
Core content: The topics covered are busi-
ness terminology, business correspondence 
and customer service.
Prerequisites: Basic knowledge in Swedish 
(Secondary or Vocational school)
Share of student´s workload: Contact ses-
sions 70h, independent study 20h, study ex-
cursion or company project (Swedish) 20h, 
written assignments 14h, spoken and written 
tests 4h, feedback and assessment 7h
Basis for assessment: Written and oral 
exams
Assessment scale:  Excellent (5), Very Good 
(4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), 
Failed (0)

HI2601 Specialisation 
Studies Abroad, 30 op

Osaamisalueet: 
Learning objectives: Core content: A perso-
nal study plan is made following the individual 
specialisation aims of the student and accor-
ding to the curriculum possibilities of the recei-
ving exchange partner institution.
Prerequisites: Share of student´s workload: 
Basis for assessment: 
Assessment scale: HI2701 Presenting and 
Reporting Project Work, 3 op
Osaamisalueet: 
Learning objectives: The student is able to 
report and present a multidisciplinary profes-
sional project related to product design. The 
presentation supports the development of pro-
fessional communication skills in English.
Core content: The project is reported presen-
ting the project plan and the execution of the 
plan in practice. The project is presented both 
in written and spoken English. The correctness 
and informative quality of the language is sup-
ported and supervised by the language teach-
er. 
Prerequisites: Basic Studies, Professional 
Studies
Share of student´s workload: Independent 
work, project report and presentation. Joint 
lectures and tutoring sessions.
Basis for assessment: Assessment scale: 
Passed (H), Failed (0)

HI2702 Professional Projects, 15 op

Osaamisalueet: 
Learning objectives: The student realises 
either independently or in groups a multi-dis-
ciplinary project related to product design. 
Networking and team work are emphasised in 
the project.

Core content: The project is realised accor-
ding to a project plan. An outside enterprise or 
organisation is always involved in the realisa-
tion process of the project. The project will be 
documented at the final stage and also with a 
regular project journal and memos of all mee-
tings shall be written.
Prerequisites: Basic Studies, Professional 
Studies
Share of student´s workload: Independent 
work, project presentations and evaluations, 
tutoring sessions
Basis for assessment: 
Assessment scale: Passed (H), Failed (0)

PRACTICAL TRAINING

HI4001 Practical Training, 30 op

Osaamisalueet: 
Learning objectives:  The aim of the module 
is to get practical experience in the student’s 
own field.
Core content: During orientation training, 
students become acquainted with the tasks 
and conditions of their own field. The training 
place must always be accepted by the degree 
programme.
Prerequisites: Basic Studies
Share of student´s workload: Works, team 
work, project diary and portfolio
Basis for assessment: 
Assessment scale: Passed (H), Failed (0)

THESIS

HI5001 Thesis, 15 op

Osaamisalueet: 
Learning objectives:  The thesis proves the 
professional maturity of the student and ability 
to do independent research work in the cent-
ral or especially problematic field of his/her 
own study area. It is an individual proof of the 
student’s own specialisation area, or multidis-
ciplinary work. It may also be a joint project by 
two or more students, assuming each student’s 
individual contribution is visible.
Core content:  Independent research and pro-
fessional project work supported by guidance 
and negotiations with the tutoring teachers. 
Prerequisites: Basic and Professional studies
Share of student´s workload: Basis for as-
sessment: The final paper is assessed in a public 
seminar, where the students, the opponent and 
tutors assess the work including processes.
Assessment scale: Excellent (5), Very Good 
(4), Good (3), Satisfactory (2), Sufficient (1), 

Kulttuuriala

Suoritettava tutkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 
Muotoilija (AMK)

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen 
perusta graafisesta suunnittelusta, visuaali-
sesta viestinnästä sekä niiden vaikutuksesta 
ihmiseen ja ympäristöön. Opetus on tiiviissä 
yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja amk:n 
erillisyksiköiden, muun muassa D´ART muotoi-
lun palvelukeskuksen kanssa. Opintosuunnitel-
maan voidaan kytkeä esihautomopolku, jossa 
opiskelija harjoittaa ja kehittää omaa yritys-
toimintaansa. Opiskelu tapahtuu päiväopetuk-
sena ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 4 
vuotta (240 opintopistettä).

Sisältö

Graafisen suunnittelija koulutus kehittää visu-
aalisia, viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja ja 
antaa valmiuden työskennellä painotuotteiden 
ja sähköisen median ulkoasusuunnittelijana.

Opintojen rakenne
Ensimmäisen vuoden perusopinnot suoritetaan 
osittain yhdessä teollisen muotoilun. Toisen, 
kolmannen vuoden opinnot suoritetaan amma-
tillisten opintokokonaisuuksien kautta. Kaikkiin 
opintokokonaisuuksiin liittyy yhteistyö ulkopuo-
lisen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opintoihin 
voidaan kytkeä ns. yrityshautomopolku, jossa 
opiskelija suorittaa ammatillisia opintoja oman 
yritystoiminnan sisällä. Muotoilun koulutuksen 
kehittäminen kohdistuu ammatilliseen toimin-
taan, yritysyhteistyöhön ja verkostoitumiseen 
yhteistyössä D´ART Muotoilun palvelukeskuk-
sen, osaamiskeskusten, sekä ammattikorkea-
koulun muiden koulutusohjelmien kanssa.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Ammatilliset opinnot 2. vuodesta eteenpäin 
muodostuvat lukukauden mittaisista teemal-
lisista opintokokonaisuuksista. Koulutusohjel-
massa sovelletaan projektioppimista, joiden 
elementit ovat työelämälähtöiset suunnittelu-
projektit, oppiaineiden yhdistäminen laajem-
miksi kokonaisuuksiksi sekä toisiinsa integroi-
tuviksi, ryhmässä tapahtuva oppiminen sekä 
arviointi.

TEOLLINEN MUOTOILU

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Tavoitteena on oppia laaja ja monipuollinen pe-
rusta teollisesta muotoilusta sekä suunnittelun 
vaikutuksesta ihmiseen ja ympäristöön. Muo-
toilun koulutusohjelma (HM) johtaa kulttuuri-
alan ammattikorkeakoulututkintoon (muotoilija 
AMK). Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. 
Laajuus ilmaistaan opintopisteinä (op), joiden 
katsotaan kestävän noin neljä vuotta. Muotoi-
lun koulutusohjelman yhteydessä toimii D´ART 
Muotoilun palvelukeskus, joka on osa Pohjois-
Karjalan osaamiskeskusverkostoa. D´ART on 
koulutusohjelman tärkein linkki yritysyhteys-
työssä.

Opintojen rakenne
Ensimmäisen vuoden perusopinnot suoritetaan 
osittain yhdessä graafisen suunnittelun opis-
kelijoiden kanssa. Toisen, kolmannen vuoden 
opinnot suoritetaan ammatillisten opintoko-
konaisuuksien kautta. Kaikkiin opintokokonai-
suuksiin liittyy yhteistyö ulkopuolisen yritysten 
ja yhteisöjen kanssa. Opintoihin voidaan kyt-
keä ns. yrityshautomopolku, jossa opiskelija 
suorittaa ammatillisia opintoja oman yritystoi-
minnan sisällä. Muotoilun koulutuksen kehit-
täminen kohdistuu ammatilliseen toimintaan, 
yritysyhteistyöhön ja verkostoitumiseen yh-
teistyössä D´ART Muotoilun palvelukeskuksen, 
osaamiskeskusten, sekä ammattikorkeakoulun 
muiden koulutusohjelmien kanssa.

Ammatilliset opinnot 2. vuodesta eteenpäin 
muodostuvat lukukauden mittaisista teemal-
lisista opintokokonaisuuksista. Koulutusohjel-
massa sovelletaan projektioppimista, joiden 
elementit ovat työelämälähtöiset suunnittelu-
projektit, oppiaineiden yhdistäminen laajem-
miksi kokonaisuuksiksi sekä toisiinsa integroi-
tuviksi, ryhmässä tapahtuva oppiminen sekä 
arviointi.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Opiskelijaohjaus jakaantuu opinto-ohjaajien, 
koulutusohjelmajohtajan, ammatillisten oh-
jaajien sekä opiskelijatutorien kesken. Jokai-
nen opintojakso arvioidaan joko asteikolla 0-5 
tai hyväksytty-hylätty. Opintojaksoihin kuuluu 
myös opiskelijan tekemä itsearviointi. Luku-
kauden päättyessä pidetään arviointiviikko 
opiskelijoiden kanssa

Muotoilun koulutusohjelma
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GRAAFINEN SUUNNITTELU
	 	 	 	 	 	 Tunnus 1. vuosi   2. vuosi   3. vuosi   4. vuosi 
PERUSOPINNOT    60   
Orientoivat opinnot    HP10    
Yksilöllinen kehittyminen   HP1110 3   
Tiedonhankinta    HP1111 3   
Tietotekniikka     HG1008      3   
Kuvallinen viestintä    HG12    
Esitystekniikka    HP1124 4   
Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila HP1009 3   
Digitaalinen valokuvaus   HP1125 3   
Taidehistoria     HP1115 4   
Kuvallinen ilmaisu    HG1201 6   
Sähköinen julkaiseminen   HG1202 6   
Viestintä ja sisältötuotanto   HG1203 3   
Graafinen suunnittelu   HG13    
Graafisen suunnittelun perusteet 1  HG1301 6   
Graafisen suunnittelun perusteet 2  HG1302 6   
Graafisen suunnittelun työvälineet 1  HG1303 5   
Graafisen suunnittelun työvälineet 2  HG1304 5   
AMMATTIOPINNOT           53        52 15
Visuaalisuus ja painotuotteen suunnittelu HG211    
Visuaalinen tutkimus    HP2205      5  
Painotuotteen suunnittelu 1   HG2110      6  
Painotuotteen suunnittelu 2   HG2111      6  
Kuvittaminen 1    HG2112      6  
Kuvittaminen 2    HG2113      6  
Verkkojulkaiseminen ja graafinen teknologia HG222    
Verkkojulkaiseminen    HG2205      6  
Verkkomultimedia    HG2206      6  
Ääni- ja videotuotanto   HG2207      3  
Kirjapainoteknologia ja värinhallinta HG2208      3  
Visuaalinen viestintä    HG233    
Infografiikka     HG2307   3 
Tietoverkon visuaaliset sovellukset  HG2308   3 
Yritysgrafiikka     HG2309   3 
Graafinen markkinointiviestintä  HG2310   3 
Näyttely- ja pakkaussuunnittelu  HG2311   4 
Yhteisökulttuuri    HG244    
Design Management    HG2305   3 
Yhteisöviestintä    HG2401          3 
Taiteen ja tieteen filosofia   HP2701          4 
Ammattilaisena yhteisössä   HP28    
Projektin suunnittelu ja johto  HP2801          3 
Yrittäjyys     HP2406          6 
Yritysyhteistyöprojekti   HP2802          9 
Ammattitaidon kehittäminen   HP29    
Ammatilliset projektit   HP2901              15
Englannin kieli 1, 
orientointi ammattikieleen   HP2510      3  
Englannin kieli 2, 
kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli HP2511      3  
Ruotsi      HP2902          5 
Kritiikkitehtävät    HP2903          3 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT         7        8 
HARJOITTELU          30

Työharjoittelu     HP4221              30
OPINNÄYTETYÖ          15
Opinnäytetyö     HP4230     15
        60     60        60 60

GRAAFINEN SUUNNITTELU

PERUSOPINNOT

HP1110 Yksilöllinen kehittyminen, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
mistä tekijöistä ammattitaito koostuu, sekä 
ammatillisen kehittymisen jatkuvan seuran-
nan tärkeyden osana ammattitaitoa. Opiskelija 
ymmärtää oppimisen tapahtuvan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ja oman sitoutumisen mer-
kityksen tuloksellisessa oppimisessa. Opiskeli-
ja osaa käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä 
ja menetelmiä ja osaa toimia oppimisympäris-
tön suomissa puitteissa. Opiskelija osaa suun-
nitella oppimistaan ja asettaa henkilökohtaisia 
oppimistavoitteita sekä arvioida omaa amma-
tillista kehittymistään. Opiskelija osaa jakaa 
oppimaansa ja vastaanottaa tietoa. Opiskelija 
sitoutuu yhteisiin ja omiin päämääriin.
Keskeinen sisältö: Opiskelu PKAMK:ssa. Op-
pimisympäristön haltuunotto. Opintojen henki-
lökohtaistaminen =HOPSin laatiminen. Koulu-
tusohjelman pedagogiset valinnat ja menetelmät: 
portfolio-työskentely ja projektioppiminen sekä 
ammattitaidon käsite ja oppimistyylit.
Edeltävät opinnot:  Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta 46-48 h, Itsenäinen työsken-
tely 32 h
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväksytysti suoritetut tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

HP1111 Tiedonhankinta, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tie-
donhankinnan merkityksen osana työelämässä 
tarvittavaa ammattitaitoa ja ammatillista ke-
hittymistä. Opiskelija osaa itsenäisesti hank-

kia tietoa erilaisista lähteistä eri menetelmin. 
Osaa käyttää ja arvioida tietoa ja tiedon lähtei-
tä. Osaa jäsentää ja tulkita tietoa sekä käyttää 
tietokonetta tiedon prosessointiin.
Keskeinen sisältö: Tiedon käsite ja lajit. Tie-
donhaku: tutustutaan kirjastojen tietokantoi-
hin sekä kirjaston ja internetin käyttöön. Läh-
dekritiikki. Tiedonkeruun perusmenetelmät: 
havainnointi, kysely, haastattelu sekä proses-
sista ja subjektista nouseva tieto.
Edeltävät opinnot:  Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 48 
kontaktia, 32 itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Läsnäolo opetuksessa, 
suoritetut tehtävät 
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG1008 Tietotekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Tekninen ja materiaaliosaa-
minen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, oppi-
maan oppimisen valmiudet, tiedonhankinnan 
ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja kehitystoimin-
taosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tie-
tokonetyöskentelyn perusteet ja hän pystyy 
itsenäisesti työskentelemään yleisillä toimisto-
ohjelmilla. Opiskelija ymmärtää tietotekniikan 
yleiskäsitteistöä, kuten tiedostot, kansiot, kiin-
tolevy- ja verkkoasemat, zip-tiedostopaketit, 
virustorjunta. Internetin käyttö opiskelun tuki-
materiaalina. Graafisen suunnittelun opiskelija 
tutustuu omaan alaansa liittyvään tietotekni-
seen soveltamiseen kuten tekstinkäsittelyyn, 
tekstin tyylimäärittelyihin ja sähköisten esitys-
aineistojen valmistamiseen.
Keskeinen sisältö: Jakson alussa opiskelijat 
suorittavat tietokonekäyttötestin, jonka perus-
teella opiskelijoille voidaan räätälöidä heidän 
osaamistaan vastaavaa opetusta. Perustyös-
kentely tietokoneella: hiiren ja näppäimistön 
käyttö, hakemistojen ja verkkoresurssien käyt-
tö, tulostimien käyttö, pikanäppäimet. Inter-
netin käyttö: Peruskäyttö, koulun sähköpostin 
käyttäminen, opetusmateriaalit. Tekstinkäsit-
tely: normaalit kirjoitustoimet, harjoittelura-
porttien kirjoittaminen, tekstin tyylimäärittelyt, 
pienimuotoisen julkaisun tekstinkäsittely. Säh-
köiset esitykset: esitysmateriaalin valmistami-
nen. Lisäksi tutustutaan graafista suunnittelua 
lähellä oleviin tietoteknisiin ilmiöihin.

Kulttuuriala
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Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ar-
viointiperusteet: Loppukoe, jakson aikana teh-
dyt harjoitukset, tuntiosallistuminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1124 Esitystekniikka, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnis-
tamaan itselleen ominaisen visuaalisen ilmai-
sutavan ja kykenee käyttämään ilmaisussaan 
ennakkoluulottomasti hyväkseen erilaisia esi-
tysteknisiä menetelmiä ja -välineitä. Opiskelija 
oppii ymmärtämään sommittelun perusteet.
Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustu-
taan erilaisiin piirustusvälineisiin ja -tekniikoi-
hin. Jakson aikana tutkitaan viivaa, muotoa ja 
materiaalia sekä sommittelua erilaisten harjoi-
tustöiden avulla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiske-
lija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallit-
see omaan ilmaisuun liittyvät esitystekniikat 
ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):
opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja 
hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät esitystek-
niikat. Tyydyttävä (2-1): opiskelija on toteut-
tanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee 
tehtäviin liittyviä esitystekniikoita. Hylätty (0):
opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1009 Värien vuorovaikutus - 
väri, muoto ja tila, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, projektiosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mi-
ten ihminen aistii värit ja miten värillä voi il-
maista muotoilijan ammatissa. Opinnoissa ote-
taan haltuun erilaisia väriin liittyviä ilmiöitä ja 
niihin liittyviä peruskäsitteitä.
Keskeinen sisältö: Tutkitaan värien vuoro-
vaikutusta ja värin suhdetta muotoon ja ti-
laan. Pohditaan värillisen valon olemusta ja 
sen mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. 
Opintojaksoon liittyy oppimateriaalia ja tehtä-

viä, jotka ovat kuvataiteen ja muotoilun koulu-
tusohjelmien yhteisillä kotisivuilla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, selaintehtävät, itsenäiset tehtävät, oppi-
miskansio.
Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskeli-
ja on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee 
värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt 
ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoin-
nin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-
3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät 
ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät 
perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on to-
teuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hal-
litsee tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty 
(0)opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtä-
vistä
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HP1125 Digitaalinen valokuvaus, 3 op
Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana pe-
rehdytään olennaisimpiin ja tärkeimpiin valo-
kuvaustermistöihin, -käsitteisiin ja -tekniikoi-
hin digitaalisilla järjestelmäkameroilla (Canon 
EOS300D ja Canon 10D). Jakson aikana on 
mahdollisuus käyttää sekä omaa (jos on), että 
koulun kamerakalustoa. Lisäksi tutustutaan di-
gitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe 
Photoshop CS -ohjelmalla.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana suo-
ritetaan useita kuvaustehtäviä joissa perehdy-
tään kameran käsittelyyn ja tekniikoihin erilai-
sissa kuvaustilanteissa ja olosuhteissa. Jakson 
päätteeksi jokainen opiskelija toteuttaa itse-
näisesti erikseen annetun kuvaustehtävän.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: opinto-
jaksolla tapahtuva työskentely, sekä itsenäi-
nen kuvaaminen.
Arviointiperusteet: Kamera- ja kuvaustek-
niikka, visuaalisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1115 Taidehistoria, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, op-
pimaan oppimisen valmiudet, tiedonhankinnan 
ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja kehitystoimin-
taosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteet saavuttanut 
opiskelija osaa analysoida ja ymmärtää länsi-

maisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisiä 
ilmiöitä omanaikansa tuotteina, osaa etsiä ja 
soveltaa ammattialansa taidehistorian tun-
temusta omassa työskentelyssään sekä ym-
märtää kokonaisuutena kansainvälisen taiteen 
merkityksen ja vaikutuksen omaan kansalli-
seen kulttuuriin. Opiskelija omaa perustiedot 
länsimaisen taiteen historiasta menneisyydes-
tä nykyisyyteen sekä tuntee joidenkin Euroo-
pan ulkopuolisten kulttuurien taidetta.
Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää län-
simaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin histo-
rian perusteet menneisyydestä 1800- luvulle 
sekä modernin taiteen ja nykytaiteen historian 
1800- luvun lopusta nykyhetkeen. Opintojak-
soon liittyy taidehistorian opintomatka näytte-
ly- ja museokäynteineen. Kuva- ja kirjatentti.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, kuvatentti, analysointiharjoitukset, it-
senäiset esseet ja/tai tutkielmat, opintomatka
Arviointiperusteet: Kuvatentti ja kirjatentti, 
analysointiharjoitukset
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG1201 Kuvallinen ilmaisu, 6 op
Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, projektiosaaminen, tiedonhankinnan 
ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja kehitystoimin-
taosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää omaa 
kuvallista ilmaisutaitoaan piirtämis- ja valoku-
vaustekniikoita hyödyntäen. Opiskelija soveltaa 
aikaisemmilla jaksoilla oppimiaan visuaalisen 
sommittelun taitojaan itsenäisessä kuvanval-
mistamisessa. Opiskelija hahmottaa graafisen 
suunnittelun ja oman kuvantuotannon välisen 
yhteyden.
Keskeinen sisältö: Värivalokuvaus-osiossa 
opiskelijat perehtyvät digitaaliseen ja filmille 
tapahtuvaan värivalokuvaukseen. Luennot ja 
harjoitukset kehittävät opiskelijan värien ja sä-
vyjen havaitsemisesta ja kameralla taltioimis-
ta. Visualisointi-osiossa opiskelijat yhdistävät 
käsin piirtämistä ja tietokonekuvittamista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen opetukseen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG1202 Sähköinen julkaiseminen, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 

vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu säh-
köisen julkaisemisen eri menetelmiin ja hah-
mottaa sähköisen julkaisemisen asettamia 
haasteita graafiselle suunnittelulle. Opiskelija 
osaa itsenäisesti tehdä pieniä sähköisiä jul-
kaisuja tietoverkkoympäristöön. Opiskelija tu-
tustuu multimedian erilaisiin käyttömuotoihin 
ja hahmottaa niiden suhteen graafiseen suun-
nitteluun. Opiskelija pystyy tuottamaan pieniä 
multimediaesityksiä.
Keskeinen sisältö: Tiedon julkaiseminen tie-
toverkossa: HTML-muotoisten internetsivujen 
valmistaminen graafisella editorilla. Tutustumi-
nen erilaisiin multimedian esitysmuotoihin ja 
multimedian elinkaareen tutustuminen. Multi-
mediaesityksen valmistaminen Flash-multime-
diaohjelmalla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivinen 
osallistuminen opetukseen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG1203 Viestintä ja sisältötuotanto, 3 op
Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opintojaksossa pereh-
dytään viestinnän perusteisiin, peruskäsittei-
siin ja digitaalisen median käsikirjoittamiseen. 
Tarkastellaan viestinnän peruskäsitteitä ja 
viestintätilanteiden vaikutusta sanoman pe-
rillemenoon. Selvitetään keskinäisviestinnän, 
joukkoviestinnän ja organisaatioviestinnän 
teorioita ja niiden toimintaa.
Keskeinen sisältö: Opetellaan tiedottavaa 
kirjoittamista. Tarkastellaan perinteisen pape-
rille kirjoittamisen ja verkkoon kirjoittamisen 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Paneudutaan verkkoon 
kirjoittamisen keskeisiin työvaiheisiin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
20 tuntia, itsenäiset oppimistehtävät15, ryh-
mätyöt 15, suulliset harjoitukset 10, tentti 8, 
harjoitustyö 12 tuntia.
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen, 
tentti, harjoitustyöt
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG1301 Graafisen suunnittelun 
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perusteet 1, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hahmottaa 
graafisen suunnittelun työprosessin perusvai-
heet ja pystyy toteuttamaan itsenäisesti pieniä 
suunnittelutöitä ja osallistuu ryhmän jäsenenä 
suunnitteluprosessin toteuttamiseen. Opiskeli-
ja hallitsee sommittelun perustaidot ja alkaa 
kehittämään omaa visuaalista ilmaisutaitoaan. 
Opiskelija toteuttaa erilaisia sommitteluharjoi-
tuksia annetuista aiheista.
Keskeinen sisältö: Jakso jakautuu opetuksel-
lisesti kahteen osioon: Visuaalisen suunnitte-
lun perusteissa opiskelija tutustuu suunnittelu-
prosessiin ja tutustuu erilaisiin työmenetelmiin 
ja -välineisiin suunnitteluprosessin toteutta-
miseksi. Opiskelija toteuttaa pieniä itsenäisiä 
suunnittelutöitä ja yhteisen ryhmässä teh-
dyn suunnitteluprojektin. Sommittelu-osiossa 
opiskelijat perehtyvät kaksiulotteisen pinnan 
sommitteluun luentojen ja harjoitusten avulla. 
Opetus sisältää erilaisia graafiseen suunnitte-
luun sovellettavia harjoitustöitä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitustyöt, opetuk-
seen aktiivinen osallistuminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG1302 Graafisen suunnittelun perusteet 2, 6 
op
Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy teks-
tin typografiseen muotoiluun ja hallitsee ty-
pografian peruskäsitteet. Opiskelija pystyy 
soveltamaan typografisia keinoja omassa graa-
fisessa suunnittelussaan. Opiskelija syventää 
omaa ammattikuvaansa graafisesta suunnitte-
lusta tutustumalla graafisen suunnittelijan työ-
hön ja historiaan. Opiskelija hahmottaa graafi-
sen suunnittelijan sisällöllisiä yhteneväisyyksiä 
nykyaikaisen ja historiallisten työmenetelmien 
välillä.
Keskeinen sisältö: Typografia-osiossa opis-
kelijat tutustuvat typografisiin ilmaisukeinoihin 
opettajan luentojen pohjalta ja suorittavat an-
nettuja typografisia tehtäviä. Ammattikuvaan 
ja historiaan perehtyvässä osiossa opiskelijat 
tutustuvat luentojen ja kirjallisuuden avulla 
graafisen suunnittelun historiaan ja teknolo-
giseen kehittymiseen. Historiallisiin menetel-

miin tutustutaan myös harjoitustöiden avulla. 
Lisäksi jakso sisältää pienryhmissä tehtävän 
projektin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Jaksoon kuuluvat harjoi-
tukset, projektin toteuttaminen ja aktiivisuus 
oppitunneilla.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG1303 Graafisen suunnittelun 
työvälineet 1, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii graafi-
sen suunnittelun perustyövälineiden käytön. 
Opiskelija ymmärtää graafiseen suunnitteluun 
liittyviä peruskäsitteitä, ja ymmärtää vektori- 
ja pikseligrafiikan erilaisuuden ja käyttötarkoi-
tukset. Opiskelija pystyy työskentelemään it-
senäisesti piirto- ja kuvankäsittelyohjelmilla ja 
hallitsee ohjelmien perusmenetelmät. Opiske-
lija hallitsee aineistojen tulostamisen erilaisilla 
tulostimilla.
Keskeinen sisältö: Jakson aikana opiskelijat 
perehtyvät vektorigrafiikka- ja kuvankäsittely-
ohjelmien käyttöön graafisessa suunnittelussa 
ja digitaalisen valokuvan käsittelyssä. Opiske-
lijat saavat perustaidot ohjelmilla työskentele-
miseen.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Harjoitukset, aktiivisuus 
oppitunneilla.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG1304 Graafisen suunnittelun 
työvälineet 2, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää 
graafisen suunnittelun työvälineiden käyttöä. 
Opiskelija syventää omaa osaamistaan piirto- 
ja kuvankäsittelyohjelmien hallinnassa ja pys-
tyy tuottamaan aikaisempaa itsenäisempiä ja 
omaa ilmaisuaan tukevia visuaalisia esityksiä. 
Opiskelija tutustuu graafisessa suunnittelussa 
käytettävien erikoistyövälineiden käyttöön.
Keskeinen sisältö: Opiskelijat syventävät 
vektorigrafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmien 

käyttötaitojaan lähiopetuksen ja annettuja 
harjoituksia suorittamalla.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
työvälineet 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ar-
viointiperusteet: Harjoitustyöt, aktiivisuus op-
pitunneilla.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

AMMATTIOPINNOT

HP2205 Visuaalinen tutkimus, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vi-
suaalisen kulttuurin toiminta-mekanismeja. 
Opiskelija osaa kriittisesti analysoida omaa 
visuaalista tuottamistaan. Opiskelija oppii 
hankkimaan vastaanottajatietoa valitsemillaan 
menetelmillä ja analysoimaan vastaanottajan 
kokemuksia.
Keskeinen sisältö: Visuaaliset järjestelmät 
visuaalisen viestinnän perustana. Visuaaliseen 
havainnointiin, tulkintaan ja ymmärtämiseen 
liittyvät tiedonhankinta- ja analyysimenetel-
mät eri tieteenalojen kuten psykologian, sosio-
logian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.
Edeltävät opinnot: Tiedonhankinta, suunnit-
telutaidon perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, ohjauskeskustelut 10 h, visuaalisen 
kulttuurin havainnointi- ja analyysitehtävät 20 
h, ammatillisiin projekteihin liittyvät soveltavat 
tutkimustehtävät 70 h
Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitusteh-
tävät, soveltaminen ammatillisiin tehtäviin, 
analyysikeskusteluihin osallistuminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2110 Painotuotteen suunnittelu 1, 
6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee julkai-
suohjelman perustoiminnot ja osaa käyttää 
julkaisuohjelmaa itsenäisesti pienten paino-
tuotteiden suunnittelussa ja valmistaa moni-
sivuisia esitteitä ja julkaisuja painovalmiiseen 
muotoon. Opiskelija ymmärtää painotuotteen 

painamiseen liittyviä teknisiä vaatimuksia ja 
osaa soveltaa niitä omassa suunnittelutyös-
sään.
Keskeinen sisältö: InDesign-ohjelman pe-
rustoiminnot, mastersivujen käyttö, paino-
tuotteissa toistuvien elementtien sijoittelu, 
painotuotteen valmistukseen liittyvien rutiinien 
hallinta taitto-ohjelmassa. Pienten julkaisujen 
toteuttaminen harjoitustyönä yksin ja/tai ryh-
mätyönä.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
työvälineet 1 ja 2
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Tunneille osallistuminen 3/5Itsenäisten harjoi-
tustöiden tekeminen 2/5
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden arviointi. 
Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2111 Painotuotteen suunnittelu 2, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää 
osaamistaan painotuotteiden suunnittelussa. 
Opiskelija pystyy soveltamaan aikaisemmin 
saamiaan julkaisusuunnittelun taitoja erilaisis-
sa julkaisutoteutuksissa. Opiskelija osaa yhdis-
tää julkaisusuunnittelun aikaisemmin opiskele-
miinsa typografian taitoihin.
Keskeinen sisältö: InDesign-julkaisuohjelman 
syvällinen hallinta. Teknisten taitojen sovelta-
minen visuaalisesti haastavissa suunnittelu-
tehtävissä. Typografian soveltaminen suunnit-
teluprosessissa. Opiskelijat toteuttavat laajan 
harjoitustyön joko itsenäisesti tai ryhmätyönä.
Edeltävät opinnot: Painotuotteen suunnittelu 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tun-
tien seuraaminen 3/5. Itsenäisten harjoitustöi-
den suorittaminen 2/5
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2112 Kuvittaminen 1, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy eri-
laisiin graafiseen suunnitteluun liittyviin ku-
vitusmenetelmiin. Jakso jakautuu kahteen 
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osaan, joista toisessa perehdytään käsin toteu-
tettaviin kuvitustekniikoihin ja toisessa studio-
valokuvaukseen. Kuvitustekniikoissa opiskelija 
laajentaa kuvittamistaitojaan soveltamalla eri-
laisia kuvanteon käsityöskentelymenetelmiä 
graafisen suunnittelijan työhön. Studiovaloku-
vauksessa opiskelija perehtyy erilaisten tuote- 
ja kuvituskuvien valokuvaamiseen ja studioku-
vauskaluston käyttämiseen.
Keskeinen sisältö: Kuvitustekniikoissa pereh-
dytään erilaisiin kuvanteon käsityöskentelyme-
netelmiin ja luodaan graafisen suunnittelun töihin 
soveltuvia kuvituskuvia. Studiovalokuvauksessa 
perehdytään studiovalokuvaamiseen ja opiskel-
laan studiovalojen käyttöä, lähivalokuvaukseen 
ja erilaisten kuvitusvalokuvien ottamista.
Edeltävät opinnot: Digitaalinen valokuvaus, 
kuvallinen ilmaisu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ku-
vitustekniikat 1/2, studiovalokuvaus 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG2113 Kuvittaminen 2, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy erilai-
siin graafiseen suunnitteluun liittyviin kuvitus-
menetelmiin. Jakso jakautuu kahteen osaan, 
joista toisessa perehdytään 3-ulotteisen grafii-
kan luomiseen ja toisessa valokuvailmaisuun. 
3-ulotteisen grafiikan osuudessa opiskelija tu-
tustuu 3D-grafiikan luomiseen ja oppii 3-ulot-
teisen grafiikan perustyöskentelymenetelmiä. 
Opiskelija pystyy soveltamaan 3-ulotteista mal-
lintamista graafisen suunnittelun työmenetel-
mänä. Valokuvailmaisussa opiskelija perehtyy 
ilmaisulliseen valokuvaan, tutustuu valokuva-
taiteen erilaisiin kausiin ja soveltaa valokuvail-
maisua omassa valokuvatyöskentelyssä.
Keskeinen sisältö: 3D-grafiikan perustyös-
kentelymenetelmät, 3D-grafiikan soveltaminen 
graafiseen suunnitteluun, tutustuminen valo-
kuvataiteeseen, itsenäisen valokuvaprojektin 
toteuttaminen.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
työvälineet 1 ja 2, kuvallinen ilmaisu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 3D-gra-
fiikka 1/2Valokuvailmaisu 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2205 Verkkojulkaiseminen, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventyy verk-
kojulkaisemisen perusmenetelmiin ja hallitsee 
verkkojulkaisemisen perustekniikoita. Opiske-
lija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan 
itsenäisesti erilaisia verkkojulkaisuja.
Keskeinen sisältö: Verkkojulkaisujen toteut-
taminen graafisella editoriohjelmalla, verk-
kojulkaisun suunnittelu ja suunnitelman to-
teuttaminen. Itsenäiset tai ryhmässä tehtävät 
harjoitustyöt.
Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tuntien 
seuraaminen 3/5, itsenäisten harjoitustöiden 
tekeminen 2/5
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2206 Verkkomultimedia, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee verk-
komultimedian toteuttamisen Flash-multime-
diaohjelmalla. Opiskelija pystyy toteuttamaan 
erilaisia multimediasisältöjä, kuten pelejä, esi-
tyksiä, animaatioita.
Keskeinen sisältö: Flash-multimediaohjel-
man opiskelu. Grafiikan käyttö animaatioina 
ja multimediaelementteinä, äänen ja videon 
käyttö, tutustuminen Flash-ohjelmointiin. Itse-
näinen työskentely ja harjoitustöiden tekemi-
nen.
Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Osallistu-
minen opetukseen 1/2Itsenäinen työskentely 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2207 Ääni- ja videotuotanto, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-

ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, projektiosaaminen, tiedonhankinnan 
ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja kehitystoimin-
taosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy di-
gitaaliseen äänen ja videokuvan nauhoitta-
miseen ja jälkikäsittelyyn. Opiskelija hallitsee 
perusmenetelmät digitaalisesta editoinnista ja 
pystyy soveltamaan taitojaan sähköisen julkai-
semisen työprojekteissa.
Keskeinen sisältö: Digitaalisen ääninauhurin 
ja videokameran käyttäminen, nauhoitettujen 
aineistojen purkaminen muokkausta varten, 
äänen ja videokuvan editoiminen. Erilaiset 
pakkausmenetelmät eri julkaisutapoja varten.
Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Osallistuminen opetukseen 3/5Itsenäinen työs-
kentely 2/5
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
HG2208 Kirjapainoteknologia 
ja värinhallinta, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy kir-
japainotekniikan asettamiin vaatimuksiin ja 
suunnittelussa huomioon otettaviin rajoituksiin. 
Opiskelija tutustuu erilaisiin painomenetelmiin 
ja oppii huomioimaan niiden aiheuttamia vaati-
muksia suunnittelijan työssä. Värinhallinnassa 
opiskelija syventyy ICC-värinhallintaan ja sy-
ventää tietämystään digitaalisesta värinhallin-
nasta.
Keskeinen sisältö: Tutustuminen kirjapaino-
teknologiaan luentojen, vierailujen ja harjoi-
tustöiden avulla. Värinhallintaan perehtyminen 
laitteistojen kalibroinnin ja profiloinnin avulla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Osallistu-
minen opetukseen 3/5Itsenäinen työskentely 2/5
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2307 Infografiikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy teks-
tuaalista ja numeraalista tietoa sisältävän in-
formaation visuaaliseen esittämiseen. Opis-
kelija tutustuu erilaisiin kaaviotekniikoihin ja 
uutisaineiston visualisoimiseen ja osaa sovel-
taa näitä tekniikoita omassa työskentelyssään. 
Lisäksi opiskelija perehtyy julkaistavan tiedon 
käsittelyyn ja olennaisen tiedon esiin nostami-
seen.
Keskeinen sisältö: Luentoja tiedon visuaa-
lisesta muotoilusta. Jakson aikana tehdään 
useita käytännön harjoitustöitä itsenäisesti tai 
ryhmätöinä.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
työvälineet 1 ja 2
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Osallistuminen opetukseen 1/2Itsenäinen työs-
kentely 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2308 Tietoverkon visuaaliset 
sovellukset, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tekni-
nen ja materiaaliosaaminen, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija soveltaa aikai-
semmin oppimiaan tietoverkkojulkaisemisen 
taitoja sivustojen ulkoasujen ja erilaisten visu-
aalisten elementtien suunnittelussa tietoverk-
koympäristöön. Tavoitteet saavuttanut opis-
kelija pystyy tuottamaan erilaisia visuaalisia 
komponentteja verkkojulkaisuihin ja ymmärtää 
niiden merkityksen sivuston käytettävyyteen.
Keskeinen sisältö: Internet-mainontaan pe-
rehtyminen itsenäisten harjoitusten avulla. 
Itsenäisesti tai ryhmässä toteutettavia harjoi-
tustöitä, joissa toteutetaan erilaisia visuaalisia 
ratkaisuja tietoverkkoympäristöön.
Edeltävät opinnot: Sähköinen julkaiseminen, 
verkkojulkaiseminen, verkkomultimedia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Osallistuminen opetukseen 1/2Itsenäinen työs-
kentely 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2309 Yritysgrafiikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, yritystoiminta-
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osaaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, 
tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus 
ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
graafisen ilmeen luomisen osana yrityksen vi-
suaalista ja toiminnallista ilmettä. Tavoitteet 
saavuttanut opiskelija on sisäistänyt visuaali-
sen suunnittelun merkityksen yrityksen arvo-
ketjussa.
Keskeinen sisältö: Opiskelijat tutustuvat yri-
tyksen toimintatapoihin ja visuaaliseen kult-
tuuriin osana visuaalisen suunnittelun pro-
sessia. Yrityksen visuaalisen ilmeen luominen 
käynnistetään yrityksen näkökulmasta ja yri-
tyksen arvoja kunnioittaen. Jaksolla toteute-
taan yrityksen graafinen ilme ja siihen liittyviä 
graafisia ja visuaalisia tuotteita. 
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
perusteet 1 ja 2, painotuotteen suunnittelu 1 
ja 2
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Osallistuminen opetukseen 1/2Itsenäinen työs-
kentely 1/2
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden suoritta-
minen. Tuntiosallistuminen ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2310 Graafinen 
markkinointiviestintä, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yri-
tyksen ja yhteisön markkinointiviestinnän ta-
voitteet ja osaa soveltaa näitä tavoitteita graa-
fisen suunnittelijan työhön. Opiskelija tuntee 
ja hallitsee yleisimpiä markkinointiviestinnän 
menetelmiä ja työvälineitä.
Keskeinen sisältö: Vierailijaluennot, itsenäi-
nen työskentely, harjoitustyöt.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
perusteet 1 ja 2, painotuotteen suunnittelu 1 
ja 2
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Osallistuminen opetukseen 1/3, kirjalliset teh-
tävät 1/3, itsenäinen työskentely 1/3
Arviointiperusteet: Kirjalliset tehtävät, har-
joitustöiden suorittaminen, tuntiosallistuminen 
ja -aktiivisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2311 Näyttely- ja 

pakkaussuunnittelu, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdy-
tään kaksiulotteisen suunnittelun soveltami-
seen kolmiulotteisessa ympäristössä.
Keskeinen sisältö: Jakson aikana suunnitel-
laan tuotteiden pakkauksia sekä näyttely- ja 
messutilojen visuaalista ilmettä. Perehdytään 
pakkausalan säädöksiin ja käytänteisiin. Ta-
voitteet saavuttanut opiskelija hallitsee graafi-
sen pinnan suunnittelun kolmiulotteisessa ym-
päristössä.
Edeltävät opinnot: Graafisen suunnittelun 
perusteet ja -työvälineet, painotuotteen suun-
nittelu
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakson aikana kontaktiopetusta, pääpai-
no ryhmätyöskentelyllä.
Arviointiperusteet: Toiminta työryhmässä, 
visuaalinen ja tekninen osaaminen.
Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0)

HG2305 Design Management, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on antaa pe-
rustietoa hallitun yrityskuvan eri osa-alueista 
sekä niiden merkityksestä yrityksen toimin-
nassa, tuotevalikoimassa ja palveluissa.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana käy-
dään läpi design management-käsitettä ja niitä 
etuja, joita se tuo yrityksen visuaaliseen koko-
naisilmeeseen.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HG2401 Yhteisöviestintä, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen

Osaamistavoitteet: Opintojaksossa perehdytään 
oman tuotannon ja osaamisen esilletuomiseen kir-
jallisesti, suullisesti ja kuvallisesti. Tavoitteena on, 
että opiskelija osaa hyödyntää viestintää omaan 
alaansa liittyvissä tehtävissä. Tutustuminen yrityk-
sen näkökulmiin viestinnän toteutuksessa.
Keskeinen sisältö: Opitaan hallitsemaan eri-
laisten viestintätilanteiden havainnollistamista 
ja tuottamaan kirjallisia ja suullisia esityksiä 
erilaisille kohderyhmille. Organisaation sisäi-
nen ja ulkoinen viestintä, maine ja yrityskuva 
integroidussa markkinointiviestinnässä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, harjoitustöiden tekeminen hyväksytysti, 
tentti kirjasta.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2701 Taiteen ja tieteen filosofia, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
länsimaisen filosofisen tradition merkityksiä 
kulttuurissa: teoksissa, tuotteissa ja ammatilli-
sessa tutkimuksessa. Opiskelija harjaantuu fi-
losofiseen kysymyksenasetteluun ja analyysiin 
ammatillisissa tehtävissä. Opiskelija osaa si-
joittaa ammatillisen opinnäytetyön tieteen-tai-
teen ja muotoilun kentällä. Opiskelija osaa ar-
vioida oman toimintansa eettisiä vaikutuksia.
Keskeinen sisältö: Filosofiset peruskäsitteet 
ja osa-alueet. Tieteen ja tutkimuksen filosofi-
set lähtökohdat ja tieteen traditio. Taiteen ja 
muotoilun filosofisia perusteita ja analyysita-
poja. Ammatti- ja tutkimus-eettiset soveltavat 
kysymykset. Kuvataiteen ja muotoilun opin-
näytetyö osana ammatillista kehittymistä ja 
tutkimusosaamista. Ammatillisen tutkimuksen 
lähtökohdat ja kysymyksenasettelu.
Edeltävät opinnot: Tiedonhankinta, Visuaali-
nen tutkimus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Filo-
sofian luennot 40 h, ammattieettinen analyysi 
ja siihen liittyvät keskustelut 20 h, opinnäyte-
työprosessiin liittyvät luennot 20, ammatillisen 
tutkimussuunnitelman harjoitustehtävä, ohja-
uskeskustelut ja esittelyt 60.
Arviointiperusteet: Suoritetut kirjalliset teh-
tävät: Kriittisyys, realistisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2801 Projektin 
suunnittelu ja johto, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityöskentelyn luonteen ja erityyppisten 
projektien erityispiirteitä. Opiskelija hahmottaa 
projektitoiminnan prosessin ja kokonaisuuden 
ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta ar-
viointiin ja raportointiin osana ammattitaitoa. 
Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman, 
toteuttaa projektin, seurata ja dokumentoida 
projektin kulkua ja laatia loppuraportin. Osaa 
toimia projektiryhmässä.
Keskeinen sisältö: Orientaatio projektityös-
kentelyn periaatteisiin ja tavoitteisiin ja alan 
projektitoimintaan, projektityyppeihin ja rahoi-
tusmahdollisuuksiin. Projektijohtamisen työvä-
lineet: Projektin ideointi ja suunnittelu, projek-
tin johtaminen, seuranta ja dokumentointi.
Edeltävät opinnot: Perus opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: A) 
Kontaktiopetus /luennot 24, projektisuunnitel-
mien ja valmiiden projektien esittely 10, oh-
jauskeskustelut 2, itsenäinen työskentely 44 
> integroituna ammatillisiin projekteihin. B) 
Virtuaalitoteutus: Johdanto opintojakson to-
teutukseen ja vierailevat luennoitsijat 10h, it-
senäinen työskentely 70h.
Arviointiperusteet: Tehtävät: A) Projekti-
suunnitelma, projektin arviointi oppimisen ar-
viointi omaan ammatilliseen projektiin liittyen. 
B) Tai verkkototeutuksessa verkon kautta suo-
ritettavat tehtävät.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2406 Yrittäjyys, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
suunnitteluprosessin ja taiteellisen tuotanto-
prosessin yrittäjyyden näkökulmasta. Opiskeli-
ja osaa toiminnassaan luovan prosessin ohella 
kiinnittää huomiota taiteen ja muotoilun mark-
kinointiin, taloussuunnitteluun ja taloudellisiin 
menestystekijöihin sekä oikeudellisiin perusky-
symyksiin.
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Keskeinen sisältö: Kulttuuriyrityksen toimin-
taympäristö ja sidosryhmät. Liiketoimintaosaa-
misen perusteet (markkinointi, laskentatoi-
mi, rahoitus, tekijänoikeudet, teollisoikeudet, 
sopimukset). Opintojakson aikana opiskelija 
tekee itselleen toimintasuunnitelman (liike-
toimintasuunnitelman) sekä arvioi tekemänsä 
suunnitelman perusteella toimintansa kannat-
tavuutta. Suunnitelmaan kuuluu myös oman 
osaamisen markkinointisuunnitelma.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus / luennot n. 60 h, seminaareihin 
osallistuminen n.20h. Itsenäinen työskentely, 
kirjallisuus, tehtävien tekeminen, ohjauskes-
kustelut n.80 h.
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, opintojak-
son aikana sovitut tehtävät sekä osallistumi-
nen vierailuluentoihin ja seminaareihin.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

HP2802 Yritysyhteistyöprojekti, 9 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pro-
jektitoiminnan periaatteet ja hallitsee projektin 
toteuttamiseen liittyvät osa-alueet sekä yhteis-
työn yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opiskelija 
osaa myös esitellä projektinsa asiakkaalle sekä 
suullisesti että visuaalisin keinoin.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla suunnitel-
laan ja toteutetaan projekti, jossa painotetaan 
opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä 
ja suuntautumista, itsenäistä otetta vaativaa 
asioimista yritysten ja yhteisöjen kanssa, asia-
kaskontaktien luomista ja neuvottelutilanteiden 
hallintaa. Projektiin sisältyy oman tuotannon 
/työskentelyn taloudellinen tarkastelunäkö-
kulma. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti 
DART muotoilun palvelukeskuksen kautta.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja 2. vuo-
den ammatilliset opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opetusmenetelmät / työskentelytavat)Opinto
jakson suorittaminen edellyttää sitoutumista 
projektiin, asiakasyhteistyön koordinointia ja 
valmiuksia joustaa työajoissa. Prosessin kul-
kua seurataan ja ohjataan säännöllisin aikavä-
lein toistuvissa ohjausryhmäkokouksissa sekä 
kunkin projektin osalta prosessia seuraavat ja 
ohjaavat ammatilliset ohjaajat.

Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään 
huomio itseohjautuvuuteen ja suunnittelu- ja 
tuotantoprosessien kokonaishallintaan sekä 
viestintä- ja esitysteknisiin taitoihin.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2901 Ammatilliset projektit, 15 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteut-
taa itsenäisesti tai ryhmässä monialaisen tai-
deilmaisuun tai tuotesuunnitteluun liittyvän 
projektin, jossa toiminta tapahtuu verkostoitu-
neesti ja tiimityönä.
Keskeinen sisältö: Projektista tehdään aina 
projektisuunnitelma, jonka mukaan edetään. 
Suunnitelmat ja valmiit projektit esitellään jul-
kisesti niille osoitettuina aikoina. (Salassapi-
tosopimuksen alaiset toimeksiannot esitellään 
suljetuin ovin) Projektin toteutukseen liittyy 
aina ulkopuolinen taho, yritys, yhteisö tai vas-
taava. Projekti dokumentoidaan, pidetään pro-
jektipäiväkirjaa ja tapaamisista tehdään pöy-
täkirjat / muistiot toteutuksen aikana. Projekti 
raportoidaan.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopin-
not, Projektin suunnittelu ja johto HP2801
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakso on itsenäistä työskentelyä, johon 
opiskelija itse hakee ohjauksen siihen nimetyltä 
henkilöltä. Ryhmälle yhteistä kontaktiopetusta 
on projektisuunnitelmien ja valmiiden projek-
tien esittelyt ja ohjausryhmätyöskentely.
Arviointiperusteet: Erilliset arviointikriteerit: 
Projektin suunnittelu, prosessi ja toteutus, pro-
jektityövälineiden hallinta, tulokset ja tulosten 
arviointi. Projektissa tapahtunut viestintä: ra-
portointi, dokumentointi ja suullinen esiintymi-
nen
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2510 Englannin kieli 1, 
orientointi ammattikieleen, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutus-
taidot, oppimaan oppimisen valmiudet, projek-
tiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyt-
tämään englannin kieltä erilaisissa ammattiin 
liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Hän osaa 

myös ammatillista perussanastoa.
Keskeinen sisältö: Erilaisten sosiaalisten ti-
lanteiden harjoittelua audiovisuaalista materi-
aalia hyväksi käyttäen. Ammatillisten tekstien 
läpikäyntiä. Suullisia esityksiä. Internetin käyt-
töä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: 36 h. Suulliset ja kirjalliset ko-
keet: 4 h. Itsenäistä työskentelyä: 40 h
Arviointiperusteet: 80 % osallistuminen lä-
hiopetukseen, kirjalliset tehtävät, itsenäinen 
opiskelu. Omaa alaa käsittelevä esitys, kirjal-
linen koe
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2511 Englannin kieli 2, kuvataiteen 
ja muotoilun ammattikieli, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutus-
taidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja ke-
hitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tie-
tojaan alan ammattikielestä.
Keskeinen sisältö: Itsenäisiä kirjallisia teh-
täviä. Suullisissa harjoituksissa korostetaan 
kielen kommunikatiivisuuden merkitystä ja ke-
hitetään pohjaa toimia kansainvälisissä yhte-
yksissä.
Edeltävät opinnot: Englannin kieli 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: 28 h. Itsenäinen työskentely: 
40 h. Kirjallisen raportin laatiminen: 12 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen 
raportti.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2902 Ruotsi, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä 
alansa puitteissa keskeisiä ammattiasioita ruot-
sin kielellä. Hän osaa kehittää ammattitaitoaan 
seuraamalla alan pohjoismaista kehitystä.
Keskeinen sisältö: Alakohtaisen oppimateri-
aalin opiskelua ja tehtävien tekemistä parityö-
nä, ryhmissä tai yksin.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai am-
matilliset kieliopinnot sekä kertaus.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Keskimäärin puolet ajasta käytetään lähiope-
tukseen ja puolet itsenäiseen opiskeluun (op-

pimateriaalin opiskelu, tehtävien tekeminen, 
tiedonhankinta ja kokeisiin valmistautuminen)
Arviointiperusteet: Tehtävien tekeminen ja 
palauttaminen. Kokeiden hyväksytty suoritta-
minen. Suullisten tehtävien harjoittelua varten 
läsnäolo on välttämätön.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2903 Kritiikkitehtävät, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida 
omaa ja muiden taiteellista tuottamista ja ke-
hittymistä. Opiskelija tunnistaa tuotteissa ja 
suunnitteluprosesseissa hyvät ja huonot puolet 
ja pyrkii analyyttiseen tarkasteluun.
Keskeinen sisältö: Kritiikkitehtävien sisältö 
koostuu alan suunnittelukilpailuista, joihin osal-
listuvia tuotoksia tarkastellaan kriittisesti yhteis-
palavereissa. Suunniteltaessa teollisille yrityksille 
graafista imagoa käsitellään Design Management 
-suunnittelun lähtökohtia ja perusteita.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Arviointiperusteet: ammatillinen ote, sitou-
tuminen
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HARJOITTELU

HP4221 Työharjoittelu, 30 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija kykenee toi-
mimaan alansa työtehtävissä, osaa hankkia ja 
käyttää tarvittavaa tietoa työtehtävissä sekä 
kykenee arvioimaan, tulkitsemaan ja jäsentä-
mään tietoa ja tiedon lähteitä osana ammatil-
lista kehittymistään.
Keskeinen sisältö: Orientoivassa työharjoit-
telussa ensimmäisen vuoden jälkeen opiskelija 
tutustuu ammattialansa työtehtäviin ja olosuh-
teisiin. Työharjoittelutehtävien vaativuusaste 
kehittyy portaittain ammattikuvan mukaan. 
Työharjoittelupaikka on aina etukäteen hyväk-
syttävä koulutusohjelmassa.
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Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: teh-
tävät, tiimityö, projektipäiväkirja ja -kansio
Arviointiperusteet: 
Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0)

OPINNÄYTETYÖ

HP4230 Opinnäytetyö, 15 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opinnäytetyö on opintoi-
hin kuuluva opitun näyte, joka osoittaa opiske-
lijan ammatillisen valmiuden soveltaa innovatii-
visesti tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin 
liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. 
Opiskelija osaa hankkia ja analysoida opin-
näytetyöhönsä liittyvää tietoa. Opiskelija ym-
märtää kriittisen työ ja -tutkimusotteen merki-
tyksen käytännön toiminnan taustalla ja osaa 
tehdä johtopäätöksiä omista tuloksistaan. 
Opiskelija hallitsee raportoinnin periaatteet.
Keskeinen sisältö: Opinnäytetyön tulee koh-
distua koulutusohjelman perustana olevan teh-
täväalueen kannalta tärkeään aihekokonaisuu-
teen. Opinnäytetyö on yksilöllinen oman alan, 

tai monialainen opinnäyte. Se voi olla myös 
kahden tai useamman opiskelijan, tai koulutus-
ohjelman välinen yhteisprojekti, josta kuitenkin 
kaikkien projektiin osallistuvien opiskelijoiden 
itsenäinen osuus on pystyttävä osoittamaan ja 
arvioimaan. Opinnäytetyö arvioidaan erillises-
sä, julkisessa opinnäytetyöseminaarissa, jos-
sa opinnäytetyöhön osallistuneet opiskelijat, 
opiskelijaopponentti sekä ohjaajat käyvät läpi 
valmistuneet työt ja niihin liittyvät prosessit. 
Opinnäytetyössä on mahdollisuus syventää 
omaa ammatillista profiilia ja erityisosaamista. 
Opinnäytetyössä on keskeistä prosessin hallin-
ta. Ammatillisen viestinnän hallintaan kuuluvat 
raportointi, dokumentointi, suullinen esiinty-
minen ja palautteen ja kritiikin esittäminen.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn 
eri rooleissa: esittelijänä, opponenttina ja 
kuuntelijana. Aiheseminaariin 1+1+6 ja tu-
losseminaariin 1+1+6: Yhteensä 16 h. Oppi-
misen ohjausta opiskelija voi ottaa ohjaaval-
ta opettajalta 10 tuntia. Kypsyyskoe kestää 
3h.Itsenäinen tiedonhankinta, toteutusta ja 
raportointia noin 371h
Arviointiperusteet: PKAMK:n erilliset arvi-
ointiperusteet: Prosessi, tausta, toteutus, tu-
lokset ja raportointi.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
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TEOLLINEN MUOTOILU    
       Tunnus 1. v.   2. v.    3. v.   4. v.
PERUSOPINNOT     60   
Orientoivat opinnot     HP10    
Yksilöllinen kehittyminen    HP1110 3   
Tiedonhankinta     HP1111 3   
Tietotekniikka      HP1112 3   
Kuvallinen viestintä     HP11    
Värien vuorovaikutus - väri, muoto ja tila  HP1009 3   
Esitystekniikka     HP1124 4   
Sommittelun perusteet    HP1114 4   
Tila ja ympäristötaide    HP1012 3   
Graafinen suunnittelu    HP1014 6   
Digitaalinen valokuvaus    HP1125 3   
Taidehistoria      HP1115 4   
Muotoilun historia     HP1116 4   
Suunnittelu ja työpajatyöskentely   HP12    
Suunnittelutaidon perusteet    HP1117 8   
Pajatyön perusteet     HP122    
Protopajan perusteet 1    HP1118 4   
Protopajan perusteet 2    HP1120 8   
AMMATTIOPINNOT        53 52 15
Kalustemuotoilu     HM21    
Kalustesuunnittelu     HM2119  5  
Tuotannon suunnittelu    HM2109   3 
Tekninen dokumentointi    HM2142  6  
Protopaja 1      HM2143  10  
Kivituotemuotoilu     HM226    
Visuaalinen tutkimus     HP2205  5  
Suunnittelu      HM2204  3  
3-D Suunnittelu     HM2207  3  
Protopaja 2      HM2223  6  
Teollinen muotoilu     HM23    
Taiteen ja tieteen filosofia    HP2701   4 
Muotoilu      HM2304   8 
Protopaja 3      HM2305   7 
Viestintä      HP2304   4 
Ammattilaisena yhteisössä    HP28    
Projektin suunnittelu ja johto   HP2801   3 
Yrittäjyys      HP2406   6 
Yritysyhteistyöprojekti    HP2802   9 
Ammattitaidon kehittäminen    HP29    
Englannin kieli 1, orientointi ammattikieleen HP2510  3  
Ammatilliset projektit    HP2901    15
Englannin kieli 2, kuvataiteen ja muotoilun ammattikieli HP2511  3  
Ruotsi       HP2902   5 
Kritiikkitehtävät     HP2903   3 
Ammattitaidon kehittäminen - valinnaiset opinnot HP291    
Manuaalinen esitystekniikka    HP2532  3  
CNC -ohjelmointi     HP2507  3  
Suunnitteluohjelmien syventävät opinnot  HP2537  3  
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT     7 8 
HARJOITTELU          30
Työharjoittelu      HP4221    30
OPINNÄYTETYÖ          15
Opinnäytetyö      HP4230    15
         60 60 60 60
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TEOLLINEN MUOTOILU

PERUSOPINNOT

HP1110 Yksilöllinen kehittyminen, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
mistä tekijöistä ammattitaito koostuu, sekä 
ammatillisen kehittymisen jatkuvan seuran-
nan tärkeyden osana ammattitaitoa. Opiskelija 
ymmärtää oppimisen tapahtuvan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ja oman sitoutumisen mer-
kityksen tuloksellisessa oppimisessa. Opiskeli-
ja osaa käyttää erilaisia oppimisen apuvälineitä 
ja menetelmiä ja osaa toimia oppimisympäris-
tön suomissa puitteissa. Opiskelija osaa suun-
nitella oppimistaan ja asettaa henkilökohtaisia 
oppimistavoitteita sekä arvioida omaa amma-
tillista kehittymistään. Opiskelija osaa jakaa 
oppimaansa ja vastaanottaa tietoa. Opiskelija 
sitoutuu yhteisiin ja omiin päämääriin.
Keskeinen sisältö: Opiskelu PKAMK:ssa. Op-
pimisympäristön haltuunotto. Opintojen henki-
lökohtaistaminen =HOPSin laatiminen. Koulu-
tusohjelman pedagogiset valinnat ja menetelmät: 
portfolio-työskentely ja projektioppiminen sekä 
ammattitaidon käsite ja oppimistyylit.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetusta 46-48 h, Itsenäinen työskentely 32 h
Arviointiperusteet: Läsnäolo kontaktiopetuk-
sessa, hyväksytysti suoritetut tehtävät, tentti
Arviointiasteikko: Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

HP1111 Tiedonhankinta, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää tie-
donhankinnan merkityksen osana työelämässä 
tarvittavaa ammattitaitoa ja ammatillista ke-
hittymistä. Opiskelija osaa itsenäisesti hank-
kia tietoa erilaisista lähteistä eri menetelmin. 
Osaa käyttää ja arvioida tietoa ja tiedon lähtei-
tä. Osaa jäsentää ja tulkita tietoa sekä käyttää 
tietokonetta tiedon prosessointiin.
Keskeinen sisältö: Tiedon käsite ja lajit. Tie-
donhaku: tutustutaan kirjastojen tietokantoi-
hin sekä kirjaston ja internetin käyttöön. Läh-
dekritiikki. Tiedonkeruun perusmenetelmät: 

havainnointi, kysely, haastattelu sekä proses-
sista ja subjektista nouseva tieto.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 48 
kontaktia, 32 itsenäistä työskentelyä.
Arviointiperusteet: Läsnäolo opetuksessa, 
suoritetut tehtävät
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1112 Tietotekniikka, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee netti-
etiketin, tietotekniikan perustaidot sekä perus-
ohjelmien, kuten tekstinkäsittelyn, taulukko-
laskennan ja esitysohjelman hallinnan ja osaa 
soveltaa taitojaan opintoihin liittyvissä harjoi-
tustehtävissä.
Keskeinen sisältö: Tekstinkäsittely (WORD), 
taulukkolaskenta (EXCELL), esitysohjelmat 
(POWER POINT), käyttöjärjestelmä, laitteiden 
hallinta. Netti- ja sähköpostietiketti.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 48 tuntia, oppimistehtävät ja 
itsenäiset harjoitustehtävät 32 tuntia.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1009 Värien vuorovaikutus - väri, 
muoto ja tila, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, projektiosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää mi-
ten ihminen aistii värit ja miten värillä voi il-
maista muotoilijan ammatissa. Opinnoissa ote-
taan haltuun erilaisia väriin liittyviä ilmiöitä ja 
niihin liittyviä peruskäsitteitä.
Keskeinen sisältö: Tutkitaan värien vuoro-
vaikutusta ja värin suhdetta muotoon ja ti-
laan. Pohditaan värillisen valon olemusta ja 
sen mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. 
Opintojaksoon liittyy oppimateriaalia ja tehtä-
viä, jotka ovat kuvataiteen ja muotoilun koulu-
tusohjelmien yhteisillä kotisivuilla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, selaintehtävät, itsenäiset tehtävät, oppi-
miskansio.
Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskeli-
ja on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee 

värien vuorovaikutukseen liittyvät perusilmiöt 
ja omaan ilmaisuun liittyvän värin havainnoin-
nin ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-
3), opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät 
ja hallitsee värien vuorovaikutukseen liittyvät 
perusilmiöt. Tyydyttävä (2-1), opiskelija on to-
teuttanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee 
tehtäviin liittyviä väri-ilmiöitä, Hylätty (0)opis-
kelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1124 Esitystekniikka, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnis-
tamaan itselleen ominaisen visuaalisen ilmai-
sutavan ja kykenee käyttämään ilmaisussaan 
ennakkoluulottomasti hyväkseen erilaisia esi-
tysteknisiä menetelmiä ja -välineitä. Opiskelija 
oppii ymmärtämään sommittelun perusteet.
Keskeinen sisältö: Opintojaksossa tutustu-
taan erilaisiin piirustusvälineisiin ja -tekniikoi-
hin. Jakson aikana tutkintaan viivaa, muotoa ja 
materiaalia sekä sommittelua erilaisten harjoi-
tustöiden avulla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus ja itsenäinen työskentely.
Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiske-
lija on toteuttanut annetut tehtävät ja hallit-
see omaan ilmaisuun liittyvät esitystekniikat 
ja pystyy kehittämään taitojaan. Hyvä (4-3):
opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja 
hallitsee omaan ilmaisuun liittyvät esitystek-
niikat. Tyydyttävä (2-1): opiskelija on toteut-
tanut 80 % annetuista tehtävistä ja hallitsee 
tehtäviin liittyviä esitystekniikoita. Hylätty (0):
opiskelija on toteuttanut alle 80 % tehtävistä
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1114 Sommittelun perusteet, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kaksi- ja kolmiulotteiseen sommitteluun liit-
tyvät perustekijät. Opiskelija osaa hyödyntää 
annetuissa tehtävissä sommitteluun vaikutta-
via perustekijöitä.

Keskeinen sisältö: Tutustutaan kuvallisen 
sommittelun ja syntaktisen kuva-analyysin pe-
rusteisiin. Tutkitaan eri materiaaleilla sekä vä-
lineillä sommittelun ilmaisullisia mahdollisuuk-
sia. Pohditaan sommittelun suhdetta muotoilun 
ja kuvataiteen ilmiöihin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, itsenäisesti toteutetut tehtävät, yhteiset 
arviointitilanteet, oppimiskansio.
Arviointiperusteet: Kiitettävä (5): opiskeli-
ja on toteuttanut annetut tehtävät ja hallitsee 
sommitteluun liittyvät käsitteet ja pystyy käyt-
tämään niitä omassa kuvallisessa ilmaisussa 
ja kuvan analysoinnin välineenä. Hyvä (4-3), 
opiskelija on toteuttanut annetut tehtävät ja 
hallitsee sommitteluun liittyvät käsitteet. Tyy-
dyttävä (2-1), opiskelija on toteuttanut 80 % 
annetuista tehtävistä ja hallitsee tehtäviin liit-
tyviä käsitteitä, Hylätty (0)opiskelija on toteut-
tanut alle 80 % tehtävistä
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1012 Tila ja ympäristötaide, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteena on sisäistää 
tilan ja ympäristön suhdetta, siihen vaikutta-
mista taiteen keinoin.
Keskeinen sisältö: Tehtävänä on tiimityöaihei-
nen yhteisproduktio, joka on esim. ympäristö-
taideteos ennalta valittuun ympäristöön.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Tiimityö, 
ideointimenetelmät, pajatyöt
Arviointiperusteet: Ammatillinen ote ja asen-
ne, sitoutuminen
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1014 Graafinen suunnittelu, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, oppimaan op-
pimisen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu graa-
fiseen suunnitteluun osana kuvataiteilijan ja 
muotoilijan ammatillista osaamista. Perehtyy 
eri kuvankäsittely-, piirros ja taitto-ohjelmiin.
Keskeinen sisältö: Harjoitustehtävien kautta 
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perehdytään kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmiin 
sekä graafisen suunnittelun periaatteisiin.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luen-
not, harjoitustehtävät, yhteiset arviointitilaisuudet.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1125 Digitaalinen valokuvaus, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opintojakson aikana pe-
rehdytään olennaisimpiin ja tärkeimpiin valo-
kuvaustermistöihin, -käsitteisiin ja -tekniikoi-
hin digitaalisilla järjestelmäkameroilla (Canon 
EOS300D ja Canon 10D). Jakson aikana on 
mahdollisuus käyttää sekä omaa (jos on), että 
koulun kamerakalustoa. Lisäksi tutustutaan di-
gitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe 
Photoshop CS -ohjelmalla.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana suo-
ritetaan useita kuvaustehtäviä joissa perehdy-
tään kameran käsittelyyn ja tekniikoihin erilai-
sissa kuvaustilanteissa ja olosuhteissa. Jakson 
päätteeksi jokainen opiskelija toteuttaa itse-
näisesti erikseen annetun kuvaustehtävän.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojaksolla tapahtuva työskentely, sekä it-
senäinen kuvaaminen.
Arviointiperusteet: Kamera- ja kuvaustek-
niikka, visuaalisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1115 Taidehistoria, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, oppimaan 
oppimisen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsitte-
lyn taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Tavoitteet saavuttanut 
opiskelija osaa analysoida ja ymmärtää länsi-
maisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin keskeisiä 
ilmiöistä omanaikansa tuotteina, osaa etsiä 
ja soveltaa ammattialansa taidehistorian tun-
temusta omassa työskentelyssään sekä ym-
märtää kokonaisuutena kansainvälisen taiteen 
merkityksen ja vaikutuksen omaan kansalli-
seen kulttuuriin. Opiskelija omaa perustiedot 
länsimaisen taiteen historiasta menneisyydes-
tä nykyisyyteen sekä tuntee joidenkin Euroo-
pan ulko-puolisten kulttuurien taidetta.
Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää län-
simaisen kuvataiteen ja arkkitehtuurin histo-

rian perusteet menneisyydestä 1800- luvulle 
sekä modernin taiteen ja nykytaiteen historian 
1800- luvun lopusta nykyhetkeen. Opinto-jak-
soon liittyy taidehistorian opintomatka näytte-
ly- ja museokäynteineen. Kuva- ja kirjatentti.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, kuvatentti, analysointiharjoitukset, it-
senäiset esseet ja/tai tutkielmat, opintomatka
Arviointiperusteet: Kuvatentti ja kirjatentti, 
analysointiharjoitukset
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), 
Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1116 Muotoilun historia, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, oppi-
maan oppimisen valmiudet, tiedonhankinnan 
ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja kehitystoimin-
taosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja tun-
nistaa muotoilun eri osa-alueiden vaiheet, 
koulukunnat, merkittävimmät ammatilliset ja 
heidän tuotantonsa. Opiskelija perehtyy suo-
malaiseen ja yleiseurooppalaiseen muotokie-
leen taideteollisuuden, teollisuuden ja käsityön 
ilmentymissä eri aikakausina. Opiskelija ym-
märtää taide- ja muotoilullisten tyylisuuntien ja 
eri ilmiöiden vaikutuksen suunnitteluun. opiske-
lija pystyy peilaamaan ammattikuntansa histo-
riaa omaan ammatinkuvansa rakentamiseen.
Keskeinen sisältö: Muotoilun ja taideteolli-
suuden tyylisuunnat ja ilmentymät Suomessa 
ja Euroopassa alkaen 1750-luvun teollistumi-
sesta tämän päivän muotoiluun.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, tiedonhankinta- ja muut soveltavat teh-
tävät, näyttelykäynnit, tentit.
Arviointiperusteet: Tehtävien suoritus ja tentit
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1117 Suunnittelutaidon perusteet, 8 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää luo-
vuuden ammatillisena työvälineenä ja näkee 
oman toimintansa osana laajempaa toimin-
taympäristöä. Opiskelija tuntee kokonaisval-
taisen taiteentuottamisen prosessin /suunnit-
teluprosessin perusteet ja tekniikat. Opiskelija 
hahmottaa prosessiin liittyviä ulkoisia muut-

tujia ja tekijöitä kuten ergonomia, ekologia, 
eettisyys, esteettisyys ja ekonomia. Opiskelija 
oppii erilaisia ideointi-, luonnostelu- ja suunnit-
telumenetelmiä ja -tekniikoita. Opiskelija oppii 
havainnointia ja ymmärtää oman toiminnan 
ja produktien kriittisen arvioinnin merkityksen 
osana ammatillisuutta.
Keskeinen sisältö: Suunnittelu ja toteutus 
/valmistusprosessin / taiteellisen prosessin 
mallintaminen ja perustekniikat. Taiteen teke-
misen ja tuotteen muotoilun lähtökohtia: tuot-
teen ja taiteen funktiot, tuotekonsepti, laatu, 
elinkaari, kohderyhmä/käyttäjä/vastaanottaja, 
taloudellinen suunnittelu. Portfoliossa/kehityskan-
siossa oppija rakentaa omaa ymmärrystään tai-
teen tuottamisen /tuotteen suunnitteluun ja val-
mistukseen ja reflektoi tekijän, teoksen/tuotteen, 
kohderyhmän ja ympäristön välisiä suhteista.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktit: Teoreettiset perusteet 24 h, proses-
sityöskentely 96hItsenäisen työskentelyn teh-
tävät 60 h: käytännön toiminnan havainnointi 
ja reflektointi teoreettista taustaa vasten16 h 
ja muut harjoitustehtävät
Arviointiperusteet: Ammatilliset suunnit-
teluun ja toteutukseen orientoivat harjoitus-
tehtävät. Muotoilun / kuvataiteen maailmaan 
orientoiva kirjatehtävä ja essee
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP1118 Protopajan perusteet 1, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toimia 
työpajoissa työturvallisuussäädöksiä noudattaen.
Keskeinen sisältö: Työstökoneet ja laitteet, 
niiden huolto, oikeat työtekniikat ja työstötavat, 
ammattisanasto ja käsitteet. Opintojakso oikeut-
taa itsenäiseen työskentelyyn omalla ajalla.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Arviointiperusteet: Kontaktitunnit, harjoi-
tustehtävät, läsnäolo
Arviointiasteikko: Hyväksytty (H), Hylätty (0)

HP1120 Protopajan perusteet 2, 8 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 

tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää mal-
lipajataitojaan ja perehtyy esineen tai kalus-
teen valmistamiseen, viimeisteltyyn laatuun.
Keskeinen sisältö: Käytännön mallinnustek-
niikat ja eri materiaalien vaatimat työmetodit. Har-
joitustehtävät ja koneiden käytön sisäistäminen.
Edeltävät opinnot: Protopajan perusteet 1
Arviointiperusteet: Ammatillinen ote, sitou-
tuminen, läsnäolo
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

AMMATTIOPINNOT

HM2119 Kalustesuunnittelu, 5 op

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuus kes-
kittyy puumateriaalista tehtävän kalusteen 
suunnitteluun. Puun rinnalla kalusteessa voi-
daan käyttää muita materiaaleja. Suunnittelus-
sa painotetaan ergonomisten ja rakenteellisten 
ratkaisujen merkitystä kalusteen muotoiluun 
ja valmistettavuuteen.
Keskeinen sisältö: Huonekalujen mitoitus ja 
ergonomia. Toteutetaan tuotesuunnittelupro-
jekti yhdessä D´ARTin kanssa. Projektissa voi-
daan hyödyntää erilaisia ideanhakumenetelmiä 
ja innovaatioleirejä.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Arviointiperusteet: Annettujen tehtävien 
suorittaminen. vierailija luennoille ja opinto-
käynneille osallistuminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2109 Tuotannon suunnittelu, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
projektiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsit-
telyn taidot
Osaamistavoitteet: Opintojaksolla painote-
taan tuotantoprosessin hallintaa.
Keskeinen sisältö: Tuotannon läpimenoajat, mate-
riaalin hankinta, pakkaus, kuljetukset, automaatio.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Yri-
tysvierailut, annetut tehtävät.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2142 Tekninen dokumentointi, 6 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää 
syventävästi ja oma-aloitteisesti suunnittelun 
havainnollistamismenetelmiä.
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Keskeinen sisältö: Opintojakso sisältää tek-
nistä piirtämistä ja perspektiivipiirtämisen syven-
tävän osion, sekä CAD -piirtämisen perusjakson
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Arviointiperusteet: kontaktitunnit, harjoitus-
tehtävät, itsenäinen ote työhön
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2143 Protopaja 1, 10 op

Osaamistavoitteet: Tavoitteena on valmis-
taa kalusteprototyyppi, jonka päämateriaali on 
puu tai puupohjaiset jalosteet.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana tu-
tustutaan erilaisiin kalusteen valmistusteknii-
koihin ja rakenteisiin, joita voidaan soveltaa 
puu-, metalli- ja kivimateriaaleihin. Opiskelija 
tietää puumateriaalin ja puupohjaisten jalos-
teiden perusominaisuudet sekä tunnistaa koti-
maiset puulajit. Hän osaa myös käyttää liimoja 
ja pintakäsittelyaineita oikein ja työturvalli-
suusohjeita noudattaen.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Arviointiperusteet: Harjoitustehtävien suo-
rittaminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2205 Visuaalinen tutkimus, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppi-
misen valmiudet, projektiosaaminen, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja 
kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vi-
suaalisen kulttuurin toiminta-mekanismeja. 
Opiskelija osaa kriittisesti analysoida omaa 
visuaalista tuottamistaan. Opiskelija oppii 
hankkimaan vastaanottajatietoa valitsemillaan 
menetelmillä ja analysoimaan vastaanottajan 
kokemuksia.
Keskeinen sisältö: Visuaaliset järjestelmät 
visuaalisen viestinnän perustana. Visuaaliseen 
havainnointiin, tulkintaan ja ymmärtämiseen 
liittyvät tiedonhankinta- ja analyysimenetel-
mät eri tieteenalojen kuten psykologian, sosio-
logian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.
Edeltävät opinnot: Tiedonhankinta, suunnit-
telutaidon perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 40 h, ohjauskeskustelut 10 h, visuaalisen 
kulttuurin havainnointi- ja analyysitehtävät 20 
h, ammatillisiin projekteihin liittyvät soveltavat 
tutkimustehtävät 70 h
Arviointiperusteet: Suoritetut harjoitusteh-
tävät, soveltaminen ammatillisiin tehtäviin, 

analyysikeskusteluihin osallistuminen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)
 
HM2204 Suunnittelu, 3 op

Osaamistavoitteet: Kulttuuria on kaikki ih-
misen tekemä ja ajattelema. Jokainen tuote on 
lähtöisin sosio-kulttuurisista, aikaan, paikkaan 
ja ryhmään liittyvistä tekijöistä. Kivituotteen 
lähtökohtana ovat erilaiset kulttuuriset ele-
mentit, joita voidaan hakea mm. eri kulttuuri-
kausista, perinteistä, eri kulttuurialueilta jne.
Keskeinen sisältö: Pohditaan tuotteen kult-
tuurista viestiä ja funktiota eri merkityksissä 
ja konteksteissa. Ennen tuotteen suunnittelua 
perehdytään johonkin alkuperäiseen kulttuuri-
seen kontekstiin, josta haetaan tietoa ja kirjoi-
tetaan raportti. Tutkielman pohjalta ko. kult-
tuuri tuodaan hyvin perustellusti tämän päivän 
tuotteeseen.
Edeltävät opinnot: Protopajat, mallipajapassi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot, harjoitustyöt, raportti
Arviointiperusteet: Suunnitteluharjoitusten 
toteutus ja raportointi.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2207 3-D Suunnittelu, 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on oppia käyttämään 3D-suunnitteluohjelmia.
Keskeinen sisältö: Opintojakson aikana opiske-
lija piirtää suunnitelmansa pohjalta pinta- tai 
tilavuusmalleja, jotka hän visualisoi käyttäen 
hyväksi eri tietokoneohjelmia.
Edeltävät opinnot: Tekninen dokumentointi
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Ohjatut 
harjoitustehtävät ja itsenäinen työskentely. 
Annetut tehtävät
Arviointiperusteet: Harjoitustöiden hyväk-
sytty suorittaminen. Harjoitustyössä kiinnite-
tään huomiota geometrioiden, tilan ja valais-
tuksen hallintaan sekä harjoitustyöstä otetun 
tulosteen graafiseen ilmeeseen.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2223 Protopaja 2, 6 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena 
on perehdyttää opiskelijat uusimpien työmeto-
dien kautta kiveen materiaalina. Yhteistyössä 
paikallisten yritysten kanssa suoritettavien ti-
laustöiden avulla opiskelijat hahmottavat ki-
viteollisuuden vaatimukset teolliselle kivituot-
teelle. Tavoitteena on yritysyhteistyön kautta 

esitellä myös omia suunnitelmia tuotannolli-
seen käyttöön.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla perehdy-
tään kiven pintakäsittelyyn ja pintastruktuu-
rin aikaansaamiseen, valöörien ja sommittelun 
hyödyntämiseen kivimateriaalin pintaraken-
teessa. Käytännön tasolla tutkitaan kiven eri 
käyttömahdollisuuksien hyödyntämistä teolli-
sessa valmistuksessa. Osan kurssin sisällöstä 
muodostavat yritysvierailut, asiantuntijaluen-
not ja harjoitustöiden esittely yhteistyökump-
paneille.
Edeltävät opinnot: Kivipajan perusteet
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2701 Taiteen ja tieteen filosofia, 4 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
länsimaisen filosofisen tradition merkityksiä 
kulttuurissa: teoksissa, tuotteissa ja ammatilli-
sessa tutkimuksessa. Opiskelija harjaantuu fi-
losofiseen kysymyksenasetteluun ja analyysiin 
ammatillisissa tehtävissä. Opiskelija osaa si-
joittaa ammatillisen opinnäytetyön tieteen-tai-
teen ja muotoilun kentällä. Opiskelija osaa ar-
vioida oman toimintansa eettisiä vaikutuksia.
Keskeinen sisältö: Filosofiset peruskäsitteet 
ja osa-alueet. Tieteen ja tutkimuksen filosofi-
set lähtökohdat ja tieteen traditio. Taiteen ja 
muotoilun filosofisia perusteita ja analyysita-
poja. Ammatti- ja tutkimus-eettiset soveltavat 
kysymykset. Kuvataiteen ja muotoilun opin-
näytetyö osana ammatillista kehittymistä ja 
tutkimusosaamista. Ammatillisen tutkimuksen 
lähtökohdat ja kysymyksenasettelu.
Edeltävät opinnot: Tiedonhankinta, Visuaali-
nen tutkimus
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Filo-
sofian luennot 40 h, ammattieettinen analyysi 
ja siihen liittyvät keskustelut 20 h, opinnäyte-
työprosessiin liittyvät luennot 20, ammatillisen 
tutkimussuunnitelman harjoitustehtävä, ohja-
uskeskustelut ja esittelyt 60.
Arviointiperusteet: Suoritetut kirjalliset teh-
tävät: Kriittisyys, realistisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2304 Muotoilu, 8 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu tuot-
teen funktioon eri asiakasryhmistä käsin. Ta-
voitteena on luoda yhteydet teollisuusyrityksiin 

ja käydä läpi opintokokonaisuuden aikana tuot-
teen ketju suunnitelmasta teolliseksi tuotteeksi.
Keskeinen sisältö: Painopiste on teollisuudel-
le suunnitellussa muotoilutuotteessa. Opiske-
lija osallistuu suunnittelupalavereihin yhdessä 
asiakkaan, ohjaajien ja D´art Muotoilun palve-
lukeskuksen henkilökunnan kanassa.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, 2 vsk. am-
matti opinnot
Arviointiperusteet: ammatillinen asenne, si-
toutuminen, läsnäolo
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HM2305 Protopaja 3, 7 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteuttaa 
monimateriaalisissa protopajoissa opintokoko-
naisuuden tehtävänantona olevat suunnitel-
mat. Opiskelija osaa hyödyntää tuotetestauk-
sen periaatteita ja soveltaa niitä käytännössä.
Keskeinen sisältö: Tuotetestaus ja mallipajatoi-
minta, sekä yrityskäynnit ja asiantuntijaluen-
not ovat kurssin keskeisintä sisältöä. Mikäli 
opintokokonaisuuteen liittyy suunnittelukilpai-
luun osallistuminen, toteutus tehdään tämän 
opintojakson aikana.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot, 2 vsk. am-
matti opinnot
Arviointiperusteet: ammatillinen ote, läsnä-
olo, sitoutuneisuus
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2304 Viestintä, 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy toimi-
maan tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vies-
tintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa 
viestiä jäsentyneesti ymmärrettävästi ja va-
kuuttavasti. Hän osaa ja haluaa kehittää sekä 
kirjallisia että suullisia viestintätaitojaan osana 
ammattitaitoaan.
Keskeinen sisältö: Projektityössä tarvittavat 
viestintätaidot, ryhmätyötaidot, asiakirjat, ra-
portointi, kielenhuolto, puheviestinnän perus-
teet.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 
ja harjoitukset 40 tuntia, ryhmätyöskentely 10, 
itsenäinen tiedonhankinta 25, oppimisaineis-
toihin perehtyminen 20
Arviointiperusteet: Kirjoittaminen: arvioi-
dut tehtävät. Puheviestintä: aktiivinen osallis-
tuminen ja suunniteltu harjoitus.
Arviointiasteikko: Kirjoittaminen 1-5, Puhe-
viestintä 1-5, Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyy-
dyttävä (2-1), Hylätty (0)
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HP2801 Projektin suunnittelu ja joh-
to, 3 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
projektityöskentelyn luonteen ja erityyppisten 
projektien erityispiirteitä. Opiskelija hahmottaa 
projektitoiminnan prosessin ja kokonaisuuden 
ideasta suunnittelun ja toteutuksen kautta ar-
viointiin ja raportointiin osana ammattitaitoa. 
Opiskelija osaa tehdä projektisuunnitelman, 
toteuttaa projektin, seurata ja dokumentoida 
projektin kulkua ja laatia loppuraportin. Osaa 
toimia projektiryhmässä.
Keskeinen sisältö: Orientaatio projektityös-
kentelyn periaatteisiin ja tavoitteisiin ja alan 
projektitoimintaan, projektityyppeihin ja rahoi-
tusmahdollisuuksiin. Projektijohtamisen työvä-
lineet: Projektin ideointi ja suunnittelu, projek-
tin johtaminen, seuranta ja dokumentointi.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
A)Kontaktiopetus /luennot 24, projektisuun-
nitelmien ja valmiiden projektien esittely 10, 
ohjauskeskustelut 2, itsenäinen työskentely 
44 > integroituna ammatillisiin projekteihin. 
B) Virtuaalitoteutus: Johdanto opintojakson 
toteutukseen ja vierailevat luennoitsijat 10h, 
itsenäinen työskentely 70h.
Arviointiperusteet:Tehtävät: A) Projektisuun-
nitelma, projektin arviointi oppimisen arviointi 
omaan ammatilliseen projektiin liittyen B)Tai 
verkkototeutuksessa verkon kautta suoritetta-
vat tehtävät.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2406 Yrittäjyys, 6 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
suunnitteluprosessin ja taiteellisen tuotanto-
prosessin yrittäjyyden näkökulmasta. Opiskeli-
ja osaa toiminnassaan luovan prosessin ohella 
kiinnittää huomiota taiteen ja muotoilun mark-
kinointiin, taloussuunnitteluun ja taloudellisiin 
menestystekijöihin sekä oikeudellisiin perusky-
symyksiin.

Keskeinen sisältö: Kulttuuriyrityksen toimin-
taympäristö ja sidosryhmät. Liiketoimintaosaa-
misen perusteet (markkinointi, laskentatoimi, 
rahoitus, tekijänoikeudet, teollisoikeudet, sopi-
mukset). Opintojakson aikana opiskelija tekee 
itselleen toimintasuunnitelman (liiketoiminta-
suunnitelman) sekä arvioi tekemänsä suunni-
telman perusteella toimintansa kannattavuutta. 
Suunnitelmaan kuuluu myös oman osaamisen 
markkinointisuunnitelman tekeminen.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontakti-
opetus/luennot n. 60 h, seminaareihin osallistu-
minen n. 20h.Itsenäinen työskentely: kirjallisuus, 
tehtävien tekeminen, ohjauskeskustelut n. 80h
Arviointiperusteet: Osallistuminen kontakti-
opetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, opintojak-
son aikana sovitut tehtävät sekä osallistumi-
nen vierailuluentoihin ja seminaareihin.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), hylätty (0)

HP2802 Yritysyhteistyöprojekti, 9 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pro-
jektitoiminnan periaatteet ja hallitsee projektin 
toteuttamiseen liittyvät osa-alueet sekä yhteis-
työn yritysten ja yhteisöjen kanssa. Opiskelija 
osaa myös esitellä projektinsa asiakkaalle sekä 
suullisesti että visuaalisin keinoin.
Keskeinen sisältö: Opintojaksolla suunnitel-
laan ja toteutetaan projekti, jossa painotetaan 
opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä 
ja suuntautumista, itsenäistä otetta vaativaa 
asioimista yritysten ja yhteisöjen kanssa, asia-
kaskontaktien luomista ja neuvottelutilanteiden 
hallintaa. Projektiin sisältyy oman tuotannon 
/työskentelyn taloudellinen tarkastelunäkö-
kulma. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti 
DART muotoilun palvelukeskuksen kautta.
Edeltävät opinnot: Perusopinnot ja 2. vuo-
den ammatilliset opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakson suorittaminen edellyttää sitoutu-
mista projektiin, asiakasyhteistyön koordinoin-
tia ja valmiuksia joustaa työajoissa. Prosessin 
kulkua seurataan ja ohjataan säännöllisin ai-
kavälein toistuvissa ohjausryhmäkokouksissa 
sekä kunkin projektin osalta prosessia seuraa-
vat ja ohjaavat ammatilliset ohjaajat.
Arviointiperusteet: Arvioinnissa kiinnitetään 
huomio itseohjautuvuuteen ja suunnittelu- ja 

tuotantoprosessien kokonaishallintaan sekä 
viestintä- ja esitysteknisiin taitoihin.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2510 Englannin kieli 1, 
orientointi ammattikieleen, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutus-
taidot, oppimaan oppimisen valmiudet, projek-
tiosaaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy käyt-
tämään englannin kieltä erilaisissa ammattiin 
liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa. Hän osaa 
myös ammatillista perussanastoa.
Keskeinen sisältö: Erilaisten sosiaalisten ti-
lanteiden harjoittelua audiovisuaalista materi-
aalia hyväksi käyttäen. Ammatillisten tekstien lä-
pikäyntiä. Suullisia esityksiä. Internetin käyttöä.
Edeltävät opinnot: Ei edellytetä
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: 36 h. Suulliset ja kirjalliset ko-
keet: 4 h. Itsenäistä työskentelyä: 40 h
Arviointiperusteet: 80 % osallistuminen lä-
hiopetukseen, kirjalliset tehtävät, itsenäinen 
opiskelu. Omaa alaa käsittelevä esitys, kirjal-
linen koe
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2901 Ammatilliset projektit, 15 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, tek-
ninen ja materiaaliosaaminen, viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot, yritystoimintaosaaminen, 
oppimaan oppimisen valmiudet, projektiosaa-
minen, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot, 
tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa toteut-
taa itsenäisesti tai ryhmässä monialaisen tai-
deilmaisuun tai tuotesuunnitteluun liittyvän 
projektin, jossa toiminta tapahtuu verkostoitu-
neesti ja tiimityönä.
Keskeinen sisältö: Projektista tehdään aina 
projektisuunnitelma, jonka mukaan edetään. 
Suunnitelmat ja valmiit projektit esitellään jul-
kisesti niille osoitettuina aikoina. (Salassapi-
tosopimuksen alaiset toimeksiannot esitellään 
suljetuin ovin) Projektin toteutukseen liittyy 
aina ulkopuolinen taho, yritys, yhteisö tai vas-
taava. Projekti dokumentoidaan, pidetään projek-
tipäiväkirjaa ja tapaamisista tehdään pöytäkirjat / 
muistiot toteutuksen aikana. Projekti raportoidaan.
Edeltävät opinnot: Perus- ja ammattiopinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Opintojakso on itsenäistä työskentelyä, johon 
opiskelija itse hakee ohjauksen siihen nimetyltä 

henkilöltä. Ryhmälle yhteistä kontaktiopetusta 
on projektisuunnitelmien ja valmiiden projek-
tien esittelyt ja ohjausryhmätyöskentely.
Arviointiperusteet: Erilliset arviointikriteerit: 
Projektin suunnittelu- Prosessi ja projektin to-
teutus, projektityövälineiden hallinta- Tulokset 
ja tulosten arviointi- Projektissa tapahtunut 
viestintä: raportointi, dokumentointi ja suulli-
nen esiintyminen
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2511 Englannin kieli 2, kuvatai-
teen ja muotoilun ammattikieli, 3 op

Osaamisalueet: Viestintä- ja vuorovaikutus-
taidot, oppimaan oppimisen valmiudet, tiedon-
hankinnan ja -käsittelyn taidot, tutkimus ja ke-
hitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija syventää tie-
tojaan alan ammattikielestä.
Keskeinen sisältö: Itsenäisiä kirjallisia teh-
täviä. Suullisissa harjoituksissa korostetaan 
kielen kommunikatiivisuuden merkitystä ja 
kehitetään pohjaa toimia kansainvälisissä yh-
teyksissä.
Edeltävät opinnot: Englannin kieli 1
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus: 28 h. Itsenäinen työskentely: 
40 h. Kirjallisen raportin laatiminen: 12 h
Arviointiperusteet: Kirjallinen ja suullinen 
raportti.
Arviointiasteikko: Kiitettävä (5), hyvä (4-3), 
tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

HP2902 Ruotsi, 5 op

Osaamisalueet: Suunnitteluosaaminen, vies-
tintä- ja vuorovaikutustaidot, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, tiedonhankinnan ja -käsittelyn 
taidot, tutkimus ja kehitystoimintaosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa viestiä 
alansa puitteissa keskeisiä ammattiasioita ruot-
sin kielellä. Hän osaa kehittää ammattitaitoaan 
seuraamalla alan pohjoismaista kehitystä.
Keskeinen sisältö: Alakohtaisen oppimateriaa-
lin opiskelua ja tehtävien tekemistä parityönä, 
ryhmissä tai yksin.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai am-
matilliset kieliopinnot sekä kertaus.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Keskimäärin puolet ajasta käytetään lähiope-
tukseen ja puolet itsenäiseen opiskeluun (op-
pimateriaalin opiskelu, tehtävien tekeminen, 
tiedonhankinta ja kokeisiin valmistautuminen)
Arviointiperusteet: Tehtävien tekeminen ja 
palauttaminen. Kokeiden hyväksytty suoritta-
minen. Suullisten tehtävien harjoittelua varten 
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