
TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Artesaani 180 OSP
Pitävää ohjausta-hanke

Motari väylä muotoiluun

Valinnaiset tutkinnon osat
90 osp

Tuotteen valmistaminen 
45 osp

Osaamisen 
tuotteistaminen ja 

markkinoiminen 

taideteollisuusalall
a

10 osp

Pakolliset 
yhteiset

tutkinnon 
osat 

Valinnaiset 
yhteiset 

tutkinnon 
osat 

Pakolliset ammatilliset tutkinnon 
osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon
osat 35 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon
osat 90 osp

Motari
Korkeakouluop

innot 
15 Osp

Motari
yhteiset 

opinnot 15 
osp

Jatko-opintoja 
tukevat 
opinnot

1-25 osp

Asiakastyön 
suunnittelemin
en ja toteutus

15 OSP

Sisällön 
tuottaminen 
digitaaliseen 
ympäristöön

15 osp

Malliston 
suunnittelu ja 
toteuttaminen

15 osp

Motari
opinnot
10 OSP

Vaihtoehto 1. Motarin ammatillisia valinnaisia opintoja 20 op/30 osp voi olla oma ammatillinen tutkinnon osa.
Motarin yhteisiä opintoja 15 osp voi käyttää jatko-opintoja tukeviin opintoihin.

Vaihtoehto 2. Amk opinto voi sisältyä ammatillisen valinnaisen  tutkinnon osaan.  Näitä ovat taidehistoria, 
esitystekniikat,  johdatus muotoiluun ja visuaaliset suunnitteluvälineet.  

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2





Motari opinnotSalpaus opinnot

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen 
taideteollisuusalalla

Taidehistoria 

Malliston suunnittelu ja toteuttaminen Johdatus muotoiluun

Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön visuaaliset suunnitteluvälineet.

Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen Esitystekniikat



taideteollisuuden historiaoman ammattialan kulttuuriin liittyvän tiedon 
hankinta ja sen soveltaminen museo-, messu- ja muut 
kulttuuritapahtumat esim. kulttuuripassi

Taidehistoria 5 op

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata länsimaisen kuvataiteen, arkkitehtuurin ja muun visuaalisen 

kulttuurin perusteita esihistoriasta nykyaikaan
- käyttää taidehistorian ja visuaalisen kulttuurin tutkimuskäsitteitä ja 

lukea tutkimuksia
- kuvata ammattialansa osana taiteellisen tekemisen kenttää ja 

visuaalista toimintaympäristöä
- käyttää tietoaan taidehistorian ilmiöistä oman ammattitaitonsa 
kehittämiseksi.
Taiteen historian opintojakso antaa yleiskuvan taiteen, arkkitehtuurin ja 
muotoillun tuoteympäristön historiasta. Kronologisesti kurssi kattaa 
ajanjakson nykyajasta antiikkiin. Aineistot painottuvat länsimaiseen 
taiteeseen. Painopiste on vuosien 1918-2021 ilmiöiden kuvailussa ja 
analyysissä. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat taidekäsitteen muutokset, 
taiteen muoto- ja trendikonventiot eri aikoina ja esittävyyden kysymykset.

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen 
taideteollisuusalalla

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä dokumentoimalla ja 

markkinoimalla omaa ammatillista osaamistaan. Tämä tutkinnon osa sopii 

luontevasti suoritettavaksi jonkun muun tutkinnon osan kanssa yhtä aikaa 
tutkinnon suorittamisen loppuvaiheessa. 

Ammattitaitovaatimukset

Motari opinnotSalpaus opinnot

Taideteollisuusalan tuntemus

Ammattityön dokumentointi
•sosiaalisen median keinot; blogi, Instagram, portfolio ym. dokumentoinnin 
alusta
•valokuvaus
Ammattitaidon tuotteistaminen
•ammattialan oman osaamisen tuotteistamisen keinot
Ammattitaidon markkinointi
•sosiaalisen median keinot
•ammattialaan liittyvät tapahtumat

Taidehistoria  amk motari-opinnoista 5 op/7.5 osp josta loput 2.5 osp salpauksen opintona ja näyttönä.



Visuaaliset suunnitteluvälineet 5op
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- digitaalisen työskentelyn peruskäsitteistön
- oman alansa digitaalisten visuaalisten 
perustyökalujen käytön perusteet
- hyödyntää visuaalisia työvälineitä toimeksiantojen 
toteutuksessa
- etsiä oppaita ja tietoa suunnitteluvälineiden 
edistyneempien ominaisuuksien käytöstä

Opintojaksolla perehdytään graafisen suunnittelun 
visuaalisiin suunnitteluvälineisiin kuten luovuuteen 
ja ideointiin, InDesign-taitto-ohjelmaan, Illustrator-
vektorigrafiikkaohjelmaan, fonttien valintaan ja 
käyttöön, kuva- ja grafiikkatiedostomuotoihin, 
pikseleihin ja rastereihin kuvanmuodostajina, värien 
käyttöön suunnitteluohjelmissa, papereihin ja 
kartonkeihin, tulostamiseen sekä kampuksen 
kirjoihin. Harjoitustyönä tehdään visuaalisen 
identiteetin suunnittelutyö opittuja menetelmiä ja 
prosesseja hyödyntäen.

Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osaa
suunnitella ammattialan sisältöä digitaaliseen ympäristöön  
tuottaa julkaisuvalmista sisältöä digitaaliseen ympäristöön  
testata ja kehittää sisältöä. 

Visuaaliset suunnitteluvälineiden osaaminen amk motari-opinnoista 5 op/7.5 osp josta sisällön tuottaminen loput 7.5 
osp salpauksen opintona ja näyttönä.

Motari opinnotSalpaus opinnot

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla 
ja julkaisemalla digitaalista materiaalia. Näytössä osoitettavan 
ammattitaidon tulee vastata tutkinnon osassa määriteltyjä 
ammattitaitovaatimuksia



Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- kertoa mitä muotoilu on ja miten se vaikuttaa arjen, 

yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehitykseen

- hyödyntää muotoiluajattelua ja joitakin muotoilulle tyypillisiä 

prosesseja ja menetelmiä ongelmanratkaisussa

Malliston suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp
Johdatus muotoiluun 5 op

Opiskelija osaa
•hankkia tietoa
•suunnitella ammattialan malliston
•toteuttaa ammattialan malliston.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla 
ja toteuttamalla omaan osaamisalaansa liittyvän malliston. 
Näytössä osoitettavan ammattitaidon tulee vastata tutkinnon 
osassa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia. Mikäli 
opiskelijan ammattitaito ei tule kattavasti esiin näytössä, 
ammattitaidon osoittamista täydennetään muilla tavoin, jotta 
osaaminen voidaan arvioida luotettavasti.

Ammattitaidon osoittamistavat

Muotoiluajattelun käsitteiden ja menetelmien osaaminen amk motari-opinnoista 5 op/7.5 osp josta malliston 
toteuttaminen  loput 7.5 osp salpauksen opintona ja näyttönä.
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Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- tehdä visuaalisen esityksen suunnitelmastaan

- fasilitoida keskustelua piirtäen

- tuottaa viimeisteltyjä esityskuvakokonaisuuksia ja työpiirroksia 

suunnitelmistaan

- kuvata käsivaraisen ja digitaalisen esitystekniikan mahdollisuuksia ja 

rajoituksia.

Esitystekniikat 5 op

Vuorovaikutus asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa
Työturvallisuusohjeiden noudattaminen
Eri toteutusvaihtoehtojen esittäminen asiakkaalle tai 
työpaikkaohjaajalle

Asiakastyön toteuttaminen

Opiskelija osaa
•neuvotella asiakkaan kanssa
•suunnitella ammattialan asiakastyön
•valmistaa ja luovuttaa ammattialan asiakastyön.

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä suunnittelemalla ja 
valmistamalla asiakastyön. Osaaminen osoitetaan 
taideteollisuusalan työtehtävissä. 

Suunnitelmien esittämistapojen osaaminen amk motari-opinnoista 5 op/7.5 osp,  josta asiakastyön toteuttaminen  
loput 7.5 osp salpauksen opintona ja näyttönä.

Motari opinnotSalpaus opinnot

Asiakastyön suunnittelu

Ammattitaidon osoittamistavat



Kuka voi hakea MOTARI-opintoihin?
Sinun tulee olla perustutkinto-opiskelija Koulutuskeskus Salpauksessa, Saimaan ammattiopisto Sampossa tai Suomen Diakoniaopiston Lahden 
kampuksella.
Lisäksi toivomme, että olet motivoitunut, oma-aloitteinen ja sinulla on hyvät opiskeluvalmiudet.
Hakiessasi suomenkielisiin MOTARI-opintoihin sinulla tulee olla hyvä suomen kielen taito (suositus: B2-taso).
Sinulla tulee olla käytettävissä opiskeluun oma päätelaite (mielellään läppäri).
Milloin kannattaa hakea MOTARI-opiskelijaksi?
Toivomme, että sinulla on hakuvaiheessa näyttöä opintomenestyksestäsi eli vähintään yksi lukukausi opintoja takana omassa oppilaitoksessasi.
Opiskeluoikeus MOTARI-opinnoissa on sidoksissa opiskeluoikeuteesi ammatillisessa oppilaitoksessa. Suosittelemme, että sinulla olisi hakuvaiheessa 
opiskeluoikeutta jäljellä vähintään vuosi, jolloin sinun ei tarvitse yrittää suorittaa MOTARI-opintoja hirveällä kiireellä.

30.4. Haku elokuussa alkaviin MOTARI-opintoihin päättyy. Ota tätä ennen yhteyttä MOTARI-vastuuopoon, sovi keskusteluaika ja kirjoita motivaatiokirje.

15.5. Oppilaitoksesi toimittaa LABille ehdotuksen uusista, syyslukukaudella aloittavista MOTARI-opiskelijoista. Esitys perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn 
arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista. Esityksen liitteinä ovat kirjoittamasi motivaatiokirje ja opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista.

31.5. LAB tekee päätökset valittavista MOTARI-opiskelijoista ja tiedottaa hakijoita.

elokuu MOTARI-opinnot alkavat

KEVÄÄN HAKU

31.10. Haku tammikuussa alkaviin MOTARI-opintoihin päättyy. Ota tätä ennen yhteyttä MOTARI-vastuuopoon, sovi keskusteluaika ja kirjoita motivaatiokirje.

15.11. Oppilaitoksesi toimittaa LABille ehdotuksen uusista, syyslukukaudella aloittavista MOTARI-opiskelijoista. Esitys perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn 
arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista. Esityksen liitteinä ovat kirjoittamasi motivaatiokirje ja opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista.

30.11. LAB tekee päätökset valittavista MOTARI-opiskelijoista ja tiedottaa hakijoita.

tammikuu MOTARI-opinnot alkavat

SYKSYN HAKU

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen

https://lab.fi/fi/motari-opinnot/hakeutuminen

