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Erikoistumisohjelmat

•	 Opit	yleisötyöhön	 ja	 taiteellisiin	 in-
terventioihin	erikoistuneilta	taiteili-
joilta	ja	tutkijoilta.

•	 Perehdyt	 tapausesimerkkeihin,	
koeteltuihin	menetelmiin	ja	kehitty-
mässä	oleviin	työtapoihin.

•	 Saat	strategista	kehittämisnäkökul-
maa	ja	johtamisosaamista	työhösi.

•	 Verkotut	 monipuolisesti	 menestyk-
sekkäiden	toimijoiden	kanssa.

•	 Tutustut	kansainvälisiin	toimijoihin	
ja	malleihin.

•	 Kehityt	 oman	 asiantuntijaosaa-
misesi	tarjoamisessa.

Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon 
– taiteelliset interventiot työelämään 
(30 op.)

 Yleisötyön ytimessä – yleisötyön kei-
not ja johtaminen (30 op.)

Taideyliopiston	 erikoistumisohjelmat	
toteutetaan	valtakunnallisina	ja	ne	ovat	
oppisopimustyyppistä	 täydennyskoulu-
tusta	korkea-asteen	tutkinnon	jo	suorit-
taneille.	Opintojen	painopiste	on	työssä	
oppimisessa.	Työssä	oppimista	 tuetaan	
lähijaksoilla,	jotka	rakentuvat	keskuste-
levista	 luennoista,	 vertaisoppimisesta,	
pienryhmätyöskentelystä	 sekä	 asian-
tuntijavieraiden	case-esimerkeistä.

Kukkia Algernonille 
Ensi-ilta: 29.1.2005 
Kuva: Johanna Kannasmaa

Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi!



Taideyliopisto	 syntyi,	 kun	 Kuvataide-
akatemia,	 Sibelius-Akatemia	 ja	 Teatte-
rikorkeakoulu	 yhdistyivät	 vuoden	 2013	
alussa	 vapaan	 taiteen	 yliopistoksi.	 Tai-
deyliopisto	 koostuu	 kolmesta	 akatemi-
asta,	 jotka	ovat	koulutukselliselta	sisäl-

Taideyliopisto

löltään	 ja	kulttuuriselta	painoarvoltaan	
yhdenvertaisia.	 Taideyliopisto	 vaalii	
taideperinnettämme	ja	kouluttaa	taitei-
lijoita,	joiden	työskentely	tuo	yhteiskun-
taan	uusia	näkökulmia,	 ajattelumalleja,	
hankausta	ja	elinvoimaa.



Kiinnostaako sinua saada taiteelli-
nen osaamisesi käyttöön organisaa-
tioiden kehittämis- ja innovaatiopro-
sesseissa? Haluatko saada valmiudet 
taiteellisten interventioiden itsenäi-
seen käyttöön ja hallita niitä koskevia 
käsitteitä, tietoa ja työmenetelmiä?

Erikoistumisohjelma	vahvistaa	 taitojasi	
suunnitella,	 tarjota,	 toteuttaa	 ja	 arvioi-
da	 taiteellisia	 interventioita	 vaativissa	
asiantuntijatehtävissä	eri	ympäristöissä	
tuottajaorganisaatioiden	välityksellä	tai	
yrittäjänä.	 Koulutus	 on	 suunnattu	 eri	
alojen	 taiteilijoille	 ja	 taidepedagogeille,	
jotka	 ovat	 kiinnostuneita	 yhdistämään	
taiteellista	osaamista	 innovaatiotoimin-
taan,	työelämän	kehittämiseen	ja	yhtei-
söllisyyden	vahvistamiseen.

Koulutus	käynnistyy	helmikuussa	2014.	

Hakuaika päättyy 29.11.2013. 

Koulutukseen	otetaan	16	opiskelijaa.	

Hinta:	 600	 €.	 Erikoistumisohjelma	 to-
teutetaan	opetus-	 ja	kulttuuriministeri-
ön	osarahoituksella.		

Koulutuksen	 järjestää	 Taideyliopiston	
Teatterikorkeakoulu.

Lisätietoja: 
Erikoissuunnittelija	Pekka	Korhonen	
pekka.korhonen@teak.fi,	
p.	050	439	0521.

TAITEILIJA-KEHITTÄJÄKSI ORGANISAATIOON 
– TAITEELLISET INTERVENTIOT TYÖELÄMÄÄN



Ihon läpi 
Ensi-ilta: 17.9.2007 
Kuva: Kalle Paasonen



Voimauttava nukketeatteri -hanke: Nuorten elämystyöpajoissa 
tekemä Tulilintu- varjoteatterinukke. Kuva: Maria Baric´



Haluatko oppia suunnittelemaan, to-
teuttamaan ja johtamaan yleisötyön 
projekteja suunnitelmallisemmin? 

Tule hankkimaan osaamista ylei-
söyhteistyön keinoihin ja johtamiseen 
– osallistujan lisäksi myös koko työyh-
teisö oppii!

Koulutus	 kehittää	 osallistujan	 amma-
tillista	pätevyyttä	 johtaa,	suunnitella	 ja	
toteuttaa	yleisötyöprojekteja	sekä	arvi-
oida	 yleisötyön	 vaikuttavuutta.	Opinto-
jen	 kesto	 on	 yksi	 vuosi.	 Koulutus	 sopii	
erityisesti	 taide-	 ja	 kulttuurialan	 am-
mattilaisille,	 esimerkkinä	 taidelaitosten	
asiantuntijat,	johtajat,	kuraattorit,	tuot-
tajat,	museolehtorit,	muusikot,	näytteli-
jät.	

YLEISÖTYÖN YTIMESSÄ – 
YLEISÖYHTEISTYÖN KEINOT JA JOHTAMINEN

Koulutus	käynnistyy	helmikuussa	2014.	

Haku koulutukseen on 15.11. - 
29.11.2013. 

Koulutukseen	otetaan	15	opiskelijaa.	

Hinta:	300€.	Erikoistumisohjelma	toteu-
tetaan	 opetus-	 ja	 kulttuuriministeriön	
osarahoituksella.

Koulutuksen	 järjestää	 Taideyliopiston	
Sibelius-Akatemian	täydennyskoulutus.	

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö	Mia	Seppälä,	
mia.seppala@siba.fi,	
p.	040	710	4366.



Taideyliopiston erikoistumisohjelmat (30 op.)
täydennyskoulutusta	korkea-asteen	tutkinnon	jo	suorittaneille

Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään 
 

Yleisötyön ytimessä – yleisöyhteistyön keinot ja johtaminen

Haku koulutuksiin päättyy 29.11.2013
Lisätietoa:	www.uniarts.fi/fi/palvelut

Specialisation programmes 
in the University of the Arts Helsinki

The	University	of	the	Arts	Helsinki	will	launch	two	post-graduate	diploma	speciali-
sation	programmes	(30	ECTS	credits):

Artist-developer in organisations – artistic interventions in working life

Getting to the core of audience development – approaches and leadership in 
audience collaboration 

The	part-time	programmes	begin	in	February	2014	and	are	organised	as	indenture	
type	of	continuing	education.	


