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Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos on valta- 
kunnallinen ja arvostettu kulttuurialan oppilaitos, 
joka tunnetaan erityisesti erikoisalojen kouluttaja-
na sekä alan kehittäjänä.

Ikatassa voi suorittaa taideteollisuusalan perus-
tutkinnon (artesaani) 15 ammattialalla, media-alan 
ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (kuvallisen 
ilmaisun toteuttaja) graafisessa suunnittelussa sekä 
musiikkituotannon ammattitutkinnon.  Lisäksi kou-
lutusmahdollisuus on erikoisalojen ammatti- ja  eri-
koisammattitutkintoihin.

Osaava henkilökunta, viihtyisät ja toimivat tilat 
sekä ajanmukainen ja uudistuva kone- ja laitekanta 
takaavat hyvät oppimisen edellytykset. Ikatalla on 
laajat kansainväliset verkostot.

Ikata on osa SASKY koulutuskuntayhtymää.
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3D-tulostuksen ja mallintamisen artesaani tekee tuo- 
tesuunnittelua ja tuotteita hyödyntäen eri tulostustek- 
niikoita, kuten FDM, SLA, SLS, SLM ja materiaaliruis-
kutus. Lisäksi hän valmistaa malleja ja tuotteiden pro-
totyyppejä käsityövälineillä ja koneilla.

Opinnot sisältävät luonnosten, esityskuvien ja malli-
en tekoa kuvallisin esitystekniikoin, kuvankäsittely- ja 
3D-mallinnusohjelmien avulla ja 3D-tulostuslaitteita 
käyttäen. Ammatissa tarvitaan visuaalista silmää, kä- 
dentaitoja ja kolmiulotteista hahmotuskykyä.

3D-tulostuksen ja mallintamisen artesaaneja työs- 
kentelee tuotekehitystehtävissä teollisuudessa, muo-
toilu- ja arkkitehtitoimistoissa, museoissa, tv:n ja teat- 
terien tarpeistossa ja lavasteiden valmistajina sekä yrit- 
täjinä. Opinnot antavat valmiuksia muotoilualan jatko- 
opintoihin korkeakouluissa.

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

3D-TULOSTUS JA
Artesaani
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Aseseppä korjaa, entisöi ja valmistaa aseita. Alalle  
on ominaista erilaisten materiaalien, kuten puun ja 
metallin työstö. 

Asesepältä vaaditaan käden tarkkuutta, kykyä  
pitkäjänteiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua,  
ideointikykyä sekä ennen kaikkea aseisiin liittyvää 
harrastusta ja nuhteetonta taustaa.

Aseseppiä työskentelee aseliikkeissä, asekorjaa-
moissa, asepajoissa, puolustusvoimien palveluksessa 
sekä yrittäjinä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

Asesepäntyö
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ERIKOISMETALLI
Erikoismetallin artesaani työstää metallin monenlai-
siksi tuotteiksi, esineiksi ja rakenteiksi, joissa yhdisty-
vät design, uusi teknologia sekä perinteinen käsityö. 
Ammatissa tarvitaan eri metallimateriaalien tunte-
musta, työstötekniikoiden ja liitosmenetelmien hal-
lintaa sekä taitoa ja tarkkuutta. 

Opinnoissa voi painottaa esim. metallin taontaa, va-
lua, hitsaustekniikoita tai koneistusta. Erikoismetallin 
artesaani, monipuolinen osaaja työllistyy metallialan 
yrityksissä sekä yrittäjänä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
metalliseppäalan osaamisala

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 9
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Graafinen suunnittelija on viestin viejä, joka suunnit-
telee ja toteuttaa visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin 
medioihin. Osaava graafinen suunnittelija kuuntelee 
asiakkaan toiveita ja täyttää niitä omaa luovuuttaan 
käyttäen. 

Opiskelussa tutustutaan visuaalisen viestinnän eri 
ilmaisukeinoihin ja tekniikoiden hallintaan. Opintojen 
keskeistä sisältöä onkin käsin tekemisen yhdistymi-
nen ohjelmisto-osaamiseen. Ammatissa tarvitaan 
visuaalista osaamista, luovuutta, asiakaslähtöisyyttä 
ja yhteistyötaitoja. Graafisia suunnittelijoita työsken-
telee mainos- ja viestintätoimistoissa, kustantajilla, 
peligrafiikan suunnittelijoina, sanoma- ja aikakausleh-
dissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 
kuvallisen ilmaisun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

SUUNNITTELUGRAAFINEN
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Hienopuuseppä on puuntyöstön ja esinevalmistuk-
sen ammattilainen. Hienopuuseppä tekee pääasiassa 
huonekaluja massiivipuusta; tuotteen suunnittelu ja 
valmistus monine vaiheineen kuuluvat koulutukseen. 
Hienopuuseppä tuntee massiivipuun tien aina sahalta 
valmiiksi tuotteeksi. 

Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, oma-aloitteelli-
suutta, yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, kokeilunha-
lua ja luovuutta.

Hienopuuseppiä työskentelee puusepänalan yri-
tyksissä, huonekalu- ja rakennustarvikeliikkeissä, oh-
jaustehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjinä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
puusepänalan osaamisala

HIENOPUUSEPÄNTYÖ
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HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 15

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

Huonekalujen entisöijä työskentelee vanhojen huo-
nekalujen ja antiikin parissa. Antiikkiesineitä käsitel-
lään niiden arvon mukaisesti. Kierrätettävä huone-
kalu muutetaan tarvittaessa sisustukseen sopivaksi.
Opinnot sisältävät puukunnostuksia, pintakäsittely-
jen entisöintiä ja verhoilutöitä.

Koulutuksessa oppii uusiokäyttämään huonekaluja 
sekä vähentämään kaatopaikkakuormaa.  

Entisöijä ja verhoilija työskentelevät alan yrityksis-
sä tai yrittäjänä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
restaurointialan osaamisala

JA VERHOILU



SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ14

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 15

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI

Huonekalujen entisöijä työskentelee vanhojen huo-
nekalujen ja antiikin parissa. Antiikkiesineitä käsitel-
lään niiden arvon mukaisesti. Kierrätettävä huone-
kalu muutetaan tarvittaessa sisustukseen sopivaksi.
Opinnot sisältävät puukunnostuksia, pintakäsittely-
jen entisöintiä ja verhoilutöitä.

Koulutuksessa oppii uusiokäyttämään huonekaluja 
sekä vähentämään kaatopaikkakuormaa.  

Entisöijä ja verhoilija työskentelevät alan yrityksis-
sä tai yrittäjänä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
restaurointialan osaamisala

JA VERHOILU



SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ16

Kitaranrakentaja rakentaa, korjaa ja huoltaa erilaisia 
näppäilysoittimia. Opinnoissa keskitytään puisiin kie-
lisoittimiin kuten sähkökitaroihin, akustisiin kitaroi-
hin sekä bassoihin ja mandoliineihin.

Soitinrakennusprosessi suoritetaan monipuolisesti 
alusta loppuun ottaen huomioon mm. suunnittelu, 
piirustus, materiaalit, valmistustekniikat ja markki-
nointi.

Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä että ny-
kyaikaisia työmenetelmiä ja -välineitä. Alan ammat-
tilaiselta vaaditaan kädentaitoja, pitkäjännitteisyyttä, 
sitoutumista alaan sekä kiinnostusta ja tietämystä 
musiikista.

Kitaranrakennuksen artesaanit toimivat pääasiassa 
soitinrakentajina ja -korjaajina sekä itsenäisinä yrittä-
jinä tai yritysten palveluksessa.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
soitinrakennusalan osaamisala

KITARANRAKENNUS

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 17
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Artesaani

Korusuunnittelun ja -valmistuksen artesaani suunnit-
telee ja valmistaa koruja.

Keskeisenä materiaalina korunvalmistuksessa käy-
tetään lasia monissa eri muodoissa. Opintojen aikana 
tulevat tutuksi eri lasitekniikat. Lasin lisäksi opitaan 
monipuolisesti muidenkin materiaalien käyttöä koru-
jen valmistuksessa.

Korusuunnittelun ja -valmistuksen artesaaneja 
työskentelee alan yrityksissä ja alan kurssien ohjaaji-
na sekä yrittäjinä.

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

 -VALMISTUSKORUSUUNNITTELU JA 
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Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja 
toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden 
ohjaajana. Opintojen aikana työskennellään mm. 
puun, tekstiilin, keramiikan ja lasin parissa kierto- 
taloutta unohtamatta.

Eri materiaalien ja tekniikoiden taitaminen luo 
mahdollisuuden niiden innovatiiviseen yhdistämiseen 
sekä antaa monipuoliset valmiudet toimia alalla. Alan 
ammattilaiselta vaaditaan vahvaa motivaatiota alalle, 
itseohjautuvuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

Kädentaitojen ohjauksen artesaaneja työskentelee 
mm. kansalais- ja työväenopistoissa, erilaisissa työpa-
joissa ja palvelukeskuksissa sekä hyvinvointialalla ja 
kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tutkinnon suorittaja saa myös hyvät valmiudet yrit-
täjänä toimimiseen.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

KÄDENTAITOJEN OHJAUS
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LASI

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 23

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

Lasinpuhaltaja suunnittelee ja valmistaa lasiesineitä 
erilaisilla lasin perus- ja erikoistekniikoilla. Hän tun-
tee valmistusprosessin lasin sulatuksesta valmiiseen 
tuotteeseen.

Lasihytti työympäristönä sekä lasin erilaiset kuuma- 
ja kylmätyöstömenetelmät tulevat tutuiksi koulutuk-
sen aikana.  Ammatissa tarvitaan taitoa, tarkkuutta, 
muototajua, fyysistä kestävyyttä, pitkäjänteisyyttä 
sekä yhteistyötaitoja.

Lasinpuhaltajia työskentelee käyttö- ja taidelasi- 
teollisuudessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Opintojensa 
aikana pääsee tutustumaan myös lampputekniikkaan 
sekä sisustuslasialan tekniikoihin.

NPUHALLUSLASI
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Pienoismallinrakentaja-artesaani valmistaa pienois-
malleja eri mittakaavoissa eri tarkoituksiin.

Työt vaihtelevat yksinkertaisista valukappaleista 
aina vaativiin arkkitehtuurimalleihin ja teknisiin pie-
noismalleihin asti. Muun muassa 3D-tulostusteknii-
kan käyttö kuuluu ammattialan perusteisiin.

Ammatissa tarvitaan tarkkuuden lisäksi ongelman-
ratkaisukykyä, luovuutta, hyvää keskittymiskykyä ja 
kolmiulotteista hahmotuskykyä.

Pienoismallinrakentaja voi työskennellä esimerkik-
si yrittäjänä, museoissa, teollisuudessa, teattereissa 
sekä muotoilu- ja arkkitehtitoimistoissa.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

RAKENNUSPIENOISMALLIN
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JA VAATETUS

IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS 27

Alan artesaani on pukeutumisen ja vaatetusalan moni- 
puolinen ammattilainen. Kiinnostus alaan voi lähteä 
esimerkiksi cosplaysta, eettisestä vaatevalmistukses-
ta, yksilöllisyydestä tai pukeutumiskulttuurista.

Valmistuttuaan alan artesaani osaa suunnitella ja 
valmistaa yksilöllisiä tuotteita sekä arki- että juhla-
käyttöön, myyntiin ja estradille. Artesaani erottuu 
tuotteillaan. Taitava ompelija ja hyvä myyjä tunnistaa 
tyylit ja tuntee materiaalit.

Työtehtävissä tarvitaan kädentaitoja, tarkkuutta 
ja huolellisuutta sekä joutuisuutta ja luovuutta. Pu-
keutumisen ja vaatetusalan artesaaneja työskentelee 
ompelimoissa, vaatetusliikkeissä, teattereiden puvus-
tamoissa ja itsenäisinä yrittäjinä.

Ala kutsuu tekijöitä, jotka ovat intohimoisia alaa 
kohtaa ja valmiita tekemään töitä ja haastamaan  
itseään.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

JA VAATETUS
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Rakennusrestauroija korjaa rakennettua ympäristöä 
kiinnittäen erityisesti huomiota kohteen kulttuuri-
historiallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan.

Restauroinnissa käytetään perinteisiä materiaaleja 
ja käsityötapoja ekologisuus ja kestävä kehitys huo-
mioon ottaen.

Rakennusrestauroijia työskentelee erikoisosaajina 
tai työn ohjaajina toisen palveluksessa tai korjaus- 
rakentamisen opetus- ja neuvontatehtävissä sekä 
yrittäjinä.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
restaurointialan osaamisala

RAKENNUSRESTAUROINTITAUROINTI
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SISUSTUSLASI
Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

Sisustuslasin artesaani valmistaa tuotteita kirkkaas-
ta ja värillisestä lasista. Sisutuslasin opinnoissa opi-
taan valmistamaan eri tekniikoilla lasisia tilanjakajia, 
ikkunamaalauksia, valaisimia, sisustusesineitä sekä 
mosaiikkeja.

Sisutuslasituotteita valmistetaan esimerkiksi ravin-
toloihin, hotelleihin, kauppakeskuksiin, julkisiin yleisö- 
tiloihin, matkustajalaivoille sekä yksityiskoteihin.

Ammattialalla opiskellaan erilaisia lasin työstössä 
käytettäviä tekniikoita, kuten tunnettuja lyijykisko-, 
lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifoliotekniikoita. Li-
säksi opiskellaan hiekkapuhallus- ja liimaustekniikoi-
ta. Erikoisemmista tekniikoista mainittakoon klassi-
nen mosaiikki, pâte de verre eli lasimurskan sulatus 
muottiin, lasin uunivalu. Opintojen aikana tutustutaan 
myös lampputekniikkaan ja lasinpuhallukseen.

Sisustuslasialan artesaani voi työskennellä omassa 
studiossaan tai kurssien ohjaajana eri kouluissa, kurs-
sikeskuksissa, opistoissa ja nuorisotaloissa.
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Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

Sisustustekstiilialan artesaani suunnittelee ja valmis-
taa monipuolisesti tekstiilejä kutomalla, värjäämällä, 
tuftaamalla, huovuttaen ja kangasta painaen. Koulu-
tuksessa painottuvat yrittäjyys ja asiakaslähtöisyys. 
Ammatissa tarvitaan kädentaitoja sekä kiinnostusta 
erilaisia tekniikoita ja materiaaleja kohtaan.

Tekstiilialan artesaaneja työskentelee alan yrityk-
sissä suunnittelu-, ohjaus- ja tuotantotehtävissä sekä 
itsenäisinä yrittäjinä.

SISUSTUS- JA TE
VALMISTUS

KSTIILITUOTTEIDEN 
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KENTAMINEN
Tapahtuma- ja messurakentamisen artesaani työs-
kentelee tapahtumien, konserttien, festivaalien ja 
näyttelyosastojen toteuttajana.

Hän osallistuu osastojen ja tapahtumien visuaalisen 
ilmeen luomiseen ja osaa hyödyntää sähköistä näyttö- 
tekniikkaa.

Ammatti sopii ihmisille, jotka pitävät tiimityösken-
telystä ja haluavat nähdä työnsä tulokset nopeasti 
sekä käyttää erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja työ-
menetelmiä.

Tapahtuma- ja messurakentajia työskentelee ta-
pahtuma- ja festivaaliorganisaatioissa, näyttelyiden ja 
messujen rakennusprojekteissa sekä yrittäjinä.

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
tuotteen valmistuksen osaamisala

ArtesaaniArtesaani

Mediapalvelujen toteuttajalla on valmiudet toi-
mia media-alan monipuolisissa tehtävissä. Hän 
tuntee erilaisten tapahtumien toimintaym-
päristöt ja omaa valmiudet tehdä monipuo-
lisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä.

Koulutuksen pääpaino on erilaisten tapahtumien 
suunnitelmien toteuttamisessa, tapahtumateknii-
kan ja -rakenteiden hallinnassa ja rakentamisessa, 
visuaalisen ilmeen ja elämyksellisuuden toteutta-
misessa sekä tapahtumaviestinnän hallinnassa.

Mediapalvelujen toteuttajat työskentelevät ta-
pahtumatoteuttajina- ja rakentajina, joiden osaa-
mista tarvitaan messu-, festivaali-, konsertti-, näyt-
tely-, myynti- ja markkinatapahtumissa.

Ammatti sopii ihmisille, jotka pitävät tiimityös-
kentelystä. Alalta voi työllistyä erilaisiin projektei-
hin sekä yrittäjäksi.

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

TAPAHTUMATO
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Lauluntekijä on säveltäjä ja/tai sanoittaja, joka sävel-
tää ja sanoittaa julkaisukelpoista musiikkia, ymmärtää 
musiikin tuotantoprosessin vaatimukset ja tuottaa 
säveltämistään ja sanoittamistaan lauluista ammatti-
maisia demoja.

Musiikkimanageri suunnittelee, markkinoi ja to-
teuttaa musiikkialan projekteja ja tapahtumia, ma-
nageroi musiikkialan toimijoita ja ymmärtää brändin 
rakentamisen osana musiikkialan managerointia.

Opinnoissa keskeistä on tiimioppiminen, aidot 
kontaktit musiikkibisneksen ytimeen sekä musiikkia-
lan työelämäprojektit.

Laulun tekemisen ja musiikin manageroinnin osaamisalat

MUSIIKKITUOTANTO
Lauluntekijä ja musiikkimanageri
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Ikatalla kansainvälisyys on luonteva osa arkipäivää. 
Merkittävä osa opiskelijoista suorittaa työpaikoilla 
tapahtuvan oppimisjakson ulkomailla, ja vuosittain 
ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu vaihtoon Ikatan eri 
ammattialoille. Samalla Ikatan opiskelijoille tarjoutuu 
mahdollisuus osallistua kv-tutortoimintaan. 

Kansainväliset yhteistyöhankkeet ja opettajien työ-
elämäjaksot ulkomailla tukevat alakohtaista kehittä- 
mistä ja opettajien ammattitaidon ylläpitämistä. Ikata 
osallistuu monipuolisesti SASKY koulutuskuntayh-
tymän kansainväliseen hanketoimintaan, mikä lisää 
opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua ryhmävaih-
toihin ja kotikansainvälisyyteen.

KANSAINVÄLISYYS 
IKATALLA
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TAIDOSTO Taidosto on eri alojen taitajien yhteisyritys, joka toi-
mii liiketaloudellisin tavoittein ja perustein. Yrittä-
mistä ja sen käytäntöä opetellaan tekemällä. Taidos-
to antaa valmiuksia oppia yrittäjämäistä asennetta 
ja konkreettisia yrittäjän taitoja ilman taloudellista 
riskiä. Luovuus ja ilo ovat yrittäjyyden pohja. Vertais-
tukea ja neuvoja saa toisilta osuuskuntalaisilta, sekä 
markkinointiin ja eri myyntitapahtumiin osallistumis-
ta opitaan yhdessä. 

Jokainen osuuskunnan jäsen omistaa yhtä suuren 
osuuden yrityksestä. Näin jokainen voi tasapuolisesti 
vaikuttaa osuuskunnan toimintaan mutta ei ole hen-
kilökohtaisesti taloudellisesti vastuussa sen toimin-
nasta. 
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Ikatalla kansainvälisyys on luonteva osa arkipäivää. 
Merkittävä osa opiskelijoista suorittaa työpaikoilla 
tapahtuvan oppimisjakson ulkomailla, ja vuosittain 
ulkomaalaisia opiskelijoita saapuu vaihtoon Ikatan eri 
ammattialoille. Samalla Ikatan opiskelijoille tarjoutuu 
mahdollisuus osallistua kv-tutortoimintaan. 

Kansainväliset yhteistyöhankkeet ja opettajien työ-
elämäjaksot ulkomailla tukevat alakohtaista kehittä- 
mistä ja opettajien ammattitaidon ylläpitämistä. Ikata 
osallistuu monipuolisesti SASKY koulutuskuntayh-
tymän kansainväliseen hanketoimintaan, mikä lisää 
opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua ryhmävaih-
toihin ja kotikansainvälisyyteen.
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