VALOKUVAAJAN
ERIKOISAMMATTITUTKINTOON
valmistava kaksivuotinen monimuotokoulutus
valokuvaajan ammattitutkinnon suorittaneille
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto tarjoaa valokuvausalan syventävää käytännön oppia
kokeneillekin kuvaajille.
Erikoisammattitutkinnon suorittanut valokuvaaja kykenee tunnistamaan kulloisenkin asiakkaansa
tarpeet ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla sekä lisäksi kykenee omalla teknisellä ja
ilmaisullisella taidollaan sekä erikoistumisalueensa perusteellisella tuntemuksella tuomaan kuviin
tuoretta näkökulmaa, joka jopa ylittää asiakkaan odotukset ja vie eteenpäin ko. valokuvauksen
aluetta Suomessa.
Tärkeä osa erikoisammattitutkinnon suorittaneen valokuvaajan ammattitaitoa on kyky itsenäisesti
ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa etsiä erilaisista lähteistä tietoa ja virikkeitä, sekä työstää
niitä eteenpäin uudeksi teknisen, ilmaisullisen, sosiaalisen ja kaupallisen alueen osaamiseksi,
jonka avulla hän pystyy opiskelun päätyttyäkin jatkamaan kehittymistään ja menestyksellisesti
toimimaan ammatissaan valokuvaajana tai asiantuntijakouluttajana tai –ohjaajana valokuvauskoulutuksessa.

Tutkinnon muodostuminen
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto jakautuu useaan osaamisalaan. VVI:ssa on mahdollisuus suorittaa
tutkinto kolmessa eri osaamisalassa. Kukin osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa. Lisäksi
kolmas osa on pakollinen niille, jotka eivät ole suorittaneet valokuvaajan ammattitutkintoa.
Tutkinnon osaamisalat ja osat ovat seuraavat:
LEHTIKUVAUKSEN OSAAMISALA
• Kuvajournalismin hallinta
• Kuvareportaasin hallinta
MAINOSKUVAUKSEN OSAAMISALA
• Mainoskuvauksen hallinta
• Mainoskuvauksen erikoisalueen hallinta
MUOTOKUVAUKSEN OSAAMISALA
• Muotokuvauksen hallinta
• Muotokuvauksen erikoisalueen hallinta
PAKOLLINEN TUTKINNON OSA NIILLE, JOTKA EIVÄT OLE SUORITTANEET
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VALOKUVAAJAN AMMATTITUTKINTOA
• Ammattivalokuvaajan perustaidot

Koulutuksen toteutus
Valokuvaajan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena,
johon on mahdollista saada oppisopimus/yrittäjän oppisopimus.
Koulutukseen voi hakeutua myös itse maksavana opiskelijana.
Koulutus alkaa syyskuussa 2013.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu:
• lähiopetusjaksoista
• etätehtävien suorittamisesta työtehtävien yhteydessä
• itsenäisestä tiedonhankinnasta
• opiskelijoiden itse tuottamista asiakokonaisuuksien esittelyistä
• työssä oppimisesta
• verkko-opetuksesta sekä
• työpajatyöskentelystä
Koska erikoisammattitutkinnon tavoitteena on jokaisen opiskelijan kehittyminen juuri
valitsemallaan erikoistumisalueella, on koulutuksen painopiste opiskelijan itsenäisessä
työskentelyssä ja sen tukemisessa.
Itsenäisesti tietoa hankkimalla opiskelija selvittää oman erikoistumisalueensa historiaa, kulttuuria
ja trendejä. Sitä kautta opiskelija kehittää kykyään verrata ja arvioida oman työnsä laatua alan
yleiseen tasoon verrattuna, sekä hankkii virikkeitä oman teknisen, ilmaisullisen, sosiaalisen ja
kaupallisen kehittymisensä pohjaksi.
Etätehtävien tavoitteena on tukea opiskelijan itse henkilökohtaistamissuunnitelmassaan
asettamien tavoitteidensa saavuttamista sekä varmistaa, että opiskelija saavuttaa tutkinnon
perusteissa kuvatun ammattitaitovaatimusten tason. Etätehtävät laaditaan siten, että jokainen
opiskelija voi soveltaa niitä omassa työssään oman erikoistumisalueensa vaatimusten tason ja
omien oppimistavoitteidensa mukaisesti.
Työssä oppiminen tapahtuu normaaleja työtehtäviä tekemällä itsenäisesti sekä työpaikkaohjaajan/tutorin ohjauksessa. Opiskelijan soveltaessa osaamistaan normaaleissa työtehtävissä
syntyy osaamiseen se välttämätön varmuus ja rutiini, jotka takaavat ammattilaatuisen ja omalla
erikoistumisalallaan uusia näkökulmia esiin tuovan työskentelytavan vaihtelevissa työelämän
tilanteissa.
Verkko-opetus tukee lähi- ja etäopiskelua siten, että opiskelija voi internetin välityksellä saada
ohjausta ja palautetta sekä suorittamistaan etätehtävistä että muista normaalien työtehtäviensä
yhteydessä tekemistään kuvista tai muista valokuvaajan työhön liittyvistä asioista. Palautetta
antavat vastuullisen opettajan lisäksi myös muut ryhmän opiskelijat.
Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus saada kouluttajalta sekä ryhmän
muilta opiskelijoilta kehityspalautetta työskentelynsä etenemisestä ja omien
oppimistavoitteidensa saavuttamisesta sekä ideoita ja ajatuksia työskentelyn tehokkaaseen
jatkamiseen. Lähijaksojen tavoitteena on luoda avointa keskustelua ja uusia ideoita synnyttävä
yhteisö, joka kykenee tukemaan ja motivoimaan jokaista opiskelijaa tämän omassa kehittymis- ja
oppimisprosessissa. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsääntöisesti kouluttajan ohjaamalla
ryhmätyöskentelyllä, työpajoilla sekä kouluttajan ja opiskelijan henkilökohtaisilla
kehityskeskusteluilla. Lähiopetus sisältää koko ryhmälle yhteisiä luentoja, kuvaus/valaisudemonstraatioita tai kuvankäsittelyyn/työnkulkuun liittyvää opetusta. Lisäksi opiskelijoita
kannustetaan itsenäisesti järjestämään tavoitteidensa mukaisesti työtehtäviinsä liittyviä eri
suuntautumisalueiden erityisosaamisiin keskittyviä työpajoja, joihin kouluttaja voi tarvittaessa
osallistua valmentajan/ohjaajan roolissa. Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on, että
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opiskelijalla on tai että hän hankkii omatoimisesti itselleen alan työpaikan, jossa tutkinnon
perusteiden mukainen työssä oppiminen on mahdollista tai tutorin, joka ohjaa itsenäisenä
yrittäjänä toimivan opiskelijan työtä.
Koulutuksesta vastaa Petri Heinonen, KIP, VAT, VEAT, NTM
Lisäksi käytämme alan asiantuntijoita vierailevina kouluttajina.

VEAT -koulutusohjelma toteutetaan seuraavasti:
VEAT –KOULUTUSOHJELMAN LÄHIOPETUSJAKSOT:
Syksyllä 2013 kaksi lähiopetuskertaa.
Vuoden 2014 aikana neljä lähiopetuskertaa, joista yksi ensimmäisen tutkintotilaisuuden
yhteydessä marraskuussa.
Vuonna 2015 on kolme lähiopetuskertaa ja yksi tutkintotilaisuus lokakuussa.
VEAT –koulutusohjelma toteutetaan lehti-, mainos- ja muotokuvauksen osaamisalueilta.

VEAT – 1

Syyskuu 2013

Orientoituminen opiskeluun,
omassa osaamisalassa erikoistuminen I
Henkilökohtaistaminen tutkinnon I vaiheeseen

VEAT – 2

Marraskuu 2013

Omassa osaamisalassa erikoistuminen II
Studiovalaisun ja henkilökuvauksen työpaja,
vieraileva luennoitsija

VEAT – 3

Helmikuu 2014

Työnäyteportfolion valmistelu I,
Oman osaamisalan erikoistumisen
vahvistaminen I
Oman osaamisalan osaamisen esittelyjä I
Mainoskuvauksen työpaja studiossa,
vieraileva luennoitsija

VEAT – 4

Toukokuu 2014

Työnäyteportfolion valmistelu II,
Oman osaamisalan erikoistumisen
vahvistaminen II
Oman osaamisalan osaamisen esittelyjä II
Varmuutta omaan esiintymiseen –työpaja,
vieraileva luennoitsija

VEAT – 5

Elokuu 2014

Työnäyteportfolion viimeistely,
tutkintotilaisuuteen valmistautuminen
Kuvankäsittelytyöpaja,
vieraileva luennoitsija

TUTKINTOTILAISUUS

Marraskuu 2014

I tutkintotilaisuus:
1 § Kuvajournalismin hallinta
5 § Mainoskuvauksen hallinta
7 § Muotokuvauksen hallinta

VEAT – 6

Marraskuu 2014

Omassa osaamisalassa erikoistuminen III
Henkilökohtaistaminen tutkinnon II vaiheeseen
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VEAT – 7

Helmikuu 2015

Oman osaamisalan erikoisalueen hallinta I
Henkilökohtaistaminen tutkinnon II vaiheeseen

VEAT – 8

Toukokuu 2015

Oman osaamisalan erikoisalueen hallinta II
Oman osaamisalan osaamisen esittelyjä III
Valaisutyöskentely miljöössä -työpaja,
vieraileva luennoitsija

VEAT – 9

Syyskuu 2015

Oman osaamisalan erikoisalueen hallintaa
osoittavan kuvallisen ja kirjallisen työnäytteen
viimeistely

TUTKINTOTILAISUUS

Lokakuu 2015

II tutkintotilaisuus:
2 § Kuvareportaasin hallinta
6 § Mainoskuvauksen erikoisalueen hallinta
8 § Muotokuvauksen erikoisalueen hallinta

Ota yhteys paikalliseen oppisopimustoimistoon ja tiedustele mahdollisuuttasi
oppisopimukseen.
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