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OPETUSHALLITUKSEN MÄÄRÄYS 

 

Opetushallitus on vahvistanut eri taiteenalojen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteet 

30.3.2005. Taiteen alat ovat musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) ja 

visuaaliset taiteet ( arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). 

 

Opetushallituksen määräyksen ( Dnro 11/011/2005) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia  ja hy-

väksyä opetussuunnitelma noudattaen mitä näissä perusteissa on määrätty. Näiden perusteiden mukai-

nen opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2006. 

 

 

 

 

1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN TEHTÄVÄ, ARVOT JA 

YLEISET TAVOITTEET 

 

 

1.1. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä 

 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle ete-

nevää opetusta. Oppilaitos voi myös järjestää alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta ai-

kuisille. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, es-

teettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen 

tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri 

kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 

 

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuu-

ria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja 

luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita 

oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoi-

hin. 

 

Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän suuntautumisvaihtoehdot ovat arkkitehtuuri, audiovisuaali-

nen taide, kuvataide ja käsityö. Oulujoki-Opistossa Muhoksen kunnassa suuntautumisvaihtoehto on 

kuvataide.  

 

Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen eri osa-alueilla, 

joita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu sekä luon-

non ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt. Oppilas oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvotta-

maan kuvataiteen ilmiöitä nyky-yhteiskunnassa historiallisesta, eettisestä ja esteettisestä näkökulmasta. 

 

1.2.  Arvot ja yleiset tavoitteet 

 

Opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa tois-

ten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja 

toiminnan tukeminen. Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan aisti- ja tunneherkkyyttä ja 

tukea opiskelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää oman kulttuuripe-
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rinnön ja muiden kulttuurien ymmärtämistä ja tulkitsemista sekä oppia ymmärtämään taiteen merkitys 

omassa elämässä.  

 

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan minän kasvua ja kehittymistä sekä hänen kyky-

ään jäsentää ympäröivää todellisuutta. Oppilas rakentaa maailmankuvaansa ilmaisemalla ja tutkimalla 

taiteen keinoin kokemuksiaan ja itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä. Opiskelussa on keskeistä 

taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonal-

lisesti. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden yksilölliset erot ja tukea oppilaan kehittymistä 

hänen omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen 

ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa korostuu taiteidenvälisyys. Eri taiteenalojen 

opiskelijat voivat tehdä yhteisiä teoksia ja opintokokonaisuuksien valinnaisuus voi ylittää taiteiden ra-

jat. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. 

Muhoksen kunnassa Oulujoki-Opisto haluaa kehittää yhteistyötä opiston musiikkikoulun ja muiden 

taiteiden (esim. teatteri, käsityö-, kädentaitojen, tanssin, sarjakuvan ym.), Muhoksen lukion opetuksen 

ym. kanssa, siten että näissä suoritettuja opintoja voidaan hyväksyä kuvataiteen perusopetuksessa. 

 

1.2.1. Visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehtojen yhteiset tavoitteet 

 

Visuaalisten taiteiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää 

oppilaan taitoja toimia tietoon ja vuorovaikutukseen pohjautuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on 

kehittää visuaalisen ajattelun taitoja niin, että oppilaalle syntyy käsitys visuaalisen ilmaisun laaja-

alaisuudesta ja kerroksellisuudesta. Oman taiteellisen työskentelyn avulla oppilas voi määrittää suhdet-

taan luontoon ja kulttuuriin sekä ymmärtää, analysoida ja tulkita yhteiskunnassa ilmeneviä visuaalisia 

merkityksiä. Tavoitteena on, että oppilas opintojen myötä oppii ymmärtämään taiteen merkityksen 

omassa elämässään. 

 

Visuaaliset valmiudet 

Oppilas oppii 

- ajattelunvalmiuksia – maailman jäsentämistä näkemänsä ja kokemansa avulla 

- oman työskentelynsä jäsentämistä ja pohdintaa 

- käyttämään omassa ilmaisussaan ajatuksiaan, mielikuviaan, tunteitaan, tietojaan ja taitojaan 

- visuaalisten taiteiden käsitteitä ja sanastoa ja osaa käyttää niitä. 

 

Ilmaisu 

Oppilas oppii 

- ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan visuaalisesti 

- ilmaisussa tarvitsemiaan taitoja ja tietoja 

- käyttämään keskeisiä välineitä, työtapoja ja materiaaleja sekä soveltamaan niitä työskentelyssään 

- soveltamaan taitojaan ja tietojaan oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa 

- hakemaan vaikutteita työskentelyynsä luonnosta, rakennetusta ympäristöstä, historiallisista kohteista, 

museoista ja näyttelyistä, muilta taiteenaloilta, tietokirjallisuudesta ja mediasta sekä visuaalisten ja 

muiden alojen ammattilaisilta. 

- välinehuollon perusteita, materiaalien tarkoituksenmukaista, turvallista ja kestävän kehityksen 

mukaista käyttöä. 
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Kulttuurisuhteen kehittyminen 

Oppilas oppii 

- hankkimaan tietoa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien elämäntavasta, visuaalisista taiteista, 

niiden historiasta, nykyisyydestä ja kulttuuriperinnöstä sekä vertailemaan niitä keskenään 

- arvostamaan ja arvottamaan omaa kulttuuriaan ja itselleen vieraita kulttuureita 

- tuntemaan vastuuta luonnosta ja elinympäristöstä. 

 

Sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot 

Oppilas oppii 

- oma-aloitteisuutta 

- keskittymiskykyä, herkkyyttä, eläytymiskykyä ja itseluottamusta 

- ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä 

- työskentelemään vuorovaikutuksessa ryhmän ja ympäröivän yhteisön kanssa 

- käyttämään kulttuuripalveluja. 

 

Arviointikyvyn kehittyminen 

Oppilas oppii 

- arvostamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan sekä omaa että muiden työskentelyprosessia, oppimista ja 

tuloksia 

- arvioimaan visuaalisten taiteiden teoksia, tuotteita, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä mediaym-

päristöä. 

 

1.2.2.  Kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteet ja sisällöt 

 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään ku-

vallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Tavoitteena on, että oppilas oppii hankkimaan omas-

sa ilmaisussaan tarvitsemiaan taitoja ja tietoja ja harjoittelee niiden käyttöä. Opetuksessa on keskeistä 

oppilaan visuaalisen yleissivistyksen sekä ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvista-

minen. 

 

Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvalli-

sesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita. 

Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Opetus on ongelmakes-

keistä ja vuorovaikutuksellista. Tavoitteena on kehittää oppilaan tutkivaa ja ennakkoluulotonta työs-

kentelytapaa. Opetuksessa käsitellään teemallisia kokonaisuuksia. Oppilasta rohkaistaan työskentele-

mään sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa ja arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä. 

 

Kuvataiteen opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri ja 

ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, tekstiili, valokuva, elokuva ja video, sarjakuva, 

ympäristö- ja yhteisötaide, performanssi ja kuvallinen media, monitaiteelliset työmuodot sekä taidehis-

toria.  
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2 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

2.1. Oppimiskäsitys 

 

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen ymmärretään 

yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen 

osallisuus. Taiteen oppiminen on pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen prosessi. Opiskelu on tavoitteel-

lista, ja erilaisissa tilanteissa työskennellään opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja 

ryhmän kanssa sekä itsenäisesti. Opettajalla on keskeinen merkitys sekä oppilaan opiskelutaitojen että 

opiskeluympäristön kehittämisessä sellaiseksi, että erilaisten oppilaiden edistyminen on mahdollista. 

 

Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ai-

emmat kokemukset ja hänen elämismaailmansa. Oppimisessa lähtökohtana on tutkiva oppiminen ja 

toiminnallinen lähestymistapa opittaviin asioihin. Työtapojen tulee ohjata oppilasta arvostamaan kaik-

kien ryhmän jäsenten työskentelyä ja työn tuloksia. 

 

 

2.2. Opiskeluympäristö ja opetusjärjestelyt 

 

Tavoitteena on, että opiskeluympäristö tukee oppilaan kasvua ja oppimista sekä antaa hänelle onnistu-

misen kokemuksia. Hyvä opiskeluympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaise-

va. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentele-

mään itsenäisesti ja toisten kanssa. Oppilasta tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään 

taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. 

 

Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa opetussuunnitelman perusteiden mukainen 

opiskelu. Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Tilojen riittä-

västä puhtaudesta on huolehdittava ja käytettävien materiaalien tulee olla mahdollisimman turvallisia. 

 

Oppilaiden tulee oppia myös itse huolehtimaan käyttämistään välineistä ja niiden puhdistamisesta sekä 

ympäristönsä siisteydestä. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus työskennellä rauhassa ilman 

ulkoisia häiriötekijöitä. Välineiden ja materiaalien valinnassa pyritään huomioimaan ekologisuus, tuot-

teiden elinkaari ja käyttämään kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. 

 

Opiskeluympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja taitojen 

oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, suunnitel-

mallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa painottuvat yhdessä opiskelu ja op-

piminen. 

 

Opetusjärjestelyissä on otettava huomioon visuaalisten taiteiden luonne. Oppimistapahtumassa on kes-

keistä omien kokemuksien, ajatusten ja tunteiden pohdinta ja niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. 

Materiaalien ja tekniikoiden parissa työskentely vaatii aikaa. Opintokertojen tulee olla riittävän pitkiä 

ensimmäisten kuuden opintokokonaisuuden aikana, ja työpajoissa opintokertojen tulee olla perusope-

tuksen opintokertoja pidempiä. Visuaalisissa taiteissa ilmaisukyky, taidot ja tiedot kehittyvät, kun opis-

kelu etenee rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Opetusta voidaan antaa viikko-opetuksena, kurssimuotoise-

na opetuksena ja monimuoto-opetuksena. Opetussuunnitelman tulee mahdollistaa eri taiteen alojen 

välinen yhteistyö. 
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3.  OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS 

 

3.1. Opintojen rakenne 

 

Yleinen oppimäärä eri taiteenaloilla muodostuu opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuuksien ta-

voitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa taiteenaloittain samoin kuin 

mahdolliset opintokokonaisuuksien suorittamista koskevat erityiset ohjeet. 

 

Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opinnot koostuvat joko yhdestä tai useasta suuntautumisvaih-

toehdosta. Opinnot muodostuvat perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä kymmenen opintokoko-

naisuutta (6 + 4). 

 

Muhoksella Oulujoki-Opiston kuvataiteen perusopetus etenee tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta tasolta 

toiselle. Kuvataiteen perusteet – opintokokonaisuudet 1–6 on nimetty seuraavasti: 

 

1. HAVAINNOINTI JA UTELIAISUUS 

2. MIELIKUVITUKSEN MAAILMA 

3. TAITEEN TAIKAMAAILMA, TILA JA YMPÄRISTÖ 

4. MINÄ ITSE TAITEILIJANA 

5. TUNTEITA, AJATUKSIA JA MIELIKUVIA 

6. TAIDE YHTEISENÄ 

 

Kuvataiteen perusteet -jakson opintokokonaisuudet suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.  

 

Työpajaopinnot (opintokokonaisuudet 7-10) voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Ensimmäiseen 

työpajaan voi siirtyä, kun kuvataiteen perusteet eli ensimmäiset kuusi opintokokonaisuutta on tehtynä. 

 

Työpajaopintojen sisältö vaihtelee vuosittain, mutta useimmiten niiden painotus on johonkin tiettyyn 

tekniikkaan perehtymisessä (esim. grafiikka, piirustus ja maalaus). 

 

Työpajaopinnot koostuvat pääasiassa viikoittaisista opintokerroista, mutta voivat sisältää myös pidem-

piä opintokertoja, esim. viikonloppuisin tai leirityyppistä toimintaakin. Työpajaopintojen suhteen pyri-

tään myös toteuttamaan opiskelijoiden toiveita. 

 

Oppilaan on osoitettava todistuksen antajalle kaikki päättötodistuksen saamiseen oikeuttavat opinnot 

suoritetuiksi. Opiskelijoiden poissaolojen määrä vaikuttaa opinnoissa etenemiseen. Läsnä oppitunneilla 

tulee olla vähintään 2/3, jotta saa kurssin suoritetuksi. 

 

 

3.2. Opintojen laajuus 

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 560 tuntia. Opintojen 

laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.  

 

Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opintonsa aloittaneille oppilaille mahdollisuus koko yleisen oppi-

määrän suorittamiseen. Annettavan opetuksen määrän tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määri-
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teltyjen tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen.  Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta 

järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja 

tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. 

 

Yleiseen oppimäärään kuuluvien opintokokonaisuuksien lisäksi oppilaitos voi tarjota oppilaitoskohtai-

sia valinnaisia opintokokonaisuuksia niin, että ne syventävät ja laajentavat opetussuunnitelman perus-

teissa määriteltyjä opintokokonaisuuksia. 

 

 

4.  KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 

 

4.1. Kuvataiteen perusteet – opintokokonaisuudet 1–6 

 

Tavoitteet ja sisällöt rakennetaan niin, että ne opintokokonaisuudesta toiseen edettäessä monipuolistu-

vat ja syvenevät. Opetus on teemallista, ja siinä otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. 

 

Tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja usealla 

eri kuvataiteen osa-alueella sekä oppii kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan. Oppilas harjoittelee 

kuvan visuaalisten peruselementtien käyttämistä sekä tutustuu eri materiaaleihin ja eri tekniikoiden 

ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Oppilas harjoittelee materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä 

tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. 

 

Opinnoissa tarkastellaan kuvataiteen ja arjen kuvia sekä kehitetään oppilaan kulttuurin, nykytaiteen ja 

taidehistorian tuntemusta. Oppilas tutustuu esineympäristöön, muotoilun perusteisiin, rakennettuun ja 

luonnon ympäristöön. 

 

Kuvallinen työskentely pohjautuu oppilaan havaintoihin, mielikuviin ja mielikuvitukseen. Oppilas 

opettelee tulkitsemaan ja arvioimaan sanallisesti omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. 

 

Opintokokonaisuuksien 1-6 sisältö: 

 

1. opintokokonaisuus:  HAVAINNOINTI JA UTELIAISUUS 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 28 h (2 h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. Opetus 

annetaan lähiopetuksena. 

 

Harjoitellaan perustekniikoita tutkivalla otteella. Tutustutaan kyseessä olevaan aiheeseen oman koke-

muksen kautta moniaistisesti; havainnoiden, katsellen, tunnustellen, liikkuen, kuunnellen ja haistellen. 

Harjoitellaan värisekoitusten tekemistä, värjätään vettä, maalataan, annetaan värien sekoittua pinnalla, 

raaputetaan esiin piilossa olevia sävyjä ja kootaan materiaaleista teoksia. Tutkitaan erilaisia materiaale-

ja ja sitä miten monella eri tavalla niitä voidaan käyttää (paperi, savi, kangas, puu, kivet, lehdet, hiekka 

ym.)  Tutkitaan varjoja ja heijastuksia. Eläydytään aiheisiin leikin ja oman toiminnan kautta. Tutustu-

taan kuvataiteen syntyhistoriaan. 
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2. opintokokonaisuus: MIELIKUVITUKSEN MAAILMA  

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 28 h (2h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. Uppou-

dutaan mielikuvituksen maailmaan. Lapset voivat kertoa, tehdä ja kuvittaa omia kertomuksiaan, esim. 

sarjakuvina, maalauksina, piirustuksina. Tutkitaan liikkeen merkitystä kuvassa. Aloitetaan grafiikan 

opinnot tekemällä yksinkertaisia monotypioita.  

 

3. opintokokonaisuus: TAITEEN TAIKAMAAILMA (TILA JA YMPÄRISTÖ) 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 42 h (3 h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. 

Rakennetaan erilaisia ympäristöjä, paikkoja ja tiloja sekä kolmiulotteisina että kaksiulotteisina. Kuva-

taan ympäristöä. Tutkitaan tiloja oman kokemuksen ja leikin kautta. Mietitään mikä tekee kodista ko-

din, mitkä esineet ovat tärkeitä. Tutustutaan erilaisiin elinympäristöihin. Aihesisältöjä: nukkekodit, 

risumajat, pienoismaailmat, arkkitehtuuri, esinemaailma, muotoilu, tilataide, ympäristötaide.  

 

4. opintokokonaisuus: MINÄ ITSE TAITEILIJANA  

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 42 h (3 h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. Syven-

netään ja laajennetaan aikaisemmin opittua, esim. piirustuksissa ja maalauksissa.  Tutkitaan valoa ja 

varjoa, sommitellaan tilaa. Grafiikasta opiskellaan linografiaa. Tutustutaan yleisesti kuvataiteen histori-

aan.  

 

5. opintokokonaisuus: TUNTEITA, AJATUKSIA JA MIELIKUVIA  

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 84 h (3h/viikko) ja se suoritetaan kahden lukukauden aikana.  

Kuvataan tunteita. Havainnoidaan sitä, miten ilmeet ja eleet kertovat meistä ja tunteistamme. Tutkitaan, 

miten eri taiteilijat ovat kuvanneet tunnemaailmaa. Tehdään omia tulkintoja taiteilijoiden töistä. Teh-

dään kaksi isokokoista työtä – hiilityö ja akryylimaalaus. Painotetaan omasta ajatusmaailmasta lähtevää 

omintakeista ilmaisua. Syvennetään kuvataiteen historian tuntemusta ja tutustutaan nykytaiteeseen sekä 

taiteeseen eri maiden kulttuureissa.  

 

6. opintokokonaisuus: TAIDE YHTEISENÄ  

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 84 h (3h/viikko) ja se suoritetaan kahden lukukauden aikana.   

Syvennetään aikaisemmin opittua. Opitaan kuvan/maalauksen rajaus ja kuvakulma. Opitaan itsenäistä 

ja ryhmätyöskentelyä sekä arvioimaan oman ja toisten töiden tuloksia. Kokeillaan nykytaiteen mene-

telmiä itsenäisesti ja ryhmätyönä. 

 

 

Lisäksi perusopintojen aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan taidenäyttelykäyntejä ja vierailuja 

taiteen tekijöiden luokse.  

 

Perusopintojen (1-6) laajuus on 308 oppituntia ja sen kesto neljä lukuvuotta. 
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4.2.  Kuvataiteen työpajaopinnot – opintokokonaisuudet 7–10 

 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 252 h ja sen suoritusaika kolme lukuvuotta. 

 

Työpajaopinnot järjestetään usealta kuvataiteen alueelta tai opetuksessa painotetaan jotakin aluetta ope-

tuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteena on, että oppilas kehittää taiteellista ilmaisukykyään 

yhdellä tai useammalla kuvataiteen alueella. Työpajoissa oppilas syventää taitojaan ja tietojaan sekä 

perehtyy aiempaa perusteellisemmin materiaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin oman ilmaisunsa 

välineenä. Tavoitteena on, että opintojen aikana oppilaan kyky itsenäiseen työskentelyyn kehittyy ja 

hän oppii tekemään tietoisesti valintoja omassa ilmaisussaan sekä perustelemaan niitä. Oppilas opette-

lee syventämään ja arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä ja töitä. Oppilas saa monipuolisia koke-

muksia työskentelystä yhdessä muiden kanssa. Keskeisiä sisältöalueita ovat kuvallinen ilmaisu, taiteen-

tuntemus, taidehistoria ja nykytaiteen kuvasto, oppilaan oma kulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kult-

tuurien kuvallinen maailma, rakennettu ja luonnonympäristö, esineympäristö ja kuvallinen media. Työ-

pajatyöskentelyssä yhdistetään teemallisiksi kokonaisuuksiksi kuvataiteen eri osa-alueita ja toteutetaan 

taiteiden välisiä teemoja.  

 

Työpajaopinnoissa opiskelija perehtyy tarkemmin johonkin tiettyyn tekniikkaan. Muhoksella Oulujoki-

Opiston taiteen perusopetuksessa halutaan hyödyntää kunnassa olemassa olevia voimavaroja, tietoja ja 

taitoja (esim. lukio, opiston musiikki- ja muu taideopetus). Työpajaopintojen sisältö voi  vaihdella  

vuosittain opiston resurssien mukaan 

 

Työpajaopintojen sisältöä mm: 

 

7.  opintokokonaisuus 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 42 h (3h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. Sisältönä 

mm.: 

- piirustus ja maalaus: akryyli-, öljyväri- ja guassimaalaus 

- sekatekniikka 

 

8. opintokokonaisuus 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 42 h (3h/viikko) ja se suoritetaan yhden lukukauden aikana. Sisältönä 

mm.: 

- grafiikka: linografiikka, monotypia, puupiirros 

- tussit, 

- sekatekniikat, kollaasit 

 

 

 9. opintokokonaisuus 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 84 h (3h/viikko) ja se suoritetaan kahden lukukauden aikana. Sisältö-

nä mm.: 

- piirustus ja maalaus: akryyli-, öljyväri- ja guassimaalaus 
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10. opintokokonaisuus 

 

Opintokokonaisuuden laajuus on 84 h (3 h/viikko) ja se suoritetaan kahden lukukauden aikana. Sisältö-

nä mm.: 

- carborumdum-grafiikka 

- silkkimaalaus 

 

 

Työpajan kokonaisuus voi muodostua esimerkiksi kahdesta perustyötavasta, joiden painotus vaihtelee 

työpajakohtaisesti. Työpajan tekniikkapainotteisuuden lisäksi kurssilla voi olla tietty teema, joka liittyy 

sinä vuonna päätettyyn yhteiseen aihepiiriin. 

 

 

 

5. OPETUKSEN TARJONTA JA OPETUSJÄRJESTELYT 
  

Muhoksen kunnassa Oulujoki-Opiston vuosittain tarjottavat taiteen perusopetuksen opintokokonaisuu-

det vaihtelevat resurssien ja tarpeiden mukaan. Niistä päätetään erikseen opiston opetussuunnitelmassa 

lukuvuosittain. Visuaalisten taiteiden valinnaiset työpajat valitaan pääsääntöisesti opiston tai lukion 

opetustarjonnan kokonaisuudesta. 
  

Opetusryhmien koko on enintään 12 opiskelijaan. Uusi, ensimmäisestä perusopintokokonaisuudesta 

alkava ryhmä pyritään tarjoamaan vähintään joka kolmas vuosi. Opetus järjestetään siten, että kaikki 

taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään vaadittavat opintokokonaisuudet on mahdollista suorittaa  

seitsemässä lukuvuodessa.  
  

 

5.1. Opiskelun kesto 
 

Opintojen aloittamisikä on 9 vuotta. Jos oppilas aloittaa opintonsa vanhempana, hän voi aloittaa ikään-

sä soveltuvasta perusopintokokonaisuudesta ja korvata aikaisemmat opinnot opettajan kanssa erikseen 

sovittavalla tavalla. Opintojen kesto on seitsemän lukuvuotta. Kesken jääneitä opintoja voi täydentää 

myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla.  
  

5.2. Oppimäärän yksilöllistäminen 
 

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene 

opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita voidaan yksilöllistää vas-

taamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jos-

sa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, 

mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. 
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6.  MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTOJEN HYVÄKSI LUKEMINEN  

  

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta päättää Oulujoki-Opiston rehtori kuultuaan ko. 

aineen opettajaa (opettajia). Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän osasuorituksiksi voidaan hy-

väksyä esimerkiksi toisen taiteenlajin perusopetuksen opintokokonaisuus, musiikkikoulussa suoritettuja 

opintoja, kansalaisopistossa suoritettuja taideaineiden tai kädentaitojen opintoja, lukion taideaineiden 

kursseja jne. Suoritetuista opinnoista on esitettävä todistus. 
 
 

7. ARVIOINTI 

 

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arviointi on kannustavaa ja rohkaise-

vaa ja ohjaa oppilasta myös omien tavoitteiden asettamiseen. Monipuoliseen, jatkuvaan arviointiin si-

sältyy erilaisia palautteen antamisen tapoja ja ohjausta itsearviointiin. Oppilaan tulee saada työskente-

lystään ja suorituksistaan sanallista palautetta suullisesti ja/tai kirjallisesti koko opintojensa ajan. Jatku-

van arvioinnin muodoista päätetään oppilaitoksen opetussuunnitelmassa.   

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arviointi 

on jatkuvaa ja oppimiseen kannustavaa, ja oppilaalle annetaan palautetta myös oppitunneilla. 

 

Opetuksen järjestäjä määrää opetussuunnitelmassaan oppilaalle vuosittain annettavan palautteen mää-

rästä ja muodosta. Oppilas harjoittelee itsearviointia koko opiskelun ajan. Häntä opastetaan oman op-

pimisensa dokumentoimiseen ja kehittymisensä seurantaan. Arvioinnin kohteina ovat visuaalisten tai-

teiden yhteiset tavoitteet ja oppilaan valitseman suuntautumisvaihtoehdon tavoitteiden saavuttaminen. 

Todistuksesta on käytävä selville, missä visuaalisen taiteiden suuntautumisvaihtoehdossa oppilas on 

opiskellut. 

 

Oulujoki-Opistossa kuvataiteen perusopetuksessa oppilaiden työskentelystä ja tehdyistä töistä keskus-

tellaan sekä työskentelyn ollessa kesken että töiden ollessa valmiita. Arviointi voi olla ryhmässä tapah-

tuvaa ja/tai opettajan antamaa palautetta. Arvioinnin tulee painottua töissä ja työskentelyssä havaittui-

hin positiivisiin asioihin ja oppilaan omaan kehitykseen ja omiin tavoitteisiin. Tavoitteena on saada 

oppilaiden töitä esille näyttelyn muodossa vuosittain. Työt voivat olla esillä opiston näyttelyn yhtey-

dessä tai omana kokonaisuutenaan. 

 

8. TODISTUKSET 

 

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan 10 opintokoko-

naisuutta. Kaikki oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet merkitään päättötodistukseen. Oppilaalle 

annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opintokokonaisuuksista. 

 

Päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

 

- koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi 

-  taiteenala ja opinnot, joista päättötodistus annetaan 

-  oppilaan nimi ja syntymäaika 

-  opiskeluaika vuosina 
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- oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet ja oppilaan saaman opetuksen tuntimäärä niissä (laskennan  

perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia) 

- rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

- lainsäädäntö, johon koulutus perustuu 

- opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä tai kunnan päätös (päivämää-

rä) opetussuunnitelman hyväksymisestä 

- maininta, että taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä koostuu vähintään kymmenestä opintokoko-

naisuudesta 

- maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2005 mukaisesti. 

 

 

9. OPPILAAKSI OTTAMINEN 
  

Oppilaat otetaan Oulujoki-Opiston taiteen perusopetuksen opintoryhmiin ennakkoilmoittautumisten 

perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Alkavista opintoryhmistä ja ilmoittautumiskäytännöstä tiedo-

tetaan opiston opinto-ohjelmassa lukuvuosittain. 
  

Opiskelija säilyttää oppilaspaikkansa, kunnes hän on suorittanut vaadittavat opintokokonaisuudet tai 

ilmoittanut opintojensa keskeyttämisestä. Keskeyttäneiden tilalle voidaan lukukausien vaihteessa ottaa 

uusia opiskelijoita. 
  

 


