan, jonka
hän oli vuokrannut S:n kujalta, ja alkoi hitaasti, aivan kuin
epäröiden kävelemään K:n sillalle päin.
Hän vältti onnellisesti emäntänsä tapaamisen portaissa. Hänen komeronsa oli viisikerroksisen talon katon rajassa
ja muistutti pikemminkin kaappia kuin ihmisasuntoa. Hänen
asuntonsa emäntä, jolta hän oli vuokrannut tuon komeron siihen kuuluvine palveluineen ynnä päivällisineen, asui kerrosta
alempana omassa huoneistossaan, ja joka kerta lähtiessään
kadulle nuoren miehen oli väistämättä kuljettava ohi emännän keittiön, jonka ovi oli miltei aina selkoselällään.”
Toteutustapa
Tekotapa ja materiaalit vapaat.
Työn on mahduttava taiteltuna A3-kokoiseen kirjekuoreen ja vastaanottajan on kyettävä helposti avaamaan ja kokoamaan teos.
Arviointiperusteet
Kyky tilallistaa mielikuva, materiaalien luova käyttö ja tekninen toteutus.

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos
Lavastustaiteen koulutusohjelma

Pukusuunnittelun
suuntautumisvaihtoehto
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 4
Koulutusohjelmakuvaus

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen pukusuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon koulutusalue on esittävän
taiteen (lähinnä teatterin) sekä elokuvan ja television pukusuunnittelu. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan
ilmaisullisia, teknisiä ja käsitteellisiä taitoja siten, että hän
saa perusvalmiudet toimia pukusuunnittelijana erilaisissa
tuotannoissa. Pukusuunnittelijan tehtäviin kuuluu vastuu
henkilöhahmojen ulkoisesta olemuksesta ja puvustuksesta kokonaisuutena, osana teoksen sisältöä, sen taiteellista,
visuaalista ja toiminnallista kokonaisuutta. Teos saattaa
edellyttää kykyä herkkään dokumentaariseen havainnointiin ja ajatteluun, omaperäiseen taiteelliseen näkemykseen
ja tulkintaan tai suuren mittakaavan esim. historiallisen
spektaakkelin taiteellisen ja tuotannollisen kokonaisuuden
hallintaan.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Kiinnostus dialogiseen työskentelyyn, halu oman näkemyksen kehittämiseen ja ilmaisuun, kyky eläytyä henkilöihin ja
tilanteisiin ja kyky sitoutua taiteelliseen prosessiin ja yhteisiin päämääriin.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Omaelämäkerta

Kirjoita elämäkertasi tarinan muotoon ja anna kertomuk-

selle nimi. Pyri tarinassa todentuntuun ja vaikuttavuuteen.
Liitä mukaan ansioluetteloa muistuttava lista elämäsi todellisista tapahtumista. Liitä mukaan tuore passikuvasi.
Toteutustapa
Elämäkerta koneella kirjoittaen, pituus enintään yksi (1)
sivu.
Arviointiperusteet
Sanallinen kerrontataito.
Tehtävä 2.

Lue tekstikatkelma Ulla Talven runosta “Päivänkakkara”
Autiolla
ullakolla
luomakunta
menninkäisten,
unilunta,
lapioi.
Lumiunta,
lumiunta
- oi!
Miten niin unen raja?
Miten niin oikea,
onko palatsi vai vaja?
Pyöreä tai soikea,
alla silmäluomen,
taikka päällä,
eilinen voi olla huomen.
-ei niin nuukaa ole täällä!
Pienimmällä pipo,
Yks jonkin verran nipo
suorana kuin suolapatsas,
pitsejänsä vaalii!
Pääsee pieru joltakulta,
pyörii vatsas
kukkakaalii.
-ei multa!
Kaalin tuomaa,
unen luomaa,
taikka iltasadun osa kuusi!
Sama aivan!
Luomisvaivan
uutteruutta
Ihmettelee ikkunalla,
jalka juuri jakkaralla
uniluoma uusi.
-etten näkis kuutta?
Tee kuva tekstin maailmasta ja sen hahmoista. Voit valita kuvaasi vain osan hahmoista.
Toteutustapa
Maalaten, kokoon A2. Kuvan voi taittaa lähettämistä varten.
Arviointiperusteet
Sommittelu, maalauksellisuus, karaktäärien ja tunnelman
kuvaus ja ilmaisun rohkeus.
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Tehtävä 3. Mennyt ja tuleva

a)Mieti sellainen lapsuusmuistosi, johon erityisesti liittyy jokin vaate.
b)Haaveile jostain ihanasta tilanteesta tai hetkestä, jossa haluaisit olla n. kymmenen vuoden päästä.
Tee kuvat molemmista tilanteista (A ja B) sekä kerro parilla
lauseella kummastakin tilanteesta.
Toteutustapa
Piirtäen ja värittäen. Kuvat (A ja B) erikseen A3 arkeille.
Merkitse kuvat (A ja B) sekä kirjoita tekstit kuviin käsin, kuvapuolelle.
Arviointiperusteet
Yleinen ilmaisutaito ja kokonaisuuden elämyksellisyys ja informatiivisuus.
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Median

laitos
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Median laitos

Graafisen suunnittelun
koulutusohjelma

on selkeä mielikuva sinusta ja visuaalisista taidoistasi. Kokonaisuuden tulee sisältää omaa tekstiä, aiheeseen liittyviä
kuvia ja graaﬁsta suunnittelua.
Osa 2

Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 15
Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen taiteellisen ja ammatillisen peruskoulutuksen, jossa teknisen harjaantumisen ohella korostetaan opiskelijan persoonallisen
näkemyksen kehittymistä. Opinnot muodostavat vankan
pohjan siirtyä työelämään sekä jatkaa taiteen maisterin tutkintoon johtavia opintoja.
Koulutusohjelmakuvaus

Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa graaﬁsen suunnittelun koulutusohjelmassa perehdytään graaﬁsen muotoilun laajaan kenttään. Opetusalueet kattavat laajalti graaﬁsen viestinnän mediamuodot ja levityskanavat. Opintoihin
sisältyy graaﬁsen suunnittelun lisäksi opintojaksoja mm.
kirjagraﬁikan, julkaisusuunnittelun, kuvituksen, mainonnan
suunnittelun ja digitaalisen julkaisusuunnittelun alueelta.
Opinnoissa pyritään tutkimaan kuvallisen viestinnän eri
muotoja.
Opintojen rakenne

Koulutusohjelman opinnot muodostuvat taiteellisen ilmaisun perusopinnoista, visuaalisen kulttuurin perusopinnoista, kieliopinnoista ja graaﬁsen suunnittelun pääaineopinnoista. Graaﬁsen suunnittelun opintoihin sisältyy muun muassa graaﬁsen teknologian, graaﬁsen ja sähköisen viestinnän,
kuvallisen ilmaisun, typograﬁan, visuaalisen sekä yhteiskunnallisen viestinnän opintoja. Opintosuunnitelmaan voi sisältyä myös Taideteollisen korkeakoulun eri laitoksien sekä
soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.
Kolmannen opintovuoden päätteeksi opiskelija tuottaa opinnäytetyön, jolla hän osoittaa ammatillista osaamistaan.
Opetuskieli

Suomi
Sijoittuminen työelämään

Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnot antavat perusvalmiudet toimia erilaisissa alan tehtävissä mm. graaﬁsena suunnittelijana, kirjagraaﬁkkona, julkaisusuunnittelijana, pakkaussuunnittelijana, näyttelysuunnittelijana, kuvittajana,
mainosgraaﬁkkona, informaatiosuunnittelijana tai sähköisen viestinnän suunnittelijana.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnassa arvioidaan hakijoiden taiteellista lahjakkuutta, motivoituneisuutta ja kehityskelpoisuutta. Yksityiskohtaisemmat arviointiperusteet määritellään tehtäväkohtaisesti.
Ennakkotehtävät

Suunnittele ja toteuta portfolio, joka muodostuu kahdesta
osasta.
Osa 1

Portfolio on kokonaisuus, joka ilmentää sinua, elämänarvojasi sekä motivaatiotasi graaﬁseen suunnitteluun. Tavoitteena

Tee kuvitettu/piirretty ’ruokaresepti’, jota noudattaen voi
valmistaa aterian, jolla graaﬁkko lisää työssään tarvittavia
henkisiä tai ammatillisia taitojaan.
Toteutustapa
•
Tuloste tai käsin tehty kokonaisuus.
•
Portfolion koko enintään A4.
•
Osa 1 on 12-16 sivua ja sen tekstimäärä on enintään 3000
merkkiä.
•
Osat 1 ja 2 liitetään yhteen niin että ne muodostavat yhdessä portfolion.
Arviointiperusteet
Kyky kuvata asioita kiinnostavalla tavalla, sommittelukyky,
omaleimaisuus, informatiivisuus, kerronnallisuus ja kokonaisuuden hallinta.

Median laitos

Valokuvataiteen koulutusohjelma
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 10
Mihin tähtää

Valokuvataiteen kandidaatin tutkinto antaa monipuoliset
valokuvaajan ammatilliset perusvalmiudet. Koulutuksen
tavoitteena on kehittää opiskelijan valokuvailmaisullisia taitoja, käsitteellistä ajattelua ja tutkivaa lähestymistapaa sekä
antaa valmiudet jatkaa taiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee
ajankohtaiset tekniset välineet ja materiaalit ja pystyy toimimaan työelämässä valokuvauksen eri aloilla. Opiskelu edellyttää kykyä hahmottaa ja ratkaista kuvalliseen ilmaisuun
ja viestintään liittyviä ongelmia sekä kykyä työskennellä ja
hankkia tietoa itsenäisesti. Valokuvataiteen kandidaatin tutkinto on suunniteltu siten, että se mahdollistaa työelämäyhteydet ja urasuunnittelun sekä kansainväliset opinnot.
Opintojen rakenne

Koulutusohjelman opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä
pakollisista opinnoista, joihin kuuluvat taideopinnot sekä
kieli- ja viestintäopinnot. Valokuvataiteen koulutusohjelmakohtaiset aineopinnot sisältävät muun muassa valokuvauksen teknisiä ja ilmaisullisia opintoja, kuvallisen viestinnän
ja digitaalisen kuvan ja kuvankäsittelyn opintoja, historia- ja
teoriaopintoja sekä opinnäytetyön.
Valinnaiset opinnot, sivuaineopinnot, työharjoittelujaksot ja kansainvälinen opiskelijavaihto mahdollistavat opiskelijoille opintojen yksilöllisen proﬁloinnin.
Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman
ensimmäisen opintovuoden aikana. Tähän suunnitelmaan on
mahdollista sisällyttää myös Taideteollisen korkeakoulun eri
laitosten sekä soveltuvin osin muiden korkeakoulujen tarjoamia opintoja.
Sijoittuminen työelämään

Taiteen kandidaatin tutkinnon opinnot antavat perusvalmi-
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udet toimia itsenäisenä yrittäjänä tai valokuvaajan tehtävissä mm. sanoma- ja aikakausilehdissä, museoissa, studioissa
sekä kuvatoimistoissa. Valokuvaaja voi toimia myös kuvatoimittajana. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat jatkavat lähes poikkeuksetta maisterin tutkinnossa.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnassa arvioidaan hakijoiden visuaalista lahjakkuutta ja motivoituneisuutta alalle. Yksityiskohtaisemmat arviointiperusteet määritellään tehtäväkohtaisesti.
Ennakkotehtävät

Liimaa kukin kuva valkoiselle tukevalle A4 kokoiselle paperiarkille ellei toisin sanottu ja laita ne A4 kokoiseen pahvikansioon. Muista laittaa jokaisen kuvan taakse tehtävän numero, nimi sekä oma nimesi. Huomioi että ennakkotehtäviä
ei palauteta.
Tehtävä 1. Tabu

Kuvaa otsikon mukainen kuva. Anna kuvalle nimi. Esitä yksi
kuva A4 arkilla.
Toteutustapa
Valokuvaten, värikuva. Kirjoita kuvalle antamasi nimi arkin
taakse.
Arviointiperusteet
Kertovuus. Tunnelma.
Tehtävä 2. Löytöretki

Kuvaa viiden kuvan sarja uuden löytämisestä.
Toteutustapa
Valokuvaten viisi väri- ja/tai mustavalkokuvaa.
Arviointiperusteet
Idean ja tunnelman välittyminen. Sommittelu.
Tehtävä 3. Kuudes aisti

Miltä näyttää kuva, jonka toteuttamisessa olet hyödyntänyt
kuudetta aistiasi? Esitä yksi kuva A4 arkilla.
Toteutustapa
Valokuvaten, väri- tai mustavalkokuva.
Arviointiperusteet
Elämyksellisyys ja visuaalisuus.
Tehtävä 4. Kuvakansio

Esittele seitsemän valokuvaasi.
Toteutustapa
Liimaa kukin kuva omalle A4 kokoiselle paperiarkilleen.
Arviointiperusteet
Sisällön vahvuus. Valon ja värin käyttö. Sommittelu.

Muotoilun
laitos

25

26
Muotoilun laitos

Keramiikka- ja lasitaiteen
koulutusohjelma
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 8
Koulutusohjelmakuvaus ja opintojen rakenne

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -taidot keramiikka- ja lasisuunnittelussa sekä keramiikka- ja lasitaiteessa. Koulutusohjelma pyrkii tukemaan
opiskelijan taiteellisen näkemyksen kehittymistä ja ohjaamaan opiskelijaa itselleen sopivan toimintamallin hahmottamiseksi.
Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittanut voi jatkaa
opintojaan taideteollisen muotoilun koulutusohjelmassa
(TaM), missä opiskelija voi syventää opintojaan toimiakseen
alan erilaisissa töissä kuten teollisen tuotesuunnittelun, käsityön ja pientuotannon sekä taiteen ja tutkimuksen parissa.
Taiteen kandidaatin opinnot rakentuvat esineympäristöjen, tuotemuotoilun, keramiikka- ja lasitaiteen sekä materiaalintuntemuksen ja alan historian ympärille. Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana tutustutaan keramiikan ja lasin
työstämisen tekniikoihin ja paneudutaan alan suunnittelumenetelmiin, valmistusteknologioihin sekä materiaalitutkimukseen. Opinnoissa painotetaan taiteellisen näkemyksen
ja suunnittelutaitojen kehittämistä. Opiskelussa korostuvat
opiskelijan ideointikyky ja taito ideoiden esittämiselle kaksija kolmiulotteisesti, lisäksi painotetaan kirjallista ja suullista
ilmaisua.
Opiskelu tapahtuu tiiviisti kurssimuotoisena kahtena
ensimmäisenä lukuvuonna. Kolmantena lukuvuonna opiskelijan itsenäinen opintojen suunnittelu sekä projektimuotoinen työskentely lisääntyy. Kolmantena vuonna keskitytään
oman kiinnostusalueen vahvistamiseen ja laaditaan opinnäyte. Opiskelumenetelmiä kaikilla vuosikursseilla ovat luennot, harjoitustehtävät, projektityöskentely, kritiikit, tentit
ja itsenäinen työskentely.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota hakijan taiteelliseen lahjakkuuteen, ideointikykyyn ja motivoituneisuuteen.
Hakijoilta vaaditaan rakenteellista ja kolmiulotteista hahmottamiskykyä sekä kiinnostusta alaan.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Metsä

Piirrä tai maalaa metsä.
Toteutustapa
Vapaa tekniikka, koko A3.
Arviointiperusteet
Sommittelutaito, kuvallinen ilmaisu, ideointi, värien käyttö.
Tehtävä 2. Työpäivä

Kerro sarjakuvan keinoin työpäivästäsi vuonna 2021.
Toteutustapa
Mustavalkoinen lyijykynä- tai tussipiirustus. Koko A3.

Arviointiperusteet
Tarinan kertominen, sommittelu, toteutus.
Tehtävä 3. Selviytymispakkaus

Mikä on pienin määrä astioita, joilla selviät arjessa? Suunnittele esinesarja ja esitä suunnitelmasi lyijykynäpiirroksena.
Toteutustapa
Lyijykynä, koko vapaa.
Arviointiperusteet
Havainnollisuus, toteutus, ideointi.
Tehtävä 4. Tärkeä esine

Kirjoita essee otsikon aiheesta.
Toteutustapa
Pituus tulostettuna yksi (1) A4. Fontti Times New Roman, 12
p.
Arviointiperusteet
Kirjallinen ilmaisu, hakijan kyky esittää näkemyksensä selkeästi ja persoonallisesti.

Muotoilun laitos

Sisustusarkkitehtuurin ja
huonekalusuunnittelun
koulutusohjelma
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 14
Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavan, kolmivuotisen
koulutusohjelman tavoitteena on tarjota perustiedot ja -taidot tila- ja kalustesuunnittelussa sekä innostaa ja tukea opiskelijan taiteellisen kokonaisnäkemyksen kehittymistä. Taiteen kandidaatin tutkinnon suorittanut voi jatkaa ja syventää
opintojaan taiteen maisteriksi tila- tai kalustesuunnittelun
koulutusohjelmassa (TaM).
Koulutusohjelmakuvaus

Koulutuksessa painotetaan taiteellista omintakeisuutta ja
herkkyyttä sekä inhimillisten tarpeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden tunnistamista. Suunnittelutyön edellytyksinä ovat näiden lisäksi suunnittelumenetelmien ja valmistus- ja materiaalitekniikoiden hallinta sekä rakennustekniikan perusteiden tunteminen. Valmiuksiin kuuluu ammattialan toimintaperiaatteiden ymmärtäminen suunnittelijan
kannalta. Näitä ovat suunnitelmien esittäminen soveltuvilla
graaﬁsilla, kuvallisilla ja tietoteknisillä keinoilla sekä pienois-, hahmo- ja prototyyppimalleina. Valmiuksiin sisältyy
myös kyky suunnitelmien kirjalliseen ja suulliseen esittämiseen.
Opintojen rakenne

Suunnittelun perusvalmiuksiin keskittyvien kahden ensimmäisen opintovuoden keskeisinä opetusalueina ovat tilan ja
muodon hahmotus, materiaalitietous, suunnittelumenetelmät sekä taiteen, arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja
huonekalusuunnittelun historia. Kolmannen opintovuoden
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aikana keskitytään taiteellisen kokonaisnäkemyksen kehittämiseen sekä käytännön suunnitteluvalmiuksien lujittamiseen.
Opiskelijat esittelevät kaikki harjoitustyönsä kunkin opintojakson päätteeksi pidettävissä kritiikkitilaisuuksissa. Kandidaattiopintojen päätteeksi tehdään portfoliomuotoinen
opinnäytetyö.
Opetuskieli

Suomi
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Tilojen ja rakenteiden hahmottamiskyky, persoonallinen ja
taiteellinen näkemys, motivaatio.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Aterian ainekset

Muotoilun kandidaattiopinnoissa painotetaan henkilökohtaisen suunnittelunäkemyksen kehittymistä. Tekstiilitaiteen
opiskelijat perehtyvät erityisesti sisustustekstiilien ja vaatetusmateriaalien suunnitteluun sekä tekstiilialan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. Opinnot sisältävät pinta-, värija materiaalisuunnittelua, kokoelmasuunnittelun ja konseptoinnin perusteet, valmistusmenetelmiin perehtymisen sekä
esitystekniikkaa. Kestävän kehityksen näkökulma huomioidaan kaikessa opetuksessa. Opintoihin sisältyy kansainvälinen vaihto-opiskelu tai sivuaineopinnot henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.
Koulutusohjelmaan valitaan idearikkaita ja vahvan
oman näkemyksen omaavia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita värien ja materiaalien käytöstä sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Tekstiilitaiteen koulutusohjelmaan valittavilla
opiskelijoilla tulee lisäksi olla kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen, kirjalliseen ilmaisuun ja vuorovaikutukseen
sekä valmiudet yliopistotasoiseen opiskeluun.

Piirrä asetelma, jossa on leipä, kala ja hedelmä.
Opintojen rakenne

Toteutustapa
Lyijykynällä A3-kokoiselle paperille.
Arviointiperusteet
Sommittelu, muodon taju, aineen tuntu.
Tehtävä 2. Varakassi

Suunnittele ja toteuta monikäyttöinen kassi, jolla kannat
kestävää kehitystä.
Toteutustapa
Materiaali ja tekniikka vapaa. Kassin pitää mahtua taitettuna C3-kokoiseen kirjekuoreen.

Opintojen rungon muodostavat tuote- ja konseptisuunnittelua sekä taiteellista ilmaisua painottavat ammattiopinnot.
Aineopintoja suoritetaan koulutusohjelman omina opintoina
tai yhdessä vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen tai muotoilun laitoksen muiden koulutusohjelmien kanssa. Yleisopinnot koostuvat taide- ja kulttuuriaineista, kieliopinnoista sekä
viestintä- ja tutkimusopinnoista.
Toisena opintovuonna opiskelija valitsee haluamansa
syventymisalueet. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua
myös koulutusohjelmien yhteisiin projekteihin ja suorittaa
kursseja ulkomailla. Kolmantena vuonna opiskelija tekee
kandidaatin opinnäytteen, jonka jälkeen hän voi jatkaa maisterikoulutusohjelmassa syventäen ammatillista ja taiteellista osaamistaan.

Arviointiperusteet
Ideointikyky, kestävyys ja materiaalin käyttö.

Ennakkotehtävät

Tehtävä 3. Päivällinen kolmelle

Tehtävä 1. Kiitos viimeisestä

Maalaa näkymä tilasta, jossa parhaillaan aterioidaan.
Toteutustapa
Vesiväreillä maalaten A3-kokoiselle paperille.

Olet viettänyt viikonlopun toisella paikkakunnalla asuvan
ystäväsi luona. Kiitokseksi lähetät ystävällesi itsevalmistamasi lahjan, joka mahtuu max 15 x 15 x 5 cm kokoiseen pakkaukseen.

Arviointiperusteet
Tilan taju, sommittelu, värien käyttö, tunnelma.

Toteutustapa
Valmista lahjaesine vapaasti valituista materiaaleista.

Muotoilun laitos

Arviointiperusteet
Ideointi, materiaalin käyttö.

Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Aloituspaikkoja vuonna 2011: ENINTÄÄN 8
Koulutusohjelmakuvaus

Tekstiilitaiteen kandidaattiohjelma on kolmivuotinen, 180
opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Koulutusohjelma antaa perusvalmiudet toimia suunnittelijana ja muissa
vastaavissa tehtävissä kaupan, teollisuuden, kulttuuriorganisaatioiden ja median palveluksessa tai luovana toimijana
visuaalisen kulttuurin alueella. Kandidaatin tutkinto mahdollistaa opintojen jatkamisen maisteriohjelmissa Suomessa
tai ulkomailla.

Tehtävä 2. Kulunut viikko

Kerää yhden viikon jokaiselta päivältä itsellesi tärkeitä havaintoja. Tallenna kunkin päivän havainnot A4-kokoiselle
paperille ja kokoa niistä A5-kokoinen vihko.
Toteutustapa
Tallenna havaintosi vapailla tekniikoilla.
Arviointiperusteet
Havainnointi- ja ilmaisukyky, kokonaissommittelu.
Tehtävä 3. Helsinki Designpääkaupunki 2012

Helsinki on valittu vuoden 2012 designpääkaupungiksi ja

28
vuoden aikana järjestetään runsaasti design-aiheisia tapahtumia. Millaista tapahtumaa sinä haluaisit olla toteuttamassa designpääkaupungin ohjelmistoon?
Toteutustapa
Kuvaa designpääkaupunki-tapahtumasi maalaten vesi- tai
peitevärein A3 kokoiselle paperille.

kertovuus sekä kyky kuvata tilaa ja mittasuhteita. Toisen
vaiheen aikana hakijaa arvioidaan materiaalien käytön ja
kolmiulotteisen rakennetajun lisäksi myös ryhmätyökykyjen
ja alalle soveltuvuuden suhteen. Kolmannessa osassa otetaan
huomioon myös aiemmat perusopinnot lukion päästötodistuksen mukaan.
Ennakkotehtävät

Arviointiperusteet
Idean välittyminen, sommittelu, värien käyttö.

Tehtävä 1. Lumilautaostoksilla

Muotoilun laitos

Kuvaa todenmukaisesti tilanne, jossa nelihenkinen perhe on
hankkimassa lasketteluvälineitä lapsille vilkkaassa urheiluvälineliikkeessä.

Teollisen muotoilun koulutusohjelma
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Koulutusohjelmakuvaus

Teollisen muotoilun kandidaattiohjelma on kolmivuotinen, 180 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka
tavoitteena on antaa muotoilun perustaidot monialaisten
tuotemuotoilutehtävien suorittamiseen ja niissä tarvittavien
menetelmien hallintaan sekä perustiedot muotoilun historiasta ja teoriasta.
Koulutusohjelman tavoite

Perustaitoja ovat suunnittelumenetelmien ja muotoiluprosessin tuntemus sekä muotoilijan ammatin kannalta
välttämättömien tieto- ja taitokokonaisuuksien hallinta.
Opintojaksojen työmuotoja ovat pienryhmäohjaus, erilaiset
ryhmätyöt ja vertaisoppimistilanteet. Suunnittelun prosessitaitojen henkilökohtaista hallintaa kehitetään erilaisten ohjattujen harjoitustöiden avulla. Harjoitustöiden aiheina olevia ongelmia työstetään tietokoneavusteisen suunnittelun ja
valmistuksen välineillä sekä mallipajatyöskentelyllä.
Perinteisiä teollisen muotoilun suunnittelukohteita ovat
kulutustavarat, koneet, laitteet ja elektroniikkatuotteet, työympäristöt sekä julkiset liikennevälineet ja kaupunkitilojen
erikoiskalusteet. Muotoilutehtävät ovat laajentuneet myös
vuorovaikutteisten käyttöliittymien suunnitteluun ja palvelujen suunnitteluun.
Teollisen muotoilun kandidaatintutkinnon jälkeen opiskelija voi jatkaa maisterinkoulutusohjelmassa syventäen ammatillista osaamistaan koulutusohjelman tarjoamilla suuntautumisalueilla tuotemuotoilussa, muotoilujohtamisessa,
käyttäjäkeskeisessä muotoilussa tai muotoilun kulttuuristen
kytkentöjen opiskelussa.
Sijoittuminen työelämään

Teollisen muotoilun kandidaattiohjelma antaa opiskelijalle valmiudet toimia muotoilijana tuotekehitysprojekteissa.
Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa muotoilun ammattilaisia, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittyvä henkilökohtainen muotoilijaidentiteetti, joka pohjautuu
henkilökohtaiseen taiteelliseen näkemykseen sekä laajaan
teknologian ja kulttuurin tuntemukseen.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Ensimmäisessä vaiheessa koulutusohjelman hakijat arvioidaan kuvallisen ilmaisunsa perusteella. Arvioinnin kohteena ovat kokonaissommittelu, visuaalinen pelkistäminen ja

Toteutustapa
Piirrä ja maalaa vesi/peitevärein A3-kokoiselle piirustuspaperille.
Arviointiperusteet
Tilanteen kertovuus, tilan tuntu, sommittelu ja värien käyttö.
Tehtävä 2. Lähiruokaa

Ystäväsi vanhemmilla on kotimaisiin juureksiin ja lampaan
kasvatukseen erikoistunut pientila, jossa noudatetaan ekologisia tuotantoperiaatteita. Olet taitavana piirtäjänä lupautunut toteuttamaan tienvarsijulisteen, joka kertoo houkuttelevasti tilalla toimivasta maatilamyymälästä.
Toteutustapa
Luonnostele juliste A3-kokoiselle piirustuspaperille ja esitä
se luonnollisessa ympäristössään värillisenä kuvana paperin
kääntöpuolella.
Arviointiperusteet
Julisteen ja kuvan kertovuus, sommittelu ja värien käyttö.
Tehtävä 3. Isoisän kalareissu

Piirrä kuvitteellinen sarjakuva siitä kun isoisä viime kesänä
rollaattorin kanssa kävi rapumertoja kokemassa.
Toteutustapa
Piirrä sarjakuvasi mustalla ohuella huopakynällä A3-kokoiselle piirustuspaperille.
Arviointiperusteet
Iäkkään henkilön toiminnan todenmukaisuus, sarjakuvan
kertovuus, tunnelman välittyminen, sommittelu ja toteutustapa.
Tehtävä 4. Muikkurove

Olet saanut luvan toimia paistettujen muikkujen myyjänä kesätorilla. Paistovälineet ja resepti ovat kunnossa, mutta miten annostella ja tarjoilla ruoka toriolosuhteissa. Päätät itse
suunnitella ohuesta pahvista 0,5 litran kokoisen ja kokoontaittuvan roppeen, joka käytön jälkeen on ruokailuvälineenä
käytetyn koktailitikun kanssa puhdasta biojätettä.
Toteutustapa
Leikkaa ja taittele mallirove sopivasta pahvista (kierrätä).
Rove on käyttömuotoonsa helposti taiteltava. Postita se tasomaisena samassa kirjekuoressa muiden töiden mukana.
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Arviointiperusteet
Design, omaperäisyys, toimivuus, rakenne ja materiaalin
käyttö.

ympyrän, neliön ja kolmion muotoisia kappaleita. Suunnittele lisäksi asukokonaisuuksiin sopivat painokuosit, joissa
käytät mainittuja geometrisiä elementtejä. Kuvaa mallistosi
A2-arkille ihmisen päällä.

Muotoilun laitos

Toteutustapa
Koko A2, väritehtävä, piirtäen tai maalaten.

Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen
koulutusohjelma
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Arviointiperusteet
Visuaalisuus, malliston hahmottaminen, värien käyttö, idearikkaus.

Koulutusohjelmakuvaus ja opintojen rakenne

Tehtävä 3. Bändi

Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen kandidaattiohjelma on
kolmivuotinen, 180 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa perusvalmiudet toimia alan ammattitehtävissä.
Opiskelijat keskittyvät opinnoissaan alan ammatilliseen
osaamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun sekä kehittävät omaa
näkemystään ja ammatillisia valmiuksiaan erilaisten vaatteiden sekä mallistojen suunnittelussa ja esittämisessä.
Opiskelijat voivat osallistua koulutusohjelmien välisiin
yhteistyöprojekteihin ja hakeutua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin tai sivuaineopintoihin eri korkeakouluihin henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelmasta valmistuu taiteen kandidaatteja, joilla on tiedolliset ja
taidolliset perusvalmiudet toimia ammattialansa erilaisissa
tehtävissä kaupan, teollisuuden ja median palveluksessa tai
toimia itsenäisenä yrittäjänä.
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa maisterikoulutusohjelmassa syventäen ammatillista ja taiteellista osaamistaan koulutusohjelman tarjoamilla suuntautumisalueilla.

Lempiyhtyeesi on kutsuttu MTV Music Awards-gaalaan ja
he ovat pyytäneet sinua suunnittelemaan heille asut tilaisuutta varten. Kuvaa bändi suunnittelemissasi asuissa gaalan punaisella matolla paparazzien salamavalojen loisteessa.

Arviointiperusteet opiskelijavalinnassa

Koulutusohjelmaan valitaan idearikkaita, motivoituneita ja
kehityskelpoisia opiskelijoita, joilla on vahva oma visuaalinen näkemys ja kykyä yliopistotasoiseen, kokopäiväiseen
opiskeluun.
Ennakkotehtävät
Tehtävä 1. Suojatakki

Olet lähdössä tutkimusmatkalle paikkaan, jossa vallitsee äärimmäiset luonnonolosuhteet. Suunnittele itsellesi suojatakki, jonka avulla selviät haastavasta ympäristöstä. Jaa A2paperiarkki kahtia. Kuvaa toiselle puolelle itsesi tutkimusmatkalla suunnittelemasi takki yllä ja toiselle puolikkaalle
suojatakkisi yksityiskohtaisesti sekä edestä että takaa.
Toteutustapa
•
koko A2, väritehtävä
•
Tilannekuvaus: vesi- tai peitevärit
•
Takkipiirustus: väline vapaa
Arviointiperusteet
Tunnelman ja tilanteen kuvaus, värien käyttö, idearikkaus,
omaperäisyys.
Tehtävä 2. Geometria

Suunnittele viiden asukokonaisuuden mallisto käyttämällä

Toteutustapa
Koko A2, vesi- tai peitevärit.
Arviointiperusteet
Maalauksellisuus, tunnelman ja tilanteen kuvaus, värien
käyttö, idearikkaus.

Taiteen
laitos
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Taiteen laitos

Kuvataidekasvatuksen
koulutusohjelma (peruskoulutus)

Yksittäinen tehtäväsuoritus ei saa koostua irrallisista osista.
Vältä teoksissasi särkyviä materiaaleja esim. lasia ja kehyksiä. Suurin sallittu paperikoko on A2. Suoritusten tulee mahtua C3 (A3) -kuoreen. Katso “Hakemuksen postitus”.
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•

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma on opettajankoulutusohjelma, jonka pääaineena on visuaalinen kulttuurikasvatus. Koulutusohjelmassa visuaalista kulttuuria lähestytään
taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen näkökulmista.
Peruskoulutuksen maisteritutkinto antaa pätevyyden
kuvataideopettajan ammattiin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia monipuoliseen taidepedagogiseen asiantuntijuuteen visuaalisen kulttuurin kentällä. Opinnoille on luonteenomaista taiteellinen ja kuvallinen työskentely erilaisten välineiden avulla sekä käytännöllinen ja teoreettinen perehtyminen visuaaliseen kulttuuriin ja taidekasvatukseen.

•

Koulutusohjelman tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää taidepedagogiikan, visuaalisen ilmaisun ja taiteen teorian monipuolista hallintaa
sekä tutkimusvalmiuksia.
Opintojen rakenne

Kuvataidekasvatuksen peruskoulutusohjelmassa opinnot on
jaettu kandidaatin- ja maisterintutkintoon (180 op/3 vuotta
+ 120 op/2 vuotta). Opiskelija suorittaa ensin taiteen kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen hän siirtyy maisteriopintoihin. Opintojen yhteislaajuus on 300 opintopistettä ja tutkinto on mahdollista suorittaa 5 vuodessa.
Sijoittuminen työelämään

Kuvataideopettaja toimii opetustehtävissä mm. peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, lasten ja
nuorten kuvataidekouluissa, museoissa sekä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia taidepedagogisissa asiantuntijatehtävissä esim. kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioissa.
Arviointiperusteet opiskelijavalinnoissa

Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota hakijan kiinnostukseen visuaalisen kulttuurin ja taiteen ilmiöitä kohtaan.
Hakijalta edellytetään valmiuksia kuvien ja tekstien tuottamisessa, tulkinnassa ja arvioinnissa. Valintaperusteena ovat
lisäksi vuorovaikutustaidot sekä hakijan osoittama suuntautuminen ja motivoituneisuus opetustyöhön.
Ennakkotehtävät

Tee kolme (3) kuvallista ennakkotehtävää annettujen otsikoiden pohjalta.
1. Tulevaisuus
2. Läsnäolo
3. Rajallisuus

Toteutustapa
Kaikkien tehtävien toteutustapa on vapaa: piirros, maalaus,
valokuva, elokuva, kollaasi, valokopio, värituloste, kuvatiedosto, sarjakuva, kuvasarja jne.

•
•
•

Hyväksyttävät digitaaliset tallenteet ovat DVD-R ja
CD-R -levyt.
Kuvatiedostojen tallennus: kuvan pidemmän sivun max
pituus 1024 pikseliä.
Hyväksyttävät tallennusmuodot JPEG, GIF.
Muut mahdolliset mediat: Flash (SWF-muoto).
Videot: DVD-video max 60 sekuntia.

Muista merkitä jokaiseen tehtävään selkeästi nimesi ja tehtävän numero. Mikäli tehtäväsuorituksiisi sisältyy digitaalisia tallenteita, merkitse koteloon myös tiedoston tallennusmuoto.
Arviointiperusteet kaikissa tehtävissä
Kuvallinen ajattelu- ja ilmaisukyky, valitun välineen hallinta.
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Hyväksytyt opiskelijat 2010 / TaK*
Koulutusohjelma

Hakeneet

Hyväksytyt

%

Elokuvataide, Dokumentaarinen elokuva
Elokuvataide, Elokuva- ja televisiokäsikirjoitus
Elokuvataide, Elokuvaus
Elokuvataide, Elokuvaleikkaus
Elokuvataide, Elokuvaohjaus
Elokuvataide, Elokuvatuotanto
Elokuvataide, Elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu
Lavastustaide, Elokuva- ja televisiolavastus
Lavastustaide, Näyttämölavastus
Lavastustaide, Pukusuunnittelu **

63
166
58
32
170
55
46
34
51
-

2
2
2
2
2
4
2
2
4
-

3,2%
1,2%
3,4%
6,3%
1,2%
7,3%
4,3%
5,9%
7,8%
-

Graaﬁnen suunnittelu
Valokuvataide

448
448

13
9

2,9%
2,0%

Keramiikka- ja lasitaide
Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
Tekstiilitaide
Teollinen muotoilu
Vaatetussuunnittelu ja pukutaide

69
327
40
129
291

10
12
8
12
12

14,5%
3,7%
20,0%
9,3%
4,1%

Taidekasvatuksen peruskoulutus

386

25

6,5%

YHTEENSÄ

2813

123

4,4%

* Taiteen kandidaation tutkinto
** Ei aloituspaikkoja vuonna 2010
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