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TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

KOULUN NIMI JA TOIMINTA-AJATUS

Koulun nimi on Kuvataide- ja käsityökoulu Emil. 
Nimi viittaa kuvanveistäjä ja taiteilija Emil Wickströ-
miin (1864-1942), joka asui ja vaikutti Valkeakoskel-
la. Wickström on yksi Suomen taidehistorian mer-
kittävistä kuvanveistäjistä. 

Kuvataide- ja käsityökoulu Emil on visuaalisten 
taiteiden oppilaitos, jossa annetaan taiteen perus-
opetuslain mukaista kuvataiteen ja käsityön ope-
tusta. 

Kuvataide- ja käsityökoulu Emil on yhdistävä nimi 
oppilaitoskokonaisuudelle, johon kuuluvat Valkea-
kosken kuvataidekoulu, Valkeakoski-opiston käsi-
työkoulu ja Valkeakoski-opiston käsityön taiteen 
perusopetus Akaassa (käsityökoulu Silmu) sekä ku-
vataiteen taiteen perusopetus Kangasalla (kuvatai-
dekoulu Siluetti) ja Pälkäneellä.

Valkeakoskella kuvataiteen ja käsityön opetus pe-
rustuu Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin 
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ope-
tussuunnitelman perusteisiin. 

Akaassa, Kangasalla ja Pälkäneellä opetus poh-
jautuu Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamiin 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän pe-
rusteisiin. Opetustarjonta Kangasalla ja Pälkäneellä 
on kuvataide, Akaassa käsityö. Opetusta tarjotaan 
kunkin kunnan sisällä kyseisen kunnan lapsille ja 
nuorille.

Tämä opetussuunnitelma koskee Kuvataide- ja kä-
sityökoulu Emilin Akaassa, Kangasalla ja Pälkäneel-
lä annettavaa yleisen oppimäärän mukaista kuva-
taiteen tai käsityön opetusta. 

TOIMINNAN TARKOITUS

Taiteen perusopetuksen tarkoitus on laajentaa pe-

ruskoulun antamaa taidekasvatusta. Taiteen perus-
opetus on oma koulumuotonsa, josta säädetään 
laissa taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Taiteen perusopetus tarjoaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuuden pitkäjänteiseen ja yksilölliset edel-
lytykset huomioivaan oppimiseen oppilaalle itsel-
leen merkityksellisen taiteenlajin parissa. Opetus 
etenee tavoitteellisesti ja vaiheittain oppilaiden iän 
ja edellytysten mukaisesti. Taiteen perusopetuksen 
keskeisenä tehtävänä on tukea elämyksellisesti ja 
kannustavasti oppilaan taidesuhteen kehittymis-
tä sekä rohkaista häntä elinikäiseen hyvinvointia 
edistävään taiteen harrastamiseen. Taiteen perus-
opetus rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen kei-
noin.

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin opetus antaa 
mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti kuvail-
maisuun ja käsityöilmaisuun. Kuvataiteen ja kä-
sityön yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat in-
nostavia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja 
kokemiseen sekä taiteesta nauttimiseen. Oppilaat 
kokeilevat ja harjoittelevat taiteen ilmaisukeinoja 
moniaistisesti. Opinnoissa kehittyvä monilukutai-
to tukee oppilaan kriittistä ajattelua ja oppimisen 
taitoja. Taideopetus antaa valmiuksia ilmaista itseä, 
tukee oppilaan identiteetin rakentumista ja kehit-
tää luovuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kulttuurinen 
ja yhteiskunnallinen osallisuus vahvistuu taideope-
tuksen tarjoaman tietojen, taitojen ja kokemusten 
myötä. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen 
merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.

Taiteen perusopetuksen koulujen tehtävä on toi-
mia taideopetuksen ja taidekasvatuksen kehittä-
jänä ja edistäjänä oman taidelajinsa kentällä. Täs-
säkin tehtävässä keskeistä on taidekasvatuksen 
keinoin vaikuttaa lasten ja nuorten osallisuuden, 
osaamisen ja hyvinvoinnin kasvuun.

Kuvataide- ja käsityökoulu luo paikallista lasten- ja 
nuortenkulttuuria.
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ARVOPERUSTA 

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin kaikkien yksiköi-
den toiminnassa pidetään tärkeinä seuraavia arvo-
ja ja tavoitteita:

Taideopetuksen arvoperusta: 

• ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
• sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen kestävä 

kehitys
• taiteen ja kulttuurien moninaisuus
• vuorovaikutus, osallisuus ja vaikuttaminen
• hyvinvointi ja elämän merkityksellisyys 
• Ihmisen arvokkuus, ainutlaatuisuus ja kunnioi-

tus  yksilönä ja yhteisön jäsenenä
• taiteen vapaus perusoikeutena

Kuvataide- ja käsityökoulun opetus perustuu kä-
sitykseen ihmisestä, joka ainutlaatuisena yksilönä 

ja yhteisön jäsenenä vaikuttaa aktiivisesti omaan 
elämäänsä, rakentaa maailmankuvaansa omien 
kokemustensa ja kulttuuriperinnön pohjalta sekä 
kehittää sitä edelleen vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa.

Taiteen perusopetus arvostaa oppilaan kokonais-
valtaista kehitystä, vastuullista omatoimisuutta ja 
luovuutta. Ilmaistessaan itseään taiteen keinoin 
oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja 
ympäristöään. 

Taideopetus kannustaa tulkitsemaan ja pohtimaan 
kulttuurisesti moninaista ja moniarvoista todelli-
suutta taiteen keinoin. Opetus tukee ihmisenä kas-
vamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. 

Taideopetuksen eettiset, esteettiset ja ekologiset 
sisällöt ohjaavat pohtimaan, arvioimaan ja tiedos-
tamaan itselle merkityksellisiä elämän sisältöjä ja 
ilmaisemaan niitä visuaalisin keinoin.

OPPIMISKÄSITYS

Oppilaslähtöisyys ja vuorovaikutus

Kuvataide- ja käsityökoulussa oppiminen käsite-
tään kokonaisvaltaisena ja vuorovaikutteisena pro-
sessina, jossa oppilas on aktiivinen toimija.  Oppi-
miskäsitys pohjautuu arvoon, jossa lapsi ja nuori 
nähdään ainutlaatuisena yksilönä, jolla on oma 
kokemus- ja elämysmaailmansa. Kuvataiteen ja kä-
sityön alueilla tieto, taito ja tunne syntyvät oppilaan 
omien kokemusten, moniaististen havaintojen ja 
oman työskentelyn kautta. Koska opetus on ryhmä-
opetusta, opitaan myös vuorovaikutuksessa muilta. 
Oppilaslähtöisen opetuksen ja taiteellisen toimin-
nan kantavana voimana on tekemisen ja luomisen 
ilo, jotka edesauttavat kehittämään osaamista. 

Opetuksessa keskeistä on oppilaan kohtaaminen. 
Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen 
antaminen ja saaminen ovat oleellinen osa oppi-
mista edistävää vuorovaikutusta. Oppilasta ohja-

taan oppimaan, löytämään ratkaisuja ja ymmärtä-
mään, että tutkiminen ja harjoittelu ovat taitojen 
oppimisen kannalta merkityksellistä. Oppimista tu-
etaan ja oppimismotivaatiota vahvistetaan. 

Tutkiva oppiminen

Kuvataide- ja käsityökoulun opetuksessa tarjotaan 
mahdollisuuksia kokeiluun, havaintojen tekemi-
seen ja keksimiseen. Taideopetuksessa oppilasta 
ohjataan tutkivaan ja toiminnalliseen oppimiseen 
sekä yksin että ryhmässä. Tavoitteena on, että op-
pilas pyrkii työskentelyssään aktiivisesti tekemään 
ratkaisuja, käsittelemään tietoa ja muodostamaan 
käsityksiä eri ilmiöistä. Oppilasta kannustetaan 
rohkeuteen oppimisprosessissaan. Opettajan teh-
tävänä on edistää ja kannatella erilaisten oppijoi-
den erilaisia oppimisprosesseja. Uudet kokemukset 
muokkaavat ja syventävät jo olemassa olevia tietoa 
ja taitoja.
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Mielikuvituksen ja luovuuden tukeminen

Mielikuvitus on tärkeä tekijä niin taiteessa kuin 
leikissäkin. Kuvataide- ja käsityökoulussa mieliku-
vitusta kehitetään ja sille annetaan virikkeitä. Op-
pilaita ohjataan havainnoimaan visuaalista ympä-
ristöä, jota käsitellään osana aineellista ja henkistä 
todellisuutta. Luovat prosessit kehittävät oppilaan 
kykyä järkeillä, ratkaista ongelmia, kykyä tehdä 
vertailuja ja itsenäisiä päätöksiä.  Lisäksi ajattelu ja 
erilaisten yhteyksien ymmärtäminen kehittyvät ak-
tiivisen näkemisen ja havainnoimisen harjoittelun 
myötä.

Visuaalisissa taiteissa ajatukset, tieto, tunteet, ha-
vainnot, toiveet ja muistot saatetaan näkyvään 
muotoon. Muoto annetaan erilaisten materiaalien 
ja tekniikoiden avulla. Vähitellen tässä prosessissa 
kehittyvät visuaalisen ilmaisun taidot. 

Sekä taiteen opettaminen, että taiteen tekeminen 
ovat luonteeltaan uutta luovaa. Taiteen tekemi-
nen edellyttää vapaata ilmapiiriä, jossa uskalletaan 
kokeilla ja leikitellä, välillä epäonnistuakin ja jos-
sa osataan arvostaa omaa ja muiden tekemistä ja 
teoksia. 

Oppimisen syventyminen

Oppimisen tarkoitus on, että osaaminen vahvistuu 
opintojen edetessä. Työskentelyssä tavoitellaan jo 
saavutettujen taitojen laajentamista ja soveltamis-
ta. Taiteellisessa oppimisprosessissa ohjaavan pa-
lautteen anto on merkityksellistä. Palautetta anne-
taan siitä, miten työskentely alkaa, miten se etenee 

ja valmiista työstä. Oppimisessa on merkityksellis-
tä, että oppilas oppii asettamaan itselleen tavoit-
teita ja ottamaan niistä vastuuta. Oppilastuntemus, 
erilaiset taidekäsitykset ja opettajan taiteellinen ja 
pedagoginen osaaminen ovat opettajan työkaluja, 
kun hän ohjaa oppilasta saavuttamaan erilaisia ta-
voitteita kannustavan palautteen avulla.

Hyvinvointi ja oppimisen ilo

Oppiminen ja taiteen tekeminen saavat aikaan 
iloa, tyydytystä ja henkistä hyvinvointia. Kun op-
pilas kokee onnistuvansa, se vahvistaa hänen mo-
tivaatiotaan ja oppimisen kokemus tuottaa tyy-
tyväisyyttä. Kun taas koetaan vastoinkäymisiä tai 
epäonnistumisia, opettajan ohjaava tuki on tärkeä 
osa oppimisprosessia. Toisinaan oppiminen vaatii 
suuria ponnisteluja, vaivannäköä ja aikaa, mutta 
kuvataide- ja käsityökoulussa opitaan, että se kan-
nattaa. 

Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä 
kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista. 
Tavoitteena on, että lapsille ja nuorille muodostuu 
opintojen edetessä hyvä taidesuhde ja että hänen 
kulttuurinen osallisuuden kokemuksensa kasvaa.

Taiteiden ja tieteiden välisyys

Taidekasvatuksessa arvostetaan taiteen merkitystä 
oppimisen ja tietämisen lähteenä ja välineenä. Tai-
teiden ja tieteiden välinen vuoropuhelu on läsnä 
myös oppimisessa.  Sekä kuvataiteen että käsityön 
oppimisprosesseihin kytkeytyy monialaista oppi-
mista eri taiteiden ja tieteiden osa-alueilta.
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OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristö tarkoittaa fyysistä, henkistä ja 
sosiaalista tilaa, jossa oppiminen tapahtuu. Mo-
nipuolisten oppimisympäristöjen kuten erilaisten 
tilojen, paikkojen, yhteisöjen ja käytänteiden tar-
koituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa 
heidät oppimiseen.

Oppimisympäristö taideopetuksessa käsitetään 
laajasti. Ympäristöä on kaikki se, mikä meitä ympä-
röi, rakennettu ja luonnonympäristö kokonaisuu-
dessaan, mikro- ja makrokosmokset, sosiaalinen 
ympäristö ja esine- ja mediaympäristö. Luokkatilan 
lisäksi oppilaiden oma elinpiiri ja ympäröivä yhtei-
sö ovat oppimisympäristöjä. Ihmisen kokemukses-
sa ympäristö on täynnä tapahtumia, muutoksia ja 
näkyviä tai näkymättömiä prosesseja.

Fyysinen oppimisympäristö

Oppimisympäristö suunnitellaan ensisijaisesti ku-
vataiteen ja käsityön toiminnan vaatimuksia vas-
taavaksi. Eri kuvataiteen tai käsityön tekniikat ja 
menetelmät vaativat asianmukaiset tilat, joissa 
myös työturvallisuus on huomioitu.

Opetuksessa käytetään hyvin monenlaisia välineitä 
ja materiaaleja, joiden säilyttämiseen ja käsittelyyn 
tarvitaan riittävästi tilaa. Lisäksi, jotta erilaisia ope-
tusmetodeja voitaisiin käyttää, opetustilojen tulee 
olla muunneltavissa erilaisia työtapoja vaativiin 
työskentelymenetelmiin. Eri työvaiheissa olevien 
oppilastöiden säilytystilojen tulee myös olla asialli-
set vaatimukset täyttäviä. 

Kuvataiteen ja käsityön opetuksessa käytetään 
opetussuunnitelman tavoitteiden ja sisältö-jen 
mukaisia laadukkaita materiaaleja ja työvälineitä. 
Työvälineiden ja materiaalien valinnassa otetaan 
huomioon työ-, tuote- ja ympäristöturvallisuus. 

Koulun ja luokkatilan lisäksi luonto ja rakennettu 

ympäristö sekä virtuaalinen ympäristö kuuluvat 
oppimisen fyysiseen ympäristöön. Mediaympäris-
tön jatkuva kehittyminen tarjoaa uusia ulottuvuuk-
sia taideopetukselle. Tieto- ja viestintäteknologiaa 
sekä verkkoympäristöjä hyödynnetään opiskelussa 
mahdollisuuksien mukaan ja ne ovat osa fyysistä 
oppimisympäristöä. 

Hyvä oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia 
monenlaiseen yhteiseen työskentelyyn ja koko 
opintoryhmän samanaikaiseen toimintaan; toi-
saalta oppimisympäristössä tulee olla myös tilaa 
omaan rauhaan ja yksin työskentelyyn.

Henkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö

Oppimisympäristöön vaikuttavat pedagogia, ope-
tuskäytännöt ja -menetelmät, sosiaaliset suhteet ja 
vuorovaikutus 

Kuvataiteen ja käsityön opetuksessa ryhmän oppi-
misilmapiiri pyritään luomaan oppilaan kasvua ja 
luovuutta tukevaksi. Hyvä oppimisen ilmapiiri on 
avoin, turvallinen ja kannustava ja edellyttää oppi-
laan aitoa kohtaamista sekä kasvatuksellisesti välit-
tävää vuorovaikutusta. Taideopetuksessa opettajat 
kiinnittävät erityistä huomiota taitoonsa kohdata 
oppilas. Erilaisia persoonallisuuksia ymmärtävä il-
mapiiri vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja auttaa 
heitä elämäntaidoissa.

Taide on myös vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen 
väline. Kuvataiteen ja käsityön tehtävien avulla 
opetellaan tekemään omia ajatuksia visuaalisesti 
näkyviksi.

Oppimisympäristössä tapahtuu yhteistyötä oppi-
laiden vanhempien kanssa palautteen, arvioinnin 
ja toiminnan kehittämiseksi.
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TYÖTAVAT KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN OPETUKSESSA

Kuvataiteen ja käsityön opetussisältöjen ja -mene-
telmien kehittäminen on opettajien työtä. Taide-
opettajan työ on olemukseltaan tutkivaa ja luovaa 
aivan kuten taiteilijan työkin. Opettaja tulkitsee 
koulun opetussuunnitelmaa ja soveltaa sitä omil-
le opintoryhmilleen. Opettaja toimii yhteistyössä 
muiden opettajien ja koulun rehtorin kanssa. He 
ovat työryhmä, joka yhteisen suunnittelun, keskus-
telun, pohtimisen ja arvioinnin avulla myös uudis-
taa paitsi opetusmenetelmiä myös opetussuunni-
telmaa. Rehtorin ja opettajien työhön kuuluu ajan, 
yhteiskunnan, taideilmiöiden sekä lasten ja nuor-
ten kiinnostusten kohteiden aktiivinen seuraami-
nen. Opetus on uutta luovaa, ja taidekasvatukselli-
set haasteet pyritään huomioimaan opetuksessa ja 
koulun kehittämisessä.

Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia op-
pimisympäristöjä, teknologioita ja media-välineitä. 
Työtapojen monipuolisuutta edistetään hyödyntä-
mällä kulttuuripalveluja sekä erilaisia verkostoja ja 
toimijoita.

Kuvataide- ja käsityökoulussa käytetään monenlai-
sia työtapoja:

• toiminnallinen ja tutkiva oppiminen, harjoituk-
set luonnokset

• elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen, 
erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämi-
nen (esimerkiksi retket, taidenäyttelykäynnit, 
vierailut)

• pitkäjänteinen teemallinen työskentely erilais-
ten sisältöjen äärellä

• yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kasvattavat 
työtavat esim. projektityöskentely, näyttely- ja 
tapahtuma toiminta

• yksilö- ja ryhmätyöskentely
• havainnollistava opetus 
• taiteen vastaanottamisenharjoitukset kuten  

taidekuvien ja taideteosten äärellä oleminen
• yhteisötaiteelliset menetelmät ja yhteistyö  

sidosryhmien kanssa
• improvisaatio ja sattuman hyödyntäminen
• itse- ja vertaisarviointi
 
Erilaiset työskentely- ja lähestymistavat tukevat 
toisiaan. Oppijaa ohjataan löytämään hänelle sopi-

via työskentelytapoja ja hänelle tarjotaan mahdol-
lisuuksia monipuolisten materiaalien ja työtapojen 
avulla löytää persoonallinen tapa ilmaista itseään.

Työtavat valitaan siten, että ne tukevat oppilaiden 
kasvua ja oppimistavoitteisiin pääsyä. Erilaiset työ-
tavat voivat harjaannuttaa esimerkiksi keskittymis-
kykyä, pitkäjänteisyyttä, herkkyyttä, eläytymisky-
kyä, oma-aloitteisuutta, vastuuta, itseluottamusta 
sekä sosiaalisia taitoja sen lisäksi, että opetellaan 
jotakin kuvataiteen tai käsityön taitoa. Tärkeää on 
myös oppia arvostamaan ryhmän muita jäseniä 
sekä omaa ja muiden oppimista.

Taideopetuksessa opetuksen kohteena ovat sekä 
taiteen tekeminen, että taiteen vastaanottaminen. 
Oppilaan taidekäsitys rakentuu hänen kokemus-
maailmansa myötä. Siksi monipuolisten ja erilais-
ten taidekokemusten tarjoaminen oppilaille on 
tärkeää.

Jokainen kuvataiteen ja käsityön ilmaisumuoto 
tai tekniikka vaatii erilaisia työtapoja ja työskente-
lymuotoja. Yleisen oppimäärän opetussuunnitel-
maan perustuvassa taideopetuksessa kuvataiteen 
ja käsityön osa-alueita ei voida tutkia ja kokeilla 
yhtä monipuolisesti ja syvällisesti kuin laajassa op-
pimäärässä, koska oppimäärä on huomattavasti 
suppeampi. Siksi on erityisen tärkeää, että erilais-
ta kuvataiteen ja käsityön alueista pyritään löytä-
mään toisiinsa integroituvia osa-alueita. 

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat 
vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, toisil-
ta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. 
Opetuksen teemoja ja tehtävien aiheita valittaes-
sa otetaan huomioon oppilaiden kokemuspiiri, se 
maailma, jossa lapset ja nuoret elävät omaa arki-
päiväänsä. Opetuksessa korostuu vuorovaikutus, 
joka mahdollistaa myös ilmiöiden laajan ja avoi-
men tarkastelun.

Opetuksessa hyödynnetään perinteisten taideope-
tuksen menetelmien lisäksi kokeellisuutta esimer-
kiksi materiaalien, tekniikoiden ja työmenetelmien 
valinnoissa. Kaikkea opetusta läpäisee taidehisto-
riaan ja nykytaiteeseen tutustuminen. Yksilöllisen 
työskentelyn lisäksi opetus ohjaa oppilaita yhtei-
söllisen ja osallistuvan taiteen tekemiseen. Oppi-
laalle tarjotaan monipuolisesti erilaisia kuvataiteen 
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ja/tai käsityön keinoja ilmaista itseään ja häntä oh-
jataan soveltamaan niitä luovasti omassa tekemi-
sessään.

Kuvataide- ja käsityökoulussa opettamisen ja oppi-
misen prosessi ovat yhtä tärkeitä kuin työskentelyn 
kuluessa syntyvä konkreettinen lopputulos: kuva 
tai teos.

TOIMINTAKULTTUURI

Toimintakulttuuri on ajan myötä muotoutuva 
yhteisön tapa toimia. 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun 
toimintakulttuuri muodostuu normien tulkinnasta, 
vakiintuneista ja uusista käytännöistä sekä toimin-
tatavoista, joissa vaikuttavat niin tiedostetut kuin 
tiedostamattomatkin tekijät.

Kuvataide- ja käsityökoulun toimintakulttuuria 
muokkaavat useat eri osatekijät:

• Kuvataide- ja käsityökoulun perustehtävää 
ohjaavat laki taiteen perusopetuksesta sekä 
Opetushallituksen ja opetuksen järjestäjän 
säädökset, ohjeet ja toimintatavoitteet, jotka 
vaikuttavat koulun hallintoon, toimintaan ja 
työyhteisöön. 

• Kuvataide- ja käsityökoulun toimintakulttuu-
riin vaikuttavat koulun perinteet sekä jatkuva 
aktiivinen kehittämistyö. Toimintakulttuurin 
muodostumiseen ovat vaikuttaneet esimerkik-
si taideopetuksen ominaispiirteet, pedagogiik-
ka sekä henkilökunnan ammattiosaaminen ja 
muuttuvat toimintaympäristöt. 

• Emilin toimintakulttuuria muokkaa myös mo-
nitasoinen vuorovaikutus erilaisten yhteistyö-
verkostojen, asiakkaiden ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa.

• Koulun johtamisen tehtävänä on luoda raken-
teet kehittämistyölle. Koulun toiminnan kehit-
tämisestä opetussuunnitelmassa on oma kap-
paleensa: Toiminnan jatkuva kehittäminen.

TAIDEOPETUSTA EDISTÄVÄ TOIMINTAKULTTUURI

Kuvataide- ja käsityökoulussa tavoitellaan toimin-
takulttuuria, joka edistää taiteen perusopetuk-
sen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen 
mukaisen laadukkaan opetuksen toteuttamista. 
Kuvataide- ja käsityökoulun tavoitteena on luoda 
oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia edistävää 
toimintakulttuuria, jonka lähtökohtana on yhtei-
sön jäsenten kokemus yhdessä toimimisesta ja 
avoimesta vuorovaikutuksesta.

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia osateki-
jöitä ovat:

Oppiva ja luova yhteisö

• Oppivassa ja luovassa yhteisössä jaetaan osaa-
mista, ammattitaitoa, ideoita sekä tuetaan yh-
dessä asetettujen päämäärien toteutumista. 

• Yhteisön jäsenet arvioivat säännöllisesti omaa 
työtään ja kehittävät sitä. Tavoitteena on laa-
dukas opetus ja toimivat käytänteet.

• Toimintakulttuurissa korostuu luovuutta ja 
innovatiivisuutta tukeva vuorovaikutus. Yh-
teisössä annetaan rakentavaa ja kannustavaa 
palautetta. Keskusteleva toimintakulttuuri kas-
vattaa yhteisöllisyyttä ja sitoutumista.

• Yhteisössä arvostetaan työhön sitoutumista, 
pitkäjänteistä harjoittelua, oppimisen moninai-
suutta ja työn loppuunsaattamista. Kannusta-
vassa ilmapiirissä myös epäonnistumisen kaut-
ta oppiminen on arvokasta.
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Monipuoliset työskentelytavat 

• Erilaiset työtavat rikastavat taideopetuksen toi-
mintakulttuuria. Opetuksessa hyödynnetään 
erilaisia työskentely- ja oppimisympäristöjä. 

• Koulussa on mahdollista kehittää uusia työta-
poja, toimintamalleja ja opetussisältöjä sekä 
hyödyntää modernia teknologiaa. Opetukses-
sa huomioidaan lasten ja nuorten kokemukset 
ja kiinnostuksen kohteet ottamalla huomioon 
sukupuolen, kasvun, kehityksen ja oppimisen 
erot. 

• Vuorovaikutus, osallisuus ja vaikuttaminen

• Toimintakulttuurin lähtökohtana on yhdessä 
tekeminen ja kokemus osallisuudesta.

• Yhteisössä jaetaan vastuuta ja sitoudutaan 
yhteisiin tavoitteisiin. Oppilaita ohjataan osal-
listumaan omaa oppimistaan koskevaan suun-
nitteluun ja ottamaan kasvavasti vastuuta 
opinnoistaan. 

• Työyhteisö on verkostoitunut ja osallistuu toi-
mintaan erilaissa ryhmissä ja yhteisöissä. Kou-
lussa tehdään yhteistyötä eri tavoin koulun 
sisällä ja erilaisten sidosryhmien kanssa pai-
kallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
Yhteisön toiminnan vaikuttavuus ulottuu myös 
sen ulkopuolelle. 

• Taideopetuksessa opetellaan sosiaalista ja vi-
suaalista vuorovaikutusta sekä ymmärretään 
taiteen mahdollisuudet vaikuttajana, arvojen 
ja ajatusten välittäjänä.

Hyvinvointi ja turvallinen työskentely-ympäristö

• Kuvataide- ja käsityökoulussa oppimis- ja 
työskentely-ympäristöksi käsitetään fyysinen, 
sosiaalinen ja henkinen ympäristö sekä kuva-
media. Turvallisessa ja innostavassa oppimis-
ympäristössä oppilas saa tukea kasvuun lap-
sesta nuoreksi. 

• Toiminnassa huomioidaan työturvallisuus-

näkökulmat kuten turvalliset tilat, välineet ja 
työtavat.

• Toiminnassa kunnioitetaan taiteen perusope-
tuksen arvoja tasa-arvosta, oikeudenmukai-
suudesta ja yhdenvertaisuudesta. 

• Yhteisön toiminta tukee hyvinvointia, ja myös 
myötätuntoa muita kohtaan. Lapsen kasvua 
tuetaan taiteen keinoin vahvistamalla itseil-
maisua, itsetuntoa sekä kykyä käyttää mieliku-
vitusta. 

Tulevaisuuteen suuntautuminen 

• Yhteisön toiminta edistää sosiaalista, kulttuu-
rista ja ekologista kestävää kehitystä sekä tai-
teen ja kulttuurien monimuotoisuutta. 

• Kuvataide- ja käsityökoulun toimintakulttuu-
rissa pidetään tärkeänä kiinnostusta lasten ja 
nuorten maailmaa kohtaan. Taideopetus ra-
kentaa lapsen ja nuoren laaja-alaista osaamis-
ta, ohjaa taiteen tekemiseen ja siitä nauttimi-
seen. Yhteisö tukee lapsen ja nuoren kasvua 
oman elämänsä ja yhteisön vaikuttajaksi. 

• Opetuksen kehittämisessä pyritään huomioi-
maan tulevaisuuden osaamisen tarpeet.  Tu-
levaisuuden rakentamiseen suuntaudutaan 
innovatiivisesti ja luovasti.

Sujuvat arjen toimintakäytänteet

• Arjen toimintakulttuurissa on toimivat käy-
tänteet ja rakenteet, joita arvioidaan ja kehite-
tään yhteistyössä.

• Työyhteisössä perustehtävät, vastuut ja peli-
säännöt ovat selkeitä. Yhteisön jäsenet ovat 
tietoisia toimintaa koskevista säädöksistä, oh-
jeista ja käytänteistä. Yhteisössä varmistetaan 
hyvä tiedonkulku.

• Jokainen työyhteisön jäsen edistää omal-
ta osaltaan toimintakulttuurin ja opetus-
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toiminnan kehittämistyötä.

• Toiminta on tavoitteellista ja sitä suunnitellaan 
lukuvuosittain ja pidemmällä aikavälillä. Toi-
minnassa pyritään ennakoitavuuteen ja kiireet-
tömyyteen. 

OPETUSJÄRJESTELYT OSANA TOIMINTAKULTTUURIA

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilissä toimivat rehto-
ri, riittävä määrä päätoimisia opettajia, tuntiopetta-
jia, sekä muuta tarvittavaa henkilökuntaa (laki tai-
teen perusopetuksesta 9 §). Rehtorin ja opettajien 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. 
Akaan, Kangasalan ja Pälkäneen opetus on pää-
asiassa tuntiopetusta.

Kuvataide- ja käsityökoulussa yleisen oppimää-
rän mukaista opetusta järjestetään vuosittain 30 
opintoviikkoa. Opetusta on pääasiassa arkipäivisin 
iltapäivisin ja iltaisin, mutta toimintaa voi olla myös 
viikonloppuisin, ja muina aikoina. Koulun järjes-
tämään toimintaan voi kuuluu oppituntien lisäksi 
lyhytkursseja, näyttelyitä, retkiä, opintomatkoja, 
projekteja, tapahtumia, koulutusta sekä muuta tai-
dekasvatuksellista toimintaa Akaan, Kangasalan ja 
Pälkäneen toimipisteiden resurssien mukaisesti. 
Toiminnan suunnittelu ja organisointi edellyttä-
vät henkilökunnan kokous- ja seminaaritoimintaa. 
Opetustoiminta edellyttää aikaa ja tilaa opetuksen 
suunnittelulle ja opetusjärjestelyille.

Opetus tarjotaan ryhmäopetuksena. Ryhmäkoos-
sa huomioidaan opetustilojen koko, materiaalien 
ja välineiden käytettävyys sekä oppilaiden ikä ja 

erityistarpeet sekä pedagogiset perusteet, kuten 
monipuolisten työtapojen ja yksilöllisen opetuk-
sen mahdollisuudet. Kuvataide- ja käsityökoulun 
opintokokonaisuudet ovat laaja-alaisia, mikä mah-
dollistaa opetuksen joustavuuden ja pitkäjänteisen 
työskentelyn.

Kuvataide- ja käsityökoulun opinnot etenevät ylei-
sen oppimäärän opinnoissa yhteisistä opinnoista 
teemaopintoihin. Opetus on vuodesta toiseen jat-
kuvaa ja oppilas siirtyy opetussuunnitelman mu-
kaisesti opintokokonaisuudesta seuraavaan, kun-
nes saa yleisen oppimäärän päättötodistuksen. 

Oppilaitoksen opetusjärjestelyistä vastaa koulun 
rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa. Koulun 
laajemmat opetusteemat ja sisällöt suunnitellaan 
yhteistyönä. Kukin opettaja on vastuussa ryhmien-
sä opetuksen sisällöistä ja opetussuunnitelman 
toteuttamisesta omassa opetuksessaan. Näyttelyt 
rakennetaan opettajien yhteistyönä. 

Kuvataide- ja käsityökoulussa hyödynnetään laa-
ja-alaisesti opettajien eri osaamisalueita koulun 
toiminnan ja opetussisältöjen kehittämistyössä.

Opetus järjestetään siten, että opetussuunnitel-
massa esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja että 
oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaa-
lien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja 
hallinta kehittyvät. Oppilasta ohjataan laadukkai-
den tuotteiden luomiseen ja kestävän kehityksen 
mukaisiin ratkaisuihin.

Akaan, Kangasalan kaupunki ja Pälkäneen kunta 
huolehtivat Kuvataide- ja käsityökoulun toimitila-
järjestelyistä omalla alueellaan.
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OPINTOJEN RAKENNE YKSIKÖITTÄIN

AKAA: KÄSITYÖ 

Akaassa, käsityökoulu Silmussa, voi opiskella käsi-
työn yleisen oppimäärän opinnot.

KÄSITYÖKOULUN SILMUN OPINTOJEN RAKENNE

Varhaisiän opinnot
Silmun varhaisiän opinnot on tarkoitettu 5–6-vuo-
tialle alle kouluikäisille lapsille. Opinnot ovat leikin-
omaista tutustumista käsityöhön.

Yhteiset opinnot
Silmun yhteiset opinnot on tarkoitettu ensisijai-
sesti 7–10-vuotaille lapsille ja ne kestävät neljä lu-
kuvuotta. Opintokokonaisuudessa hankitaan kä-
sityön perustaitoja: perehdytään materiaaleihin, 
välineisiin ja työskentelytapoihin. Tehtäviin liittyen 
tutustutaan käsityökulttuuriin erilaisiin osa-alu-

eisiin. Opintojen edetessä vahvistetaan perustai-
tojen osaamista ja opetellaan kehittämään ja so-
veltamaan opittuja tietoja ja taitoja. Laajennetaan 
käsityökulttuurin ymmärrystä tarkastelemalla käsi-
työn linkittymistä muotoiluun, tieteisiin, taiteisiin 
ja erilaisiin oman kulttuurin ja yhteiskunnan ilmiöi-
hin. 

Teemaopinnot
Teemaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti 
11–14-vuotialle oppilaille, ja ne kestävät kaksi lu-
kuvuotta. Opinnoissa laajennetaan ja syvennetään 
käsityön tietoja ja taitoja. Opitaan havainnoinnin 
ja kokeilun kautta soveltamaan omaa osaamista ja 

OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

YLEISEN OPPIMÄÄRÄN LASKENNALLINEN LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän las-
kennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten 
opintojen laskennallinen laajuus on 300 tuntia ja 
teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuu-
den tunti on 45 minuuttia. Lisäksi voidaan järjestää 
varhaisiän taideopetusta.

YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINTOJEN RAKENNE 

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat taidea-
lan mukaisista yhteisistä opinnoista sekä teema-
opinnoista. Yleisen oppimäärän yhteisten opin-
tojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen 
hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on 
yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajen-
taminen. Teemaopinnoissa voi olla vaihtoehtoisia 
opintokokonaisuuksia.  
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 TEEMAOPINNOT (laskennallinen laajuus 200 ot)

YHTEISET OPINNOT (laskennallinen laajuus 300 t)

VARHAISIÄN KÄSITYÖKASVATUS Opetus 1–1,5ot/ vko vuosikohtainen

Opintokokonaisuus 1 Silmu2 (4. vuosi) Opetus 2–2,5 ot/vko 75 ot /vuosi

Silmu2 (3. vuosi) Opetus 2–2,5 ot/vko 75 ot /vuosi

Silmu1 (2. vuosi) Opetus 2–2,5 ot/vko 60–75 ot /vuosi

Silmu1 (1. vuosi) Opetus 2–2,5 ot/vko 60–75 ot /vuosi

Opintokokonaisuus 2 
Silmu3  (6. vuosi) Opetus 3ot/vko 95ot/vuosi

Silmu3  (5. vuosi) Opetus 3ot/vko 95ot/vuosi

KÄSITYÖN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 500 OT

hahmottamaan käsityötä prosessina. Tutustutaan 
käsityöhön osana omaa kulttuuria ja vahvistetaan 
oppilaan aktiivisuutta käsityökulttuurin tekijänä ja 
vastaanottajana.

Oppilaiden ikähaitari voi käytännössä hieman vaih-

della sekä yhteisissä että teemaopinnoissa. Yleisen 
oppimäärän kesto on yhteensä kuusi lukuvuotta, 
minkä jälkeen oppilas saa todistuksen yleisen op-
pimäärän opinnoistaan.

Opintoviikkoja vuodessa on 30.

Opintojen laskennalliseen tuntimäärään voi sisältyä esimerkiksi tapahtumia, 
itsenäistä työskentelyä, projekteja tai retkiä.
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KANGASALA: KUVATAIDE

Opintojen laskennalliseen tuntimäärään voi sisältyä esimerkiksi tapahtumia, itsenäistä 
työskentelyä, projekteja tai retkiä.

Kangasalla, Kuvataidekoulu Siluetissa voi opiskella 
kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot.

KUVATAIDEKOULU SILUETIN OPINTOJEN RAKENNE

Yhteiset opinnot
Yhteiset opinnot on Siluetissa oma opintokokonai-
suutensa. Siluetin yhteiset opinnot on tarkoitettu 
ensisijaisesti 6–10-vuotaille lapsille ja ne kestävät 
neljä lukuvuotta. Kuvataiteen yhteisten opintojen 
tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankki-
minen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea 
oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taide-
suhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentu-
mista. 

 TEEMAOPINNOT (laskennallinen laajuus 200 ot)

YHTEISET OPINNOT (laskennallinen laajuus 300 t)

Opintokokonaisuus 1 Lk 4 Opetus 2,5 ot/vko 75 ot/ vuosi

Lk 3 Opetus 2,5 ot/vko 75 ot / vuosi

Lk 2 Opetus 2,5 ot/vko 75 ot/ vuosi

Lk1 Opetus 2 ot/vko  60 ot/ vuosi

Opintokokonaisuus 2 
Lk 6 Opetus 3 ot/vko 90 ot / vuosi

Lk 5 Opetus 3 ot /vko 90 ot/ vuosi

KUVATAITEEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 500 OT

Teemaopinnot
Teemaopinnot on Siluetissa oma opintokokonai-
suutensa. Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti 
11–12-vuotialle oppilaille, ja ne kestävät kaksi luku-
vuotta.  Kuvataiteen teemaopintojen tarkoitukse-
na on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien 
taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on 
kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventämi-
nen sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittäminen. 

Oppilaiden ikähaitari voi käytännössä hieman vaih-
della sekä yhteisissä että teemaopinnoissa. Yleisen 
oppimäärän kesto on yhteensä kuusi lukuvuotta, 
minkä jälkeen oppilas saa todistuksen yleisen op-
pimäärän opinnoistaan.

Opintoviikkoja vuodessa on 30.  
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PÄLKÄNE: KUVATAIDE

Kuvataide-ja käsityökoulu Emilin Pälkäneen yksi-
kössä voi opiskella yleisen oppimäärän kuvataiteen 
opinnot.

PÄLKÄNEEN KUVATAIDEKOULUN OPINTOJEN RAKENNE

Varhaisiän opinnot
Alle kouluikäisten opetus on tarkoitettu 5–6-vuoti-
alle. Työskentely on leikinomaista tutustumista ku-
vataiteeseen. 

Yhteiset opinnot
Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on 
taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen 
tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallis-
ta ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotou-
tumista sekä identiteetin rakentumista. Opinnot 

Opintojen laskennalliseen tuntimäärään voi sisältyä esimerkiksi tapahtumia, itsenäistä 
työskentelyä, projekteja tai retkiä.

KUVATAITEEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 500 OT

 TEEMAOPINNOT laskennallinen laajuus 200 ot (180)

YHTEISET OPINNOT laskennallinen laajuus 300 t (345)

Opintokokonaisuus 2

Opintokokonaisuus 1

Lk. 5   75 ot/ vuosi 

Lk. 4   75 ot/ vuosi 

Lk. 3   75 ot/ vuosi

Lk. 2   60 ot/ vuosi 

Lk. 1   60 ot/ vuosi

Opintokokonaisuus 3 Lk. 7   90 ot 

Lk. 6  90 ot

on tarkoitettu pääasiassa 7–11-vuotialle.

Teemaopinnot
Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on op-
pilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen 
laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvatai-
teellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä 
tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämi-
nen. Opinnot on tarkoitettu pääasiassa 12–13-vuo-
tiaille.

Oppilaiden ikähaitari voi käytännössä hieman 
vaihdella sekä yhteisissä että teemaopinnoissa. 
Yleisen oppimäärän kesto on yhteensä seitsemän 
lukuvuotta, minkä jälkeen oppilas saa todistuksen 
yleisen oppimäärän opinnoistaan.

Opintoviikkoja vuodessa on 30.

VARHAISIÄN OPINNOT 5–6-vuotiaat 40–60 ot
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KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN OPETUKSEN YHTEISIÄ TAVOITTEITA JA SISÄLTÖJÄ

Kuvataide- ja käsityökoulun opetuksen tavoittei-
ta ja sisältöjä yhdistävät ja läpäisevät laaja-alainen 
ympäristötaidekasvatus, kestävän kehityksen pe-
riaatteet sekä visuaalisten taiteiden monimuo-
toisuus. Kuvataide- ja käsityökoulu Emilissä laa-
ja-alaisesti ymmärretty ympäristötaidekasvatus 
läpäisee koko opetuksen rakenteen ja sitä sovelle-
taan eri-ikäisten lasten taidekasvatuksessa. Yleisen 

oppimäärän osalta tavoitteeseen pyritään olemas-
sa olevien opetustuntiresurssien puitteissa

Kuvataide- ja käsityökoulussa eri visuaalisten tai-
teiden osa-alueista pyritään löytämään yhteisiä ja 
integroituvia osa-alueita sekä tutkitaan kuvatai-
teen, arkkitehtuuri, mediataiteiden ja käsityön ra-
japintaa, yhteisiä mahdollisuuksia luovalla tavalla.

KUVATAITEEN JA KÄSITYÖN OPETUKSEN  YLEISET TAVOITTEET

Kuvataiteen ja käsityön 
opetuksen tavoitteita ovat: 

Edellytysten luominen elin-
ikäiselle taiteen harjoittami-
selle ja aktiiviselle kulttuuri-
selle osallisuudelle. Taiteesta 
nauttiminen, oppimisen ilo.

Taidealan osaamisen tavoit-
teellinen kehittäminen ja 
luovan ajattelun vahvista-

minen.

Hyvinvoinnin ja elämän 
merkityksellisyyden edistä-
minen sekä kasvun tukemi-

nen taiteen avulla.

Taiteen hyödyntäminen 
yhteistyön, vaikuttamisen ja 

osallistumisen välineenä. 

Kulttuurisesti moninaisen 
todellisuuden tarkastelu 
taiteen keinoin, monilu-
kutaidon ja moniaistisen 
ympäristötietoisuuden 

kehittäminen.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kuvataide- ja käsityökoulu Emilin kaikkien yksiköi-
den opetussisältöihin ja toimintatapoihin sisältyy 
kestävän kehityksen tavoitteita. Opetuksessa huo-
mioidaan kulttuurinen, ekologinen ja sosiaalinen 
kestävä kehitys.

Kulttuurinen kestävä kehitys

Taiteen perusopetuksen opetus perustuu moniar-
voiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taide-
kasvatus vahvistaa oppilaiden identiteetin raken-
tumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.  
Oppilas hankkii tietoa oman ja muiden kulttuurien 
taiteista, niiden historiasta, nykyisyydestä ja yhteis-
kunnallisesta tehtävästä. Oma taidesuhde ja eri tai-
dekäsitysten tiedostaminen ovat kulttuurisen kes-
tävyyden perusta.

Taidekasvatuksen tehtävänä on reagoida kulttuu-
riseen muutokseen ja tuottaa uutta kulttuuria. 
Kuvataiteen ja käsityön perusopetuksessa moni-
kulttuurisuutta on lähestytty etenkin taide- sekä 
kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Erilaisten 
taidenäyttelyiden teemoja hyödynnetään opetuk-
sessa. Koulun oman näyttelytoiminnan mahdol-
lisuutena on esitellä oppilastöiden ilmentämää 
omaa kulttuuriamme sekä lasten ja nuorten käsi-
tyksiä muista kulttuureista.

Kuvataide- ja käsityökoulu kasvattaa kulttuurin te-
kijöitä, harrastajia ja kokijoita.

Ekologinen kestävä kehitys

Kuvataiteen ja käsityön opetuksen tavoitteena on 
havaintokyvyn kehittyminen ja hyvän luonto- ja 
ympäristösuhteen muodostaminen. Tämä toimii 
pohjana ekologisen kestävän kehityksen ajattelul-
le. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät myös 
taiteen mahdollisuuden vaikuttamisen keinona. 
Oppilaat tutustuvat taiteen tuntemuksen kautta 
myös siihen, miten taiteessa käsitellään ekologisia 
arvoja.

Oppilaita ohjataan taiteen avulla määrittelemään 
suhdettaan luontoon ja kulttuuriin sekä tunte-
maan vastuuta luonnon ja elinympäristön kauneu-
desta, monimuotoisuudesta ja viihtyvyydestä.

Taideopetuksessa harjoitellaan materiaalien ja 
työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksen-
mukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mu-
kaisesti. Oppimisympäristönä käytetään fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista ympäristöä, kuten luontoa, 
oppilaan elämänpiiriä, esineympäristöä, kulttuuri-
elämää ja mediaympäristöjä.

Erilaisiin materiaaleihin tutustuminen on yksi tär-
keä osa kuvataiteen ja käsityön opetuksessa ja 
niiden käsittelyssä tulevat tutuksi monet taidete-
kemisen perinteet. Materiaalien käytössä ohjataan 
luovuuteen, kekseliäisyyteen ja uusiin tapoihin 
käyttää jo vanhastaan tuttuja materiaaleja. Kuva-
taide- ja käsityökoulussa pyritään käyttämään eko-
logisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja. Erilais-
ten materiaalien ja työvälineiden oikea käyttö ja 
huolto ovat myös osa työturvallisuutta. Oppilasta 
ohjataan luomaan laadukkaita tuotteita sekä kehit-
tämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.  

Sosiaalinen kestävä kehitys

Taideopetus tukee oppilaan kehittymistä arvos-
telukykyiseksi ja ajattelevaksi ihmiseksi. Oppilas 
harjoittelee oma-aloitteisuutta, sosiaalisia taitoja ja 
vastuun kantamista omasta työskentelystään. Tai-
de tuottaa hyvinvointia ja se toimii tunnemaailman 
kehityksen tukena.

Tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä työsken-
nellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ryhmä-
opetustilanteissa, taiteen tekemisen äärellä, käsi-
tellään erilaisia arvoja, maailmankuvia, asenteita 
ja mielipiteitä. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja 
arvostamaan yhdenvertaisuutta sekä työskente-
lemään vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön 
kanssa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppi-
laan taitoja toimia tietoon, taitoon ja vuorovaiku-
tukseen pohjautuvassa yhteiskunnassa.
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KÄSITYÖN TAVOITE- JA SISÄLTÖ-ALUEET

KÄSITYÖN OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Yleisen oppimäärän mukaisen käsityön opetuksen 
tavoitteena on, että oppilas ottaa haltuunsa erilai-
sia käsityön perusmenetelmiä, joita hän voi jatkos-
sa käyttää ja soveltaa uuteen. Opetuksessa ohja-
taan eri materiaalien, tekniikoiden ja työvälineiden 
tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. 
Oppilasta kannustetaan ideoimaan ja rakentamaan 
uutta. Opetuksella tuetaan oppilaan oman ilmai-
sun, tekemisen tavan ja ongelmaratkaisutaitojen 
kehittymistä. Kokeilun, tutkimisen ja kannustuksen 
kautta tuetaan oppilaan kasvua ja itsetuntemusta.

Opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle elä-
myksellisiä, kannustavia ja innostavia kokemuksia 
käsitöistä ja käsityön tekemisestä. Tavoitteena on 
löytää tekemisen ilo ja pitkäkestoinen, myönteinen 
käsityösuhde. Opinnoilla luodaan pohjaa elinikäi-
selle käsityöharrastukselle, joka on osa elävää käsi-
työkulttuuria. 

Oppilasta rohkaistaan havainnoimaan ja pohti-
maan omaa elinympäristöä ja kulttuuria ja sovel-
tamaan havaintoja omassa työskentelyssä. Tu-
tustumalla oman paikkakunnan ja etäisempien 
kulttuurien käsityöhön opitaan arvostamaan omaa 
ja toisten käsityötä. Opetuksen tavoitteena on aut-
taa oppilasta näkemään käsityö monitieteisenä 

ilmiönä. Oppilasta innostetaan tarkastelemaan kä-
sityön, taiteiden ja tieteiden yhteyksiä. Opetukses-
sa ohjataan vastuullisuuteen käsityön tekemisessä 
ekologisesta, esteettisestä ja eettisestä näkökul-
masta.

KÄSITYÖN OPETUKSEN TAVOITE- JA SISÄLTÖALUEET

Käsityön opetuksessa nähdään laajasti kolme ta-
voitealuetta ja neljä sisältöaluetta, joita käsitel-
lään kokonaisvaltaisesti toisiinsa integroituneina. 
Opetus koostuu erilaisten tavoitteiden ja sisältöjen 
kohtaamisista. 

Käsityön tavoitealueet:

• TAIDOT JA MUOTOILU
• YHTEISKUNTA JA KULTTUURI
• TAITEIDEN JA TIETEIDEN VÄLISYYS

Käsityön sisältöalueet:

• PUKEUTUMINEN
• ESINE- JA TEKSTIILIYMPÄRISTÖT
• PALVELUYMPÄRISTÖT
• RAKENNETUT JA LUONNONYMPÄRISTÖT



K Ä S I T Y Ö  1 9 

Rakennetut ja  
luonnonympäristöt

Esine- ja 
tekstiili- 
ympäristöt

Pukeutuminen

Palvelu- 
ympäristöt



2 0  K U V A T A I D E

KUVATAITEEN TAVOITE- JA SISÄLTÖALUEET

KUVATAITEEN YLEISET TAVOITEET

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tu-
kea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, identiteetin 
rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen 
keinoin. Opetus vahvistaa oppilaan kokemusta it-
sestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana 
sekä luovana ja vastuullisena yhteisön jäsenenä.

Kuvataideopetuksen keskiössä on oppilaan oma 
kuvallinen työskentely ja hänen kuvailmaisullisten 
taitojensa kokonaisvaltainen kehittäminen. Opin-
tojen aikana oppilaille tarjotaan erilaisia kuvante-
kemisen tapoja ja välineitä itsensä ilmaisemiseen 
ja luovaan työskentelyyn. Yleisen oppimäärän mu-
kaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että 
oppilas oppii kuvan tekemisen perustaitoja kuva-
taiteen eri osa-alueilla. 

Kuvataiteen opinnoissa oppilaita kannustetaan 
moniaististen havaintojen tekoon ja tutkivaan ja 
kokeilevaan oppimiseen. Oppilas tutkii ja tulkitsee 
maailmaa – sen näkyviä ja näkymättömiä ilmiöitä 
ja oppii ilmaisemaan havaintojaan, elämyksiään, 
tunteitaan, ajatuksiaan ja näkemyksiään visuaalisin 
keinoin. Kuvallisen työskentelyn prosessissa ope-
tellaan käyttämään visuaalisen ilmaisun keinoja 
itselle merkityksellisten asioiden ilmaisussa ja tul-
kinnassa. 

Kuvataiteen opinnoissa kehittyvät visuaalisen ha-
vainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja ar-
vottamisen taidot. Opetuksessa luodaan yhteyksiä 
oppilaan oman kuvallisen kulttuurin, kuvataiteen 
ja muun visuaalisen kulttuurin välille. 

Oppilaan on mahdollista syventyä työskentelys-
sään itselle merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin 
ja ilmaisukeinoihin. Oppilaiden omaan kokemus-
maailmaan kiinnittyvä lähestymistapa luo pohjaa 
oivalluksia herättävälle oppimiselle ja tekemisen 
ilolle. 

Opintojen edetessä kuvataidetta ja muuta visuaa-
lista kulttuuria opitaan tarkastelemaan eri näkökul-
mista. Opetuksessa innostetaan pohtimaan myös 
taiteiden ja tieteiden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa 
tarkastellaan visuaalisen taiteen jatkuvaa muut-
tumista ja avoimia rajoja. Oppilaita kannustetaan 
käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, 
vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen 
välineenä. 

Oppilaita kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta 
ja arvostamaan niin omaa kuin muiden taiteellista 
työtä. Opinnot luovat perustaa omakohtaisen tai-
desuhteen rakentumiselle ja kuvataiteen elinikäi-
selle harrastamiselle.

KUVATAITEEN OPETUKSEN TAVOITE- JA SISÄLTÖALUEET

Kuvataideopetuksessa nähdään laajasti kolme 
tavoitealuetta ja neljä sisältöaluetta, joita käsitel-
lään kokonaisvaltaisesti toisiinsa integroituneina. 
Opetus koostuu erilaisten tavoitteiden ja sisältöjen 
kohtaamisista. 

Kuvataideopetuksen tavoitealueet:

• TAIDESUHDE
• VISUAALINEN LUKUTAITO
• OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Kuvataideopetuksen sisältöalueet:

• KUVAN KIELI JA TAITEEN ILMAISUKEINOT
• OMAT KUVAT
• TAITEEN MAAILMAT 
• VISUAALINEN YMPÄRISTÖ
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OPINTOKOKONAISUUDET YKSIKÖITTÄIN

Kuvataiteen ja käsityön yleisen oppimäärän yhteis-
ten opintojen ja teemaopintojen tavoite- ja sisältö-
alueet määritellään opintokokonaisuuksittain.

Opintokokonaisuuksien kuvauksissa määritellyt 
tavoite- ja sisältöalueet antavat pohjan opetuk-
sen suunnittelulle, kehittämiselle ja toteutukselle. 
Laajat opintokokonaisuudet mahdollistavat ope-

tuksen joustavuuden ja tukevat kuvataiteelle ja 
käsityölle ominaista kokonaisvaltaista lähestymis-
tapaa. Opetuksessa toteutettavat opetusaiheet 
ja tehtäväkokonaisuudet vaihtelevat hyödyntäen 
opetushenkilöstön erityisosaamisalueita, koulun 
yhteisiä opetusteemoja, vaihtuvia projekteja ja 
hankkeita.

AKAA 

KÄSITYÖKOULU SILMUN OPINTOKOKONAISUUDET 

Silmussa on kaksi opintokokonaisuutta: yhteisten opintojen opintokokonaisuus ja teema-opintojen opinto-
kokonaisuus. Niiden lisäksi varhaisiän opinnot on oma opintokokonaisuutensa.

VARHAISIÄN OPINNOT

Varhaisiän käsityökasvatuksen opinnoissa lapsi ot-
taa ensiaskeleita käsityön maailmaan ja saa poh-
jaa myöhemmille opinnoille. Tavoitteena on tukea 
oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä elä-
mysten kautta. Opinnoissa harjoitellaan käsityön 
ilmaisua, muotoilua ja teknologiaa luovan leikin ja 
kokeilun ollessa oppimisessa keskeisesti mukana. 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on tutustua kä-
sityökulttuuriin, aloittaa kädentaitojen harjoittelu 
sekä saada kosketus käsityön moninaisiin mate-

riaaleihin, tekniikoihin ja välineisiin. Opetuksessa 
johdatetaan oppilasta itseilmaisun kehittämisen 
tielle sekä avataan ensi näkemyksiä käsityön, taitei-
den ja tieteiden suhteista. 

Opetuksen taustalla olevina tavoitealueina ovat 
kolme toisiinsa lomittuvaa näkökulmaa: taidot ja 
muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri sekä taiteiden ja 
tieteiden välisyys. 
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Laajuus vaihtelee vuosittain  
Kesto yksi lukuvuosi 
Noin 5–6-vuotiaat

VARHAISIÄN OPINTOKOKONAISUUS

TAVOITTEET

Opetuksen tavoitteena on

• luoda oppilaalle hetkiä, mahdollisuuksia ja ti-
lanteita harjoitella elinympäristön havainnoin-
tia kokemuksellisesti ja elämyksellisesti.

• ohjata ja innostaa oppilasta tutustumaan, ko-
keilemaan ja harjoittelemaan kädentaitoja.

• antaa oppilaalle tilaisuuksia kokea kulttuurin ja 
taiteen ilmiöitä.

• kannustaa oppilasta harjoittelemaan työsken-
telytaitoja yksin ja yhdessä.

• kehittää oppilaan kykyjä ajattelu- ja vuorovai-
kutustaidoissa. 

• vahvistaa oppilaan myönteisen minäkuvan 
kasvua.

SISÄLTÖ

Opetuksessa tutustutaan oppilaan elinympäris-
töön elämyksellisesti kokien. Oppilasta innoste-
taan havainnoimaan leikkien, ihmetellen ja tutkien. 
Opetuksessa kokeillaan ja harjoitellaan kädentai-
toja erilaisin tekniikoin ja materiaalein. Oppilasta 
opastetaan työvälineiden turvalliseen käyttöön. 

Opetuksessa tuodaan esiin kulttuurin ja taiteen 
näkökulmia oppilaan omissa tai ryhmän yhteisissä 
tehtävissä. Omakohtaisia kokemuksia, mielikuvi-
tusta ja leikin maailmoja käytetään opiskelun pe-
rustana. Opetuksessa tutustutaan moniaistisesti ja 
lapsen omasta elämismaailmasta käsin pukeutumi-
sen ilmiöihin. Lähiympäristön esine- ja tekstiiliym-
päristöjä sekä rakennettuja ja luonnonympäristöjä 
havainnoidaan ja tutkitaan omien käsityötehtävien 
innoittajina.

YHTEISET OPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS 1

Laskennallinen laajuus 300 ot 
Kesto neljä lukuvuotta 
Luokat 1.– 4. lk. 
Silmu 1 ja Silmu 2

TAVOITTEET

Opetuksen tavoitteena on tarjota kokemuksia kä-
sityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Keskeisiä ta-
voitealueita ovat kolme toisiinsa lomittuvaa näkö-
kulmaa: taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri 
sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Opintokokonai-
suuden tavoitteena on käsityökulttuuriin tutustut-
taminen, kädentaitojen harjoittelu sekä käsityön 
materiaalien ja välineiden tarkoituksenmukaisen 

käytön opettelu. Opetuksen tavoitteena on innos-
taa oppilasta hahmottamaan käsityökulttuurin 
kenttää, tukea oppilaan itseilmaisun kehittymistä 
muotoilun prosesseissa sekä avata näkökulmia kä-
sityön, taiteiden ja tieteiden suhteista. 

Taidot ja muotoilu

Opetuksen tavoitteena on

• tutustuttaa oppilasta erilaisiin käsityön teknii-
koihin, materiaaleihin ja välineisiin sekä oppia 
käyttämään niitä monipuolisesti, tarkoituksen-
mukaisesti ja työturvallisuus huomioiden.

• perehdyttää oppilasta työohjeisiin, menetel-
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miin ja työjärjestykseen sekä ohjata ymmärtä-
mään niiden yhteys lopputulokseen.

•  kehittää oppilaan kykyä hahmottaa käsityötä 
prosessina.

• kannustaa oppilasta moniaistiseen ympäristön 
havainnointiin.

• innostaa kokeilemaan uusia taitoja ja sovelta-
maan niitä omassa ilmaisussa.

Yhteiskunta ja kulttuuri

Opetuksen tavoitteena on

• tuoda esiin oppilaiden ajatuksia, tunteita ja tul-
kintoja käsityöstä, ympäristöstä ja kulttuurista.

• kannustaa oppilasta pohtimaan käsityön eetti-
siä puolia monimuotoisessa maailmassa.

• tutustuttaa oppilasta käsityöyrittäjyyden pe-
rinteeseen.

• kannustaa oppilasta tekemään työskentelys-
sään omia valintoja ja pohtimaan niiden vaiku-
tuksia.

• tutustuttaa oppilasta käsityöhön elävänä kult-
tuuriperintönä.

• ohjata oppilasta aktiiviseksi käsityökulttuurin 
havainnoijaksi, tekijäksi, toimijaksi ja kulutta-
jaksi.

Taiteiden ja tieteiden välisyys

Opetuksen tavoitteena on
• rohkaista oppilasta hahmottamaan käsityötä 

taiteita ja tieteitä yhdistävänä ilmiönä.
• kannustaa oppilasta konkreettisissa tehtävis-

sä pohtimaan, miten käsityö liittyy eri taiteen 
aloihin ja hyödyntämään sitä omassa ilmaisus-
saan.

• luoda mahdollisuuksia taiteisiin tutustumiselle.
• innostaa oppilasta havaitsemaan tieteiden 

yhteys käsityöhön ja soveltamaan tietoutta 
omassa työskentelyssään.

• innostaa oppilasta kekseliäisyyteen ja kehittää 
oppilaan luovan ongelmanratkaisun taitoja.

• kannustaa oppilasta pohtimaan käsityötoimin-
taa kestävän kehityksen näkökulmasta.

SISÄLTÖ

Opintokokonaisuudessa tutustutaan monipuoli-
sesti käsityön maailmaan. Käsityön tietoja ja taitoja 
harjoitellaan tuottaen elinympäristöön ja pukeutu-
miseen liittyviä tuotteita, teoksia, rakennelmia tai 
palveluita. Kädentaidot ja niihin liittyvät ajattelu-
taidot kehittyvät harjoittelemalla käsityöilmaisua 
yksin ja yhdessä. Itselle tehtyjen tuotteiden lisäksi 
voidaan tuottaa muille hyvinvointiin, elämyksiin tai 
viihtyvyyteen liittyviä asioita. Opintojen edetessä 
tieto-ja ja taitoja laajennetaan.

Opetuksessa vahvistetaan oppilaan monimateriaa-
lista osaamista. Tutustutaan tehtävissä tarvittaviin 
työvälineisiin ja opetellaan käyttämään niitä tar-
koituksenmukaisesti työturvallisuus huomioiden. 
Opetuksessa keskeisessä osassa on käsityön pe-
rustekniikkojen harjoittelu, käyttö ja soveltaminen. 
Opintojen edetessä oppilasta kannustetaan vah-
vistamaan kädentaitojaan. Materiaali- ja työväline-
tuntemuksen yhteydessä nostetaan esiin kestävän 
kehityksen periaatteita. 

Opintokokonaisuuden aikana oppilasta ohjataan 
harjoittelemaan itsearviointi- ja vertaisarviointitai-
toja niin, että ne tukevat hänen käsityötaitojensa 
ja itseilmaisunsa kehittymistä. Käsityöprosesseista 
ja tuotoksista keskustelu sekä niiden arviointi ryh-
mässä tukevat yhdessä oppimista.

Opetuksessa tutustutaan käsityökulttuuriin lähtien 
liikkeelle oppilaan omasta elämästä: perheestä, 
kaveripiiristä, kouluympäristöstä tai asuinpaikas-
ta. Tutustutaan niihin muodin ilmiöihin, jotka ovat 
oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Tarkastellaan 
tuttujen esineiden, ja tuotteiden olemassaoloa eri 
aikoina. Pohditaan käsityötä erilaisissa oppilaan 
elämän piiriin kuuluvissa elämyksellisissä tilanteis-
sa. Tutkitaan elinympäristön tiloja, rakennuksia, 
paikkoja ja rakennelmia.

Opetuksessa tuetaan tekemisen kautta syntyvää 
itsetuntemuksen kasvua. Oppilasta innostetaan 
nauttimaan käsitöistä huomioimalla hänen oma 
elämis- ja elämysmaailmansa sekä taitotasonsa. 
Opetuksessa korostetaan itse tekemisen ja oppimi-
sen iloa sekä tuotoksista riemastumista. 
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Pukeutuminen
Pukeutumiseen kuuluvat esimerkiksi vaatetusta, 
asusteita, koristautumista tai vaatetuksen yksityis-
kohtia koskevat tehtävät. Opetuksessa pukeutu-
mista tarkastellaan yksilöllisestä ja yhteisöllisestä 
näkökulmasta. Oppilasta kannustetaan havainnoi-
maan pukeutumiseen kytkeytyviä asioita hänen 
omassa arjessaan. 

Pukeutumiseen liittyvien tuotteiden suunnittelulla 
ja valmistamisella oppilas voi laajentaa omaa (tai 
toisen) pukeutumisilmaisua, liittyä muodin vuoro-
puheluun tai luoda ennennäkemätöntä, esimer-
kiksi uudistamalla rooliasutraditiota. Opintojen 
edetessä oppilasta innostetaan tutustumaan eri 
kulttuureissa käytettyihin arki-, juhla- ja rooliasui-
hin. Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa 
häntä kannustetaan huomioimaan käsityöhön vai-
kuttavia asioita esimerkiksi fysiologian tai käytettä-
vyyden näkökulmista. 

Esine- ja tekstiiliympäristöt
Opetuksessa esine- ja tekstiiliympäristöjä tarkas-
tellaan arjen toiminnan, muotoilun, teknologian ja 
kulttuurien näkökulmista. Esine- ja tekstiiliympäris-
töihin kuuluu monenlaisia erilaisia tuotteita pienis-
tä koriste- tai käyttöesineistä yhteisöllisiin ympäris-
töteoksiin. Oppilasta kannustetaan havainnoimaan 
esineisiin ja tekstiileihin liittyviä asioita omassa eli-
nympäristössään. Opintojen edtessä häntä innos-
tetaan laajentamaan käsityökulttuurin tietämys-
tään eri kulttuurien esine- ja tekstiilimuotoilusta ja 
soveltamaan sitä omassa käsityöilmaisussaan. 

Tieteiden ja teknologian integroitumista käsityö-
hön avataan konkreettisen tekemisen yhteydessä, 
esimerkiksi miten tekniikoiden tai työvälineiden 
käyttö liittyy teknologiaan. Opetuksessa oppilas-
ta kannustetaan kokeilemaan ja testaamaan itse 
muun muassa materiaalien käyttäytymistä tai tek-
niikan työvaihetta. Opintojen edetessä häntä roh-
kaistaan kokeilemaan ja soveltamaan eri tieteisiin 
ja teknologiaan liittyvää tietämystään esimerkiksi 
värien valinnassa tai käyttötuotteiden rakenne-
suunnittelussa. 

Taiteenalojen keskeisiä osa-alueita käsitellään op-
pilaan kokemusmaailma huomioiden. Oppilasta 
innostetaan hyödyntämään taiteen inspiroivuutta 
ja taiteen herättämiä ajatuksia omassa käsityöil-

maisussaan. Opetuksessa tuetaan oppilasta huo-
maamaan, kuinka hän erilaisin käsitöin voi vaikut-
taa elinympäristössään esimerkiksi viihtyisyyteen 
tai käytännöllisyyteen. Oppilasta rohkaistaan toi-
mimaan käsityökulttuurin tekijänä, keskustelijana 
ja vastaanottajana.

Palveluympäristöt
Käsityön palveluympäristöillä tarkoitetaan esimer-
kiksi erilaisia tapahtumia, palveluita tai vuorovai-
kutustilanteita, joissa käsityö tai sen tekeminen on 
keskeisessä osassa. Palveluympäristöjä tarkastel-
laan kokemuksellisuuden, hyvinvoinnin tai yrittä-
jyyden näkökulmista. 

Palveluympäristöihin liittyvissä tehtävissä voidaan 
esimerkiksi osallistua omalla panoksella kotipaik-
kakunnalla järjestettävään tapahtumaan, tehdä yh-
teistyötä eri viiteryhmien kanssa tai luoda ryhmänä 
tai yhteisöllisesti uutta julkiseen tilaan. Tehtävä voi 
lomittua yhdessä tekemiseen, esimerkiksi ryhmäs-
sä toisen auttaminen tai opitun taidon opettami-
nen toiselle on käsityöllistä vuorovaikutusta. 

Opetuksessa tutustutaan käsityöyrittäjyyteen ja 
kannustetaan oppilasta näkemään käsityöyrittäji-
en työn vaikutus omassa elinympäristössä. Häntä 
tuetaan harjoittelemaan asiakaslähtöisyyttä esi-
merkiksi suunnittelemalla tuote todelliselle asiak-
kaalle tai asiakasryhmälle. 

Rakennetut ja luonnonympäristöt
Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tarkastellaan 
moniaistisesti ja kokemuksellisesti viihtyvyyden, 
osallisuuden, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin nä-
kökulmista sekä tutkitaan niissä käsityön vaikutus-
ta esimerkiksi tilan tunnelmissa, rakenteissa, pin-
noissa ja yksityiskohdissa. Oppilasta kannustetaan 
havainnoimaan sisä- ja ulkotiloihin, rakennelmiin 
ja luontoon liittyviä asioita omassa elinympäris-
tössään. Rakennettujen tilojen ja luonnonympä-
ristöjen tutkiminen voi olla kuvitteellista tai paikan 
päällä elämyksellisyyttä, liikuntaa ja leikkiä hyö-
dyntävää toimintaa. 

Tilojen, rakennelmien ja ympäristöjen hahmotta-
mista oppilas voi harjoitella esimerkiksi rakentele-
malla todellisuuspohjaisen tai kuvitteellisen paikan 
pienoismittakaavassa. Opintojen edetessä oppi-
lasta ohjataan tutkimaan arkkitehtuurin historiaa 
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sekä kannustetaan pohtimaan erilaisia rakennus-
ten ja tilojen tulevaisuuden näkymiä. 

Tieteiden ja teknologian integroitumista käsityö-
hön avataan konkreettisen tekemisen yhteydessä. 
Opintojen edetessä häntä rohkaistaan kokeile-
maan ja soveltamaan eri tieteisiin ja teknologiaan 

liittyvää tietämystään esimerkiksi värien valinnassa 
tai valotekniikkaa hyödyntävässä tilan elävöittämi-
sessä. Oppilasta innostetaan käsityön menetelmin 
suunnittelemaan ja tuottamaan luovia ratkaisuja, 
joilla hän voi vaikuttaa elinympäristöönsä, sen viih-
tyvyyteen ja yhteiseen hyvinvointiin. 

TEEMAOPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS 2

Laskennallinen laajuus 200 ot 
Kesto kaksi lukuvuotta 
Luokat 4.– 8. lk. 
Silmu 3

TAVOITTEET

Opetuksen tavoitteena on tarjota kokemuksia kä-
sityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Keskeisiä ta-
voitealueita ovat kolme toisiinsa lomittuvaa näkö-
kulmaa: taidot ja muotoilu, yhteiskunta ja kulttuuri 
sekä taiteiden ja tieteiden välisyys. Opintokokonai-
suuden tavoit-teena on vahvistaa oppilaan käden-
taitoja sekä laajentaa erilaisten tekniikoiden, ma-
teriaalien ja työvälineiden tarkoituksenmukaisen 
käytön osaamista. Opetuksella tuetaan oppilaan 
kasvua ja itsetuntemuksen kehittymistä. Häntä 
kannustetaan aktiiviseksi käsityökulttuuriin osal-
listujaksi sekä innostetaan yhteisölliseen kekseliäi-
syy-teen ja luovaan ongelmanratkaisuun hyödyn-
täen taiteisiin ja tieteisiin liittyviä ilmiöitä.

Taidot ja muotoilu

Opetuksen tavoitteena on

• ohjata oppilasta syventämään kädentaitojaan.
• tukea oppilasta laajentamaan ja syventämään 

materiaalien ja tekniikoiden tuntemustaan.

• kehittää oppilaan kykyä hallita omaa käsityöp-
rosessia ja soveltaa käsityöprosessien tietout-
taan. 

• kannustaa oppilasta hyödyntämään uusia tai-
toja itseilmaisussaan.

• innostaa oppilasta moniaistiseen ympäristön 
havainnointiin.

• ohjata oppilasta löytämään havainnoistaan in-
nostuksen lähteitä työskentelyynsä ja erilaisten 
haasteiden ratkaisemiseen.

Yhteiskunta ja kulttuuri

Opetuksen tavoitteena on

• rohkaista oppilasta syventämään käsityökult-
tuurin tuntemusta ja valitsemaan siinä omia 
kiinnostuksen kohteita.

• kannustaa oppilasta pohtimaan omien valinto-
jen vaikutuksia käsityötuotteen laatuun, elin-
kaareen ja ympäristöön.

• ohjata oppilasta tekemään eettisesti kestäviä 
valintoja monimuotoisessa maailmassa.

• tutustuttaa oppilasta paikalliseen käsityöyrittä-
jyyteen.

• innostaa oppilasta näkemään oma osallistumi-
nen arvokkaana kulttuuriperinnön kehittämi-
sessä.
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Taiteiden ja tieteiden välisyys

Opetuksen tavoitteena on

• rohkaista oppilasta huomioimaan käsityön 
luonne taiteiden ja tieteiden välisenä ilmiönä.

• kannustaa oppilasta tutustumaan eri taiteisiin 
ja hyödyntämään taiteen herättämiä ajatuksia 
omassa käsityöilmaisussaan.

• innostaa oppilasta havaitsemaan tieteiden 
yhteys käsityöhön ja soveltamaan tietoutta 
omaan työskentelyssään.

• ohjata oppilasta huomioimaan kestävän kehi-
tyksen näkökulmia omassa toiminnassaan.

• kehittää oppilaan kykyä yhteisölliseen kekse-
liäisyyteen.

• innostaa oppilasta visioimaan uutta ja ennen-
näkemätöntä.

SISÄLTÖ

Opintokokonaisuudessa laajennetaan käsityön 
tietoja ja taitoja luomalla tuotteita, teoksia ja pal-
veluita itselle ja toisille. Oppilasta tuetaan kehittä-
mään kädentaitojaan ja muotoiluun liittyviä ajatte-
lutaitojaan harjoittelemalla käsityöilmaisua yksin ja 
yhdessä. Häntä ohjataan hahmottamaan käsityötä 
prosessina, johon kuuluu tutustumis- ja suunnit-
teluvaihe, valmistaminen, sekä tehdyn työn ja tu-
loksen arviointi. Opintokokonaisuuden aikana op-
pilasta ohjataan harjoittelemaan itsearviointi- ja 
vertaisarviointitaitoja niin, että ne tukevat hänen 
käsityötaitojensa ja itseilmaisunsa kehittymistä. 
Käsityöprosesseista ja tuotoksista keskustelu sekä 
niiden arviointi ryhmässä tukevat yhdessä oppi-
mista. 

Opetuksessa keskeisessä osassa on monipuolisen 
materiaalituntemuksen ja käsityön tekniikkojen 
käyttö ja soveltaminen. Oppilasta rohkaistaan hyö-
dyntämään sekä osaamistaan että muotoilu- ja 
teknologiatietämystään omassa luovassa käsityöil-
maisussaan. Opetuksessa tutustutaan kestävään 
kehityksen periaatteisiin. Käsityötehtävissä oppi-
lasta ohjataan pohtimaan muotoilun, käytettävyy-
den ja materiaalivalintojen vaikutuksia elinympä-
ristöön sekä tutustumaan tuotteen ja materiaalin 
elinkaareen. Häntä kannustetaan tekemään vas-
tuullisia valintoja omissa käsityöprosesseissaan.  

Opetuksessa luodaan olosuhteita ja mahdol-
lisuuksia taide-elämyksille erilaisissa oppimis-
ympäristöissä, esimerkiksi kirjallisuuden avulla 
työskentelytilassa, kotipaikkakunnan arkkitehtuu-
rikohteessa tai opintoretkellä taidemuseossa. Op-
pilasta rohkaistaan kohtaamaan erilaisia taideteok-
sia ja innostetaan harjoittelemaan niiden tulkintaa 
omista näkökulmistaan. Taiteen vaikutuksista kes-
kustellaan yhdessä. Oppilasta rohkaistaan hyö-
dyntämään taiteen herättämiä ajatuksia omassa 
käsityöilmaisussaan. Häntä tuetaan arvostamaan 
taiteen monimuotoisuutta.

Tieteiden integroitumista käsityöhön avataan 
opetuksessa konkreettisen tekemisen yhteydessä. 
Oppilasta kannustetaan havainnoimaan ja pohti-
maan, miten tekniikoiden, materiaalien ja työväli-
neiden käyttö liittyy esimerkiksi luonnontieteisiin, 
käyttäytymistieteisiin tai teknisiin tieteisiin. Häntä 
rohkaistaan kokeilemaan ja soveltamaan eri tietei-
siin ja teknologiaan liittyvää tietämystään esi-mer-
kiksi värien valinnassa, käyttötuotteiden rakenne-
suunnittelussa tai valotekniikkaa hyödyntävässä 
tilan elävöittämisessä. 

Opetuksessa tuetaan tekemisen kautta syntyvää it-
setuntemuksen kasvua. Omien taitojen kehittymi-
sestä ja tekemisestä iloitsemisen rinnalla kannuste-
taan huomaamaan oman ja toisten käsityön arvo. 

Opintokokonaisuuteen sisältyy oppilaan osaami-
sestaan kokoama esitys, jossa on sanallista ja/tai 
kuvallista aineistoa sekä itsearviointia. Oppilasta 
kannustetaan toteuttamaan esitys teemaopinto-
jen aikana yksilöllisesti hyödyntäen vahvuuksiaan, 
omaa oppimishistoriaansa tai valitsemaansa nä-
kökulmaa. Esitys on mahdollista tuottaa yksin tai 
useamman oppilaan yhteisen prosessin yhteydes-
sä. 

Pukeutuminen
Pukeutumiseen kuuluvat esimerkiksi vaatetus, 
asusteet, jalkineet, koristautuminen, asujen varus-
teet tai yksityiskohdat. Opetuksessa pukeutumista 
tarkastellaan yksilöllisestä ja yhteisöllisestä nä-
kökulmasta. Pukeutumiseen liittyvien tuotteiden 
suunnittelulla ja valmistamisella oppilas voi laajen-
taa omaa (tai toisen) pukeutumisilmaisua, liittyä 
muodin vuoropuheluun tai luoda ennennäkemä-
töntä. 
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Oppilasta ohjataan havaitsemaan ja huomioi-
maan tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen 
vaikuttavia asioita kuten esimerkiksi fysiologiaan, 
käytettävyyteen tai vaatetusteknologiaan liittyviä 
näkökulmia. Opetuksessa tutkitaan pukeutumisen 
historiaa ja nykyhetkeä sekä visioidaan kuvitteellis-
ta tai tulevaisuuden muotia. 

Esine- ja tekstiiliympäristöt
Käsityön esine- ja tekstiiliympäristöihin kuuluvat 
pehmeistä ja kovista materiaaleista valmistetut 
teokset sekä käyttö- ja koriste-esineet. Opetukses-
sa tutustutaan laaja-alaisesti erilaisten esineiden 
ja tekstiilien suunnitteluun ja valmistamiseen sekä 
tutkitaan rakenteiden ja mekanismien toimimis-
ta tuotteissa ja välineissä. Opetuksessa esine- ja 
tekstiiliympäristöjä tarkastellaan arjen toiminnan, 
muotoilun ja yhteisöjen näkökulmista. 

Oppilasta rohkaistaan tutkimaan esineiden ja teks-
tiilien historiaa ja nykytilannetta sekä visioimaan 
tulevaisuuden elinympäristön tuotteita tai kuvit-
teellisia teoksia. Häntä innostetaan laajentamaan 
käsityökulttuurin tietämystään tutustumalla esine- 
ja tekstiilimuotoiluun paikallisesti ja eri kulttuu-
reissa. Oppilasta kannustetaan hyödyntämään tie-
tämystään omassa käsityöilmaisussaan. Oppilaan 
perustekniikoiden hallintaa kehitetään lisäämällä 
tehtävien haastavuutta ja monipuolisuutta. 

Opetuksessa tuodaan pohdittavaksi tietoa käsi-
työkulttuurista ja kannustetaan hyödyntämään 
taiteen herättämiä ajatuksia omassa käsityöilmai-
sussaan. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan ym-
märrystä käsityön merkityksestä hyvinvoinnille. 
Häntä innostetaan suunnittelemaan ja tuottamaan 
käsityöllisiä tuotteita ja teoksia, joilla hän voi vai-
kuttaa omassa elinympäristössään esimerkiksi viih-
tyisyyteen, hyvinvointiin tai toiminnallisuuteen. 

Palveluympäristöt
Käsityön palveluympäristöillä tarkoitetaan esimer-
kiksi erilaisia tapahtumia, tekoja tai vuorovaikutus-
tilanteita, joissa käsityö tai sen tekeminen on kes-
keisessä osassa. Palveluympäristöjä tarkastellaan 
kokemuksellisuuden, hyvinvoinnin tai yrittäjyyden 
näkökulmista. Oppilasta innostetaan huomaamaan 
erilaisissa tiloissa, tilanteissa ja ryhmissä, että hän 
voi käsityöilmaisullaan vaikuttaa ympäristössään 
esteettisiin, toiminnallisiin ja hyvinvointia lisääviin 

asioihin. Opetuksessa kannustetaan ratkaisemaan 
havaittuja käsityöllisiä haasteita tuottamalla omia 
suunnitelmia ja toteuttamalla niitä. 

Opetuksessa vahvistetaan oppilaan kokemusta kä-
sityöllisenä vaikuttajana. Hän voi esimerkiksi osal-
listua tapahtumiin, näyttelyihin tai projekteihin tai 
olla tuottamassa itse tilaisuuksia tai tekoja, joilla 
luodaan esteettistä, elämyksellistä tai sosiaalista 
hyvinvointia itselle tai toisille. 

Opetuksessa tutustutaan paikalliseen yritystoimin-
taan ja käsityöyrittäjyyteen yhteistyöhankkeissa 
tai vierailuilla. Käsityöyrittäjän ateljeessa tai työ-
huoneella vieraillessa oppilas saa tietoa kokemuk-
sellisesti ja tuntumaa yrittäjän työtodellisuudesta. 
Omassa ilmaisussaan oppilasta tuetaan harjoitte-
lemaan asiakaslähtöisyyttä esimerkiksi suunnitte-
lemalla tuote todelliselle asiakkaalle tai asiakasryh-
mälle. 

Rakennetut ja luonnonympäristöt
Rakennettuja ja luonnonympäristöjä tarkastel-
laan viihtyvyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
näkökulmista. Rakennetuissa ja luonnonympä-
ristöissä käsityön vaikutus näkyy esimerkiksi ra-
kenteissa, pinnoissa, yksityiskohdissa tai tilan tun-
nelmissa. Merkityksellistä käsityön kannalta ovat 
muun muassa materiaalit ja niiden käsittely, va-
laistus ja värimaailma sekä tilojen rakentuminen. 
Opetuksessa oppilas voi tutustua paikkoihin ja ark-
kitehtuuriin esimerkiksi kokemuksellisesti paikan 
päällä kartoittamalla tilaa moniaistisesti ja liikku-
malla siellä. 

Oppilasta ohjataan tutustumaan arkkitehtuurin 
historiaan ja moderniin rakennustaiteeseen sekä 
kannustetaan pohtimaan erilaisia rakennusten ja 
tilojen tulevaisuuden näkymiä. Häntä rohkaistaan 
hyödyntämään tietoja omissa käsityöprosesseis-
saan. 

Oppilas voi harjoitella rakennekokonaisuuksien ja 
tilan struktuurin hahmottamiskykyä erilaisia mit-
takaavoja hyödyntäen, esimerkiksi rakentamalla 
tiloja omien mittojensa mukaan tai muotoilemalla 
luonnon paikan pienoiskoossa. Oppilasta innos-
tetaan käsityön menetelmin suunnittelemaan ja 
tuottamaan luovia ratkaisuja, joilla hän voi vaikut-
taa elinympäristöönsä, sen viihtyvyyteen ja yhtei-
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seen hyvinvointiin. Esimerkiksi ryhmän yhteisen ti-
lateoksen suunnittelu julkiseen paikkaan uudistaa 
ympäristöä ja tuo koko yhteisölle iloa.   

KANGASALA

KUVATAIDEKOULU SILUETIN OPINTOKOKONAISUUDET
 
Kuvataidekoulu Siluetissa on kaksi erillistä opintokokonaisuutta: yhteiset opinnot ja teema-opinnot.

YHTEISET OPINNOT

Kuvataiteen yhteisissä opinnoissa tutustutaan mo-
nipuolisesti erilaisiin kuvantekemisen tekniikoihin, 
materiaaleihin ja ilmaisukeinoihin. Niiden tunte-
musta laajennetaan vähitellen oppilaiden taitojen 
kasvaessa. Eri tekniikoiden opettelun yhteydessä 
harjoitellaan myös välinehuoltoa ja työturvalli-
suusasioita.

Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhtei-
söllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, vä-
littäjänä ja purkajana. 

Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa 
ja kulttuuria taiteen keinoin. Työskentelyn tavoit-
teena on harjoitella omien ajatusten, mielikuvien, 
tiedon, tunteiden ja näkemysten kuvallista ilmaise-
mista. Oppilasta rohkaistaan kuvalliseen itseilmai-
suun ja taiteesta nauttimiseen. 

Yhteisissä opinnoissa harjoitellaan pitkäjänteistä 
työskentelyä ja monivaiheisten tehtävien tekoa. 
Työskentelyprosesseissa opetellaan kuvittelun, 
keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja 
sekä opetellaan sietämään myös epäonnistumista. 
Samalla opetellaan tarkastelemaan omia ja toisten 

tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä. Tavoittee-
na on oppia arvostamaan omia ja toisten tekemiä 
töitä. 

Oppilaita kannustetaan havaintojen tekemisen, il-
miöiden tutkimiseen, pohtimiseen sekä luovaan, 
kokeelliseen itseilmaisuun. Luonto ja rakennettu 
ympäristö tarjoavat runsaasti havainnoinnin ja 
tutkimisen kohteita.  Yhteisissä opinnoissa tutus-
tutaan kuvallisen työskentelyn kautta taiteen his-
toriaan ja nykyisyyteen. Merkityksellistä on myös 
opetella ymmärtämään erilaisia näkemyksiä ja tul-
kintoja taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä.

Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opin-
tojen edetessä monipuolistuvat. Opetus on tee-
mallista, ja siinä otetaan huomioon oppilaan ikä 
ja kehitysvaihe. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan 
taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Ku-
vataideopetuksen opetussisällöt voivat vaihdella 
eri vuosina hyödyntäen opetushenkilöstön erityis-
osaamisalueita ja mahdollista opintovuoden katta-
vaa teemaa.
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OPINTOKOKONAISUUS  1 

Laskennallinen laajuus 300 ot 
Kesto neljä lukuvuotta 
Noin 6–10-vuotiaat

TAVOITTEET

Tavoitealue taidesuhde

Opetus

• tutustuttaa elämyksellisesti oppilasta kuvatai-
teen maailmaan.

• rohkaisee itseilmaisuun, luovuuteen ja innos-
taa nauttimaan kuvataiteen tekemistä.

• tutustuttaa erilaisiin kuvantekemisen tapoihin 
ja menetelmiin. 

• tukee keksimistä, uskallusta ja innostaa käyttä-
mään mielikuvitusta, kokemuksia, havaintoja ja 
ajatuksia omien kuvien tekemisen pohjana. 

• ohjaa oppilasta käyttämään tarkoituksenmu-
kaisesti erilaisia kuvataiteen välineitä ja mate-
riaaleja.

• kannustaa tutkivaan ja kokeilevaan oppimi-
seen sekä omien ratkaisujen tekemiseen.

• tukee tavoitteellista työskentelyä. 
• tukee oppilaan itsetuntemuksen ja taidesuh-

teen kehittymistä työskentelyprosessien eri 
vaiheessa rakentavan palautteen keinoin.

• ohjaa reflektoimaan omaa työskentelyä sekä 
arvostamaa omia ja muiden teoksia.

Tavoitealue visuaalinen lukutaito

Opetus

• hyödyntää ja tukee lapsen luontaista tapaa tut-
kia moniaistisesti ympäristöään ja tehdä erilai-
sia havaintoja oman ilmaisun lähtökohdaksi.

• ohjaa ymmärtämään visuaalisen kuvakielen 
keskeistä käsitteistöä.  

• innostaa tarkastelemaan rakennettua ja luon-
nonympäristöä sekä erilaisia visuaalisen ympä-

ristön kuvia.
• ohjaa tutustumaan elämyksellisesti taide- ja 

kulttuurihistorian teoksiin, aikakausiin ja ilmi-
öihin.

• ohjaa sanallistamaan taideteoksia teoksen, te-
kijän, katsojan näkökulmasta.

• kannustaa keskustelemaan omista ja muiden 
havainnoista ja käyttämään erilaisia kuvantul-
kinnan keinoja.

• ohjaa ymmärtämään taiteen moniarvoisuutta 
ja monimuotoisuutta sekä erilaisia tulkintoja 
todellisuudesta.

Tavoitealue osallisuus ja vaikuttaminen

Opetus

• ohjaa kuvataiteen keinoin ekologisten, esteet-
tisten ja eettisten arvojen pohdintaan.

• tukee oppilaan osallisuutta ja ohjaa työskente-
ly- ja vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen. 

• kehittää kriittistä kuvanlukutaitoa ja kykyä tul-
kita erilaisia kuvia.

• rohkaisee ottamaan kantaa itselle merkityksel-
lisiin asioihin taiteen keinoin.

• innostaa tutustumaan taidenäyttelyihin.
• antaa mahdollisuuden tuoda omia töitä esille 

näyttelyissä. (esiintyminen, julkisuus)

SISÄLTÖ

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
Opintokokonaisuudessa opetellaan kuvataiteen 
perusteita ja tuetaan hyvän taidesuhteen rakentu-
mista.

Opinnoissa tutustutaan tutkivalla tavalla erilaisiin 
kuvataiteen menetelmiin, kuvataiteen ilmaisukei-
noihin ja työvälineisiin. Lisäksi tutkitaan erilaisia 
materiaaleja ja opitaan käyttämään niitä monipuo-
lisesti ja luovalla tavalla. Keskeistä opinnoissa on 
elämyksellisyys, kuvailmaisun valmiuksien moni-
puolinen kehittäminen ja luovuuden tukeminen.

Kuvataiteen menetelmistä tutustutaan monipuoli-
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sesti piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja median 
ilmaisukeinoihin. Kolmiulotteiseen kuvailmaisuun 
tutustutaan esimerkiksi kuvanveiston/arkkitehtuu-
rin/ keramiikan tai ympäristötaiteen lähestymis-
ta-vasta käsin ja harjoitellaan rakentamaan teoksia 
kolmiulotteisin keinoin.  Näiden tai muiden kuva-
taiteen menetelmien myötä tutustutaan samalla 
kuvataiteen keskeisiin peruskäsitteisiin kuten esi-
merkiksi väriin, valoon, varjoon, pintaan, rytmiin ja 
muotoon. Digitaalisten ja muiden teknologioiden 
mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan. Opintojen edetessä laajennetaan kuva-
taiteen menetelmien tuntemista ja niiden sovelta-
mista omassa ilmaisussa.   Opetus tukee eri kuvail-
maisun muotojen rajapintojen tutkimista ja uusia 
menetelmiä luovaa tekemistä. 

Kuvataideopinnot innostavat oppilasta ilmaise-
maan omia ajatuksia, mielikuvia, muistoja, koke-
muksia, tunteita ja tietoa kuvallisesti. Lapsen omaa 
kuvailmaisua ja työskentelytaitoja tuetaan ja vah-
vistetaan monipuolisten virikkeiden ja erilaisten 
tehtävänantojen myötä. 

Annetut tehtävät kehittävät silmän ja käden yh-
teistyötä, aistiherkkyyttä sekä taiteellisen työsken-
telyprosessin ymmärtämistä. Vähitellen opetellaan 
tavoitteellista työskentelyä: Tehtävänannoissa har-
joitellaan, oppilaiden valmiudet huomioiden ha-
vainnointia, erilaisten kuvallisten tehtävien suun-
nittelua ja toteutusta sekä oman työskentelyn 
arviointia. 

Työskentelyprosesseissa opetellaan kuvittelun, 
keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taito-
ja. Oppilaan omien taitojen kehittymistä tuetaan 
kannustavalla palautteella sekä vertaisoppimisen 
kautta. Vähitellen opetellaan arvioimaan omaa 
työskentelyä osana oppimista. Oppilasta rohkais-
taan tekemään teoksissaan omia ratkaisuja ja tun-
nistamaan innoituksen lähteitään. 

Työskentely on ryhmässä tapahtuvaa. Ryhmäs-
sä harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä opetallaan arvostamaan omia ja muiden teok-
sia. Opinnoissa tehdään sekä itsenäisiä teoksia että 
yhteisöllisiä teoksia ryhmässä.

Osana opintoja opetellaan huoltamaan työvälinei-
tä itsenäisesti, ja kiinnittämään huomiota työtur-

vallisuuteen.

Tässä opintokokonaisuudessa vahvistetaan osalli-
suutta osallistumalla näyttelyihin ja tapahtumiin.

Opetuksen teemat ja kuvailmaisulliset sisällöt voi-
vat vaihdella ja niihin vaikuttavat esimerkiksi kou-
lun yhteiset opetusteemat, projektit ja hankkeet.

Omat kuvat 
Kuvataideopinnot rohkaisevat oppilasta tuomaan 
omiin kuviin itselle tärkeitä sisältöjä. Omien kuvien 
aiheet nousevat oppilaiden havainnoista, arjen ko-
kemuksista, mielikuvituksesta sekä heille merkityk-
sellisistä kuvakulttuureista.

Opetusaiheissa hyödynnetään lähiympäristön 
havaintoja ja virikkeitä sekä lapsen elämismaail-
masta nousevia aiheita. Oppilaita kannustetaan 
käyttämään kuvallisia vaikuttamisen keinoja ja 
esittämään kuvissa omia näkemyksiä ja ratkaisuja.

Taiteen maailmoihin tutustuminen laajentaa 
omien kuvien kuvailmaisua sekä taidekäsitystä. 

Opetus ohjaa pohtimaan omien kuvien merkityk-
siä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen kult-
tuuriin.  Vähitellen tutustutaan myös omien kuvien 
itse- ja vertaisarviointiin osana oppimisprosessia. 

Oppilastöitä esitellään oppilastöiden näyttelyssä. 

Taiteen maailmat 
Opetuksessa tutustutaan kuvataiteen maailmaan 
ja visuaaliseen kulttuuriin elämyksellisesti, tutkien 
ja monimuotoisin virikkein. 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri 
aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden 
lajeja. Niihin voidaan tutustua esimerkiksi satujen, 
tarinoiden, kuvamateriaalien ja näyttelyiden avulla.

Taidehistoriaan tutustutaan esimerkiksi teoskuvia 
katselemalla ja niistä keskustelemalla. Kuvan vas-
taanottamista ja kuvien äärellä olemista harjoitel-
laan eläytymällä teosten tekijöiden tapaan nähdä. 
Itse tekemällä ja kokeilemalla eläydytään teosten 
tekemisen prosesseihin. 

Opinnoissa tutkitaan kuvallisten tehtävien avulla 
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moniaistisesti erilaisia kulttuureita ja niiden ku-
va-aiheita. Tehtävien tarkoituksena on laajentaa 
oppilaan taidekäsitystä sekä ymmärtää taiteen ja 
kulttuurin monimuotoisuutta. Taide-elämyksien 
tuomia näkökulmia kannustetaan hyödyntämään 
myös omassa kuvallisessa työskentelyssä.

Visuaalinen ympäristö 
Opetuksessa hyödynnetään ja tuetaan lapsen 
luontaista tapaa tutkia ympäristöään.  

Luonto ja rakennettu ympäristö, esineympäristö ja 
mediaympäristö tarjoavat runsaasti havainnoinnin 
ja tutkimisen kohteita, joita hyödynnetään opetuk-
sessa. Erilaisin tehtävin kehitetään lapsen ympäris-
töherkkyyttä. 

Oppilaita kannustetaan moniaistiseen havainto-

jen tekemisen sekä oman ympäristön ja erilaisten 
ilmiöiden tutkimiseen, mikä tukee elämyksellisen 
ja vuorovaikutteiden suhteen syntymistä omaan 
lähiympäristöön. 

Opintojen aikana harjoitellaan tutkimaan ja tul-
kitsemaan teoksen sisältöä ja muotoa. Visuaalisen 
ympäristön kuvia tarkastelemalla ja itse tekemäl-
lä tutustutaan kuvan kielen peruskäsitteisiin ja 
ope-tellaan tulkitsemaan kuvia ja niiden merkityk-
siä. Opetellaan esimerkiksi kuvittelemaan ja poh-
timaan toden ja mielikuvituksen rajoja ja laajenta-
maan siten kuvailmaisun aiheita ja taidekäsityksen 
perustaa. 

Merkityksellistä on myös opetella hyväksymään 
erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja taiteesta ja kuval-
lisesta viestinnästä. 

TEEMAOPINNOT

OPINTOKOKONAISUUS  2

Teemaopinnoissa laajennetaan yhteisissä opin-
noissa saatuja tietoja ja taitoja kuvataiteen eri 
osa-alueilta. Opetuksessa tutkitaan ihmisenä ole-
mista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin.

Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhtei-
söllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, vä-
littäjänä ja purkajana. 

Teemaopintojen aikana oppilas harjoittelee itse-
näistä ja vapaampaa työskentelyä. Teemaopinnot 
vahvistavat pitkäjänteistä oppimista yrittämisen ja 
ongelmanratkaisun kautta. Opetuksen tavoitteena 
on, että oppilas oppii asettamaan itselleen tavoit-
teita, suunnittelemaan ja toteuttamaan teoksia tai 
teoskokonaisuuksia. Edelleen etsitään ja vahviste-

taan oppilaan omaa ilmaisua ja kuvallista ajattelu-
kykyä.

Teemaopinnoissa tutustutaan taiteen kentän eri 
ilmiöihin, taidehistoriaan ja nykytaiteeseen, ja 
keskustellaan niistä. Opetus kehittää oppilaan val-
miuksia tehdä tietoisia havaintoja ympäristöstään, 
median ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista. 

Oppilasta ohjataan itse- ja vertaisarviointiin. Ar-
vioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan op-
pilasta uuden oppimiseen sekä ohjataan häntä 
arvostamaan toisten näkemyksiä. Jatkuvalla pa-
lautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajat-
telua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdolli-
suuksia. 

Laskennallinen laajuus 200 ot 
Kesto kaksi lukuvuotta  
Noin 11–12-vuotiaat
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TAVOITTEET

Tavoitealue taidesuhde

Opetus

• syventää yhteisissä opinnoissa opittujen kuva-
taiteen erilaisten menetelmien tuntemusta.

• laajentaa oppilaan taidekäsitystä erilaisten ku-
vataiteen tehtävien, elämysten, kokemusten ja 
keskustelun avulla

• ohjaa kuvataiteen erilaisten materiaalien ja vä-
lineiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 

• rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia ajatuk-
sia ja itselle tärkeitä asioita kuvallisesti.

• tukee pitkäjänteistä ja tavoitteellista työsken-
telyä sekä kuvailmaisun taitojen vahvistumista 
ja laajenemista.

• kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, 
asettamaan tavoitteita sekä ohjaa luovan on-
gelmanratkaisukyvyn kehittymistä. 

• opetuksen vuorovaikutus ja palaute tukevat 
oppilaan oppimisprosesseja ja identiteetin kas-
vua. Opetus ohjaa itse- ja vertaisarviointiin ja 
oppimisen reflektointiin.

• ohjaa arvostamaan omia ja muiden teoksia.
• vahvistaa taidesuhdetta ja kannustaa nautti-

maan kuvataiteesta.

Tavoitealue visuaalinen lukutaito

Opetus

• perehdyttää oppilasta erilaisiin kuvataiteen 
muotoihin ja keskeisiin kuvan kielen käsittei-
den ymmärtämiseen. 

• tukee omakohtaisen suhteen syntymistä ra-
kennettuun, luonnonympäristöön ja kuvaym-
päristöön.

• rohkaisee oppilasta sanallistamaan visuaalista 
ilmaisuaan ja perustelemaan näkemyksiään.

• tutustuttaa taidehistoriaan ja eri kulttuureihin 
sekä ohjaa ymmärtämään taiteen ja kulttuurin 
monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta.

• opintojen edetessä kehittää kuvanlukutaitoa 
tarkastelemalla taideteosten sisältöä, tulkintaa 
ja taiteen välittämää arvomaailmaa.

• innostaa taiteen tarkasteluun ja taiteen koke-
miseen.

Tavoitealue osallisuus ja vaikuttaminen

Opetus

• ohjaa oppilasta ympäristötietoisuuteen sekä 
eettisten, ekologisten ja esteettisten arvojen 
pohdintaan.

• käyttää elämyksellisiä ja yhteisöllisiä työtapoja, 
jotka tukevat osallisuutta ja yhteisöön kuulu-
mista.

• ohjaa käyttämään kuvallisen vaikuttamisen 
keinoja omassa ilmaisussa.

• tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden osallistua 
omilla tai yhteisillä teoksillaan näyttelyihin tai 
muihin taidetapahtumiin.

• kannustaa kertomaan omia mielipiteitä ja nä-
kemyksiä taideteoksista ja muusta kuvakult-
tuurista.

SISÄLTÖ

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
Opinnoissa vahvistetaan erilaisten kuvataiteen il-
maisukeinojen, työtapojen ja menetelmien tunte-
musta. Samalla perehdytään edelleen kuvataiteen 
välineiden ja materiaalien käyttöön erilaisissa ku-
vataiteen tekniikoissa ja ilmaisutavoissa.

Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan 

kuvataiteen eri osa-alueiden mahdollisuuksia 
omassa ilmaisussaan.  

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä sekä harjoitel-
laan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanal-
listamista ja kuvista keskustelemista. Piirustuksen, 
maalauksen, grafiikan ja median tuntemusta laa-
jennetaan ja niiden myötä tutkitaan kuvataiteen 
peruskäsitteitä ja ilmaisumuotoja. Kolmiulotteisen 
kuvailmaisun työtapoihin perehdytään erilaisia 
lähestymistapoja käyttäen sekä rakenteiden tutki-
mista ja materiaalituntemusta laajentaen. Näiden 
lisäksi opetuksessa voidaan käyttää muita kuva-
taiteen ilmaisukeinoja ja menetelmiä ja niiden yh-
distelmiä. Digitaalisten ja muiden teknologioiden 
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mahdollisuuksia hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan. Opetus tukee eri kuvailmaisun muotojen 
rajapintojen tutkimista ja uusia menetelmiä luovaa 
tekemistä. 

Opettajan jatkuva palaute, opetuskeskustelut oh-
jaavat oppimisprosesseja ja auttavat oppilasta 
asettamaan itselleen uusia tavoitteita ja arvioi-
maan omaa oppimista.  

Työskentelyn prosessimaisuus tukee havainto-
jen, tutkimisen, harjoittelun ja ongelmanratkai-
sun merkityksen oivaltamista. Tehtävät opettavat 
ideoimaan, asettamaan tavoitteita ja työskentele-
mään niitä kohti.

Prosessissa opetellaan käyttämään tarkoituksen-
mukaisesti erilaisia kuvailmaisun keinoja, joilla har-
joitellaan antamaan kuvallinen muoto ajatuksille, 
tunteille, mielikuville ja havainnoille. 

Opinnoissa tehdään sekä itsenäisiä teoksia että yh-
teisöllisiä teoksia ryhmässä. Arviointitaitoja, kuten 
itse- ja vertaisarviointia harjoitellaan osana oppi-
misprosessia. Opetellaan kertomaan ja keskustela-
maan omista ja toisten teoksista. 

Taiteiden ja tieteiden välisyyttä tutkitaan ja hyö-
dynnetään kuvailmaisun laajentamisessa, esimer-
kiksi kuvantekemisen lähestymistapoihin voi si-
sältyä eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia ja 
sisältöjä.

Opetuksen teemat ja kuvailmaisulliset sisällöt voi-
vat vaihdella ja niihin vaikuttavat esimerkiksi kou-
lun yhteiset opetusteemat, projektit ja hankkeet. 

Omat kuvat
Omien kuvien sisällöt nousevat oppilaita kiinnosta-
vista asioista, ajankohtaisista ilmiöistä ja nuoriso- ja 
populaarikulttuurista. Oppilasta ohjataan etsimään 
hänelle merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä lähiym-
päristöstä, median kuvakulttuurista, internetistä, 
omista havainnoista, kokemuksista, toimintata-
voista ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisis-
tä kuvakulttuureista ja laajasti taiteen kentältä. 

Lasten ja nuorten kuvakulttuuri huomioidaan osa-
na laajempaa kulttuuria. 

Oppilas osallistuu yhteisen kuvakulttuurin luomi-
seen tuomalla omia teoksia esille näyttelyihin ja 
osallistumalla tapahtumiin. Opinnoissa pohditaan 
oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia mer-
kityksiä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin. 

Taiteen maailmat
Oppilas tutustuu taiteen maailmoihin ja taiteen 
muotoihin taidehistorian välityksellä sekä mah-
dollisuuksien mukaan näyttelyvierailuiden tai kult-
tuurikohdevierailujen myötä. Oppilaille tarjotaan 
erilaisia taide-elämyksiä.   Opetuksessa tutkitaan ja 
havainnoidaan erilaisia kulttuureita, taidehistorian 
suuntauksia ja median ilmiöitä. Taidehistorian ku-
va-aineistoa hyödynnetään kuvallisessa työskente-
lyssä elämyksellisesti.

Opetus ohjaa monenlaisen taiteen arvostamiseen 
ja laajentaa taidekäsitystä. Opetellaan ymmärtä-
män teosten merkityksiä osana aikaansa ja tulkit-
semaan taidetta sekä katsojan, tekijän että teoksen 
näkökulmista.

Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintata-
poihin, pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta 
sekä käsitellään taiteen erilaisia tehtäviä ja merki-
tyksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuk-
sia osallistua paikalliseen taidetoimintaan. 

Visuaalinen ympäristö
Oppilasta ohjataan rakennetun, luonnonympä-
ristön ja kuvaympäristöjen moniaistiseen tutki-
miseen, havainnointiin sekä tiedonhakuun. Oppi-
misympäristöinä hyödynnetään luokkatilan lisäksi 
autenttista ympäristöä sekä virtuaaliympäristöjä.

Ympäristön tutkimisen ja erilaisten tehtävänanto-
jen myötä opitaan myös löytämään ja oivaltamaan 
kuvallisen työskentelyn innoituksen lähteitä. 

Opintokokonaisuudessa opetellaan tulkitsemaan 
visuaalista kulttuuria ja ympäristöjä itse tekemällä 
ja tutustumalla olemassa oleviin kuviin. Erilaisin lä-
hestymistavoin opetellaan erottelemaan visuaalis-
ta kulttuuria, visuaalisia ympäristöjä ja visuaalista 
kieltä sekä pyritään oivaltamaan visuaalisuuden 
merkitystä ympäristössä. 

Visuaalisen ympäristön havainnoissa ja kuvallisis-



K U V A T A I D E  3 5 

PÄLKÄNE 

PÄLKÄNEEN KUVATAIDEKOULUN OPINTOKOKONAISUUDET

Kuvataiteen yleisen oppimäärän mukaisissa opinnoissa on yhteensä kolme opintokokonaisuutta:

• Yhteisten opintojen opintokokonaisuudet 1 ja 2
• Teemaopintojen opintokokonaisuus 3
 
Lisäksi kuvataiteen varhaisiän opinnot on oma opintokokonaisuutensa.

VARHAISIÄN OPINNOT

Varhaisiän kuvataiteen opinnot ovat silta yleisen 
oppimäärän opintoihin. Opetuksen tarkoitus on 
tukea hyvän taidesuhteen syntymistä, antaa val-
miuksia kuvailmaisuun sekä innostaa kuvataiteen 
opintoihin. 

Varhaisiän opinnoissa hyödynnetään lapsen luon-
taista uteliaisuutta. Oppimiseen luodaan turvalli-
nen oppimisympäristö, joka kannustaa leikkiin ja 
mielikuvituksen käyttöön. Opetuksessa kannuste-
taan oppilasta aktiiviseen, omakohtaiseen tutkimi-
seen ja kokeilemiseen. Kuvataidetta ja visuaalista 
maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin roh-
kaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havainto-

jaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta 
ja kuvitellusta. Opetuksessa hyödynnetään moni-
taiteellisia lähestymistapoja. Erilaisin tehtävin ke-
hitetään oppilaan moniaistista havaintokykyä ja 
hienomotorisia taitoja, opetellaan kuvallisen kielen 
perusteita ja muodostetaan vähitellen käsitystä sii-
tä, mitä on taide. Ryhmässä opetellaan kertomaan 
omista ajatuksista ja havainnoista kuvin. Oppilasta 
rohkaistaan kuvalliseen itseilmaisuun ja sitä ohja-
taan yhä vivahteikkaampaan suuntaan harjoitte-
lemalla monipuolisesti erilaisia kuvan tekemisen 
tekniikoita. Lisäksi tutustutaan elämyksellisesti tai-
dekuviin ja kuvakulttuuriin.

sa tehtävissä kannustetaan ymmärtämään erilaisia 
tulkintoja näkyvästä todellisuudesta. 

Opinnoissa harjoitellaan visuaalisen ympäristön 

esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä 
käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista. 

YHTEISTEN OPINTOJEN OPINTOKOKONAISUUDET 

Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan 
perustaitojen hankkiminen. Kuvataiteen yhteisis-
sä opinnoissa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin 
kuvantekemisen tekniikoihin, materiaaleihin ja il-

maisukeinoihin, joiden tuntemusta laajennetaan 
vähitellen oppilaan taitojen kasvaessa. Kuvataide 
käsitetään laajasti, jolloin opetus tukee eri kuvail-
maisun muotojen rajapintojen tutkimista, uusia 
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menetelmiä ja luovaa tekemistä. Opetus laajenee 
eri visuaalisten taiteiden alueille, kuten esimerkik-
si arkkitehtuuriin, mediataiteisiin ja muotoiluun, 
mikä on yksi opetuksen painopistealueista.

Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa 
ja kulttuuria taiteen keinoin. Opintojen tavoittee-
na on rohkaista ja tukea oppilaan omaa ilmaisua, 
omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä 
identiteetin rakentumista. Työskentelyn tavoit-
teena on harjoitella omien ajatusten, mielikuvien, 
tiedon, tunteiden ja näkemysten kuvallista ilmaise-
mista. Merkityksellistä on myös opetella ymmärtä-
mään erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja taiteesta ja 
kuvallisesta viestinnästä. Kuvataidetta lähestytään 
henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen 
merkitysten kantajana, välittäjänä ja purkajana.  

Oppilaita kannustetaan havaintojen tekemisen, il-
miöiden tutkimiseen, pohtimiseen sekä luovaan, 
kokeelliseen itseilmaisuun. Luonto ja rakennettu 
ympäristö tarjoavat runsaasti havainnoinnin ja tut-

kimisen kohteita.  Opinnoissa tutustutaan kuvalli-
sen työskentelyn kautta myös taiteen historiaan ja 
nykyisyyteen. 

Opintojen aikana harjoitellaan pitkäjänteistä työs-
kentelyä ja monivaiheisten tehtävien tekoa. Työs-
kentelyprosesseissa opetellaan kuvittelun, keksi-
misen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja sekä 
opetellaan ymmärtämään epäonnistumista uuden 
oppimisen yhtenä vaiheena. Opintojen aikana 
opetellaan arvostamaan ja tarkastelemaan omia ja 
toisten tekemiä töitä ja keskustelemaan niistä. 

Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opin-
tojen edetessä monipuolistuvat. Opetus on tee-
mallista, ja siinä otetaan huomioon oppilaan ikä 
ja kehitysvaihe. Tavoitteena on, että oppilas oppii 
hankkimaan omassa ilmaisussaan tarvitsemiaan 
taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Ope-
tuksen opetussisällöt voivat vaihdella eri vuosina 
hyödyntäen opetushenkilöstön erityisosaamisalu-
eita ja mahdollista opintovuoden kattavaa teemaa. 

OPINTOKOKONAISUUS  1 

Laskennallinen laajuus 120 ot
Kesto kaksi lukuvuotta
Noin 7–8-vuotiaat

TAVOITTEET

Tavoitealue taidesuhde

Opetus

• tutustuttaa elämyksellisesti oppilasta kuvatai-
teen maailmaan. 

• innostaa oppilasta itseilmaisuun ja luovuuteen 
sekä nauttimaan kuvataiteen tekemistä.

• tutustuttaa erilaisiin visuaalisen taiteen teke-
misen tapoihin ja menetelmiin. 

• johdattaa oppilasta keksimisen ja uskaltamisen 
tielle sekä innostaa käyttämään mielikuvitus-
ta, kokemuksia, havaintoja oman työskentelyn 

pohjana. 
• opastaa oppilasta kuvataiteen välineiden ja 

materiaalien turvalliseen käyttämiseen.
• kannustaa oppilasta tutkimaan ja kokeilemaan. 
• ohjaa arvioimaan omaa työskentelyä.

Tavoitealue visuaalinen lukutaito

Opetus

• hyödyntää ja tukee lapsen luontaista tapaa tut-
kia moniaistisesti ympäristöään ja tehdä erilai-
sia havaintoja oman ilmaisun lähtökohdaksi.

• tutustuttaa visuaalisen kuvakielen käsitteis-
töön.  

• innostaa tutustumaan rakennettuun ja luon-
nonympäristöön. 

• tutustuttaa elämyksellisesti ja oman kuvailmai-
sun kautta taide- ja kulttuurihistorian teoksiin, 
aikakausiin ja ilmiöihin.  
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Tavoitealue osallisuus ja vaikuttaminen

Opetus

• ohjaa huomioimaan ympäristöarvoja kuvata 
teen keinoin.

• ohjaa oppilaan työskentely- ja vuorovaikutus-
taitojen vahvistumiseen. 

• tutustuttaa oppilasta erilaisten kuvien tulkin-
taan.

• innostaa tutustumaan taidenäyttelyihin.
• antaa mahdollisuuden tuoda omia töitä esille 

näyttelyissä. (esiintyminen, julkisuus)

SISÄLTÖ

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan visuaa-
listen taiteiden perusteisiin ja aloitetaan matka hy-
vän taidesuhteen rakentumiseen.

Opinnoissa tutustutaan elämyksellisesti tutkien 
erilaisiin visuaalisten taiteiden menetelmiin, ilmai-
sukeinoihin ja työvälineisiin sekä erilaisiin materi-
aaleihin, joita harjoitellaan käyttämään monipuoli-
sesti ja luovalla tavalla. 

Opetuksessa tutustutaan monipuolisesti esimer-
kiksi piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja median 
ilmaisukeinoihin. Kolmiulotteiseen kuvailmaisuun 
tutustutaan esimerkiksi muotoilun, kuvanveiston, 
arkkitehtuurin tai ympäristötaiteen lähestymista-
vasta käsin ja harjoitellaan rakentamaan teoksia 
kolmiulotteisin keinoin erilaisista materiaaleista. 
Opetus tukee eri kuvailmaisun muotojen rajapin-
tojen tutkimista ja uusia menetelmiä luovaa teke-
mistä.

Kuvataiteen eri menetelmien myötä aloitetaan 
myös tutustuminen kuvataiteen keskeisiin perus-
käsitteisiin kuten esimerkiksi väriin, valoon, var-
joon, pintaan, rytmiin ja muotoon.  

Opinnoissa johdatetaan oppilasta ilmaisemaan it-
seään, tuomaan kuvallisesti esiin omia ajatuksiaan, 
mielikuviaan, muistojaan, kokemuksiaan, tuntei-
taan ja tietojaan.

Lapsen omaa kuvailmaisua ja työskentelytaitoja 
tuetaan ja vahvistetaan monipuolisten virikkeiden 
ja erilaisten tehtävänantojen myötä. Annetut teh-
tävät kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, aisti-
herkkyyttä sekä taiteelliseen työskentelyprosessiin 
tutustumista. Työskentelyprosesseissa opetellaan 
kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkai-
sun taitoja.

Opintojen edetessä opetellaan kuvallisten tehtä-
vien suunnittelua ja toteutusta sekä oman työs-
kentelyn arviointia. 

Oppilaan omien taitojen kehittymistä tuetaan 
kannustavalla palautteella sekä vertaisoppimisen 
kautta. 

Työskentely on ryhmässä tapahtuvaa, jonka myö-
tä harjoitellaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä opetallaan arvostamaan omia ja muiden teok-
sia. Opintojen aikana voidaan tehdä sekä itsenäisiä 
teoksia että yhteisöllisiä teoksia ryhmässä.

Osana opintoja opetellaan työvälineiden huolta-
mista ja kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen.

Opetuksen teemat ja kuvailmaisulliset sisällöt voi-
vat vaihdella ja niihin vaikuttavat esimerkiksi kou-
lun yhteiset opetusteemat, projektit ja hankkeet.

Omat kuvat 
Opinnoissa kannustetaan oppilasta tuomaan 
omiin töihinsä itselleen tärkeitä sisältöjä, joiden ai-
heet nousevat hänen omista havainnoistaan, arjen 
kokemuksista, mielikuvituksesta sekä hänelle mer-
kityksellisistä kuvakulttuureista.

Opetusaiheissa hyödynnetään lähiympäristön ha-
vaintoja ja virikkeitä sekä oppilaan elämismaail-
masta nousevia aiheita. Oppilasta kannustetaan 
esittämään teoksissaan omia näkemyksiä ja ratkai-
suja.

Oppilastöitä esitellään oppilastöiden näyttelyssä. 

Taiteen maailmat 
Opetuksessa aloitetaan tutustuminen taiteen 
maailmoihin, minkä tarkoituksena on laajentaa 
oppilaan kuvailmaisua sekä taidekäsitystä.  Ope-
tuksessa tutustutaan kuvataiteen maailmaan ja 
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visuaaliseen kulttuuriin elämyksellisesti, tutkien ja 
monimuotoisin virikkein. Niihin voidaan tutustua 
esimerkiksi satujen, tarinoiden, kuvamateriaalien ja 
näyttelyiden avulla.

Taidehistoriaan voidaan tutustua esimerkiksi te-
oskuvia katselemalla ja niistä keskustelemalla. Ku-
van vastaanottamista ja teosten äärellä olemista 
voidaan harjoitella eläytymällä teosten tekijöiden 
tapaan nähdä tai tapaan tehdä. Itse tekemällä ja 
kokeilemalla eläydytään teosten tekemisen proses-
seihin. 

Visuaalinen ympäristö 
Opetuksessa tuetaan lapsen luontaista tapaa ha-
vainnoida ja tutkia ympäristöään, mitä voidaan 

myös hyödyntää opetuksessa.  Esimerkiksi luonto 
ja rakennettu ympäristö, esineympäristö ja me-
diaympäristö tarjoavat runsaasti havainnoinnin ja 
tutkimisen kohteita. Oppilasta opastetaan moni-
aistiseen havaintojen tekemisen sekä oman ympä-
ristön ja erilaisten ilmiöiden tutkimiseen. 

Opintokokonaisuuden aikana aloitetaan tutus-
tuminen teosten sisällön ja muodon tutkimiseen 
ja tulkitsemiseen. Visuaalisen ympäristön kuvia 
tarkastelemalla ja itse tekemällä aloitetaan tutus-
tumismatka kuvan kielen peruskäsitteisiin. Leikin-
omaisuus on edelleen mukana ja voidaan esimer-
kiksi kuvitella ja pohtia toden ja mielikuvituksen 
rajoja ja laajentaa siten kuvailmaisun aiheita. 

OPINTOKOKONAISUUS  2 

Laskennallinen laajuus 225 ot
Kesto kolme lukuvuotta
Noin 9–11-vuotiaat

TAVOITTEET

Tavoitealue taidesuhde

Opetus

• harjaannuttaa oppilasta visuaalisten taiteiden 
menetelmien, tekniikoiden ja materiaalien 
kanssa työskentelyssä.

• rohkaisee oppilasta itseilmaisuun ja luovuu-
teen sekä innostaa häntä nauttimaan kuvatai-
teen tekemistä.

• rohkaisee ja tukee keksimistä, uskallusta sekä 
innostaa käyttämään mielikuvitusta, kokemuk-
sia, havaintoja ja ajatuksia oman työskentelyn 
pohjana. 

• ohjaa oppilasta käyttämään tarkoituksenmu-
kaisesti erilaisia kuvataiteen välineitä ja mate-
riaaleja.

• kannustaa tutkivaan ja kokeilevaan oppimi-

seen sekä omien ratkaisujen tekemiseen.
• tukee tavoitteellista työskentelyä. 
• tukee oppilaan itsetuntemuksen ja taidesuh-

teen kehittymistä työskentelyprosessien eri 
vaiheessa rakentavan palautteen keinoin.

• ohjaa reflektoimaan omaa työskentelyä sekä 
arvostamaan omia ja muiden teoksia.

Tavoitealue visuaalinen lukutaito

Opetus 

• vahvistaa lapsen luontaista tapaa tutkia mo-
niaistisesti ympäristöään ja tehdä erilaisia ha-
vaintoja oman ilmaisun lähtökohdaksi.

• ohjaa ymmärtämään visuaalisen kuvakielen 
keskeistä käsitteistöä.  

• innostaa tarkastelemaan rakennettua ja luon-
nonympäristöä sekä erilaisia visuaalisen ympä-
ristön kuvia.

• ohjaa tutustumaan elämyksellisesti taide- ja 
kulttuurihistorian teoksiin, aikakausiin ja ilmi-
öihin oman kuvailmaisun kautta.  

• ohjaa sanallistamaan taideteoksia teoksen te-
kijän ja katsojan näkökulmasta.

• kannustaa keskustelemaan omista ja muiden 
havainnoista ja käyttämään erilaisia kuvantul-
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kinnan keinoja.
• ohjaa ymmärtämään taiteen moniarvoisuutta 

ja monimuotoisuutta sekä erilaisia tulkintoja 
todellisuudesta.

Tavoitealue osallisuus ja vaikuttaminen

Opetus

• ohjaa kuvataiteen keinoin ekologisten, esteet-
tisten ja eettisten arvojen pohdintaan.

• tukee oppilaan osallisuutta ja ohjaa työskente-
ly- ja vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen. 

• kehittää kriittistä kuvanlukutaitoa ja kykyä tul-
kita erilaisia kuvia.

• rohkaisee ottamaan kantaa itselle merkityksel-
listen asioiden puolesta taiteen keinoin.

• innostaa tutustumaan taidenäyttelyihin.
• antaa mahdollisuuden tuoda omia töitä esille 

näyttelyissä. (esiintyminen, julkisuus)

SISÄLTÖ

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot

Opintokokonaisuudessa opetellaan edelleen kuva-
taiteen perusteita ja tuetaan hyvän taidesuhteen 
rakentumista.

Opinnoissa tutustutaan tutkivalla tavalla erilaisiin 
visuaalisten taiteiden menetelmiin, ilmaisukeinoi-
hin ja työvälineisiin. Lisäksi tutkitaan erilaisia mate-
riaaleja ja opitaan käyttämään niitä monipuolisesti 
ja luovalla tavalla. Keskeistä opinnoissa on elämyk-
sellisyys, kuvailmaisun valmiuksien monipuolinen 
kehittäminen ja luovuuden tukeminen.

Opinnoissa jatketaan työskentelyä monipuoli-
sesti piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja medi-
an ilmaisukeinoin. Kolmiulotteisen kuvailmaisun 
työstämistä jatketaan muotoilun, kuvanveiston, 
arkkitehtuurin, tekstiili- tai ympäristötaiteen lähes-
tymistavasta käsin rakentaen teoksia kolmiulot-
teisin keinoin.  Näiden tai muiden kuvataiteen 
menetelmien myötä pyritään tulemaan tutuiksi 
kuvataiteen keskeisten peruskäsitteiden kuten 
esimerkiksi värin, va-lon, varjon, pinnan, rytmin ja 

muodon kanssa. 

Digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdolli-
suuksia hyödynnetään resurssien mukaan. Opin-
tojen edetessä laajennetaan kuvataiteen mene-
telmien tuntemista ja niiden soveltamista omassa 
ilmaisussa.   Opetus tukee eri kuvailmaisun muo-
tojen rajapintojen tutkimista ja uusia menetelmiä 
luovaa tekemistä. 

Opintojen myötä oppilasta innostetaan ilmaise-
maan omia ajatuksia, mielikuvia, muistoja, koke-
muksia, tunteita ja tietoa kuvallisesti. Lapsen omaa 
kuvailmaisua ja työskentelytaitoja tuetaan ja vah-
vistetaan monipuolisten virikkeiden ja erilaisten 
tehtävänantojen myötä. 

Annetut tehtävät kehittävät silmän ja käden yh-
teistyötä, aistiherkkyyttä sekä taiteellisen työsken-
telyprosessin ymmärtämistä. Vähitellen opetellaan 
tavoitteellista työskentelyä. Tehtävänannoissa har-
joitellaan leikinomaisesti, oppilaiden valmiudet 
huomioiden havainnointia, erilaisten visuaalisten 
tehtävien suunnittelua ja toteutusta sekä oman 
työskentelyn arviointia. 

Työskentelyprosesseissa opetellaan kuvittelun, 
keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taito-
ja. Oppilaan omien taitojen kehittymistä tuetaan 
kannustavalla palautteella sekä vertaisoppimisen 
kautta. Vähitellen opetellaan arvioimaan omaa 
työskentelyä osana oppimista. Oppilasta rohkais-
taan tekemään teoksissaan omia ratkaisuja ja tun-
nistamaan innoituksen lähteitään. 

Työskentely tapahtuu ryhmässä, jonka myötä har-
jaannutaan edelleen yhteistyö- ja vuorovaikutus-
taidoissa sekä omien ja muiden töiden arvosta-
misessa Opintojen aikana tehdään sekä itsenäisiä 
teoksia että yhteisöllisiä teoksia ryhmässä. Osana 
opintoja opetellaan huoltamaan työvälineitä itse-
näisesti ja kiinnittämään huomiota työturvallisuu-
teen.

Tässä opintokokonaisuudessa vahvistetaan osalli-
suutta osallistumalla näyttelyihin ja tapahtumiin.

Opetuksen teemat ja ilmaisulliset sisällöt voivat 
vaihdella ja niihin vaikuttavat esimerkiksi koulun 
yhteiset opetusteemat, projektit ja hankkeet.
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Omat kuvat 
Opinnoissa rohkaistaan oppilasta tuomaan omiin 
töihinsä itselleen tärkeitä sisältöjä, joiden aiheet 
nousevat hänen omista havainnoistaan, arjen ko-
kemuksista, mielikuvituksesta sekä hänelle merki-
tyksellisistä kuvakulttuureista.

Opetusaiheissa ovat edelleen tärkeitä lähiympä-
ristön havainnot ja virikkeet sekä oppilaan elämis-
maailmasta nousevat aiheet. Oppilasta kannuste-
taan käyttämään kuvallisia vaikuttamisen keinoja 
ja esittämään teoksissaan omia näkemyksiä ja rat-
kaisuja.

Taiteen maailmoihin tutustumista jatketaan ja 
laajennetaan sen kautta myös omaa kuvailmai-
sua sekä taidekäsitystä. Opetus ohjaa pohtimaan 
omien kuvien merkityksiä ja niiden suhdetta muu-
hun visuaaliseen kulttuuriin.  Vähitellen tutustu-
taan myös itse- ja vertaisarviointiin osana oppi-
misprosessia. Oppilastöitä esitellään oppilastöiden 
näyttelyssä. 

Taiteen maailmat 
Opetuksessa jatketaan tutkimusmatkaa kuvatai-
teen maailmaan ja visuaaliseen kulttuuriin elämyk-
sellisesti, tutkien ja monimuotoisin virikkein. 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri 
aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten taiteiden 
lajeja. Niihin voidaan tutustua esimerkiksi satujen, 
tarinoiden, kuvamateriaalien ja näyttelyiden avulla.

Taidehistoriaan tutustutaan esimerkiksi teoskuvia 
katselemalla ja niistä keskustelemalla. Kuvan vas-
taanottamista ja teosten äärellä olemista harjoitel-
laan eläytymällä teosten tekijöiden tapaan nähdä. 
Itse tekemällä ja kokeilemalla eläydytään teosten 
tekemisen prosesseihin. 

Opinnoissa tutkitaan erilaisten visuaalisen taiteen 
tehtävien avulla moniaistisesti erilaisia kulttuureita 
ja niiden kuva-aiheita. Tehtävien tarkoituksena on 
laajentaa oppilaan taidekäsitystä sekä ymmärtää 
taiteen ja kulttuurin moni-muotoisuutta.

Visuaalinen ympäristö 
Opetuksessa tuetaan edelleen lapsen luontaista 
tapaa tutkia ympäristöään.  Luonto ja rakennet-
tu ympäristö, esineympäristö ja mediaympäristö 
ovat havainnoinnin ja tutkimisen kohteita, joita 
hyödynnetään opetuksessa. Oppilaita kannuste-
taankin moniaistiseen havaintojen tekemisen sekä 
oman ympäristön ja erilaisten ilmiöiden tutkimi-
seen, mikä tukee elämyksellisen ja vuorovaikuttei-
den suhteen syntymistä omaan lähiympäristöön. 

Opintojen aikana harjoitellaan tutkimaan ja tul-
kitsemaan teosten sisältöä ja muotoa. Visuaalisen 
ympäristön kuvia tarkastelemalla ja itse tekemällä 
tutus-tutaan kuvan kielen peruskäsitteisiin ja ope-
tellaan tulkitsemaan kuvia ja niiden merkityksiä. 
Merkityksellistä on myös opetella hyväksymään 
erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja taiteesta ja kuval-
lisesta viestinnästä. 

TEEMAOPINNOT

Teemaopinnoissa laajennetaan yhteisissä opin-
noissa saatuja tietoja ja taitoja kuvataiteen eri 
osa-alueilta. Opetuksessa tutkitaan ihmisenä ole-
mista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin.

Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhtei-
söllisten ja kulttuuristen merkitysten kantajana, vä-
littäjänä ja purkajana. 

Teemaopintojen aikana oppilas harjoittelee itse-
näistä ja vapaampaa työskentelyä. Teemaopinnot 

vahvistavat pitkäjänteistä oppimista yrittämisen ja 
ongelmanratkaisun kautta. Opetuksen tavoitteena 
on, että oppilas oppii asettamaan itselleen tavoit-
teita, suunnittelemaan ja toteuttamaan teoksia tai 
teoskokonaisuuksia. Edelleen etsitään ja vahviste-
taan oppilaan omaa ilmaisua ja visuaalista ajattelu-
kykyä.

Teemaopinnoissa tutustutaan taiteen kentän eri 
ilmiöihin, taidehistoriaan ja nykytaiteeseen, ja 
keskustellaan niistä. Opetus kehittää oppilaan val-
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miuksia tehdä tietoisia havaintoja ympäristöstään, 
median ilmiöistä ja kuvallisesta kulttuurista. 

Oppilasta ohjataan itse- ja vertaisarviointiin. Ar-
vioinnilla ja muulla palautteella kannustetaan op-
pilasta uuden oppimiseen sekä ohjataan häntä 

arvostamaan toisten näkemyksiä. Jatkuvalla pa-
lautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajat-
telua, omaa ilmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia. 

OPINTOKOKONAISUUS  3 

Laskennallinen laajuus 200 ot
Kesto kaksi lukuvuotta 
Noin 12–13-vuotiaat 

TAVOITTEET

Tavoitealue taidesuhde

Opetus

• syventää yhteisissä opinnoissa opittujen kuva-
taiteen menetelmien tuntemusta.

• laajentaa oppilaan taidekäsitystä erilaisten vi-
suaalisen taiteen tehtävien, elämysten, koke-
musten ja keskustelun avulla.

• ohjaa erilaisten materiaalien ja välineiden tar-
koituksenmukaiseen käyttöön. 

• rohkaisee oppilasta ilmaisemaan omia ajatuk-
sia ja itselle tärkeitä asioita visuaalisesti.

• tukee pitkäjänteistä ja tavoitteellista työsken-
telyä sekä kuvailmaisun taitojen vahvistumista 
ja laajenemista.

• kannustaa oppilasta tekemään omia ratkaisuja, 
asettamaan tavoitteita sekä ohjaa luovan on-
gelmanratkaisukyvyn kehittymistä. 

• opetuksen vuorovaikutus ja palaute tukevat 
oppilaan oppimisprosesseja ja identiteetin kas-
vua. Opetus ohjaa itse- ja vertaisarviointiin ja 
oppimisen reflektointiin.

• ohjaa arvostamaan omia ja muiden teoksia.
• vahvistaa taidesuhdetta ja kannustaa nautti-

maan kuvataiteesta.

Tavoitealue visuaalinen lukutaito

Opetus

• perehdyttää oppilasta erilaisiin kuvataiteen 
muotoihin ja keskeisiin kuvan kielen käsittei-
den ymmärtämiseen. 

• tukee omakohtaisen suhteen syntymistä ra-
kennettuun, luonnonympäristöön ja kuvaym-
päristöön.

• rohkaisee oppilasta sanallistamaan visuaalista 
ilmaisuaan ja perustelemaan näkemyksiään.

• tutustuttaa taidehistoriaan ja eri kulttuureihin 
sekä ohjaa ymmärtämään taiteen ja kulttuurin 
monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta.

• opintojen edetessä kehittää kuvanlukutaitoa 
tarkastelemalla taideteosten sisältöä, tulkintaa 
ja taiteen välittämää arvomaailmaa.

• innostaa taiteen tarkasteluun ja taiteen koke-
miseen.

Tavoitealue osallisuus ja vaikuttaminen

Opetus

• ohjaa oppilasta ympäristötietoisuuteen sekä 
eettisten, ekologisten ja esteettisten arvojen 
pohdintaan.

• käyttää elämyksellisiä ja yhteisöllisiä työtapoja, 
jotka tukevat osallisuutta ja yhteisöön kuulu-
mista.

• ohjaa käyttämään kuvallisen vaikuttamisen 
keinoja omassa ilmaisussa.

• tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden osallistua 
omilla tai yhteisillä teoksillaan näyttelyihin tai 
muihin taidetapahtumiin.

• kannustaa kertomaan omia mielipiteitä ja nä-
kemyksiä taideteoksista ja muusta kuvakult-
tuurista.
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SISÄLTÖ

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
Opinnoissa vahvistetaan erilaisten ilmaisukeinojen, 
työtapojen ja menetelmien tuntemusta. Samalla 
perehdytään edelleen välineiden ja materiaalien 
käyttöön erilaisissa visuaalisten taiteiden teknii-
koissa ja ilmaisutavoissa.

Oppilasta kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan 
kuvataiteen eri osa-alueiden mahdollisuuksia 
omassa ilmaisussaan.  

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä sekä harjoitel-
laan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanal-
listamista ja kuvista keskustelemista. Piirustuksen, 
maalauksen, grafiikan ja median tuntemusta laa-
jennetaan ja niiden myötä tutkitaan kuvataiteen 
peruskäsitteitä ja ilmaisumuotoja. Kolmiulotteisen 
kuvailmaisun kuten arkkitehtuurin ja muotoilun 
työtapoihin perehdytään erilaisia lähestymistapoja 
käyttäen sekä rakenteiden tutkimista ja materiaali-
tuntemusta laajentaen. Näiden lisäksi opetuksessa 
voidaan käyttää muita kuvataiteen ilmaisukeinoja 
ja menetelmiä ja niiden yhdistelmiä. Digitaalisten 
ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia hyö-
dynnetään mahdollisuuksien mukaan. Opetus tu-
kee eri kuvailmaisun muotojen rajapintojen tutki-
mista ja uusia menetelmiä luovaa tekemistä. 

Opettajan jatkuva palaute ja opetuskeskustelut 
ohjaavat oppimisprosesseja ja auttavat oppilasta 
asettamaan itselleen uusia tavoitteita ja arvioi-
maan omaa oppimista.  

Työskentelyn prosessimaisuus tukee havaintojen, 
tutkimi-sen, harjoittelun ja ongelmanratkaisun 
merkityksen oivaltamista. Tehtävät opettavat ide-
oimaan, asettamaan tavoitteita ja työskentele-
mään niitä kohti.

Prosessissa opetellaan käyttämään tarkoituksen-
mukaisesti erilaisia kuvailmaisun keinoja, joilla har-
joitellaan antamaan kuvallinen muoto ajatuksille, 
tunteille, mielikuville ja havainnoille. 

Opinnoissa tehdään sekä itsenäisiä teoksia että yh-
teisöllisiä teoksia ryhmässä. Arviointitaitoja, kuten 
itse- ja vertaisarviointia harjoitellaan osana oppi-
misprosessia. Opetellaan kertomaan ja keskustele-

maan omista ja toisten teoksista. 

Taiteiden ja tieteiden välisyyttä tutkitaan ja hyö-
dynnetään kuvailmaisun laajentamisessa, esimer-
kiksi kuvantekemisen lähestymistapoihin voi si-
sältyä eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia ja 
sisältöjä. 

Opetuksen teemat ja kuvailmaisulliset sisällöt voi-
vat vaihdella ja niihin vaikuttavat esimerkiksi kou-
lun yhteiset opetusteemat, projektit ja hankkeet. 

Omat kuvat
Omien kuvien sisällöt nousevat oppilaita kiinnosta-
vista asioista, ajankohtaisista ilmiöistä ja nuoriso- ja 
populaarikulttuurista. Oppilasta ohjataan etsimään 
hänelle merkityksellisiä aiheita ja sisältöjä lähiym-
päristöstä, median kuvakulttuurista, internetistä, 
omista havainnoista, kokemuksista, toimintata-
voista ja elämänpiiristä sekä heille merkityksellisis-
tä kuvakulttuureista ja laajasti taiteen kentältä. 

Lasten ja nuorten kuvakulttuuri huomioidaan osa-
na laajempaa kulttuuria. 

Oppilas osallistuu yhteisen kuvakulttuurin luomi-
seen tuomalla omia teoksia esille näyttelyihin ja 
osallistumalla tapahtumiin. Opinnoissa pohditaan 
oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia mer-
kityksiä ja niiden suhdetta muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin. 

Taiteen maailmat
Oppilas tutustuu taiteen maailmoihin ja taiteen 
muotoihin taidehistorian välityksellä.  Oppilaille 
tarjotaan erilaisia taide-elämyksiä mahdollisuuk-
sien mukaan, esimerkiksi näyttelyvierailuiden tai 
kulttuurikohdevierailujen muodossa. 

Opetuksessa tutkitaan ja havainnoidaan erilaisia 
kulttuureita, taidehistorian suuntauksia ja median 
ilmiöitä. Taidehistorian kuva-aineistoa hyödynne-
tään kuvallisessa työskentelyssä elämyksellisesti.

Opetus ohjaa monenlaisen taiteen arvostamiseen 
ja laajentaa taidekäsitystä. Opintojen aikana ope-
tellaan ymmärtämän teosten merkityksiä osana 
aikaansa ja tulkitsemaan taidetta sekä katsojan, te-
kijän että teoksen näkökulmista.



K U V A T A I D E  4 3 

Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintata-
poihin, pohditaan taiteen kulttuurisidonnaisuutta 
sekä käsitellään taiteen erilaisia tehtäviä ja merki-
tyksiä. Opetuksessa voidaan myös hyödyntää mah-
dollisuuksia osallistua paikalliseen taidetoimin-
taan. 

Visuaalinen ympäristö
Oppilasta ohjataan rakennetun, luonnonympä-
ristön ja kuvaympäristöjen moniaistiseen tutki-
miseen, havainnointiin sekä tiedonhakuun. Oppi-
misympäristöinä hyödynnetään luokkatilan lisäksi 
autenttista ympäristöä sekä virtuaaliympäristöjä.

Ympäristön tutkimisen ja erilaisten tehtävänanto-
jen myötä opitaan myös löytämään ja oivaltamaan 
kuvallisen työskentelyn innoituksen lähteitä. 

Opintokokonaisuudessa opetellaan tulkitsemaan 
visuaalista kulttuuria ja ympäristöjä itse tekemällä 
ja tutustumalla olemassa oleviin kuviin. Erilaisin lä-
hestymistavoin opetellaan erottelemaan visuaalis-
ta kulttuuria, visuaalisia ympäristöjä ja visuaalista 
kieltä sekä pyritään oivaltamaan visuaalisuuden 
merkitystä ympäristössä. 

Visuaalisen ympäristön havainnoissa ja kuvallisis-
sa tehtävissä kannustetaan ymmärtämään erilaisia 
tulkintoja näkyvästä todellisuudesta. 

Opinnoissa harjoitellaan visuaalisen ympäristön 
esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä 
käsitellään ympäristön merkitysten rakentumista. 
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 ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan moni-
puolisesti opinpolun eri vaiheissa. Arviointiin sisäl-
tyy erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä oh-
jausta itse- ja vertaisarviontiin. 

Yleisen oppimäärän opintojen aikana tehtävä arvi-
ointi perustuu opintokokonaisuuksien tavoitteisiin 
ja siinä otetaan huomioon yleisen oppimäärän ar-
vioinnin kohteet. 

Yhteisissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilas-
ta kuvataiteen ja käsityön perustaitojen hankkimi-
sessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteel-
la vahvistetaan oppilaan ilmaisua, taidesuhteen 
muotoutumista ja identiteetin rakentumista. Oppi-
lasta kannustetaan oman oppimisen sanallistami-
seen. 

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta 
yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laa-
jentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla pa-
lautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista/ 
käsityöllistä ajattelua, ilmaisua, tietoja ja vaikutta-
mismahdollisuuksia. 

Käsityön yleisen oppimäärän teemaopintoihin si-
sältyy oppilaan kokoama esitys osaamisestaan, 
jossa on sanallista ja/tai kuvallista aineistoa sekä 
itsearviointia.

Oppilasta perehdytetään kuvataiteen ja käsityön 
arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin.

JATKUVA PALAUTE

Oppilaalle annetaan jatkuvaa palautetta omasta 
oppimisestaan oppimistilanteissa. Keskuste-lut 
opettajan, oppilaan ja ryhmän kesken keskeneräi-
sistä sekä valmiista töistä ovat oleellinen osa arvi-
ointia ja oppimista.  Arviointi ja palautekeskustelu 
on vuorovaikutuksellista opettajan, oppilaan ja 

OPPIMISEN ARVIOINTI

Arvioinnin tehtävänä on tukea ja edistää oppilaan 
kehitystä ja oppimista sekä vahvistaa oppilaan it-
setuntemusta ja itseohjautuvuutta. Arviointi ohjaa 
oppilaan kehittymistä opinnoissaan ja tukee opis-
kelun tavoitteiden asettamista. Arviointi vahvistaa 
oppilaan myönteistä ja realistista käsitystä itses-
tään oppijana ja edistää oppilaan osallisuutta.

Kuvataide- ja käsityökoulussa noudatetaan ohjaa-
van ja kannustavan arvioinnin periaatteita. Hyvä 
arviointi määritellään seuraavasti: 

• Arviointi on oppimistilanne: se ohjaa oppi-
maan ja on oppimisen tuki.

• Arviointia ei voi tehdä ilman käsitystä opetus-
suunnitelmasta, sen ihmiskäsityksestä sekä op-
pimiskäsityksestä.

• Itsearvioinnin osuus on tärkeä osa arviointia.
• Tulokset ja prosessi ovat samanarvoisia.
• Arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa.
• Arviointi on kannustavaa ja se pohja uuden 

oppimiselle.
• Arviointi tukee oppilaan itsetuntemusta ja itse-

tuntoa.
• Opettaja tuntee arvioinnin pedagogisen ja eet-

tisen vastuun sekä arvolähtökohdat.
• Arviointi on monipuolista ja oikeudenmukais-

ta.
• Opettaja ottaa huomioon oppilaan kehitysta-

son.

Oppilaan arviointi pohjautuu pitkäaikaiseen näyt-
töön ja kohdistuu kuvataiteessa ja käsityös-sä sekä 
oppimisprosessiin että prosessin lopputuloksiin, 
teoksiin, tuotteisiin sekä lisäksi käsityössä palve-
luihin. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne 
mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 
soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tu-
kevat oppimista. Taideopetusta arvioitaessa ote-
taan huomioon, että sen merkitys yksilön elämässä 
näkyy myös pitkällä aikavälillä.
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ryhmän välillä. Arvioinnissa otetaan huomioon op-
pilaan itselleen valitsemat tavoitteet ja oppisisällöt.  
Näyttelyiden ja muiden esittäytymisten kautta op-
pilaat voivat saada myös julkista palautetta.

OPPILAIDEN ITSEARVIOINTI JA VERTAISARVIOINTI

Kuvataide- ja käsityökoulussa oppilaita ohjataan 
itsearviointiin, joka on myös osa oppimista. Itsear-
viointia harjoitellaan opettajan ja oppilaan välillä 
palautekeskusteluissa työskentelyprosessin aikana. 
Lisäksi oppimisprosessia opetellaan kuvaamaan 
luonnoksin, kuvin, sanoin ja muita ilmaisun keino-
ja käyttäen. Oppilaita ohjataan opintojen kuluessa 
dokumentoimaan tavoitteita, työskentelyä, ilmai-
sua, itsearviointia, edistymistä ja osaamista.

Itsearvioinnissa oppilasta ohjataan pohtimaan op-
pimistavoitteitaan, havainnoimaan työskentelyään 
ja tarkastelemaan oman oppimisen edistymistä. 

Vertaisarvioinnissa oppilaita rohkaistaan havain-
noimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä an-
tamaan rakentavaa palautetta. Vertaisarvioinnin 
taitoa kehitetään ja harjoitellaan opintojen edetes-
sä. Ryhmätilanteissa korostetaan moniarvoisuut-
ta ja monia “oikeita ratkaisuja”. Opetustilanteissa 
tapahtuvassa palautteenannossa ei ole kyse eri 
oppilaiden töiden saattamisesta paremmuusjär-
jestykseen, vaan vuorovaikutteisesta oppimisesta. 
Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta, 
arvostamaan omia ja toisten töitä ja näkemyksiä. 
Samalla opitaan itsearviointia ja nähdään erilaisia 
taiteellisia ratkaisuja sekä opitaan myös muilta.

VUOSITTAIN KOTIIN ANNETTAVA TIETO OPINNOISTA 

Oppilaan huoltajille lähetetään vuosittain tiedoksi 
oppilaan opintovaihetta koskevan opintokokonai-
suuden kuvaus. 

 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman 
tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisem-
min suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu 
osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaami-
sen tunnustaminen tehdään perustuen selvityk-
siin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta 
sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintoko-

konaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppi-
laan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen 
osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksi-
lukemisessa menetellään, kuten edellä on kuvattu.
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YLEISEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINNIN KOHTEET

Kuvataiteen yleisen oppimäärän arvioinnin koh-
teet ovat Taidesuhde, Visuaalinen lukutaito sekä 
Osallisuus ja vaikuttaminen. 

Käsityön yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet 
ovat Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri 
sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys. 

OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

Opetussuunnitelman tavoitteita voidaan tarvit-
taessa yksilöllistää, mikäli oppilaalla ei ole edel-
lytyksiä opiskella Kuvataide- ja käsityökoulun 
opetussuunnitelman mukaisesti vammaisuuden, 
sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan 
syyn vuoksi. Oppilaan erityistarpeet kartoitetaan 
yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Yhdessä huoltajan kanssa selvitetään opiskelun 
mahdollistavat tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen 
toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolli-
set suoritukset ja arviointimenettely. Opintoja yk-
silöllistettäessä otetaan huomioon tavoitteiden tai-
teenalalähtöisyys, opetuksen kasvatuksellisuus ja 
käytettävissä olevat resurssit. Käytännössä erityis-
järjestelyt voivat edellyttää huoltajien osallistumis-
ta opetusjärjestelyihin erikseen sovittavalla tavalla. 

Oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisäl-
tyy palautetta kaikista opetukselle asetetuista ku-
vataiteen/ käsityön tavoitteista.

Kuvataide- ja käsityökoulu ei vastaa esimerkiksi 
avustajan hankkimisesta.

Oppimäärän yksilöllistämisen mahdollisuudet kou-
lun kannalta vaihtelevat, riippuen siitä, millaisia 
edellytyksiä oppilaalla on toimia ryhmäopetustilan-
teessa. Koska opetusta on mahdollista järjestää ai-
noastaan ryhmäopetuksena, on huomioitava myös 
kyseisen opetusryhmän tilanne suhteessa erityisjär-
jestelyihin. 

Oppilaan opintoja koskevat erityisjärjestelyt ja 
opintojen yksilöllistäminen kirjataan oppilasrekiste-
rissä olevien oppilastietojen yhteyteen.  Opintojen 
yksilöllistäminen huomioidaan annettaessa todis-
tuksia. Erityisjärjestelyistä päättää koulun rehtori.
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Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun 
hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhtei-
set opinnot, että teemaopinnot.

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 
PÄÄTTÖTODISTUS

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päät-
tötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

• todistuksen nimi
• koulutuksen järjestäjän nimi
• oppilaitoksen nimi
• taiteenala
• oppilaan nimi ja henkilötunnus
• opiskeluaika vuosina
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yh-

teiset opinnot 
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän tee-

maopinnot 
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuu-

riministeriön luvalla, merkitään todistukseen 
ministeriön myöntämän koulutuksen järjestä-
misluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin 
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetus-
suunnitelman 

• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä 
taiteen perusopetuksessa todistukseen mer-
kitään taiteen perusopetuksen yleisen oppi-
määrän opetussuunnitelman hyväksymispäi-
vämäärä

• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetus-
hallituksen päättämien taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteiden 2017 mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päät-
tötodistus voi sisältää liitteitä. 

TODISTUKSET

OSALLISTUMISTODISTUS OPPILAAN SUORITTAMISTA 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN 
OPINNOISTA

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumis-
todistus suorittamistaan taiteenalan yleisen op-
pimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai 
oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumis-
todistus voi sisältää liitteitä.
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OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

Kuvataide- ja käsityökoulun uusien oppilaiden 
haku järjestetään keväisin taiteen perusopetuksen 
oppilashaun yhteydessä.  Hakuaika on kevätluku-
kauden lopulla. Siitä ilmoitetaan koulun verkko-
sivuilla. Oppilas ilmoitetaan hakujonoon määrä-
päivään mennessä sähköisellä lomakkeella, joka 
löytyy koulun nettisivuilta.  Koulu ottaa uusia op-
pilaita vuosittain kyseisenä vuonna perustettuihin 
uusiin oppilasryhmiin sekä täydentää jatkavissa 
ryhmissä olevia avoimia oppilaspaikkoja. Oppilaat 
valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä sen mukaan, 
kun hakijan syntymävuoden mukaisissa opintoryh-
missä on tilaa.  Avointen ryhmien oppilaspaikkojen 
täyttyessä oppilas jää ilmoittautumisjärjestyksen 
määräämälle varasijalle. Koulu voi tarvittaessa täyt-
tää avoimia oppilaspaikkoja syys- ja kevätlukukau-
sien alussa, jolloin etusijalla ovat hakumenettelyssä 
varasijalle jääneet hakijat. Vapaita oppilaspaikkoja 
voi tiedustella myös suoraan koulun toimistosta, 
ellei avoin täydennyshaku verkkosivuilla ole auki. 

Ne oppilaat, jotka ovat hakeutumassa uusina oppi-
laina yleisen oppimäärän teemaopintoihin, voivat 
kysyä oppilaspaikkoja suoraan koulun rehtorilta, 
joka päättää oppilaaksi ottamisesta tapauskohtai-
sesti.  

JATKOILMOITTAUTUMINEN JA OPINTO-OIKEUDEN SÄILY-
MINEN

Kuvataide- ja käsityökoulussa opiskelevat oppilaat 
voivat kevätlukukaudella jatkoilmoittautua seuraa-
valle lukuvuodelle ja näin taata mahdollisuuden 
opintojen jatkuvuuteen. Jatkoilmoittautuminen 
tehdään sähköisesti koulun nettisivuilla. Mikäli 
oppilas lopettaa opintonsa, mutta päättää myö-
hemmin hakeutua uudelleen kouluun, tulee hänen 

hakea oppilaspaikkaa uusien oppilaiden haun yh-
teydessä. Muista keskeytyksistä, joissa opinto-oi-
keus säilyy, päättää rehtori tapauskohtaisesti. 

Opintopaikan voi menettää maksamattomien lu-
kukausimaksujen vuoksi. Oppilaspaikan voi myös 
menettää, mikäli tapauskohtaisesti ja harkinnan-
varaisesti voidaan katsoa, että oppilaan käytös vaa-
rantaa työturvallisuutta.  

OPISKELUAIKA JA LISÄAJAN MYÖNTÄMISEN PERUS-
TEET

Kuvataide- ja käsityökoulussa voi opiskella 

• Akaassa: 7-vuotiaasta 14-vuotiaaksi. (= perus-
koulun 1.–8.lk)

• Kangasalalla: 6-vuotiaasta 13-vuotiaaksi. (= esi-
koululaiset ja peruskoulun 1.–6.lk) 

• Pälkäneellä: 7-vuotiaasta 13-vuotiaaksi. (= pe-
ruskoulun 1.–7.lk)

Lisäksi Pälkäneellä ja Akaassa voi osallistua varhais-
iän opintoihin 5–6-vuotiaana.

Kangasalla yhteiset opinnot voi aloittaa esikoulu-
ikäisenä.

Lisäajan myöntämisestä neuvotellaan erikseen ta-
pauskohtaisesti. Lisäajan myöntämisen perusteita 
ovat esim. pitkäaikainen sairaus ja väliaikainen pi-
dempi poissaolo paikkakunnalta esim. vanhem-
pien työkomennuksen vuoksi.
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YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

Kuvataide- ja käsityökoululla on erilaisia toiminta-
tapoja, jotka tukevat kodin ja koulun välistä yhteis-
työtä. Niiden tarkoituksena on luoda sekä ylläpitää 
yhteyttä oppilaan, huoltajan, opettajan ja koulun 
kesken.

Koteihin lähetetään vuosittain koulun tiedote, joka 
sisältää perustiedot koulun toiminnasta sekä tie-
toa opintokokonaisuuksista.  Koulun toiminnasta 
tiedottamista tapahtuu sähköpostin lisäksi www- 
sivujen ja esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 

Huoltajien näkökulmia huomioidaan oppilaitoksen 
laatu- ja kehittämistyössä muun muassa oppilai-
toksen asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta. Kou-
lulle voi antaa myös jatkuvaa palautetta esimerkik-
si sähköpostitse. Huoltajat voivat sopia opettajan 
tai rehtorin kanssa tarvittaessa tapaamisia, joissa 
voidaan keskustella oppilaan opintojen etenemi-
sestä.

Kuvataide- ja käsityökoulu järjestää vuosittain 
näyttely- ja tapahtumatoimintaa. Näyttelyiden ava-
jaiset on suunnattu oppilaiden lisäksi huoltajille ja 
muille vieraille. Näyttelytoiminta esittelee kuvatai-
de- ja käsityökoulussa tehtyjä oppimisprosesseja 
ja teoksia.  Kuvataide- ja käsityökoulun järjestämät 
tapahtumat, esimerkiksi työpajapäivät tai taide-
tapahtumat on suunnattu oppilaille perheineen. 
Huoltajien osallistuminen tapahtumiin tukee lap-
sen taideharrastusta. Näyttelyt ja tapahtumat kas-
vattavat yhteisöllisyyttä. 

Akaan, Kangasalan ja Pälkäneen yksiköillä voi olla 
omia käytäntöjään yhteistyön järjestämisessä.

YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Kuvataide- ja käsityökoulun sidosryhmätyöskente-
ly on monipuolista ja aktiivista koulun toimialueen 
lisäksi myös laajemmissa verkostoissa. Kuvataide- 

ja käsityökoulu luo lasten- ja nuortenkulttuuria yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Kuvataide- ja käsityökoulun toiminnalle tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat mm. toimialueen kun-
nat, toimialueen muut kulttuuritoimijat, Suomen 
lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry, tai-
deyliopistot ja korkeakoulut, tiedotusvälineet sekä 
Opetushallitus ja opetusministeriö.

Toiminnallista yhteistyötä tehdään monien taho-
jen kanssa. Näitä ovat mm taiteen perusopetuksen 
koulut, muut taidekoulut, päiväkodit, koulut, muut 
kulttuuritahot ja -toimijat, kunnalliset tai yksityiset 
tahot, yhdistykset ja yritykset. Yhteistyö voi olla 
luonteeltaan toiminnallista, opetuksellista, yhteisö-
taiteellista, tiedollista, avustavaa tai tukevaa.

Yhteistyötä tehdään oman paikkakunnan sisällä, 
seudullisesti, valtakunnallisesti sekä kansainväli-
sesti.

NÄYTTELYTOIMINTA 

Kuvataide- ja käsityökoulun toimintaan kuuluu 
olennaisesti erilaisten oppilastöiden näyttelyiden 
järjestäminen. Näyttelyitä järjestetään Akaassa, 
Kangasalla ja Pälkäneellä resurssien mukaan. Näyt-
telyt voivat esitellä valmiiden oppilastöiden lisäksi 
oppimisprosesseja, opetussisältöjä ja koulun toi-
mintatapoja. Näyttelyt toimivat oppimisen ja arvi-
oinnin sekä taidekasvatuksen välineenä.

Kuvataide- ja käsityökoulu voi osallistua myös 
valtakunnallisiin tai kansainvälisiin näyttelyihin 
oppilastöillään, jolloin oppilastöitä voi olla esillä 
muiden kuin kuvataide- ja käsityökoulun itse jär-
jestämissä näyttelyissä sekä Suomessa, että ulko-
mailla. Tällaisia näyttelyitä voivat olla esimerkiksi 
Kuvataidekoulujen liiton järjestämät näyttelyt.

Lisäksi näyttelytoimintaa ylläpidetään myös inter-
netsivustoilla.
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Akaan, Kangasalan ja Pälkäneen yksiköillä on omia 
käytäntöjään näyttelytoiminnan järjestämisessä.

PROJEKTIT JA TAPAHTUMAT

Kuvataide- ja käsityökoulu osallistuu paikkakun-
nan kulttuurielämään, ja sen kehittämiseen näytte-
lytoiminnan lisäksi esimerkiksi erilaisin projektein 
ja tapahtumin. Yhteistyössä eri tahojen kanssa ku-
vataide- ja käsityökoululla on mahdollisuus osal-
listua julkisten taideteosten tuottamiseen esimer-
kiksi julkisissa rakennuksissa tai kaupunkikuvassa. 
Kuvataide- ja käsityökoulu voi järjestää resurssien-
sa puitteissa myös muita taidetapahtumia tai esi-
merkiksi yhteisötaiteen menetelmiin perustuvaa 
toimintaa.

OPINTOKÄYNNIT MUSEO-, NÄYTTELY- JA MUIHIN 
KULTTUURIKOHTEISIIN

Opetuksen teemoihin ja aiheisiin liittyvät retket 
sekä opintomatkat ovat osa kuvataide- ja käsityö-
koulun toimintaa. Akaan, Kangasalan ja Pälkäneen 
toimipisteiden retkitoimintaa toteutetaan toimi-
pisteiden resurssien mukaan. Retkien ja opinto-
matkojen avulla koulu pyrkii kasvattamaan op-
pilaista aktiivisia kulttuuripalvelujen käyttäjiä ja 
taiteen ymmärtäjiä. Opintoretkissä hyödynnetään 
lähiympäristön retkikohteita. 

Opintomatkat voivat suuntautua myös muiden 
paikkakuntien eri kohteisiin, museoihin ja kulttuu-
rilaitoksiin. Retkijärjestelyissä voidaan tehdä yh-
teistyötä huoltajien ja Kuvataide- ja käsityökoulu 
Emilin eri yksiköiden kanssa.
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TOIMINNAN JATKUVA KEHITTÄMINEN

TAIDEOPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖ

Kuvataide- ja käsityökoulun tehtävänä on kehit-
tää kuvataiteen ja käsityön taiteenalojen osaamis-
ta, mikä vaatii jatkuvaa toimintakulttuurin sekä 
toiminnan tavoitteiden ja sisältöjen kehittämistä. 
Välineitä tähän ovat muun muassa opetussuunni-
telmatyö, erilaiset kehittämishankkeet ja opetus-
pilotit, toimintasuunnitelmat sekä yhteistyöver-
kostoissa toimiminen.  Opetussuunnitelmatyö on 
jatkuvaa ja siitä vastaa koulun rehtori yhteistyössä 
henkilökunnan kanssa. 

Toimintakulttuurin kehittämistyössä tarvitaan 
avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta sekä koulun 
sisäisessä, että huoltajien ja muiden tahojen kans-
sa tehtävässä yhteistyössä. 

Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämises-
sä huomioidaan vuorovaikutus ja osallisuus sekä 
mahdollisuus vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan. 
Toimintakulttuuria edistävät avoin keskustelukult-
tuuri, jatkuva oppiminen ja luovuus toiminnassa. 
Opettaja on oman työnsä kehittäjä. Opetustyössä 
kehitetään oppimisympäristöä, opetussisältöjä, 
opetusmenetelmiä ja pedagogiikkaa. Kehittämis-
työ tähtää myös vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin 
lisääntymiseen. 

Koulun rehtori vastaa opetuksen taiteellis-pedago-
gisesta linjasta sekä opetuksen kehittämis- ja laatu-
työstä yhteistyössä opettajien kanssa. Kuvataide- 
ja käsityökoulussa hyödynnetään laaja-alaisesti 
opettajien eri osaamisalueita koulun toiminnan ja 
opetussisältöjen kehittämistyössä.

Koulun toiminnan tavoitteellista kehittämistä tu-
kevia rakenteita ovat toimiva johtamisjärjestelmä, 
säännöllinen kokoustoiminta, erilaiset työryhmät, 
kehittämisseminaarit sekä mahdollisuus koulut-
tautua. 

Myös kaupungin hallinnossa on useita erilaisia seu-
rantajärjestelmiä, joilla arvioidaan ja kartoitetaan 

eri toimintoja, jotta niitä voidaan edelleen kehit-
tää. Kuvataide- ja käsityökoulussa osallistutaan esi-
merkiksi kaupungin yksiköiden työhyvinvoinnin ja 
työturvallisuuden seurantaan. Taloushallinto taas 
ohjaa taloussuunnittelua ja talousseurantaa. Näitä 
toimintoja hyödynnetään myös Emilin toiminnan 
kehittämisessä.

Taidekoulun toimintakulttuurin kehittäminen tar-
koittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaa-
misen kehittämistä.

Kuvataide- ja käsityökoulu osallistuu aktiivisesti 
erilaisiin opetuksen kehittämishankkeisiin ja taide-
kasvatusalaa edistävään koulutukseen. Rehtorin, 
opettajien ja muun henkilökunnan oman osaami-
sen kehittäminen, toimiminen erilaisissa taidekas-
vatusalan verkostoissa sekä ammattiosaamisen 
jakaminen edistävät koko oppilaitoksen toimintaa. 

Rehtorin ja opettajien työajasta tulee voida osoit-
taa riittävä osuus opetuksen kehittämistyöhön, 
jotta opetus pysyy laadukkaana ja vakuuttavana. 
Opetus on uutta luovaa ja vaatii pitkäjänteistä ope-
tuksen suunnittelua, aktiivista yhteiskunnan, taide-
kentän, lasten ja nuorten maailman ajankohtaisten 
ilmiöiden seuraamista, sekä oppilaiden kuunte-
lemista. Opetusta kehitetään opettajien välisenä 
yhteistyönä, esimerkiksi teemaopetuksena sekä 
yhteistyössä muiden taidekoulujen ja yhteistyöta-
hojen kanssa.

Toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen vaikut-
tavat käytettävissä olevat resurssit ja toimintaym-
päristöt

KOULUN ITSEARVIOINTI

Koulun itsearvioinnin tarkoituksena on koulun toi-
minnan kehittäminen palvelemaan yhä paremmin 
opetussuunnitelman toteutumista ja taiteen pe-
rusopetuksen tavoitteiden saavuttamista.
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Kuvataide- ja käsityökoulussa kiinnitetään huo-
miota seuraavien laatutekijöiden seurantaan: 

1.  Taloudelliset resurssit
2. Asiakkaat/oppilaat
3. Opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelman to-

teutuminen
4. Henkilöstö ja osaaminen
5. Johtaminen
6. Yhteistyösuhteet

Oppilaitoksen itsearvioinnissa käytetään taiteen 
perusopetuksen tarpeisiin kehitettyä itsearvioin-
nin Virvatuli-mallia. Oppilaitos teettää säännöllisin 
väliajoin asiakastyytyväisyyskyselyitä, joita suun-
nataan oppilaille ja/tai heidän huoltajilleen. Ky-
selyissä kartoitetaan muun muassa oppilaiden ja 
heidän huoltajiensa kokemuksia ja tyytyväisyyttä 
taideopintojen sisältöihin, opetusjärjestelyihin, re-
sursseihin, oppimisympäristöön ja sen ilmapiiriin. 
Lisäksi kartoitetaan oppilaiden opiskelumotivaa-
tiota, harrastuksen merkitystä ja annetaan mahdol-
lisuus vapaaseen palautteeseen ja kehittämisideoi-
hin.  Kyselyaineistoa hyödynnetään oppilaitoksen 
kehittämistyössä.

Koulun toiminnasta kootaan vuosikertomuksia, 
jossa tuodaan esiin kunkin lukuvuoden keskei-
simmät tapahtumat ja yhteistyösuhteet. Taloutta 

seurataan säännöllisesti, esimerkiksi talousarvion, 
tilinpäätöksen ja muun seurannan yhteydessä. 
Vuosittain seurataan sekä uusien oppilaiden, että 
jatkavien oppilaiden lukumäärää.  Myös muuta ti-
lastollista tietoa, kuten oppilasrekisteritietoja voi-
daan käyttää toiminnan laadun seurannassa. Ope-
tuksen sisällön arvioinnin välineenä ovat muun 
muassa koulun järjestämät oppilastöiden näytte-
lyt, jotka esittelevät koulun toimintaa. Koulun toi-
mintasuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden to-
teutumista seurataan säännöllisesti.

Kuvataide- ja käsityökoulussa dokumentoidaan 
koulun toimintaa, opetustilanteita ja valmiita op-
pilastöitä. Erilaiset julkaisut, esitteet ja www-sivut 
mahdollistavat koulun toiminnan ja tulosten esit-
telyn. 

Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely, osaamis-
kartoitukset sekä kehityskeskustelut toteute-taan 
säännöllisesti. Opettajien osaamiskartoituksissa 
kiinnitetään huomioita ainehallintaan, pedago-
giseen ja taiteelliseen osaamiseen, oppilaan koh-
taamisen taitoihin, oppilasarvioinnin osaamiseen, 
opetuksen suunnitteluun, arviointiin ja työyhtei-
sön jäsenenä toimimiseen. Johtamisen arviointi-
alueita ovat strateginen johtaminen, taiteellispe-
dagoginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja 
talousjohtaminen.
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