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1. Taiteen perusopetuksen toiminta-
ajatus ja tehtävä 

Taiteen perusopetus perustuu lakiin ja asetukseen taiteen 
perusopetuksesta (laki 633/1998, asetus 813/1998). Opetushallitus 
määrittää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, 
oppilaan arvioinnista ja todistuksien antamisesta (OPH 2017). Etelä-
Karjalan kansalaisopiston taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 
vuonna 2017 julkaisemaan taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin. Etelä-Karjalan kansalaisopiston 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on käytäntöä ohjaava 
asiakirja.  

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) tarjoaa Luumäen kunnan 
alueella taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia 
opintoja kuvataiteessa ja käsityössä. EKKO on yksityinen, säätiön 
ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston tehtävänä on lain 
(laki 1998/632) mukaan tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle 
oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle sekä järjestää 
elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, 
tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.  

EKKOn järjestämä yleisen oppimäärän mukainen taiteen 
perusopetus on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja 
vuodesta toiseen etenevää kuvataiteen ja kädentaitojen opetusta, 
jossa sisällöt ja metodit suunnitellaan oppilaan kehitysvaiheeseen 
sopiviksi. Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa koulujen antamaa 
taidekasvatusta.      Taiteen perusopetukseen hakeudutaan 
vapaaehtoisuuden pohjalta ja opinnot ovat oppilaille maksullisia.  

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille 
mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, 
päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 
Opetuksella edistetään oppilaan taidesuhteen kehittymistä ja 
elinikäistä taiteen harrastamista. Taiteen perusopetuksen tehtävää 
toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien 
oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti.0 

Sertifioituna kestävän kehityksen oppilaitoksena EKKOn järjestämän 
taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää 
tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja 
uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa 
vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja 
arvottamisen taitoja. Opiskelussa on keskeistä taiteen tekeminen ja 
sen kokemisen ilo, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta 
persoonallisesti. Yleisen oppimäärän mukaiset opinnot tukevat 
oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen 
perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja 
kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Opetus kehittää taiteenalalle 
ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen 
taiteenalan ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. 
 
EKKO noudattaa toiminnassaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia 
(609/1986 ja 1325/2014). Toiminnan tueksi on laadittu tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa lapset ja nuoret on huomioitu 
omana ryhmänään.   
 
  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632
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2. Arvoperusta ja oppimiskäsitys 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteiden arvopohja 
rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
kulttuurien moninaisuuden kunnioittamiseen. Nämä arvot ovat 
läheisessä yhteydessä EKKOn toiminnan arvoihin, joita ovat tasa-
arvo, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, avoimuus ja innovatiivisuus. 
Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti. Opetuksessa edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolten 
moninaisuutta. Opisto tukee oppilaan omien tavoitteiden 
toteutumista ja aktivoi oppilaita sosiaalisesti. Innovatiivisuus näkyy 
oppimisen ja työn tekemisen ilona, rohkeana uusien asioiden 
kokeiluna ja erilaisuuden hyväksymisenä.  
 
EKKOn ihmiskäsitys tukeutuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jossa 
korostuu yksilön ja erilaisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen 
sekä terveen itsetunnon kehittäminen. Taiteen perusopetus 
perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. 
 
Taiteen perusopetuksessa oppilas on aktiivinen toimija. 
Oppimisessa korostuu yhdessä oppiminen ja samalla omien 
henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa tekeminen. Oppilas oppii 
asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset kokemukset, 
oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja 
innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja 
vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja 
kehollisuus ovat tärkeitä oppimisessa. 
 

Oppiminen on taiteen perusopetuksessa yksilöllistä ja yhteisöllistä 
tietojen ja taitojen rakentamista, joka vahvistaa oppilaan 
kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen hyvinvointiaan. 
Kokonaisvaltaisena ja vuorovaikutteisena prosessina oppiminen 
kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti. Oppiminen on 
erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja hyvän elämän 
rakentamista. 
 
Taiteen perusopetuksessa oppilaita ohjataan ymmärtämään 
kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään 
tätä tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja 
harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen 
kehittymisessä. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ja 
kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta 
omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen 
palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista 
edistävää vuorovaikutusta. 
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3. Opetuksen tavoitteet, toteuttaminen 
ja kehittäminen 

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on 
elinikäisen taidesuhteen ja kulttuurisen osallisuuden edistäminen. 
Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat innostavia ja 
monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen 
sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan 
taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan 
elinympäristöönsä taiteen keinoin.  
 
Yleisen oppimäärän tavoitteena on oppimisen ilon, 
opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa 
huomioidaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja 
lähtökohdat. Oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan 
itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta.   
 
Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja 
soveltavat taiteenalansa ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus 
tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittymistä 
myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä. Oppilaita 
kannustetaan tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
 

3.1 Oppimisympäristöt 

EKKOn oppimisympäristöt ovat fyysisesti, sosiaalisesti ja 
psyykkisesti turvallisia ja ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja 
myönteisiä. Ne rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään 

osaamistaan. Oppimisympäristöt antavat oppilaalle mahdollisuuden 
työskennellä itsenäisesti sekä ryhmässä muiden kanssa. 
 

Taiteen perusopetuksen oppimisympäristöt ovat monipuolisia.  
Fyysisiä oppimisympäristöjä ovat taiteen perusopetuksen käytössä 
olevat koulujen luokkatilat, käsityöluokka Kangasvarren koululla ja 
kuvataideluokka Taavetin koululla. Lisäksi Kangasvarren koululla voi 
tarvittaessa käyttää puukäsityöluokkaa. Materiaalivarastoista 
oppilaat voivat käyttää tehtäviinsä monipuolisesti erilaisia 
kuvataiteeseen ja käsitöihin tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja. 
Tietotekniikan luokkaa voidaan käyttää tarvittaessa Taavetin 
koululla taiteen perusopetuksen päättötyön tekemiseen.  
 
Opetus sisältää taiteen perusopetuksen kevätnäyttelyyn 
tutustumisen Luumäen kunnantalolla, työskentelyä ulkona ja 
luonnossa luonnonmateriaaleja hyödyntäen sekä mallista 
piirtämistä ja ympäristötaiteen tekoa.  Lisäksi erinäisiä 
internetsivustoja hyödynnetään opetuksessa. Taiteen 
perusopetuksella on myös omat sivut EKKOn Peda.net -sivustolla 
(https://peda.net/ek2/taiteen-perusopetus), jonne kerätään 
vaihtuvia kuvagalleriataidenäyttelyitä oppilaiden töistä sekä 
annetaan vanhemmille tietoa opetuksesta. Oppilaat dokumentoivat 
omaa työskentelyään valokuvaamalla tekemiään teoksia.  
 
Oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja 
innostaa heidät oppimiseen. Ne myös tarjoavat jokaiselle oppilaalle 
mahdollisuuden onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. 
Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat edellytykset 
taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen 
työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. 
Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen 
kehittämiseen. 
 

https://peda.net/ek2/taiteen-perusopetus
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Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan 
huomioon mahdollisuuksien mukaan oppilaiden tarpeet, taidot ja 
kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 
osaamisen karttuminen. Oppimisympäristöjen valinnassa 
huomioidaan lisäksi oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden 
tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden 
alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja 
yhteiskunnallisen näkökulman osaksi taiteen perusopetuksen 
opintoja. 
 

3.2 Toimintakulttuuri 
Taiteen perusopetuksen toimintakulttuuri perustuu Etelä-Karjalan 
kansalaisopiston arvopohjalle. Avoimuus, yhdenvertaisuus ja 
yhteisöllisyys ovat EKKO:n toiminnan keskeisiä piirteitä. Uuden 
kehittämiseen kannustetaan ja yksilölliset erot nähdään rikkautena. 
EKKO:n toimintakulttuurin tavoitteena on tukea elinikäistä 
oppimista, rakentaa kestävää tulevaisuutta ja edistää hyvinvointia.  
 
Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda oppimista ja 
kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria. Tämä 
mahdollistuu aidon kohtaamisen ja kunnioittavan vuorovaikutuksen 
kautta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, 
joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan 
toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään 
epäonnistumiset ja oppiminen näiden kautta. Arjen valinnoissa ja 
toiminnassa otetaan huomioon kestävä elämäntapa, kulttuurinen 
monimuotoisuus ja kielitietoisuus. Toiminnassa ja opetuksessa 
huomioidaan sananvapaus, yksityisyyden suoja ja tekijänoikeudet. 
 

3.3 Opintojen laajuus ja rakenne 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus 
on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 
300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden 
tunti on 45 minuuttia.  

 
Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista ja 
teemaopinnoista. Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan 
perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on 
yhteisissä opinnoissa hankittujen perustaitojen laajentaminen.  
 
Annettava opetus mahdollistaa opetussuunnitelmassa 
määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen 
saavuttamisen. Yleisen oppimäärän mukaisessa taiteen 
perusopetuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
joustavasti taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja 
tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät. 
 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto määrittää yhteisten opintojen ja 
teemaopintojen kurssit, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset 
laajuudet opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 
Opintotarjonnassa huomioidaan paikallisen tarpeet. Etelä-Karjalan 
kansalaisopisto päättää kurssien toteuttamisesta yhdessä kunnan 
kanssa. 

Yhteiset 
opinnot 

300 tuntia 

Teema-
opinnot 

200 tuntia 

Yleinen 
oppimäärä 

500 tuntia 
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Opetus järjestetään viikoittain kokoontuvana kurssimuotoisena 
opetuksena. Opetusryhmiä on vuosittain viisi. Neljä ryhmistä on 
suunnattu yhteisten opintojen ja yksi teemaopintojen 
suorittamiseen. 

Taiteen perusopetuksen yhteisten opintojen (300 tuntia) 
suorittamiseen kuluu viisi vuotta. Yhden lukuvuoden laajuus on 60 
tuntia. Yhteiset opinnot voi suorittaa Kangasvarren koululla ja 
Taavetin koulukeskuksessa. Yhteisten opintojen suorittamiseen on 
yhteensä neljä ryhmää. Jokaisessa ryhmässä opetus eriytetään 
kunkin oppilaan opintovaiheen ja iän mukaisesti.  
 
Taiteen perusopetuksen teemaopintojen (200 tuntia) 
suorittamiseen kuluu kaksi vuotta. Yhden lukuvuoden laajuus on 
100 tuntia. Teemaopinnot voi suorittaa Taavetin koulukeskuksessa. 
Teemaopintojen suorittamiseen on yksi ryhmä, jossa opetus 
eriytetään kunkin oppilaan opintovaiheen, iän ja taiteenalan 
suuntautumisen (kuvataide tai käsityö) mukaisesti. Yleisen 
oppimäärän päätteeksi oppilas voi halutessaan tehdä 
opiskelemansa taiteenalan päättötyön (ks. Liite 1). 
 

3.4 Opetukseen osallistuminen 

Oppilaat ilmoittautuvat taiteen perusopetuksen opintoihin Etelä-
Karjalan kansalaisopiston normaalien ilmoittautumiskäytänteiden 
mukaisesti. Ryhmien vähimmäisaloituskokona on kahdeksan 
oppilasta. Etelä-Karjalan kansalaisopisto päättää taiteen 
perusopetuksen oppilasvalinnoista. Kaikki halukkaat pyritään 
ottamaan mukaan opintoihin. Mikäli ryhmiin ilmoittautuneita on 
enemmän kuin niihin voidaan ottaa, ovat valinnassa etusijalla ne 
oppilaat, jotka ovat aiemmin suorittaneet taiteen perusopintoja 
Etelä-Karjalan kansalaisopistossa. Valinta perustuu tällaisissa 
tapauksissa siihen, että koulutuksen järjestäjän tulee turvata 

opintonsa aloittaneille oppilaille mahdollisuus koko yleisen 
oppimäärän suorittamiseen.  

Taiteen perusopetuksen opettaja ohjaa ensisijaisesti oppilaita 
oikeaan ryhmään hakeutumisessa ja opintojen etenemisessä 
yhteistyössä opiston kanssa. Lisäksi oppilaille ja heidän huoltajilleen 
tarjotaan tietoa taiteen perusopetuksen kursseista ja opinnoista 
opiston kotisivujen sekä verkko-oppimisympäristö Peda.netin 
kautta. Jokainen taiteen perusopetukseen osallistuva saa vuosittain 
opintojen suorittamiseen liittyvän oppaan ensimmäisellä 
opetuskerralla.  

Taiteen perusopetuksen opetus toteutetaan lähiopetuksena. 
Yleisen oppimäärän suorittaminen edellyttää oppilaalta 80 % 
läsnäoloa opetuksessa. Näin ollen taiteen perusopetuksen 
yhteisissä opinnoissa läsnäolovaatimus on 48/60 oppituntia 
lukuvuodessa. Taiteen perusopetuksen teemaopinnoissa 
läsnäolovaatimus on 80/100 oppituntia lukuvuodessa.  

Oppilas ei lähtökohtaisesti voi korvata poissaolojaan toisessa 
ryhmässä. Mikäli perusteltuja poissaoloja on enemmän kuin edellä 
mainitut 20 % lukuvuodessa ja oppilas haluaa jatkaa oppimäärän 
suorittamista, sovitaan poissaolojen mahdollisesta korvaamisesta 
opiston rehtorin kanssa. Opettajan sairaustapauksissa pyritään 
ensisijaisesti löytämään sijainen. Mikäli opetuskerta jää pitämättä 
opettajan sairauden vuoksi, korvataan opetuskerta kauden 
päätteeksi. 

Mikäli oppilas ei kykene opiskelemaan opetussuunnitelman 
mukaisesti, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistää 
siten, että tavoitteet vastaavat oppilaan edellytyksiä. Tällöin 
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Henkilökohtaisessa 
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opetussuunnitelmassa sovitaan opintojen tavoitteet ja sisällöt 
taiteenalan tavoitteiden mukaisesti. Opiskelu tapahtuu muun 
ryhmän mukana ja oppilaalta edellytetään kykyä hyödyntää 
annettavaa opetusta.  

Opisto ja kurssien opettaja tekevät yhteistyötä huoltajien ja 
mahdollisuuksien mukaan muiden tahojen kanssa. Taiteen 
perusopetuksen tehtävää toteutetaan paikallisesti yhteistyössä 
mm. Lasten Kulttuurikeskus Metkun, Skinnarilan koulun 
kuvataidekerhon, Lappeenrannan kuvataidekoulun PO4 10–11-
vuotiaiden ryhmän ja Etelä-Karjalan kansalaisopiston aikuisten 
akvarellimaalarien ja akryylimaalarien kanssa. Paikallisena 
yhteistyönä voidaan toteuttaa esimerkiksi näyttelyitä ja toiminnan 
esittelyjä.   

Taiteen perusopetuksessa otetaan osaa valtakunnallisiin ja 
kansainvälisiin lapsille ja nuorille suunnattuihin piirustus- ja 
käsityökilpailuihin. Taiteen perusopetuksen opettajaa ja oppilaita 
kannustetaan kansainväliseen yhteistyöhön. Taiteen 
perusopetuksen oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa 
aktiivisesti kansainväliseen, eri taiteenalat yhdistävään 
yhteistyöhön ja projektityöskentelyyn.  

3.5 Toiminnan kehittäminen 
EKKO kehittää toimintaansa jatkuvasti. Myös taiteen perusopetusta 
kehitetään niin toimintakulttuurin, pedagogiikan kuin taiteenalan 
osaamisen osalta. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on 
oppilaitoksen johtaminen ja opetuksen arkikäytäntöjen 
organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. EKKO pyrkii 
avoimeen ja rakentavaan vuorovaikutukseen oppilaitosyhteisön 
sisällä ja huoltajien sekä muiden tahojen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä. 
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4.  Oppimisen arviointi 

Taiteen perusopetuksen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan 
oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää hänen 
edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella oppilasta ohjataan omien 
tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin 
ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. 
Arviointi on oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja 
eettisesti kestävää. 
 
Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti 
oppimisprosessin eri vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava 
jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden 
osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan 
itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita 
rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä 
antamaan rakentavaa palautetta.  
 
Taiteen perusopetuksen opintojen aikana tapahtuva kuvataiteen ja 
kädentaitojen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin 
yhteisten opintojen ja teemaopintojen tavoitteisiin. Arviointi ei 
kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin. Osa arviointia on oppilaan perehdyttäminen 
taiteenalan arviointiin, periaatteisiin ja käytäntöihin. Opettaja antaa 
oppilaan huoltajalle tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamien 
opintokokonaisuuksien sisällöistä joulutiedotteessa ja 
kevätnäyttelytiedotteen yhteydessä. Yleisen oppimäärän päätteeksi 
mahdollisesti tehtävän päättötyön arvioi opettaja (ks. Liite 1). 

4.1 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen 
hyväksilukeminen 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai 
muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Opisto 
tekee osaamisen tunnustamisen yhdessä opettajan kanssa 
perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin 
osaamisesta. Aiemmin suoritettuja opintoja ja osaamista arvioidaan 
suhteessa kunkin hyväksi luettavan kurssin tavoitteisiin ja 
sisältöihin.  

4.2 Todistukset 
Etelä-Karjalan kansalaisopisto antaa taiteen perusopetuksen 
oppilaille vuosittain osallistumistodistuksen suoritetuista 
taiteenalan yleisen oppimäärän opinnoista ja opintojen laajuudesta. 
Lisäksi oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut 
yleisen oppimäärän yhteiset opinnot ja teemaopinnot. Taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää 
liitteitä (esim. päättötyön arvioinnin). 
 
Päättötodistus sisältää seuraavat asiat: 

 Todistuksen nimi 

 Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi 

 Taiteenala 

 Oppilaan nimi ja henkilötunnus 

 Opiskeluaika vuosina 

 Oppilaan suorittamat yhteiset opinnot (kurssien nimet ja laajuudet) 

 Oppilaan suorittamat teemaopinnot (kurssien nimet ja laajuudet) 

 Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
hyväksymispäivämäärä 

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

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea kuvataiteen 
keinoin oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin rakentumista 
ja kulttuurista osaamista. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta 
itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja 
vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen 
havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja 
sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Opetus rakentaa 
yhteyksiä oppilaiden omien kuvallisten kulttuurien sekä kuvataiteen 
ja muun visuaalisen kulttuurin välille. Opinnoissa tarkastellaan 
visuaalisen kulttuurin jatkuvaa muuntumista ja avoimia rajoja. 
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia syventyä heille merkityksellisiin 
sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Oppilaiden 
kokemusmaailmaan kiinnittyvällä lähestymistavalla luodaan 
perustaa oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen ilolle. 
Oppilasta kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta sekä 
arvostamaan omaa ja muiden taiteellista työtä.  
 
Opintojen edetessä oppilas oppii tulkitsemaan ja arvioimaan 
kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria eri näkökulmista. 
Opetuksessa innostetaan pohtimaan taiteiden ja tieteiden yhteyksiä 
sekä löytämään niistä uusia oivalluksia. Oppilaita kannustetaan 
käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, 
osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa 
oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen 
elinikäiselle harrastamiselle. 

5.1 Kuvataiteen yhteiset opinnot  
Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan 
perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja 
tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen 

muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Opetuksessa 
tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. 
Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja 
kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana. 
 
Yhteisissä opinnoissa tutustutaan kuvataiteen eri osa-alueisiin. Kuvan 
tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja 
tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Opinnoissa 
opetellaan myös muoto- ja väriopin perusteita sekä sommittelua 
tehtävien muodossa. Omaa ilmaisua ja keskustelua kuvasta 
harjoitellaan. Opeteltavia tekniikoita ovat piirustus, maalaus, 
grafiikka, muotoilu ja erilaiset askartelut.   
 
Piirtäminen: lyijykynä-, puuvärityö-, tussi- ja hiilipiirustus, kuivapastellit, 
öljypastellit, conteliidut, raapekartonki 
Maalaus: vesiväri- ja akvarellimaalaus, peitevärit, akryylimaalaus paperille ja 
pinkopohjalle/kankaalle, vesiliukoiset puuvärit, vesiliukoiset liidut, posliinimaalaus 
(kotiuunivärit), lasimaalaus 
Grafiikka: pressprint-grafiikka, sabloonatyöt, esinepainanta 
Muotoilu: savityöt, paperimassa, softismassa, darwinmassa ja erilaiset 
kolmiulotteiset askartelut vaihtelevin materiaalein 

Etelä-Karjalan kansalaisopistossa kuvataiteen yhteisten opintojen 
(300 tuntia) suorittaminen kestää pääsääntöisesti 5 lukuvuotta. 
Kuvataiteen yhteisten opintojen kokonaisuuden voi suorittaa 
kolmella rinnakkaisella kurssilla, jotka on tarkoitettu pääsääntöisesti 
1-6-luokkalaisille: Kuvataide 1a, Kangasvarsi ja Kuvataide/käsityö 1a 
ja 1b, Taavetti. Koko yhteisten opintojen laajuuden voi suorittaa 
viiden vuoden aikana samassa ryhmässä, jossa opetus eriytetään 
vuosittain oppilaiden iän ja opintovaiheen mukaisesti 
opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden.  

Kurssikokonaisuuden laskennallinen laajuus 300 tuntia ja kesto pääsääntöisesti 5 
lukuvuotta 
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KUVATAIDE, YHTEISET OPINNOT 
 

Tavoitteet: 
  
TAIDESUHDE 
 Tukea oppilaan taidekäsityksen ja 

itsetuntemuksen kehittymistä 
tavoitteellisen kuvailmaisun kautta 

 Kannustaa oppilasta oman ilmaisun 
kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja 
sen reflektoinnin avulla  

 Tutustua monipuolisesti kuvailmaisun 
keinoihin ja prosesseihin, taiteiden välisiin 
työskentelytapoihin sekä oppilaalle 
merkitykselliseen taiteeseen 

 
VISUAALINEN LUKUTAITO 
 Havainnoida ympäristöä moniaistisesti 

sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä 
hyödyntäen 

 Kannustaa oppilasta tutkimaan erilaisia 
kuvia, median ilmiöitä ja ympäristön 
visuaalisuutta 

 Tulkita visuaalista kulttuuria eri 
näkökulmasta 

 Kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia 
kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan 
tulkintojaan ja keskustelemaan niistä 

 Innostaa oppilasta pohtimaan 
kuvataidetta historiallisesta, 
kulttuurisesta, yhteiskunnallisesta ja 
tulevaisuuden näkökulmasta 
 

 

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN   
 Kannustaa oppilasta pohtimaan 

kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmeneviä arvoja 

 Tarkastella omassa kuvailmaisussa ja 
toiminnassa ilmeneviä arvoja 

 Ohjata oppilasta kriittisen ajattelun 
kehittämiseen 

 Kannustaa oppilasta ilmaisemaan 
näkemyksiään ja ottamaan kantaa 
taiteen keinoin 
 

Sisällöt: 
 
KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT 
 Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan 

merkitysten rakentumista 
 Harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja 

ajattelua 
 Harjoitellaan sanallistamista ja kuvista 

keskustelemista 
 Kokeillaan erilaisten välineiden ja 

materiaalien ilmaisullisia 
mahdollisuuksia 

 Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa 

 
OMAT KUVAT 
 Tutkitaan oppilaiden havainnoista, 

kokemuksista, toimintatavoista ja 
elämänpiiristä sekä heille 
merkityksellisistä kuvakulttuureista 
nousevia sisältöjä 

 Pohditaan oppilaiden omien kuvien 
henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden 
suhdetta muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin 

 
TAITEEN MAAILMAT 
 Tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri 

aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten 
taiteiden lajeja 

 Tutustutaan nykytaiteen 
toimintatapoihin, pohditaan taiteen 
kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään 
taiteen historiallisia, sosiaalisia ja 
yhteiskunnallisia merkityksiä 

 Hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua 
paikalliseen taidetoimintaan 

 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 
taiteen instituutioihin, muihin 
kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen 
ilmiöihin ja visuaalisten alojen 
ammattilaisten työhön 

 
VISUAALINEN YMPÄRISTÖ 
 Tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, 

rakennettuja ympäristöjä, 
esineympäristöjä ja visuaalisia 
osakulttuureja 

 Harjoitellaan visuaalisen ympäristön 
esteettistä, ekologista ja eettistä 
arvottamista 

 Käsitellään ympäristön merkitysten 
rakentumista 
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5.2 Kuvataiteen teemaopinnot 

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä 
opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen 
tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen 
sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.  
Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria 
taiteen keinoin. Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, 
yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, välittäjänä ja 
purkajana. 
 
Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin 
materiaaleihin ja tekniikoihin, sekä niiden ilmaisullisiin 
mahdollisuuksiin. Opinnoissa opetellaan myös muoto- ja väriopin 
perusteita sekä sommittelua tehtävien muodossa. Omaa ilmaisua ja 
keskustelua kuvasta harjoitellaan. Opeteltavia tekniikoita ovat 
piirustus, maalaus, grafiikka, muotoilu ja erilaiset askartelut.   
 
 
Piirtäminen: lyijykynä-, puuvärityöt-, tussi- ja hiilipiirustus, kuivapastellit, 
öljypastellit, conteliidut, raapekartonki, mustekynätyöt, puupolttotyöt 
kuviointikärjellä 
Maalaus: akvarellimaalaus, peitevärit, akryylimaalaus paperille ja 
pinkopohjalle/kankaalle, vesiliukoiset puuvärit, vesiliukoiset liidut, 
posliinimaalaus (kotiuunivärit), lasimaalaus, silkkimaalaus, vesiliukoiset öljyvärit, 
emalimaalaus 
Grafiikka: linografiikka, softcutleikkaus, sabloonatyöt, esinepainanta, puupiirros 
Muotoilu: savityöt, paperimassa, softismassa, darwinmassa, kipsivaluu, 
betonivaluu, muovivaluu ja erilaiset kolmiulotteiset askartelut vaihtelevin 
materiaalein 
Mahdollista on myös kiinnostuksen mukaan tutustua Adobe Photoshopin 
käyttöön ja videoeditointiin sekä animaation tekoon. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Karjalan kansalaisopistossa kuvataiteen teemaopintojen (200 
tuntia) suorittaminen kestää pääsääntöisesti 2 lukuvuotta. 
Kuvataiteen teemaopintojen kokonaisuuden voi suorittaa yhdellä 
kurssilla, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 6-9-luokkalaisille: 
Käsityö/kuvataide 2. Koko teemaopintojen laajuuden voi suorittaa 
kahden vuoden aikana samassa ryhmässä, jossa opetus eriytetään 
vuosittain oppilaiden iän, opintovaiheen ja opiskeltavan taiteenalan 
mukaisesti opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. 

Kurssikokonaisuuden laskennallinen laajuus 200 tuntia,  
kesto pääsääntöisesti kaksi lukuvuotta 
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KUVATAIDE, TEEMAOPINNOT 
 

Tavoitteet  
 
TAIDESUHDE 

 Kehittää taidekäsitystä tavoitteellisen 
kuvailmaisun, itselle tärkeän taiteen ja 
oman oppimisen arvioinnin kautta 

 Kannustaa oppilasta identiteettinsä 
pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja 
niitä tulkitsemalla  

 Tukea oppilasta osaamisensa 
kehittämisessä tavoitteidensa ja 
näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
työskentelyssä 

 Käyttää erilaisia materiaaleja, tekniikoita 
ja ilmaisun keinoja sekä syventää 
kuvailmaisun taitoja 

 
VISUAALINEN LUKUTAITO 
 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti 
sekä taiteiden ja tieteiden välisyyttä 
hyödyntäen 

 Vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan 
kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen 
kerronnan keinoja 

 Kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista 
kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen 
näkökulmista sekä perustella omia 
tulkintojaan 

 Ohjata oppilasta laajentamaan 
kuvataiteen ja muun visuaalisen 
kulttuurin tuntemustaan 

 
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN  
 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 
arvojen merkitystä omassa 
elinympäristössä, yhteiskunnassa ja 
globaalissa maailmassa 

 Ohjata oppilasta ilmaisemaan 
näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen 
keinoin 

  

Sisällöt  
 
KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT 
 Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan 

merkitysten rakentumista  
 Harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja 

ajattelua, sanallistamista ja kuvista 
keskustelemista 

 Kokeillaan erilaisten välineiden ja 
materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia  

 Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa  

 

 
OMAT KUVAT 

 Tutkitaan oppilaiden havainnoista, 
kokemuksista, toimintatavoista ja 
elämänpiiristä sekä heille 
merkityksellisistä kuvakulttuureista 
nousevia sisältöjä 

 Pohditaan oppilaiden kuvien merkityksiä 
ja niiden suhdetta visuaaliseen kulttuuriin 

 
TAITEEN MAAILMAT 
 Tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri 

aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten 
taiteiden lajeja   

 Tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin 
 Pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta 

sekä käsitellään taiteen historiallisia, 
sosiaalisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 

 Hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua 
paikalliseen taidetoimintaan 

 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan 
taiteen instituutioihin, muihin 
kulttuurikohteisiin, ajankohtaisiin taiteen 
ilmiöihin ja visuaalisten alojen 
ammattilaisten työhön 

 
VISUAALINEN YMPÄRISTÖ 
 Tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, 

rakennettuja ympäristöjä, 
esineympäristöjä ja visuaalisia 
osakulttuureja 

 Harjoitellaan visuaalisen ympäristön 
esteettistä, ekologista ja eettistä 
arvottamista sekä käsitellään ympäristön 
merkitysten rakentumista
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5.3 Kuvataiteen työtavat  
Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat 
vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisilta oppimiseen ja 
oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan 
oppilaiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen 
kohteet. Oppilasta kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli 
työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään monipuolisesti 
erilaisia oppimisympäristöjä ja teknologioita. Työtapojen 
monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä mahdollisuuksien 
mukaan paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, toimijoita ja 
globaaleja mahdollisuuksia. 
 
Kuvataide/käsityö-ryhmissä hyödynnetään monitaiteista 
lähestymistapaa ja kurssien sisällöt muodostetaan siten, että ne 
tukevat sekä kuvataiteen että käsityön opetussuunnitelman 
tavoitteita ja sisältöjä. 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 
kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman 
hyödyntämiseen.  Työtapojen valinnassa huomioidaan kestävän 
kehitys, joka näkyy esim. materiaalivalintoina ja hyväksyvänä, 
avoimena asenteena. 

5.4 Oppimisen arviointi kuvataiteessa 

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppilaan kuvataiteen 
opintojen edistymistä. Oppimisen arviointi on jatkuvaa ja se sisältää 
erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse- ja 
vertaisarviointiin. Eri-ikäisten kanssa työskentelyn myötä tuetaan 
oppilaan vertaisoppimisen ja –arvioinnin taitojen kehittymistä. 

 
Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan pohtimaan oppimistavoitteitaan, 
havainnoimaan työskentelyään ja tarkastelemaan oman oppimisen 
edistymistä. Oppilasta rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan 
palautetta. Arvioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan 
oppilasta uuden oppimiseen sekä ohjataan häntä arvostamaan 
toisten näkemyksiä. Oppilas osaa hyödyntää omaa osaamistaan ja 
kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä osaa toimia ryhmän 
jäsenenä. Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. 
Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta oppilaat voivat saada 
myös julkista palautetta. Oppilasta perehdytetään kuvataiteen 
arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.  
 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat opintojen 
tavoitteiden mukaisesti: taidesuhde, visuaalinen lukutaito sekä 
osallisuus ja vaikuttaminen. Oppilaalle annettavaan oppimisen 
arviointiin sisältyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista 
tavoitteista. Kuvataiteen yhteisten opintojen oppimisen arvioinnin 
tavoitteena on tukea oppilasta kuvataiteen perustaitojen 
hankkimisessa. Jatkuvalla oppimisen arvioinnilla ja muulla 
palautteella vahvistetaan oppilaan kuvallista ilmaisua, taidesuhteen 
muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Oppilasta 
kannustetaan oman oppimisen sanallistamiseen. Teemaopintojen 
oppimisen arvioinnin tavoitteena on tukea oppilasta yhteisissä 
opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla 
arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään oppilaan 
kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. Mikäli oppilas suorittaa 
teemaopintojen päätteeksi taiteenalan päättötyön, arvioidaan se 
erikseen (ks. Liite 1). 
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6 Käsityö 

Käsityön yleisen oppimäärän tehtävänä on tarjota oppilaalle 
kokemuksia käsityöstä ja muotoilusta. Opinnot luovat edellytyksiä 
oppilaan myönteiselle suhteelle käsityölliseen tekemiseen sekä 
tukevat hänen kasvuaan ja itsetuntemustaan. Opetuksella tuetaan 
oppilasta oman ilmaisun, ongelmanratkaisun ja tekemisen tavan 
etsimisessä. Kokemusmaailmaan kiinnittyvällä, tutkimaan 
kannustavalla ja elämyksellisellä lähestymistavalla kehitetään 
oppilaan käsityötaitoja. Oppilasta ohjataan eri materiaalien, 
tekniikoiden ja työkalujen turvalliseen käyttöön kokeilun, tekemisen 
ilon ja keksimisen avulla. 
 
Oppilaiden kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta tuetaan 
ohjaamalla heitä pohtimaan käsillä tekemisen ja käsityöläisyyden 
merkityksiä ja tutustumaan paikalliskulttuuriin. Opinnot 
kannustavat havainnoimaan ympäristöä ja kulttuurin moninaisuutta 
sekä innostavat soveltamaan havaintoja omassa työskentelyssä. 
Opintojen edetessä oppilasta ohjataan pohtimaan vastuullista 
kuluttamista ja tuottamista ekologisesta, esteettisestä ja eettisestä 
näkökulmasta. Oppilaita kannustetaan arvostamaan omaa ja toisten 
käsityötä. Opinnot luovat perustaa käsityöharrastukselle, joka 
asettuu osaksi elävää käsityökulttuuria ja taiteiden kenttää. 
 
Opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta näkemään käsityö 
monitieteisenä ilmiönä. Oppilasta innostetaan tarkastelemaan 
käsityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä sekä löytämään niistä 
uusia oivalluksia. Oppilasta kannustetaan ideoimaan ja 
rakentamaan uutta. Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta 
käsityön, kulttuurin ja muotoilun elinikäiseen harrastamiseen. 

6.1 Käsityön yhteiset opinnot 
Käsityön yhteisten opintojen tarkoituksena on hankkia käsityön 
perustaidot. Opintojen tavoitteena on innostaa oppilasta 
kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja 
toteuttamisessa tarvittavia taitoja. Opinnoissa tutustutaan 
käsityöhön, teknologiaan ja muotoiluun sekä tarkastellaan käsityötä 
yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja monitieteisenä ilmiönä. 
 
Käsityön yhteisissä opinnoissa tuotetaan tuotteita, teoksia ja 
palveluita yksin ja yhdessä sekä itselle että toisille. Opinnoissa 
opetellaan materiaalien ja välineiden monipuolista käyttöä. Myös 
värien käyttöä, sommittelua ja tilan ja suhteiden ymmärtämistä 
harjoitellaan tehtävien muodossa. Tuotteiden tuottamisessa 
kiinnitetään huomiota käytettävyyteen ja tarkoituksenmukaisiin 
materiaaleihin. Teoksien tekemisessä materiaalit ja tekniikat 
toimivat ilmaisun välineinä. Palveluiden tuottamisessa korostuvat 
tekeminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. Käsityössä teknologiaa 
tutkitaan tekemisen ja ilmaisun välineenä. Muotoilua tarkastellaan 
kokonaisvaltaiseen tuottamiseen kuuluvana toimintana. 
Opetuksessa tutustutaan erilaisiin käsityön tekniikoihin. 
  
Ompelutyöt: käsin ompeleminen, ompelukoneen käyttö, muotoonompelu, 
virkkaus, kirjonta 
Muotoilu: savityöt, paperimassa, darwinmassa, softismassa 
Huovutus: neulahuovutus ja märkähuovutus muotoon ja tasohuovutuksena 
Kankaan värjäys: batiikkivärjäys, kankaanpainanta, kangastussit, kangasliidut, 
silkkimaalaus 
Puukäsityöt: sahaus, naulaus, hionta (tilojen puolesta mahdollisuuksien mukaan) 
Korutyöt: helmikorut, korujen punonta, korujen muovailu 
Mosaiikkityöt: tasomosaiikki 
Posliinimaalaus: posliinimaalaus kotiuunivärein 
Toteutetaan myös erilaisia askarteluja vaihtelevin materiaalein. 
Esineiden ja valmistettujen tuotteiden maalaus ja lakkaus. 
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Etelä-Karjalan kansalaisopistossa käsityön yhteisten opintojen (300 
tuntia) suorittaminen kestää pääsääntöisesti 5 lukuvuotta. Käsityön 
yhteisten opintojen kokonaisuuden voi suorittaa kolmella 
rinnakkaisella kurssilla, jotka on tarkoitettu pääsääntöisesti 1-6-
luokkalaisille: Käsityö 1a, Kangasvarsi ja Kuvataide/käsityö 1a ja 1b 
Taavetti. Koko yhteisten opintojen laajuuden voi suorittaa viiden 
vuoden aikana samassa ryhmässä, jossa opetus eriytetään 
vuosittain oppilaiden iän ja opintovaiheen mukaisesti 
opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. 

Kurssikokonaisuuden laskennallinen laajuus 300 tuntia ja kesto pääsääntöisesti 5 
lukuvuotta 
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KÄSITYÖ, YHTEISET OPINNOT 

Tavoitteet 
TAIDOT JA MUOTOILU  
 Tukea ja rohkaista oppilasta 

kädentaitojen harjoittelussa, omien 
tavoitteiden asettamisessa ja niiden 
saavuttamisessa 

 Kannustaa oppilasta havainnoimaan arjen 
elinympäristöstään nousevia tarpeita 

 Herättää 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 
 Innostaa oppilasta aktiiviseksi 

käsityökulttuurin havainnoijaksi, tekijäksi, 
toimijaksi ja kuluttajaksi 

 Tuoda näkyväksi oppilaiden ajatuksia, 
tunteita ja tulkintoja käsityöstä, 
ympäristöstä ja kulttuurista 

 Rohkaista oppilasta pohtimaan omien 
valintojensa vaikutuksia käsityössä 

 Auttaa oppilasta näkemään käsityö 
elävänä kulttuuriperintönä 

 

 Kannustaa oppilasta pohtimaan käsityötä 
eettisyyden ja kulttuurisen 
moninaisuuden näkökulmasta 

 Auttaa oppilasta ymmärtämään 
käsityöyrittäjyyden traditiota  

 
TAITEIDEN JA TIETEIDEN VÄLISYYS 
 Ohjata oppilasta hahmottamaan käsityötä 

taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä 
 Kannustaa oppilasta pohtimaan 

toimintaansa kestävän kehityksen 
näkökulmasta 

 Innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja 
luovaan ongelmanratkaisuun  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisällöt 
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat 
oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita 
lähestytään henkilökohtaisten kokemusten 
kautta. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan 
esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 
näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan laaja-
alaisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-
alueita. 
 
PUKEUTUMINEN 
 Tarkastellaan pukeutumista identiteetin 

muotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen, 
vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden, 
fysiologian ja eri kulttuurien näkökulmista 

 
 
ESINE- JA TEKSTIILIYMPÄRISTÖT 
 Tarkastellaan esine- ja tekstiiliympäristöjä 

asumisen, toiminnallisuuden, muotoilun, 
muoti-ilmiöiden ja eri kulttuurien 
näkökulmista 

 
PALVELUYMPÄRISTÖT 
 Tarkastellaan palveluympäristöjä 

hyvinvoinnin, kokemuksellisuuden, 
asiakaslähtöisyyden ja yrittäjyyden 
näkökulmista 

 
RAKENNETUT JA LUONNONYMPÄRISTÖT  

 Tarkastellaan rakennettuja ja 
luonnonympäristöjä osallisuuden, 
yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja ihmisten 
viihtyvyyden näkökulmista
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6.2 Käsityön teemaopinnot 

 

Käsityön teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä 
opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opetuksessa 
otetaan huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen 
kohteet, paikalliset resurssit, ajankohtaiset ilmiöt sekä paikallisuus.  
 
Käsityön teemaopintojen keskeiset sisällöt ovat yhteisten opintojen 
tavoin: pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, 
palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt. 
Teemaopinnoissa laajennetaan näihin käsityön eri osa-alueisiin 
tutustumista tuottamalla tuotteita, teoksia ja palveluita yksin ja 
yhdessä sekä itselle että toisille. Opetuksessa syvennetään 
tutustumista erilaisiin käsityön tekniikoihin. 
  
Ompelutyöt: käsin ompeleminen, ompelukoneen käyttö, muotoonompelu, 
neulonta, virkkaus, kirjonta 
Muotoilu: savityöt, paperimassa, darwinmassa, softismassa, valuutyöt 
Huovutus: neulahuovutus ja märkähuovutus muotoon ja tasohuovutuksena 
Kankaan värjäys: batiikkivärjäys, kankaanpainanta, kangastussit, kangasliidut, 
silkkimaalaus 
Puutyöt: sahaus, naulaus, ruuvaus, hionta (tilojen puolesta mahdollisuuksien 
mukaan) 
Korutyöt: helmikorut, korujen punonta, korujen muovailu 
Mosaiikkityöt: tasomosaiikki, kolmiulotteinen mosaiikki 
Posliinimaalaus: posliinimaalaus kotiuunivärein 
Kuparityöt: emalointi 
Nahkatyöt: nahkan pakotus, kuviointi polttaen 

 
Opinnoissa toteutetaan erilaisia askarteluja vaihtelevin 
materiaalein. Myös värien käyttöä, sommittelua ja tilan ja suhteiden 
ymmärtämistä harjoitellaan tehtävien muodossa. 

Etelä-Karjalan kansalaisopistossa käsityön teemaopintojen (200 
tuntia) suorittaminen kestää pääsääntöisesti 2 lukuvuotta. Käsityön 
teemaopintojen kokonaisuuden voi suorittaa yhdellä kurssilla, joka 
on tarkoitettu ensisijaisesti 6-9-luokkalaisille: Käsityö/kuvataide 2. 
Koko teemaopintojen laajuuden voi suorittaa kahden vuoden 
aikana samassa ryhmässä, jossa opetus eriytetään vuosittain 
oppilaiden iän, opintovaiheen ja opiskeltavan taiteenalan 
mukaisesti opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. 

Kurssikokonaisuuden laskennallinen laajuus 200 tuntia ja kesto pääsääntöisesti 
kaksi lukuvuotta 
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KÄSITYÖN TEEMAOPINNOT 
 

Tavoitteet  
TAIDOT JA MUOTOILU 
 Ohjata ja tukea oppilasta syventämään 

kädentaitojaan 
 Syventää materiaalien ja tekniikoiden 

tuntemusta 
 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 

 
YHTEISKUNTA JA KULTTUURI 
 Rohkaista oppilasta syventämään 

käsityökulttuurin tuntemusta ja 
tekemään valintoja oman kiinnostuksen 
mukaisesti 

 Ohjata oppilasta pohtimaan ja 
ymmärtämään omien valintojen 
vaikutuksia tuotteen laatuun ja 
elinkaareen sekä ympäristöön 

 Kannustaa oppilasta osallistumaan 
käsityön elävän kulttuuriperinnön 
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 
 Ohjata oppilasta ymmärtämään 

käsityötä monitaiteisena ja -tieteisenä 
ilmiönä sekä hyödyntämään sitä omassa 
työskentelyssä 

 Kannustaa oppilasta hyödyntämään 
kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
näkökulmia toiminnassaan 

 Innostaa oppilaita yhteisölliseen 
kekseliäisyyteen 

 Rohkaista oppilasta visioimaan uutta, 
ennen näkemätöntä ja rakentamaan 
näkymätöntä näkyväksi käsityöksi 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sisällöt  
Sisältöjen valinnassa lähtökohtana ovat 
oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita 
lähestytään henkilökohtaisten kokemusten 
kautta. Kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan 
esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden 
näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan laaja-
alaisesti kaikkien keskeisten sisältöjen osa-
alueita 
 
PUKEUTUMINEN 
 Tarkastellaan pukeutumista identiteetin 

muotoutumisen ja yhteisöön kuulumisen, 
vaatetusteknologian, muoti-ilmiöiden ja 
eri kulttuurien näkökulmista 

 
ESINE- JA TEKSTIILIYMPÄRISTÖT 
 Tarkastellaan esine- ja tekstiiliympäristöjä 

asumisen, toiminnallisuuden, muotoilun, 
muoti-ilmiöiden ja eri kulttuurien 
näkökulmista 

 
PALVELUYMPÄRISTÖT 
 Tarkastellaan palveluympäristöjä 

hyvinvoinnin, kokemuksellisuuden, 
asiakaslähtöisyyden ja yrittäjyyden 
näkökulmista  

 
RAKENNETUT JA LUONNONYMPÄRISTÖT  
 Tarkastellaan rakennettuja ja 

luonnonympäristöjä  osallisuuden, 
yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja ihmisten 
viihtyvyyden näkökulmista 
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6.3 Käsityön työtavat 
Käsityön työtavoissa korostuvat havainnointi, pohdiskelu, 
käsitteellistäminen, vuorovaikutus, arvottaminen, tulkinta ja 
aktiivisuus. Työtapojen monipuolisilla valinnoilla tuetaan yksilöllistä 
tietojen ja taitojen oppimista, ilmaisua ja testaamista sekä 
yhteistoiminnallista käsityötä. Opetuksessa hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan oppimisympäristöjä, jotka tukevat 
tarkoituksenmukaisesti erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja 
teknologioiden tutkimista sekä niiden kekseliästä soveltamista ja 
oppilaiden erityisosaamisalueiden kehittymistä. 
 
Kuvataide/käsityö-ryhmissä hyödynnetään monitaiteista 
lähestymistapaa ja kurssien sisällöt muodostetaan siten, että ne 
tukevat sekä käsityön että kuvataiteen opetussuunnitelman 
tavoitteita ja sisältöjä. Käsityössä erilaisiin ilmiöihin tutustutaan 
elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, niitä tutkimalla ja 
arvottamalla. Työskentelylle asetetut tavoitteet ohjaavat 
mielikuvitusta, ihmettelyä ja ideoiden kehittelyä. Työskentelyssä 
korostuu käsillä tekemisen ja oivaltamisen ilo. Työtapojen ja 
materiaalien valintaa tehdään kestävän kehityksen ja 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Opetuksessa 
hyödynnetään runsaasti kierrätysmateriaaleja.  
 

6.4 Oppimisen arviointi käsityössä 
Oppimisen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä 
taiteenalan opinnoissa, ilmaisussa, taidoissa sekä ohjata häntä 
omien tavoitteiden asettamisessa. Oman tekemisen analysointi ja 
reflektointi tukee oppimisen syvenemistä. Arviointia tapahtuu koko 
prosessin ajan monipuolisin menetelmin. Oppimisen arviointi on 
jatkuvaa ja se sisältää erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä 

ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. Eri-ikäisten kanssa työskentelyn 
myötä tuetaan oppilaan vertaisoppimisen ja -arvioinnin taitojen 
kehittymistä.  Oppilas osaa hyödyntää omaa osaamistaan ja 
kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä osaa toimia ryhmän 
jäsenenä. Oppilasta perehdytetään käsityön arvioinnin periaatteisiin 
ja käytäntöihin.  
 
Käsityön yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet ovat opintojen 
tavoitteiden mukaisesti: taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri 
sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Oppilaalle annetaan palautetta 
kaikista asetetuista tavoitteista. Käytettävät arviointimenetelmät 
valitaan siten, että ne sopivat tavoitteiden saavuttamisen arviointiin 
ja käytettyihin opetusmenetelmiin. Monipuoliseen arviointiin 
sisältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja kuten itse- ja 
vertaisarviointia. Oppilas saa jatkuvaa sanallista palautetta 
opinnoistaan. Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta 
oppilaat voivat saada myös julkista 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 palveluissa. Oppilasta 
rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 
Arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa. Oppilaalle 
annettava palaute on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja 
jatkuvaa. Oppimisen arvioinnilla oppilasta kannustetaan 
osaamisensa laajentamiseen, soveltamiseen ja esittelemiseen. 
Käsityön yleisen oppimäärän teemaopintoihin sisältyy oppilaan 
kokoama esitys osaamisestaan, jossa on sanallista ja/tai kuvallista 
aineistoa sekä itsearviointia. Tämä esitys voidaan liittää oppilaan 
opintojensa päätteeksi mahdollisesti tekemään päättötyöhön.  
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Liite 1 
 

 
Etelä-Karjalan Kansalaisopiston   
KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN  
TAITEEN PERUSOPETUKSEN 
PÄÄTTÖTYÖOHJE 
 
EDELLYTYKSET PÄÄTTÖTYÖN SUORITTAMISELLE 
Oppilas voi suorittaa taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän päättötyön käsityön tai kuvataiteen saralta 
Taavetin koulun Käsityö/Kuvataide 4 -ryhmässä. Päättötyö on 
vapaaehtoinen ja se suoritetaan kevätlukukaudella 
teemaopintojen lopuksi. Taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, joista 
oppilaan tulee olla opiskellut 400 tuntia tehdäkseen 
päättötyön.  
 
PÄÄTTÖTYÖN TOTEUTUS 
Syyslukukauden lopulla tai kevätlukukauden alussa päättötyö 
suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Yhdessä opettajan 
kanssa määritellään tavoitteet, joihin työssä pyritään. 
Päättötyö toteutetaan tekniikalla, joka kertoo oppilaan 
vahvuuksista ja ilmaisuvoimasta. Se voi olla esimerkiksi 
tekniikka, josta oppilas pitää eniten tai jonka hän kokee 

osaavansa parhaiten. Päättötyö sisältää 1-3 työn sarjan 
tekniikasta riippuen (kuvataide/käsityö) sekä kirjallisen 
portfolio-osuuden. Portfolio eli työselostus on oman 
työskentelyn ja oppimisen dokumentointiväline. Sen tulee olla 
vähintään 5 sivua pitkä sisältäen kuvia ja pohdintoja 
työskentelystä. Portfoliota voi tehdä tunnilla sekä halutessaan 
itsenäisesti kotona (oppituntien ulkopuoleinen aika), jolloin 
opettajalle lähetetään sähköpostitse tietoa kirjoituksen 
etenemisestä osoitteeseen tiinalotta.sarmola@gmail.com. 
 
PORTFOLION SISÄLTÖ 
Kansisivu: Sisältää kuvan/kuvat valmiista työstä. Kanteen 
kirjoitetaan päättötyön nimi, oma nimi, oppilaitos, 
valmistumisvuosi, päivämäärä ja opettaja. (1 sivu) 
Johdanto: Kerrotaan päättötyön tekniikasta ja aiheesta. 
Perustellaan miksi on valittu kyseinen tekniikka ja aihepiiri.  
(1 sivu) 
Työskentely: Sisältää kuvan/kuvia työskentelyvaiheista, 
luonnoksista yms. Kerrotaan miten työnteko eteni, mitä 
ongelmia tuli vastaan, miten ne ratkaistiin ja miten opettaja 
auttoi työskentelyssä. (2 sivua) 
Pohdintaa ja itsearviointi: Kerrotaan millaiseksi oppilas koki 
töiden tekemisen, missä hän koki onnistuneensa ja mitä hän 
tekisi toisin, jos nyt aloittaisi töiden teon uudelleen. Mikä oli 
hauskinta, mikä hankalinta ja mitä oppilas oppi 
työskentelystä. (1 sivu) 
Opettaja tulostaa oppilaan tekemän portfolion.  
 
PÄÄTTÖTYÖN ARVIOINTI 
Päättötyön arvioi ryhmän opettaja. Arvioinnin tavoitteena on 
tukea ja kannustaa nuoren kuvataiteen harrastusta, oppimista 
ja oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä sekä kehittää 
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edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi kohdistuu sekä 
oppimisprosessiin että lopputuloksiin. Arvioinnissa 
keskitytään töiden eheyteen, tekniseen osaamiseen ja 
ilmaisuun. Päättötyön kirjallinen osuus, portfolio, voi nostaa 
arvosanaa, mutta ei laskea sitä. Pääpaino arvioinnissa on 
oppilaan taiteellisessa tuotoksessa. Oma opettaja arvioi 
oppilaan kehitystä suhteessa oppilaan aiempiin töihin. 
Päättötyön tekijöille annetaan päättötyönteko-ohje ja tiedot 
arviointiasteikosta.  
 
Päättötyö arvioidaan asteikolla 5-1. Numeroarvioinnin lisäksi 
päättötyöstä annetaan sanallinen arviointi. Arvosanojen 
perusteet on määritelty arvosanoille erinomainen (5), hyvä (3) 
ja hyväksytty (1). Arvosanat kiitettävä (4) ja tyydyttävä (2) 
sijoittuvat niiden väliin. 
 
Erinomainen (5) 
Teos: Teos on vaikuttava ja kiinnostava taiteellinen 
kokonaisuus. Tekijän tavoitteet välittyvät erinomaisesti. 
Teoksesta välittyy luova ja itsenäinen kuvallinen ajattelu. 
Tekijä hallitsee käyttämänsä materiaalit ja tekniikat 
erinomaisesti. Ilmaisu palvelee valittua sisältöä. 
Portfolio: Oppilas kertoo tavoitteistaan ja näkökulmistaan 
selkeästi ja informatiivisesti. Oppilas kuvailee ja jäsentää 
työskentelyprosessiaan erinomaisesti. Oppilas hyödyntää 
työpäiväkirjaa tarkoituksenmukaisesti sekä perustelee 
visuaaliset ratkaisunsa erinomaisesti. Hän käyttää taiteen 
käsitteitä ja liittää teoksensa taiteen kenttään. Portfolion 
visuaalinen asu on harkittu. 
Itsearviointi: Oppilas arvioi päättötyönsä kokonaisuutta 
kattavasti ja realistisesti. Oppilas arvioi päättötyöprosessia ja 

oppimistaan monipuolisesti. Oppilas hyödyntää ohjauksessa 
annettua tukea ja palautetta erinomaisesti. 
 
Hyvä (3) 
Teos: Teos on kiinnostava taiteellinen kokonaisuus. Tekijän 
tavoitteet välittyvät hyvin. Teoksesta välittyy hyvä kuvallinen 
ajattelu ja ilmaisu. Tekijä hallitsee käyttämänsä materiaalit ja 
tekniikat sujuvasti. 
Portfolio: Oppilas kuvailee työskentelyprosessiaan hyvin. 
Oppilas hyödyntää työpäiväkirjaansa, kertoo visuaalisista 
valinnoistaan ja saamistaan taiteellisista vaikutteista. 
Itsearviointi: Oppilas arvioi päättötyön kokonaisuutta melko 
realistisesti. Hän arvioi omaa oppimistaan jonkin verran. 
Oppilas hyödyntää ohjauksessa annettua tukea ja palautetta. 
 
Hyväksytty (1) 
Teos: Teos on suppea taiteellinen kokonaisuus. Tekijän 
tavoitteet eivät välity ja kuvailmaisussa on puutteita. Tekijä ei 
hallitse käyttämiään materiaaleja ja tekniikoita riittävästi. 
Portfolio: Oppilas kertoo tavoitteistaan, teoksen 
suunnittelusta ja toteutuksesta niukasti. Oppilas hyödyntää 
työpäiväkirjaansa vähän. 
Itsearviointi: Oppilas arvioi päättötyötään ja oppimistaan 
niukasti. Oppilas ei hyödynnä ohjauksessa annettua tukea ja 
palautetta. 
 
Päättötyön on oltava valmis huhtikuun alkuun mennessä. 
Päättötyö laitetaan esille EKKOn Taiteen perusopetuksen 
kevätnäyttelyyn.              


