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Opetussuunnitelma 

Virta-opiston käsityön- ja kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän  
opetussuunnitelma perustuu 

 lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta 

 Opetushallituksen määräykseen taiteen perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteista 

Virta-opisto antaa ensisijaisesti lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta ylei-
sen oppimäärän mukaisesti kuvataiteissa (kuvataidekoulu) ja käsitöissä 
(käsityökoulu) sekä laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa 
(musiikkiopisto).  

Virta-opisto on osa Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virtaa, joka koostuu kulttuuri-
palveluista, kirjasto- ja museopalveluista sekä opistopalveluista. Tämä toimin-
nallinen, elämyksellinen ja sivistävä keskus tarjoaa  monipuolisia opiskelu- ja 
harrastusmahdollisuuksia.  

1. Opetussuunnitelman uudistaminen 

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen opetusryhmissä käsi-
työn perusteet 1 ja kuvataiteen perusteet 1 . 

Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa yleisen oppimäärän opintonsa aloit-
taneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan kumotun määräyksen mukaan laa-
dittuja opetussuunnitelmaa noudattaen enintään 31.7.2021 saakka 

 

Miksi uudistusta tarvitaan? 

Taiteen perusopetuksen halutaan pysyvän mukana muuttuvassa maailmassa 
antamalla oppilaille valmiudet rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. 

Opetussuunnitelman uudistustyössä nähdään tärkeinä kohteina: 

Laadukkaat  

taiteen  

harrastamis- 

mahdollisuudet 

Lasten ja  

nuorten  

osallisuus 

Omien kykyjen 

löytäminen 

Hyvinvoinnin 

lisääminen tai-

teen keinoin 

Taide osana  

hyvää elinympä-

ristöä 
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Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa eri toimintojen tavoitteet ja sisällöt 
liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan.  

 

 

 

2.  Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet  

2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä 

 

Virta-opiston lasten ja nuorten käsityökoulun ja kuvataide-
koulun tehtävä on antaa  oppilaille mahdollisuuksia opis-
kella käsityötä ja kuvataidetta pitkäjänteisesti, 
päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden 
suuntaisesti.  

Opiskelulla luodaan taidesuhteen kehittymistä ja elinikäis-
tä taiteen harrastamista. Opetus kehittää käsityön ja kuva-
taiteen aloille ominaista osaamista ja antaa valmiuksia ha-
keutua asianomaisten taiteenalojen ammatilliseen ja kor-
kea-asteen koulutukseen. 

Opetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta 
taiteen keinoin. 

Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaehtoi-
sen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä se, että 
oppilaat voivat visuaalisten kulttuurien ymmärtämisellään 
ja taiteen tuntemuksellaan kehittää osallisuuttaan ja antaa 
paikalliseen kulttuuriin ja toimintaan oman luovan ajatte-
lun ja toiminnan panoksen. Käsityön ja kuvataiteen perus-
opetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja 
auttaa monin tavoin kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. 

Käsityökoulu ja kuvataidekoulu toimivat aktiivisesti yhteis-
työssä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden 
tahojen kanssa paikallisesti. Päiväkotien ja peruskoulujen 
kanssa toteutettavassa yhteistyössä käsityökoulu ja kuva-
taidekoulu toimivat niiden taidekasvatustyötä tukevana.  
Opetusta kehitetään aktiivisesti. 
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2.2  Käsityön- ja kuvataiteen perusopetuksen yhteiset tavoitteet 

 

 

 

 

 

 

 

Käsityön ja kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja moni-
puolisia mahdollisuuksia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä 
vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.  

edistää  

elinikäistä  

taidesuhdetta 

taiteen  

tekemiseen 

taiteen  

kokemiseen 

taiteesta 

nauttimiseen 

Yleisen oppimäärän tavoitteena on  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtö-
kohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen merkitykselli-
siä tapoja tehdä taidetta.   

Oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat käsityön ja kuvataiteen ilmaisu-
keinoja moniaistisesti. Opetus tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutai-
don kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä. Oppilaita 
kannustetaan tutustumaan käsityön ja kuvataiteen historiallisiin ja yhteiskunnal-
lisiin näkökulmiin. 

 

edistää  

oppimisen iloa 

edistää  

opiskelu- 

motivaatiota 

edistää  

luovaa  

ajattelua 
edistää  

kulttuurista 

osallisuutta 
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2.3 Arvoperusta 

Lasten ja nuorten käsityökoulussa ja kuvataidekoulussa 
taiteen perusopetus rakentuu käsitykseen ihmisen tasa-
arvosta ja yhdenvertaisuudesta, jossa kunnioitetaan kult-
tuurien moninaisuutta. Opetuksessa edistetään myös suku-
puolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninai-
suutta.  

Yksilö vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä ja rakentaa 
sitä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ym-
päristönsä kanssa.  

Taiteen perusopetuksessa korostuu jokaisen ihmisen ainut-
laatuisuus ja arvokkuus yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. 
Oppilasta ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilai-
suutta ja tulemaan tietoiseksi osallisuudestaan maailmaan. 

Opetus käsityökoulussa ja kuvataidekoulussa tukee oppi-
laan omaa ihmisenä kasvamista, ajattelun taitoja ja luovuut-
ta.   

Opetuksen lähtökohtana ovat käsityölle ja kuvataiteelle 
ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat.  

Oppilasta ohjataan tiedostamaan itselleen merkityksellisiä 
elämän sisältöjä ja ilmaisemaan niitä visuaalisin keinoin. 

Tavoitteena on, että ilmaistessaan itseään taiteen keinoin 
oppilas oppii pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on 
merkityksellistä ja arvokasta. Tämä ohjaa käsittelemään 
taideopetuksessa myös esteettisyyteen, eettisyyteen ja 
ekologisuuteen liittyviä kysymyksiä. Taiteen perusopetus 
luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevai-
suudelle tukiessaan oppilaiden kasvua empatiaan ja vas-
tuullisuuteen.  
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2.4 Oppimiskäsitys 

Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksessa oppilaalla on aktiivinen rooli, jossa 
hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 

Oppilas kehittää omaa osaamistaan tunnekokemuksilla ja oppimisen ilolla. Tai-
teen luonteeseen kuuluu aina  uutta luova toiminta. Se suuntaa tulevaisuuteen 
ja edistää oppimista.   

Taideoppimisessa kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin 
kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. 

Taiteen opiskelussa oppiminen on yksilöllistä ja samalla yhteisöllistä tietojen ja 
taitojen rakentamista. Kun oppilaat pääsevät kasvamaan yksilöinä ja yhteisön 
jäseninä, niin se kasvattaa heistä aktiivisia toimijoita suhteessa kulttuuriseen 
osallisuuteen ja edistää heidän hyvinvointiaan. 

Taideoppiminen on käsityössä ja kuvataiteessa kokonaisvaltainen ja vuorovai-
kutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Se on 
erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakenta-
mista. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat 
tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Käsi-
työn ja kuvataiteen harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkitykselli-
siä taitojen kehittymisen kannalta.  

Rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute oppimisprosessin aikana vahvista-
vat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen 
ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista 
edistävää vuorovaikutusta. 
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3.1 Oppimisympäristö 

Lasten ja nuorten käsityökoulun ja kuvataidekoulun oppimisympäristö muodos-
tuu  psyykkisistä, sosiaalisista ja fyysisistä tiloista ja paikoista 

 käsityökoulu ja kuvataidekoulu ovat fyysisinä ympäristöinä rauhallisia, 
turvallisia, virikkeellisiä, viihtyisiä ja esteettisiä 

 käsityökoulu ja kuvataidekoulu ovat sosiaalisina ympäristöinä ilmapiiril-
tään avoimia, suvaitsevia ja myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat op-
pilaita kehittämään osaamistaan 

 käsityökoulu ja kuvataidekoulu ovat avoimia ja kehittyviä 

 Virta-opisto yhteisönä mahdollistaa taiteen perusopetuksen  monipuoli-
sen oppimisympäristön sellaisena ,että se  tukee oppilaiden kasvua ja 
innostaa heidät oppimiseen 

Lasten ja nuorten käsityökoulun ja kuvataidekoulun oppimisympäristöt luovat 
edellytykset käsityön ja kuvataiteen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn 
sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös luoda edel-
lytyksiä käsityön ja kuvataiteen välisen osaamisen kehittämiseen. 

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppi-
laiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella 
tapahtuva osaamisen karttuminen.  

Opetustyön onnistumisen ja opiskeluympäristön laadukkuuden takaamiseksi 
asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian 
tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden käsityön ja kuvataiteen 
opiskeluun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Opiskeluympäristössä huomioidaan paikkakunnan erityislaatuisuus opetusta 
rikastuttavana tekijänä. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman 
osaksi opintoja. 

3. Opetuksen toteuttaminen 
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3.2  Toimintakulttuuri     

Lasten ja nuorten käsityökoulun ja kuvataidekoulun toimintakulttuuri 
muotoutuu työtä ohjaavien normien tulkinnasta, vakiintuneista käytän-
nöistä sekä ajattelu- ja toimintatavoista. Yhteinen toimintakulttuuri edis-
tää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen 
mukaisen opetuksen toteuttamista. Toimintakulttuuri näkyy kaikessa toi-
minnassa ja vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuk-
sen laadusta. 

Käsityön ja kuvataiteen perusopetuksen tavoitteena on rakentaa oppivan 
yhteisön toimintakulttuuria, jossa tuetaan oppimista ja kestävää hyvin-
vointia. 

Oppiva yhteisö edellyttää 

 aitoa kohtaamista  

 välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta 
 kokemusta osallisuudesta 
 yhdessä toimimista ja kaikkien ottamisesta mukaan  

 

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. 
Se luo edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumi-
sen ja onnistumisen kokemuksiin.  Se antaa sopivia haasteita ja tukee 
vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voi-
vat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luon-
taista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Siinä arvostetaan työhön syventy-
mistä ja oppimisessa tarvittavaa ponnistelua. 

Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa 
ja kulttuurinen monimuotoisuus. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös 
taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten sananva-
pauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

 

Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan sekä käsityön 
ja kuvataiteen osaamisen kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämi-
sessä on oppilaitoksen johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, 
suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tar-
vitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kans-
sa tehtävässä yhteistyössä. 
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4.1  Opintojen laajuus 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tun-
tia, josta yhteisten opintojen  laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. 
Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.  

Opetuksemme mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen kuvataiteen ja 
käsityön oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Yleisen oppimää-
rän mukaista taiteen perusopetusta järjestäessämme pyrimme joustavuuteen 
niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettä-
vät opetusmenetelmät otetaan huomioon.  

 

4.2  Opintojen rakenne 

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisten opintojen ja teemaopintojen 
opintokokonaisuuksista. Yhteisten opintojen tarkoituksena on perustaitojen 
hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen 
taitojen laajentaminen.  

Käsityön ja kuvataiteen yhteisten opintojen ja teemaopintojen tavoitteet ja kes-
keiset sisällöt määritellään luvuissa 7 ja 8.  

Yhteisiä opintoja edeltävää varhaisiän kuvataide– ja käsityökasvatusta sekä ai-
kuisten taiteen perusopetusta voidaan oppilaitoksessamme järjestää mahdolli-
suuksien mukaan.  

 

4   Opintojen laajuus ja rakenne 
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Yhteiset opinnot 300 h 

  

Opintokokonaisuus Ikäryhmä Laajuus / lv 

Käsityön perusteet 1  
Kuvataiteen perusteet 1  

n. 7 - 8 v. 60 h 

Käsityön perusteet 2 

Kuvataiteen perusteet 2 

n. 8 - 9 v. 60 h 

Käsityön perusteet 3 

Kuvataiteen perusteet 3 

n. 9 - 10 v. 60 h 

Käsityön perusteet 4 

Kuvataiteen perusteet 4 

n. 10 – 11 v. 60 h 

Käsityön perusteet 5 

Kuvataiteen perusteet 5 

n. 11 – 12 v. 60 h 

  yhteensä 300 h 

Käsityön perusteet 6 

Kuvataiteen perusteet 6 

 
 Opintosuorituksia tarvittaessa 

täydentävät opinnot tai esim. 
taideprojekti tai kesäkurssi  

n. 12 – 13 v. 60 h 

Teemaopinnot 200 h 

  

Opintokokonaisuus Ikäryhmä Laajuus / lv 

Käsityön teemaopinnot 1 

Kuvataiteen teemaopinnot 1 

n. 13 - 14 v. 60 h 

Käsityön teemaopinnot 2 

Kuvataiteen teemaopinnot 2 

n. 14 - 15 v. 70 h 

Käsityön teemaopinnot 3 

Kuvataiteen teemaopinnot 3 

n. 15 - 16 v. 70 h 

  yhteensä 200 h 

Käsityön teemaopinnot 4 

Kuvataiteen teemaopinnot 4 
 
 Opintosuorituksia tarvittaessa 

täydentävät opinnot tai esim. 
taideprojekti tai kesäkurssi  

n. 16 – 19 v. 60 h 

4.3 Opintokokonaisuudet 
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5. Opetusjärjestelyt 

5.1 Oppilaaksi ottaminen 

Oppilaaksi hakeudutaan ilmoittautumismenettelyllä. Oppilaaksi otetaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Opinnot on mahdollista aloittaa myös lukuvuoden aika-
na. 

5.2 Oppimäärän yksilöllistäminen 

Yksilöllistäminen voi tarkoittaa tavoitteiden, sisältöjen, opiskeluajan, opetuksen 
toteuttamistavan, tarvittavien tukitoimien ja arviointimenettelyn yksilöllistämistä. 
Oppimäärää voidaan yksilöllistää  resurssien ja mahdollisuuksien mukaan.  

Erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla tulee olla  huoltajan järjestämä henkilö-
kohtainen avustaja. Huoltajien toivotaan ilmoittavan mahdollisista opiskeluun 
vaikuttavista rajoitteista. 

 

5.3 Yhteistyö huoltajien kanssa 

Vuorovaikutus huoltajien kanssa on oleellinen osa toimintaa. Huoltajat otetaan 
mukaan opetustyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Huoltajien sitoutumista ja 
tuen antamista opintoihin pidetään tärkeänä.   

 

5.4 Toiminnan kehittäminen 

Oppilaitoksessamme tehdään jatkuvaa itsearviointityötä. Seuraamme opetus-
suunnitelman toteutumista ja kehitämme sitä edelleen.  

Monipuolista yhteistyötä tehdään Kulttuuri– ja oppimiskeskus Virran toimijoiden 
kesken sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
Imatran kaupungin elämänlaatupalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä laadun 
varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen 
ja kasvun tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen moni-
puolisuuden ja turvallisuuden sekä työyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi.  
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6.1  Arvioinnin tehtävä  

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppi-
mista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja 
kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. 
Palautteella ohjaamme oppilasta omien tavoit-
teiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman op-
pimisprosessin ymmärtämiseen. Arviointi on 
oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja 
eettisesti kestävää. 

 

6.2  Arviointi opintojen aikana 

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan mo-
nipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. Ar-
viointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute 
on vuorovaikutteista ja keskustelevaa. Se edis-
tää oppilaiden osallisuutta. Ohjaamme oppilaita 
oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja 
vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Rohkaisem-
me oppilaita havainnoimaan omaa ja yhteistä 
työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palau-
tetta.  

Arviointi opintojen aikana perustuu opetus-
suunnitelmassa kuvattuihin yhteisten opintojen 
ja teemaopintojen opintokokonaisuuksien ta-
voitteisiin.  

6. Oppimisen arviointi 

Opintojen aikaisessa arvioinnissa otamme 
huomioon tässä opetussuunnitelmassa 
kuvatut kuvataiteen ja käsityön yleisen 
oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei 
kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin 
tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Pereh-
dytämme oppilasta arvioinnin periaatteisiin 
ja käytäntöihin. Oppilaan arviointi kotien 
suuntaan on avointa.  

 

6.3 Osaamisen tunnustaminen ja 
opintojen hyväksilukeminen 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunni-
telman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vas-
taavat aikaisemmin suorittamansa opinnot 
tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi 
ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustami-
nen tehdään perustuen selvityksiin oppi-
laan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta 
sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan 
opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisäl-
töihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskele-
maan oppimäärästä toiseen osaamisen 
tunnustamisessa ja opintojen hyväksiluke-
misessa menetellään samoin. 
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6.4 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 

 

Päättötodistus 
 
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppi-
määrän yhteiset opinnot että teemaopinnot. 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sisältää 
seuraavat asiat: 

 todistuksen nimi 

 koulutuksen järjestäjän nimi 

 oppilaitoksen nimi 
 taiteenala 

 oppilaan nimi ja henkilötunnus 

 opiskeluaika vuosina 

 oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opin-
not 

 − kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 

 oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot 
 − kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
 rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

 päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetus-
suunnitelman 

 merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen 
päättämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisäl-
tää liitteitä. 

Osallistumistodistus 
 
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamistaan käsityön 
tai kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppi-
las tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä. 
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Käsityö 
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Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia 
käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Opinnot luovat edellytyksiä oppi-
laan myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen sekä tukevat hänen 
kasvuaan ja itsetuntemustaan. Opetuksella tuetaan oppilasta oman ilmai-
sun, ongelmanratkaisun ja tekemisen tavan etsimisessä. Kokemusmaail-
maan kiinnittyvällä, tutkimaan kannustavalla ja elämyksellisellä lähestymis-
tavalla kehitetään oppilaan käsityötaitoja. Oppilasta ohjataan eri materiaali-
en, tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen ilon 
ja keksimisen avulla. 

7. Käsityö 

Opetuksen tavoitteena on aut-
taa oppilasta näkemään käsi-
työ monitieteisenä ilmiönä. Op-
pilasta innostetaan tarkastele-
maan käsityön, taiteiden ja tie-
teiden yhteyksiä sekä löytä-
mään niistä uusia oivalluksia. 
Oppilasta kannustetaan ideoi-
maan ja rakentamaan uutta. 
Opintojen tavoitteena on in-
nostaa oppilasta käsityön, kult-
tuurin ja muotoilun elinikäiseen 
harrastamiseen. 

Oppilaiden kulttuurista ja yhteis-
kunnallista osallisuutta tuetaan 
ohjaamalla heitä pohtimaan kä-
sillä tekemisen ja käsityöläisyy-
den merkityksiä ja tutustumaan 
paikalliskulttuuriin. Opinnot kan-
nustavat havainnoimaan ympä-
ristöä ja kulttuurin moninaisuutta 
sekä innostavat soveltamaan ha-
vaintoja omassa työskentelyssä.  

Opintojen edetessä oppilasta ohjataan pohtimaan vastuullista kuluttamista 
ja tuottamista ekologisesta, esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta. Oppi-
laita kannustetaan arvostamaan omaa ja toisten käsityötä. Opinnot luovat 
perustaa käsityöharrastukselle, joka asettuu osaksi elävää käsityökulttuuria 
ja taiteiden kenttää. 
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7.1  Käsityön yhteiset opinnot  

Tavoitteet 

Käsityön yhteisten opintojen tarkoituksena on hankkia käsityön perustaidot. 
Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta kehittämään käsityön tekemisessä, 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja. Opinnoissa tutustutaan käsi-
työhön, teknologiaan ja muotoiluun sekä tarkastellaan käsityötä yhteiskunnalli-
sena, kulttuurisena ja monitieteisenä ilmiönä. Yhteisten opintojen opintokokonai-
suudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet on määritelty ope-
tussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

 

Taidot ja muotoilu 
Opetuksen tavoitteena on 

 tukea ja rohkaista oppilasta kädentaitojen harjoittelussa, omien tavoittei-
den asettamisessa ja niiden saavuttamisessa 

 kannustaa oppilasta havainnoimaan arjen elinympäristöstään nousevia 
tarpeita 

 herättää oppilaan innostus uusien taitojen kokeilemiseen ja ilmaisemiseen 

 rohkaista oppilasta materiaalien ja tekniikoiden monipuoliseen käyttöön 

 ohjata oppilasta ymmärtämään työohjeiden, -menetelmien ja -järjestyksen 
yhteys lopputulokseen 

 ohjata oppilasta välineiden ja tekniikoiden turvalliseen käyttöön. 

 

Yhteiskunta ja kulttuuri 
Opetuksen tavoitteena on 

 innostaa oppilasta aktiiviseksi käsityökulttuurin havainnoijaksi, tekijäksi, 
toimijaksi ja kuluttajaksi 

 tuoda näkyväksi oppilaiden ajatuksia, tunteita ja tulkintoja käsityöstä, ym-
päristöstä ja kulttuurista 

 rohkaista oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutuksia käsityössä 

 auttaa oppilasta näkemään käsityö elävänä kulttuuriperintönä 

 kannustaa oppilasta pohtimaan käsityötä eettisyyden ja kulttuurisen mo-
ninaisuuden näkökulmasta 

 auttaa oppilasta ymmärtämään käsityöyrittäjyyden traditiota.  

 

Taiteiden ja tieteiden välisyys 
Opetuksen tavoitteena on 

 ohjata oppilasta hahmottamaan käsityötä taiteita ja tieteitä yhdistävänä 
ilmiönä 

 kannustaa oppilasta pohtimaan toimintaansa kestävän kehityksen näkö-
kulmasta 

 innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja luovaan ongelmanratkaisuun.  
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Keskeiset sisällöt  

Käsityön yhteisissä opinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja palveluita yksin 
ja yhdessä sekä itselle että toisille. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmu-
kaiset materiaalit luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa mate-
riaalit ja tekniikat toimivat ilmaisun välineinä. Palveluissa tekeminen ilmenee 
osallisuutena, yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsityössä teknologiaa tutki-
taan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Muotoilua tarkastellaan kokonaisvaltai-
seen tuottamiseen kuuluvana toimintana. Käsityötä, teknologiaa ja muotoilua 
käsitellään kulttuurisina, yhteiskunnallisina, monitieteisinä ja taiteeseen liittyvi-
nä ilmiöinä.  

Pukeutuminen  

Pukeutumista tarkastellaan identiteetin muotoutumisen ja yhteisöön kuulumi-
sen, vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden, fysiologian ja eri kulttuurien näkö-
kulmista. 

Esine- ja tekstiiliympäristöt 

Esine- ja tekstiiliympäristöjä tarkastellaan asumisen, toiminnallisuuden, tekno-
logian, muotoilun, muoti-ilmiöiden ja eri kulttuurien näkökulmista. 

Palveluympäristöt  

Palveluympäristöjä tarkastellaan hyvinvoinnin, kokemuksellisuuden, asiakas-
lähtöisyyden ja yrittäjyyden näkökulmista. 

Rakennetut ja luonnonympäristöt 

Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tarkastellaan osallisuuden, yhteisöllisyy-
den, hyvinvoinnin ja ihmisten viihtyvyyden näkökulmista. 

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita 
lähestytään henkilökohtaisten kokemusten kautta kohti yleisempiä käsityön 
ilmiöitä. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan esteettisyyden, eettisyyden ja 
ekologisuuden näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan laaja-alaisesti kaikkien 
keskeisten sisältöjen osa-alueita.  
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7.2 Käsityön teemaopinnot  

Tavoitteet 

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hank-
kimien taitojen laajentaminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilai-
set vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtaiset ilmiöt 
sekä paikallisuus. Teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisäl-
löt ja laskennalliset laajuudet on määritelty opetussuunnitelman perusteiden 
pohjalta.  

 

Taidot ja muotoilu 

 
Opetuksen tavoitteena on 

 ohjata ja tukea oppilasta syventämään kädentaitojaan 

 rohkaista oppilasta syventämään materiaalien ja tekniikoiden tuntemus-
taan 

 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöään ja arjen elinympäristön 
haasteita sekä pohtimaan niihin ratkaisuja 

 vahvistaa oppilaan omaa ilmaisua uusilla taidoilla 

 kehittää oppilaan kykyä hallita käsityöprosessia pohtimalla työohjetta, -
järjestystä ja -menetelmiä omassa työskentelyssään.  
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Yhteiskunta ja kulttuuri 

 
Opetuksen tavoitteena on 

 rohkaista oppilasta syventämään käsityökulttuurin tuntemusta ja 
tekemään valintoja oman kiinnostuksen mukaisesti 

 ohjata oppilasta pohtimaan ja ymmärtämään omien valintojen vai-
kutuksia tuotteen laatuun ja elinkaareen sekä ympäristöön 

 kannustaa oppilasta osallistumaan käsityön elävän kulttuuriperin-
nön kehittämiseen   

 ohjata oppilasta ympäristön ja käsityökulttuurin havainnointiin  

 auttaa oppilasta tekemään eettisesti kestäviä valintoja kulttuurisesti 
moninaisessa maailmassa 

 kannustaa oppilasta tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan ja 
käsityöyrittäjyyteen. 

 

Taiteiden ja tieteiden välisyys 

 
Opetuksen tavoitteena on 

 ohjata oppilasta ymmärtämään käsityötä monitaiteisena ja  

 -tieteisenä ilmiönä sekä hyödyntämään sitä omassa työskentelyssä 

 kannustaa oppilasta hyödyntämään kestävän kehityksen ja kierto-
talouden näkökulmia toiminnassaan 

 innostaa oppilaita yhteisölliseen kekseliäisyyteen 

 rohkaista oppilasta visioimaan uutta, ennen näkemätöntä ja raken-
tamaan näkymätöntä näkyväksi käsityöksi.  
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Keskeiset sisällöt 

Käsityön teemaopinnoissa tuotetaan 
tuotteita, teoksia ja palveluita yksin ja yh-
dessä sekä itselle että toisille. Tuotteissa 
käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset ma-
teriaalit luovat perustan käsityölliselle 
tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tek-
niikat toimivat ilmaisun välineinä. Palve-
luissa tekeminen ilmenee osallisuutena, 
yhteisöllisyytenä ja hyvinvointina. Käsi-
työssä teknologiaa tutkitaan tekemisen ja 
ilmaisun välineenä. Muotoilua tarkastel-
laan kokonaisvaltaiseen tuottamiseen 
kuuluvana toimintana. Käsityötä, teknolo-
giaa ja muotoilua käsitellään kulttuurisina, 
yhteiskunnallisina, monitieteisinä ja tai-
teeseen liittyvinä ilmiöinä.  

Pukeutuminen  

Pukeutumista tarkastellaan identiteetin 
muotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen, 
vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden, 
fysiologian ja eri kulttuurien näkökulmista. 

Esine- ja tekstiiliympäristöt 

Esine- ja tekstiiliympäristöjä tarkastellaan 
asumisen, toiminnallisuuden, teknologi-
an, muotoilun, muoti-ilmiöiden ja eri kult-
tuurien näkökulmista. 

Palveluympäristöt  

Palveluympäristöjä tarkastellaan hyvin-
voinnin, kokemuksellisuuden, asiakas-
lähtöisyyden ja yrittäjyyden näkökulmis-
ta. 

Rakennetut ja luonnonympäristöt 

Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tar-
kastellaan osallisuuden, yhteisöllisyy-
den, hyvinvoinnin ja ihmisten viihtyvyy-
den näkökulmista. 

 

Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat 
oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita 
lähestytään henkilökohtaisten kokemus-
ten kautta kohti yleisempiä käsityön ilmi-
öitä. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan 
esteettisyyden, eettisyyden ja ekologi-
suuden näkökulmasta. Opinnoissa tar-
kastellaan laaja-alaisesti kaikkien kes-
keisten sisältöjen osa-alueita.  
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7.3 Työtavat käsityön opetuksessa 

  

Käsityölle on ominaista havainnoille, pohdiskelulle, käsitteellistämiselle, vuoro-
vaikutukselle, arvottamiselle, tulkinnalle ja aktiivisuudelle perustuva toiminta. Se 
ilmenee niin opiskelijan käsityöprosessissa kuin laajemmin yhteisön jäsenenä 
toimiessa.  

Työtapojen monipuolisilla valinnoilla tuetaan yksilöllistä tietojen ja taitojen oppi-
mista, ilmaisua ja testaamista sekä yhteistoiminnallista käsityötä. Opetus järjes-
tetään oppimisympäristöissä, jotka tukevat tarkoituksenmukaisesti erilaisten 
materiaalien, tekniikoiden ja teknologioiden tutkimista sekä niiden kekseliästä 
soveltamista ja oppilaiden erityisosaamisalueiden kehittymistä. 

Käsityössä erilaisiin ilmiöihin tutustutaan elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, 
niitä tutkimalla ja arvottamalla. Työskentelylle asetetut tavoitteet ohjaavat mieli-
kuvitusta, ihmettelyä ja ideoiden kehittelyä. Työskentelyssä korostuu käsillä te-
kemisen ja oivaltamisen ilo. Työtapojen ja materiaalien valintaa ohjaavat kestä-
vän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet. 
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7.4 Oppimisen arviointi käsityön opetuksessa 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissaan, 
ilmaisussaan, taidoissaan sekä ohjata häntä omien tavoitteiden asettamisessa. 
Oman tekemisen analysointi ja reflektointi tukee oppimisen syvenemistä. Arvi-
ointia tapahtuu koko prosessin ajan monipuolisin menetelmin. Oppilasta pereh-
dytetään käsityön arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.  

Käsityön yleisen oppimäärän 
arvioinnin kohteet ovat Taidot ja 
muotoilu, Yhteiskunta ja kult-
tuuri sekä Taiteiden ja tieteiden 
välisyys. Oppilaalle annetta-
vaan oppimisen arviointiin sisäl-
tyy palautetta kaikista opetuk-
selle asetetuista tavoitteista. 

Arviointimenetelmät valitaan 
siten, että niiden avulla voidaan 
parhaalla mahdollisella tavalla 
arvioida tavoitteiden saavutta-
mista ja että ne soveltuvat käy-
tettyihin opetusmenetelmiin ja 
tukevat oppimista.  

Monipuoliseen arviointiin sisäl-
tyy erilaisia palautteen antami-
sen tapoja kuten arviointikes-
kusteluja, itse- ja vertaisarvioin-
tia. Oppilas saa jatkuvaa sanal-
lista palautetta opinnoistaan.  

Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta oppilaat voivat saada myös jul-
kista palautetta. 

 Oppimisen arviointi on vuorovaikutusta oppilaan, ryhmän ja opettajan välillä. 
Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan omien tavoitteiden asettamista ja 
edistymisen seuraamista suhteessa niihin. Oppimista ja osaamista arvioidaan 
monipuolisesti oppilaan oppimisprosessissa, tuotteissa, teoksissa ja palveluis-
sa.  

Oppilasta rohkaistaan anta-
maan ja vastaanottamaan 
palautetta. Arviointitaitoja 
harjoitellaan opintojen kulu-
essa.  

Oppilaalle annettava palau-
te on luonteeltaan kannus-
tavaa, ohjaavaa ja jatkuvaa.  

Arvioinnilla oppilasta kan-
nustetaan osaamisensa laa-
jentamiseen, soveltamiseen 
ja esittelemiseen. 

Käsityön yleisen oppimää-
rän teemaopintoihin sisältyy 
oppilaan kokoama esitys 
osaamisestaan, jossa on 
sanallista ja/tai kuvallista 
aineistoa sekä itsearviointia.  
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Kuvataide 
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Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtä-
vänä on tukea oppilaan kasvua, itsetun-
temusta, identiteetin rakentumista ja 
kulttuurista osaamista kuvataiteen kei-
noin. Opetus vahvistaa oppilaan koke-
musta itsestään visuaalisen kulttuurin 
aktiivisena toimijana sekä luovana ja 
vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot 
kehittävät visuaalisen havainnoinnin, 
ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvotta-
misen taitoja sekä luovat edellytyksiä 
uuden oppimiselle. 

  

Opetus rakentaa yhteyksiä oppilaiden 
omien kuvallisten kulttuurien sekä kuva-
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
välille. Opinnoissa tarkastellaan visuaali-
sen kulttuurin jatkuvaa muuntumista ja 
avoimia rajoja. Oppilaille tarjotaan mah-
dollisuuksia syventyä heille merkityksel-
lisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun 
keinoihin.  

8. Kuvataide 

Oppilaiden kokemusmaailmaan kiinnitty-
vällä lähestymistavalla luodaan perustaa 
oivalluksia herättävälle oppimiselle ja 
tekemisen ilolle. Oppilasta kannustetaan 
nauttimaan kuvataiteesta sekä arvosta-
maan omaa ja muiden taiteellista työtä.  

 

Opintojen edetessä oppilas oppii tulkit-
semaan ja arvioimaan kuvataidetta ja 
muuta visuaalista kulttuuria eri näkökul-
mista. Opetuksessa innostetaan pohti-
maan taiteiden ja tieteiden yhteyksiä se-
kä löytämään niistä uusia oivalluksia. Op-
pilaita kannustetaan käyttämään taiteen 
toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuk-
sen, osallistumisen ja vaikuttamisen väli-
neenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan 
omakohtaisen taidesuhteen kehittymi-
selle ja kuvataiteen elinikäiselle harrasta-
miselle. 
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8.1  Kuvataiteen yhteiset opinnot  

 Tavoitteet 

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hank-
kiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, 
omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yh-
teisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset 
laajuudet on määritelty opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

  

Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on 

 tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteel-
lisen kuvailmaisun kautta 

 kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn 
ja sen reflektoinnin avulla 

 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja 
prosesseihin, taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkityk-
selliseen taiteeseen. 

  

Visuaalinen lukutaito 

Opetuksen tavoitteena on 

  innostaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti sekä taitei-
den ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen 

  kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja ympäris-
tön visuaalisuutta 

  ohjata oppilasta tulkitsemaan visuaalista kulttuuria eri näkökulmasta 

  kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatka-
maan tulkintojaan ja keskustelemaan niistä 

  innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, 
yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta. 

  

Osallisuus ja vaikuttaminen   

Opetuksen tavoitteena on 

  kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmeneviä arvoja 

  rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa 
ilmeneviä arvoja 

  ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen 

  kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa tai-
teen keinoin. 
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Keskeiset sisällöt 
Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. 
Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merki-
tysten kantajana, välittäjänä ja purkajana. 
 
Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot 

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista sekä har-
joitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskus-
telemista. Opinnoissa kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia 
mahdollisuuksia sekä hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa.  

 Omat kuvat 

Opetuksessa tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista 
ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisäl-
töjä. pinnoissa pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä 
ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. 

 Taiteen maailmat 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja vi-
suaalisten taiteiden lajeja. Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, 
pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, 
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdol-
lisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan. Opinnoissa tutustutaan taiteen 
instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visu-
aalisten alojen ammattilaisten työhön. 

 Visuaalinen ympäristö 

Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, 
esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Opinnoissa 
harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvotta-
mista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista. 
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8.2  Kuvataiteen teemaopinnot  

  

Tavoitteet 

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opin-
noissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuva-
taiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja vaikutta-
mismahdollisuuksien kehittäminen. Koulutuksen järjestäjä määrittelee 
teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja lasken-
nalliset laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Teemaopin-
toihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. 

  

Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on 

  kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen tavoitteellisen 
kuvailmaisun, hänelle merkityksellisen taiteen ja oman oppimisen 
reflektoinnin kautta 

  kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia teke-
mällä ja niitä tulkitsemalla  

  tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja nä-
kemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa ku-
vallisessa työskentelyssä 

  rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja 
ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvailmaisun taitojaan. 
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Visuaalinen lukutaito 

 Opetuksen tavoitteena on 

  rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 
sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen 

  vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja ku-
vallisen kerronnan keinoja 

  kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja te-
oksen näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan 

   ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
 tuntemustaan. 

 Osallisuus ja vaikuttaminen 

Opetuksen tavoitteena on 

  tukea oppilasta hänen ilmaistessaan näkemyksiään taiteessa ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista 

  ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset 
arvot itsenäisesti ja ryhmässä toimiessaan  

  kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla ar-
vojen merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa 
maailmassa 

  ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen kei-
noin. 
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Keskeiset sisällöt 

Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. 
Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merki-
tysten kantajana, välittäjänä ja purkajana. 

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot 

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista sekä har-
joitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskus-
telemista. Opinnoissa kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia 
mahdollisuuksia sekä hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa.  

Omat kuvat 

Opetuksessa tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista 
ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisäl-
töjä. Opinnoissa pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä 
ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kulttuuriin. 

Taiteen maailmat 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja vi-
suaalisten taiteiden lajeja. Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, 
pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, 
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdol-
lisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimintaan. Opinnoissa tutustutaan taiteen 
instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaa-
listen alojen ammattilaisten työhön. 

Visuaalinen ympäristö 

Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, 
esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Opinnoissa 
harjoitellaan visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvotta-
mista sekä käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista  
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8.3  Työtavat kuvataiteen opetuksessa 

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä 
tekemiseen, toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen 
valinnoissa huomioidaan oppilaiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiin-
nostuksen kohteet. Oppilasta kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen 
valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä, 
teknologioita ja mediavälineitä. Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyn-
tämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja globaaleja mahdol-
lisuuksia. 

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa 
asennetta uuden oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla 
mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen 
käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja taitojen syventäminen. Oppilaita kan-
nustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman hyödyntämiseen.   
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8.4  Oppimisen arviointi kuvataiteen opetuksessa 

  

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kuvataiteen opintojen edisty-
mistä. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy erilaisia palautteen antamisen 
tapoja sekä ohjausta itse- ja vertaisarviointiin.  

Itsearvioinnissa oppilasta 
ohjataan pohtimaan oppi-
mistavoitteitaan, havainnoi-
maan työskentelyään ja tar-
kastelemaan oman oppimi-
sen edistymistä.  

Oppilasta rohkaistaan anta-
maan ja vastaanottamaan 
palautetta.  

Arvioinnilla ja muulla palaut-
teella kannustetaan oppilas-
ta uuden oppimiseen sekä 
ohjataan häntä arvostamaan 
toisten näkemyksiä. Arvioin-
titaitoja harjoitellaan opinto-
jen kuluessa.  

Oppilasta perehdytetään 
kuvataiteen arvioinnin peri-
aatteisiin ja käytäntöihin.  

 Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Taidesuhde, Visuaali-
nen lukutaito sekä Osallisuus ja vaikuttaminen. Oppilaalle annettavaan oppimi-
sen arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista. 

  

Yhteisissä opinnoissa arvioin-
nilla tuetaan oppilasta kuva-
taiteen perustaitojen hankki-
misessa. Jatkuvalla arvioinnil-
la ja muulla palautteella vah-
vistetaan oppilaan kuvallista 
ilmaisua, taidesuhteen muo-
toutumista ja identiteetin ra-
kentumista. Oppilasta kan-
nustetaan oman oppimisen 
sanallistamiseen.  

Teemaopintojen arvioinnilla 
tuetaan oppilasta yhteisissä 
opinnoissa hankkimiensa tai-
tojen laajentamisessa. Jatku-
valla arvioinnilla ja muulla pa-
lautteella kehitetään oppilaan 
kuvataiteellista ajattelua, ku-
vailmaisua, tietoja ja vaikutta-
mismahdollisuuksia.  
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