
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVATAITEEN KOULUTUS 

 
Kuvataiteen koulutukseen valitaan taiteellisesti 
lahjakkaita ja taiteilijan ammattiin suuntautuneita 
hakijoita.  
 
Kuvanveiston, maalauksen ja grafiikan lisäksi koulutus-
ohjelmassa voi erikoistua esitystaiteeseen. Motivaatio 
ja soveltuvuus eri osa-alueille huomioidaan 
valintaprosessissa. Koulutuksessa korostuvat sekä 
sisällölliset lähtökohdat, teoreettiset valmiudet että 
vankka tekninen osaaminen. 
 
Opiskelijoita kannustetaan suunnittelemaan tulevaa 
uraansa realistisesti ja päämäärätietoisesti. Oman 
taiteellisen ilmaisun ja taidekäsityksen kehittymisen 
myötä kasvaa avoin ja kriittinen suhde sekä kulttuurisiin 
että yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 
 
Kuvataiteen monipuolinen koulutus antaa valmiudet 
kuvataiteilijan ammattiin. Koulutus mahdollistaa myös 
työllistymisen uudenlaisissa luovaa osaamista 
korostavissa tehtävissä. Taiteellisen osaamisen lisäksi 
uran kannalta eduksi on monipuolisten taitojen 
hankkiminen jo opiskeluaikana. 
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ENNAKKONÄYTTÖTEHTÄVÄT    
SAMK Kuvataiteen ennakkonäyttö on vuonna 2020 sähköpostitse lähetetty hakukansio (portfolio). Hakukansio 
on kokoelma taiteellisia töitä ja teoksia. Hakukansiossa osoitat taiteellisen taitosi, mielenkiinnon kohteesi, 
pyrkimyksesi sekä kerrot itsestäsi.   
Ennakkonäyttö toteutetaan sähköisesti, eli fyysisiä teoksia ei vastaanoteta. 
  
Hakukansion sisältö:  
  
Saatekirje (sähköpostin linjateksti):    
• Kerro vapaamuotoisesti motiivisi hakeutua taiteilijan ammattiin  
• Omat yhteystietosi, syntymäaikasi ja koulutustaustasi  
• Max. 1 A4 
  
Numeroitu teosluettelo (sähköpostin linjateksti)  
• Teosnumero, teosnimi, alkuperäinen tekniikka, valmistumisvuosi, kesto/koko ja vapaamuotoinen teksti 

(tarvittaessa linkki tai liitetiedoston nimi).  
  
8 kpl omia teoksiasi (digitaalisia tallenteita tai alkuperäisiä mediateoksia)  
• Maalauksia, piirroksia, grafiikan vedoksia tai taidevalokuvia (digitaalisia kuvia teoksista). 
• Veistoksia, installaatioita, performansseja, mediateoksia (digitaalisia kuvia, videoita tai äänitallenteita 

teoksista).  
• Verkkotaideteoksia.  
• Julkaisuja tai tekstejä (kuten sarjakuvateokset, kuvitukset, kaunokirjalliset teokset tai eri taiteenlajien 

(oma)kustanteet).  
  
Hakukansion muoto ja tekniset rajoitteet   
  
• Kirjoita sähköpostin linjatekstiin saatekirje ja teosluettelo. Liitä sähköpostiin mieluiten yksi pdf-tiedosto, joka 

koostuu teoksistasi. 
• Nimeä pdf-tiedosto: sukunimi_etunimi_hakukansio2020 



  

• Tarkista että pdf:n sivunumerot vastaavat teosluettelon sivunumeroja  
◦  Huomioimme vain yhden sähköpostin/ hakija. Tarkista sisältö huolellisesti ennen lähettämistä.  
◦ Sähköpostin max. koko liitetiedostoineen on 50 mb  
 
JOS  
  
• Et pysty koostamaan yhtä pdf-tiedostoa, voit lähettää teokset myös erillisinä liitetiedostoina yhden 

sähköpostin sisällä. 
• Nimeä liitetiedostot:sukunimi_etunimi_teosnumero_teosnimi   
• Kirjoita sähköpostiviestiin saatekirje ja teosluettelo, johon merkitset liitetiedostojen nimet muiden 

teostietojen lisäksi.  
  
TAI  
   
• Jos (liite)tiedostosi eivät mahdu yhteen sähköpostiin tai mukana on raskaita videotiedostoja, voit ladata 

materiaalisi verkkokansioon (esim. Google Drive tai DropBox).   
◦ Kirjoita sähköpostin linjatekstiin saatekirje ja tee teosluettelo, joka on linkitetty verkkokansioon. Nimeä 

kansio: sukunimi_etunimi_hakukansio2020. Kansiossa saa olla vain hakumateriaalia. 
◦ Nimeä kansion tiedostot:sukunimi_etunimi_teosnumero_teosnimi   
◦ Vastaat itse verkkoon lataamasi materiaalin julkisuudesta ja laillisuudesta.   
◦ Lataamme verkkokansioiden materiaalit omalle palvelimellemme. Jos materiaali on salattu, lähetä osana 

teosluetteloa käyttäjätunnus/ salasana ja anna meille oikeus ladata materiaali.  
• Varmista että lähettämäsi materiaali (myös verkossa) on teknisesti laadukasta, toimii ja sen sisältö on 

muuttumattomasti katsottavissa/ladattavissa 1.4.2020-31.7.2020  
  
 Hakukansion arviointiperusteet  
  
• Taiteellinen taso   
• Teosten idearikkaus ja omaperäisyys.  
  



  

Kiinnitä huomio teosdokumenttien laatuun.  Ennakkonäyttö arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. 
Puutteelliset hakukansiot johtavat ennakkonäytön hylkäämiseen.  
  
Hakeminen ja hakukansion palautus  
  
• Täytä hakulomake osoitteessa: www.opintopolku.fi hakuaikana 18.3.2020 – 1.4.2020 klo 15:00 

mennessä.    
◦ Ammattikorkeakoulu ja opetuspiste: SAMK, Taidekoulun kampus, Kankaanpää.  
◦ Hakukohde: Kuvataiteilija (amk)  
• Palauta ennakkonäyttö sähköpostilla: taidehaku@samk.fi  Merkitse sähköpostin otsikkokenttään 

“Ennakkonäyttö 2020”.  
• Ennakkonäyttö-sähköpostin tulee olla perillä 1.4.2020 klo 15:00 mennessä. Varmista, että saat 

perillesaapumisvastauksen sähköpostiisi.  
• Ota huomioon yhteishaun hakutoivejärjestyksen sitovuus ja uudet järjestelyt 2020! Tarkemmat 

valintaperusteet: www.samk.fi/haku  
  
Valinnat ja lisätietoja  
  
Ennakkonäyttötöiden tekijänoikeus on tekijällä. Töitä ei käytetä muuhun kuin opiskelijavalintaan. Emme jaa 
hakukansion materiaaleja kolmansien osapuolien kanssa ja tuhoamme lataamamme materiaalit 6 kk sisällä 
haun päättymisestä.  
  
Valintakurssi on 25.–28.5.2020 Kankaanpäässä. Valintakurssille kutsutaan ennakkonäytön perusteella valitut, 
hakukelpoiset hakijat.  
  
Ennakkonäyttöön ja kuvataiteen koulutukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: 
matti.velhonoja@samk.fi tai paivi.tuuliniemi@samk.fi  
  
Hakuun ja hakukelpoisuuteen tms. liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä SAMKin hakijapalveluihin 
puhelimitse 02 623 4801 tai sähköpostitse hakijapalvelut@samk.fi  
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