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Vihdin	Kuvataidekoulun	opetussuunnitelma	on	yhteistyön	tulos.	Opetussuunnitelmaa	ovat	

lukuvuoden	 2017-2018	 aikana	 olleet	 laatimassa	 koulun	 johtokunta,	 rehtori,	 henkilökun-

ta,	 opettajat,	 oppilaat	 ja	 huoltajat.	 Opetussuunnitelma-työryhmä	 (rehtori	 Katja	 Uksila,	

päätoiminen	opettaja	Maini	Frösén	ja	tuntiopettajat	Mari	Lajunen	ja	Pauliina	Ruokokoski)	on	

kokoontunut	kevään	2018	aikana,	keskustellut	ja	käsitellyt	opetussuunnitelman	keskeisiä	asioita.

Taiteen	 perusopetusliitto	 on	 järjestänyt	 Opetushallituksen	 rahoittamaa	 täydennyskoulu-

tusta	 opetussuunnitelma-työhön	 lukuvuoden	 2017-2018	 aikana.	 Luotsit-hanke	 järjestet-

tiin	yhteistyössä	kuuden	taidealakohtaisen	taiteen	perusopetuksen	taustaliiton	kanssa	ja	sen	

tarkoituksena	 on	 ollut	 tukea	 taiteen	 perusopetuksen	 paikallista	 opetussuunnitelmatyötä.	

Vihdin	Kuvataidekoulusta	Luotsit-hankkeeseen	osallistuivat	rehtori	ja	päätoiminen	opettaja.

Johdanto

Vihdin	Kuvataidekoulun	toiminnasta	vastaa	Vihdin	Kuvataidekoulun	Kannatusyhdistys	ry.		

Koulu	on	perustettu	vuonna	1987	ja	se	antaa	laajan	oppimäärän	mukaista	kuvataiteen	perusope-

tusta	vihtiläisille	lapsille	ja	nuorille	(johtosääntö	kohta	2).	Kuvataidekoulun	opetussuunnitelma	

on	Opetusministeriön	vahvistaman	kuvataiteen	valtakunnallisen	taiteen	perusopetuksen	laa-

jan	oppimäärän	perusteiden	mukainen	(2017).	Opetus	on	tavoitteellista	ja	vuosittain	etenevää.	

Opetussisällöt	ja	-metodit	suunnitellaan	oppilaiden	ikä	ja	kehitysvaihe	huomioiden.	Vihdin	

Kuvataidekoulun	keskeinen	toiminta-ajatus	on	laajentaa	ja	syventää	oppilaan	kuvataiteen	

tietoja	ja	taitoja	sekä	luoda	oppilaalle	elinikäinen	rakkaus	taiteen	tekemiseen	ja	kokemiseen.

Vihdin KuVataideKoulun 
toiminta-aJatus
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arVot, oppimisKäsitys, oppimisympäristö  
Vihdin Kuvataidekoulun

arVot  
Vihdin	Kuvataidekoulun	opetussuunnitelma	pohjautuu	arvoperustaan,	jonka	mukaan	opetus	

rakentuu	yhdenvertaisuuden,	ihmisoikeuksien,	tasa-arvon,	kestävän	tulevaisuuden	ja	kulttuurisen	

moninaisuuden	kunnioitukselle.	Lisäksi	Vihdin	Kuvataidekoulussa	keskeisinä	arvoina	ovat	taide,	

taiteen	tekeminen	ja	taiteen	kokeminen.

 

oppimisKäsitys
	

Vihdin	Kuvataidekoulussa	oppilas	on	aktiivinen	 toimija	 ja	oppija.	Koulumme	oppimiskäsitys	po-

hjautuu	 humanistiseen	 oppimiskäsitykseen.	 Opetuksessa	 tärkeää	 on	 luovuus,	 leikki,	 uteliaisuus	 ja	

kokeilu:	jokainen	oppilas	kohdataan	yksilönä.

Vihdin	Kuvataidekoulun	opetuksen	 tavoitteena	 on	 elinikäisen	 taidesuhteen	 luominen,	 visuaalisen	

lukutaidon	 vahvistaminen	 ja	 osallisuus	 ja	 vaikuttaminen.	 Lisäksi	 haluamme	 vahvistaa	 oppilaan	

luovaa	 ajattelua,	 tekemisen	 ja	 kokemisen	 iloa,	 minäkuvan	 kehittymistä	 ja	 mielikuvitusta.	 Opetus	

toteutetaan	aina	oppilaan	ikä	ja	kehitysvaihe	huomioiden.	Tavoitteena	on	tuottaa	oppilaalle	pysty-

vyyden	kokemus	taiteen	tekemisessä	ja	antaa	rohkeutta	laajentaa	omaa	osaamistaan	ja	osallisuuttaan	

visuaalisessa	kulttuurissa.	

oppimisympäristö
	

Vihdin	Kuvataidekoulun	oppimisympäristö	on	avoin,	myönteinen	ja	rohkaiseva.	Ympäristö	in-

nostaa	oppilaita	kehittämään	omaa	osaamistaan.	Asianmukaiset	tilat,	työvälineet,	materiaalit	ja	

tieto-	ja	viestintäteknologia	antavat	mahdollisuuden	taiteenalan	opiskeluun	opetussuunnitelman	

mukaisesti.	Opetussuunnitelma	toteutuu	ainoastaan	ajanmukaisissa	ja	kuvataiteen	tekemiseen	

soveltuvissa	tiloissa.

toimintaKulttuuri
	

Vihdin	Kuvataidekoulun	toimintakulttuuri	perustuu	yhteistyöhön,	aitouteen,	rohkeuteen	ja	luot-

tamukseen.	 Kuvataidekoulun	 ilmapiiri	 on	 kaikille	 turvallinen	 ja	 omaan	 ilmaisuun	 kannustava.	

Toimintakulttuuri	läpäisee	koko	koulun	toiminnan:	oppilaat,	henkilökunnan,	opettajat	ja	huolta-

jat.	Vihdin	Kuvataidekoulu	sitoutuu	tasa-arvoiseen	ja	yhdenvertaiseen	kohteluun	kaikessa	koulun	

toiminnassa.	Laadukas	kuvataideopetus	kuuluu	kaikille.	

Yhteistyö	 kunnan	 muiden	 taidekasvatusta	 antavien	 tahojen	 (mm.	 perusopetus,	 lukio-opetus,	

ammatillinen	koulutus,	vapaa	sivistystyö)	kanssa	on	kuvataidekoulun	laadukkaan	toiminnan	kan-

nalta	 tärkeää.	 Kuvataidekoulun	 toimintaan	 kuuluu	 korkeatasoisten	 kuvataiteen	 näyttelyiden	 ja	

kulttuuritapahtumien	järjestäminen.	Kuvataidekoulu	on	näkyvä	osa	kunnan	kulttuuritoimintaa.

Ja toimintaKulttuuri
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Taiteen	perusopetuksen	 laajan	oppimäärän	 laskennallinen	 laajuus	on	1300	 tuntia,	 josta	perus-

opintojen	laskennallinen	laajuus	on	800	tuntia	ja	syventävien	opintojen	500	tuntia.	

Laskennallisen	laajuuden	tunti	on	45	minuuttia.

Vihdin	 Kuvataidekoulu	 tarjoaa	 n.300	 oppilaspaikkaa	 vihtiläisille	 4-20	 -vuotiaille	 lapsille	 ja	

nuorille.	 Kuvataidekoulu	 antaa	 taiteen	 perusopetuksen	 laajan	 oppimäärän	 mukaista	 opetusta.	

Kuvataidekoulussa	 annetaan	 opetusta	 opetussuunnitelman	 mukaan,	 joka	 perustuu	 taiteen	

perusopetuksen	 laajan	 oppimäärän	 opetussuunnitelman	 perusteisiin	 (Opetushallitus	 2017).		

Kuvataidekoulu	 lisää	 ja	 monipuolistaa	 kuvataiteiden	 harrastusta	 kunnassa,	 tukee	 koulujen	 ja	

päiväkotien	 taidekasvatusta	 ja	 antaa	 pohjakoulutusta	 visuaalisille	 aloille	 hakeutuville	 nuorille.	

Koulun	opetuksesta	vastaavat	rehtori,	päätoiminen	opettaja	ja	tuntiopettajat,	jotka	ovat	taiteili-

joita	ja/tai	kuvataideopettajia.

Vihdin	 Kuvataidekoulussa	 taiteen	 perusopetus	 jakautuu	 varhaisiän	 opintoihin	 4-5-vuotiaille	

(kuvataideleikkikoulu),	 laajan	 oppimäärän	 mukaisiin	 perusopintoihin	 �-13-vuotiaille	 (800h)	

ja	 syventäviin	 opintoihin	 14–20-vuotiaille	 (500h).	 Perusopintoihin	 ja	 syventäviin	 opintoihin	

voi	 sisältyä	 vapaavalintaisia	 täydentäviä	 opintokokonaisuuksia.	 Kuvataidekoulussa	 toimii	 myös	

kehitysvammaisten	erityisryhmä	(Kokeileva	työpaja).	Koulussa	on	mahdollisuus	suorittaa	arvioi-

tava	lopputyö	syventävien	opintojen	loppuvaiheessa.	

opetuKsen raKenne Ja laaJuus
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KuvataideleiKKiKoulu - “taidetta leiKKien” 

Kuvataideleikkikoulu	on	tarkoitettu	4-5-vuotiaille.	Opetusta	on	2h/viikossa	(oppitunti	on	45min).	

Varhaisiän	opinnoissa	sovelletaan	kuvataiteen	perusopetuksen	yleisiä	tavoitteita	ja	sisältöjä	ottaen	

huomioon	oppilaan	ikäkausi	ja	kehitysvaihe.	Opetus	on	leikinomaista,	mielikuvitusta	rikastavaa	

ja	 ajattelua	 kehittävää	 pienryhmätyöskentelyä.	 Tavoitteena	 on	 kehittää	 lapsen	 havaintokykyä,	

motorisia	 taitoja	 ja	 kuvailmaisua.	 Lasta	 rohkaistaan	 tutkimaan	 ympäristöään	 ja	 kokeilemaan	

monia	kuvan	tekemisen	tekniikoita.	Varhaisiän	opinnoissa	luodaan	pohja	tuleville	perusopinnoille.	

Laajuus:	�8h/vuodessa	

Vihdin	 Kuvataidekoulun	 tarjoaman	 opetuksen	 tavoitteena	 on	 luoda	 edellytyksiä	 elinikäiselle	

taiteen	 harjoittamiselle	 ja	 aktiiviselle	 kulttuuriselle	 osallisuudelle.	 Kuvataiteen	 laajan	 op-

pimäärän	 opinnot	 tarjoavat	 mahdollisuuksia	 osaamisen	 monipuoliseen	 ja	 päämäärätietoiseen	

kehittämiseen	sekä	taiteesta	nauttimiseen.	Oppilaita	innostetaan	käyttämään	kuvataidetta	myös	

yhteistyön,	vaikuttamisen	 ja	osallistumisen	välineenä.	Laajan	oppimäärän	 tavoitteena	on	vah-

vistaa	oppilaiden	oppimisen	iloa,	opiskelumotivaatiota	ja	luovaa	ajattelua	huomioimalla	heidän	

vahvuutensa,	potentiaalinsa	ja	kiinnostuksen	kohteensa.	Oppilaita	rohkaistaan	asettamaan	omia	

oppimistavoitteita	ja	tekemään	opintoihin	liittyviä	valintoja	niiden	pohjalta.	Kuvataiteen	opin-

tojen	edetessä	oppilasta	ohjataan	ottamaan	yhä	enemmän	vastuuta	omasta	oppimisestaan.

Kuvataiteen	 laajan	 oppimäärän	 opinnot	 tarjoavat	 oppilaalle	 mahdollisuuden	 kehittää	 hänelle	

merkityksellisiä	taiteenalan	ilmaisutapoja.	Oppilaita	kannustetaan	tarkastelemaan,	tulkitsemaan	

ja	 arvottamaan	 kulttuurisesti	 moninaista	 todellisuutta	 taiteen	 keinoin.	 Opinnoissa	 kehittyvä	

monilukutaito	 tukee	 oppilaiden	 kriittistä	 ajattelua	 ja	 oppimisen	 taitoja.	 Oppilaita	 ohjataan	

tarkastelemaan	 taiteenalaa	 historiallisena,	 yhteiskunnallisena	 ja	 ajankohtaisena	 ilmiönä	 sekä	

rakentamaan	toiminnassaan	yhteyksiä	taiteiden	ja	tieteiden	välille.

opetuKsen yleiset taVoitteet

Varhaisiän opinnot
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Perusopintojen	laskennallinen	laajuus	on	800h.	Perusopinnot	koostuvat	kolmesta	opintokokonai-

suudesta	(714h)	ja	vapaavalintaisista	täydentävistä	opintokokonaisuuksista	(8�h).

PerusoPinnot i - ”Kuvataide tutuKsi” 

Perusopinnot	I	on	tarkoitettu	�-8-vuotiaille.	Opetusta	on	2h/viikossa	(oppitunti	on	45min).	

oPetuKsen tavoitteet

taidesuhde
•			Oppilas	tutustuu	kuvailmaisun	perusteisiin	ja	kokeilee	monipuolisesti	erilaisia	

					kuvataiteessa	käytettäviä	materiaaleja	ja	tekniikoita.

•			Oppilas	löytää	innostuksen	lähteitä	hänelle	merkityksellisistä	kuvista.

Perusopintojen opintokokonaisuudet, 
niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

visuaalinen lukutaito
•			Oppilasta	innostetaan	havainnoimaan	ympäristöään	moniaistisesti	ja	käyttämään		

					havaintojaan	oman	kuvan	tekemisen	lähtökohtana.

•			Oppilas	tutustuu	median,	taidehistorian	ja	nykytaiteen	kuviin.

•			Oppilasta	rohkaistaan	käyttämään	mielikuvitustaan	ja	käyttämään	sitä	oman	kuvan	

					tekemisen	lähtökohtana.	

•			Oppilasta	kannustetaan	kertomaan	tulkintojaan	kuvista	ja	kuuntelemaan	ja	arvostamaan	

					muiden	näkemyksiä.

osallisuus ja vaikuttaminen
•			Oppilasta	rohkaistaan	työskentelemään	pitkäjänteisesti	yksin	ja	ryhmässä.

•			Oppilas	osallistuu	omalla	teoksellaan/teoksillaan	kuvataidekoulun	näyttelyyn/näyttelyihin.	

Keskeisiä	 sisältöjä	 perusopinnot	 I	 -	 opintokokonaisuudessa	 ovat	 kuvan	 kieli	 ja	 taiteen	 ilmaisu-

keinot,	omat	kuvat,	taiteen	maailmat	ja	visuaalinen	ympäristö.	Kuvataidekoulussa	oppiminen	ta-

pahtuu	aina	omakohtaisen	kuvallisen	tekemisen	kautta.	Opetuksen	runkona	ovat	lukuvuosittain	

vaihtuvat	teemat.

Laajuus:	204h
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PerusoPinnot ii - ”Kuvataiteen Perusteet”
	

Perusopinnot	II	-	opintokokonaisuus	on	tarkoitettu	9-11-vuotiaille.	Opetusta	on	3h/viikossa	

(oppitunti	on	45min).	

oPetuKsen tavoitteet

taidesuhde
•			Oppilas	laajentaa	kuvanrakentamisen	ja	muodonrakentamisen	taitojaan,	kehittää	

					havaintokykyään	ja	tutustutuu	monipuolisesti	erilaisiin	kuvataiteen	tekniikoihin,	

				teknologioihin	ja	materiaaleihin.

•			Oppilasta	kannustetaan	tunnistamaan	omia	innoituksen	lähteitään	ja	perehtymään	

					hänelle	merkitykselliseen	taiteeseen.

•			Oppilaan	kuvan	tekemisen	lähtökohtana	ovat	oppilaan	omat	kuvakulttuurit,	taiteen	

					maailma	ja	visuaalinen	kulttuuri.

visuaalinen lukutaito
•			Oppilasta	kannustetaan	käyttämään	omia	havaintojaan,	tunteitaan	ja	tietojaan	kuvan			

					tekemisen	lähtökohtana.

•			Oppilas	tutustuu	median,	taidehistorian	ja	nykytaiteen	kuviin	ja	käyttää	niitä	oman		

					kuvan	tekemisen	lähtökohtana.	

•			Oppilasta	ohjataan	tarkastelemaan	taidetta	ja	muuta	visuaalista	kulttuuria	teoksen,	

					tekijän	ja	katsojan	näkökulmista.

•			Oppilasta	rohkaistaan	tekemään	omia	kuvallisia	ratkaisuja	ja	reflektoimaan	omaa	

				oppimistaan.	

•			Oppilas	oppii	perustelemaan	tulkintojaan	kuvista	ja	kuuntelemaan	ja	arvostamaan	

					muiden	näkemyksiä.

osallisuus ja vaikuttaminen
•			Oppilas	oppii	työskentelemään	pitkäjänteisesti	yksin	ja	ryhmässä.

•			Oppilasta	kannustetaan	ottamaan	omassa	kuvailmaisussaan	ja	toiminnassaan	

					huomioon	esteettisiä,	ekologisia	ja	eettisiä	arvoja.

•			Oppilas	osallistuu	omalla	teoksellaan/teoksillaan	kuvataidekoulun	näyttelyyn/näyttelyihin.	

Keskeisiä	sisältöjä	perusopinnot	II	-	opintokokonaisuudessa	ovat	kuvan	kieli	ja	taiteen	ilmaisukeinot,	

omat	kuvat,	taiteen	maailmat	ja	visuaalinen	ympäristö.	Kuvataidekoulussa	oppiminen	tapahtuu	aina	

omakohtaisen	kuvallisen	tekemisen	kautta.	Opetuksen	runkona	ovat	lukuvuosittain	vaihtuvat	teemat.

Laajuus:	30�h
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PerusoPinnot iii - ”oman ilmaisun löytäminen”

Perusopinnot	III	-	opintokokonaisuus	on	tarkoitettu	12-13-vuotiaille.	Opintokokonaisuus	

muodostuu	jakso-opetuksesta,	jossa	tutustutaan	kuvataiteen	eri	aloihin	n.	11	viikkoa	kerrallaan.	

Opetusta	on	3h/viikossa	(oppitunti	on	45min).

oPetuKsen tavoitteet

taidesuhde
•			Oppilas	oppii	monipuolisesti	kuvailmaisun	ja	taiteellisen	työskentelyn	taitoja,	eri	

					taidekäsityksiä	ja	itsetuntemusta	kuvataiteen	avulla.

•			Oppilas	hyödyntää	monipuolisesti	erilaisia	materiaaleja,	välineitä,	teknologioita,	

					ilmaisun	keinoja,	taiteellisia	prosesseja	ja	taiteiden	välisiä	työskentelytapoja.

•			Oppilasta	rohkaistaan	omaan	ilmaisuun	ja	hahmottamaan	kuvataiteen	eri	alojen	

					toimintatapoja.	

visuaalinen lukutaito
•			Oppilasta	innostetaan	havainnoimaan	ympäristöään	moniaistisesti	sekä	taiteiden	ja	

					tieteiden	välisyyttä	hyödyntäen.	

•			Oppilas	tutustuu	kuvan,	median	ja	ympäristön	visuaaliseen	kieleen.	Oppilasta		

					ohjataan	tarkastelemaan	ja	pohtimaan	visuaalista	kulttuuria	teoksen,	tekijän		

					ja	katsojan	näkökulmasta.

•			Oppilasta	kannustetaan	sanallistamaan	ja	perustelemaan	tulkintojaan	sekä		

					kuuntelemaan	ja	arvostamaan	toisten	näkemyksiä.	

•			Oppilas	perehtyy	taiteen	historiaan	ja	nykyhetkeen	sekä	tarkastelee	taidetta

					kulttuurisesta,		yhteiskunnallisesta	ja	tulevaisuuden	näkökulmasta.

•			Oppilasta	kannustetaan	kokeilemaan,	improvisoimaan	ja	hyödyntämään	sattumaa	

					omassa	taiteellisessa	työskentelyssään.

•			Oppilasta	rohkaistaan	tekemään	omia	kuvallisia	ratkaisuja	ja	reflektoimaan	omaa	

					oppimistaan.	

osallisuus ja vaikuttaminen
•			Oppilas	tarkastelee	kuvataiteen	ja	muun	visuaalisen	kulttuurin	välittämiä	viestejä	

					ja	niissä	ilmeneviä	arvoja.

•			Oppilasta	kannustetaan	ottamaan	huomioon	esteettisiä,	ekologisia	ja	eettisiä	arvoja.

•			Oppilasta	tuetaan	kriittisen	ajattelun	ja	rakentavan	kyseenalaistamisen	taitojen	

					kehittämisessä.	

•			Oppilas	oppii	työskentelemään	pitkäjänteisesti	yksin	ja	ryhmässä.

•			Oppilas	osallistuu	omalla	teoksellaan/teoksillaan	kuvataidekoulun	näyttelyyn/näyttelyihin.	

Keskeisiä	sisältöjä	Perusopinnot	III	-	opintokokonaisuudessa	ovat	kuvan	kieli	ja	taiteen	ilmaisukei-

not,	omat	kuvat,	taiteen	maailmat	ja	visuaalinen	ympäristö.	Kuvataidekoulussa	oppiminen	tapahtuu	

aina	omakohtaisen	kuvallisen	 tekemisen	kautta.	Opetuksen	 runkona	ovat	 jaksottaiset	painotukset	

kuvataiteen	osa-alueissa	ja	lukuvuosittain	vaihtuvat	teemat.

Laajuus:	204h
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Syventävien	opintojen	laskennallinen	laajuus	on	500h.	Syventäviin	opintoihin	voi	yhdistää	

vapaavalintaisia	täydentäviä	opintokokonaisuuksia. 

syventävät oPinnot - ”Kuvataide omaKsi” 
	

Syventävät	opinnot	on	 tarkoitettu	14-20-vuotiaille.	Syventävissä	opinnoissa	oppilas	 valitsee	 itseään	

kiinnostavan	taiteenalan	tarjolla	olevista	työpajoista.	Opetusta	on	3h/viikossa	(oppitunti	on	45min).	

Oppilas	voi	opiskella	samassa	työpajassa	tai	vaihtaa	työpajaa	vuosittain	kiinnostuksensa	ja	suuntau-

tumisensa	 mukaan.	 Syventäviin	 opintoihin	 sisältyy	 lopputyö,	 joka	 muodostuu	 taiteellisesta	 työstä,	

työskentelyprosessin	 dokumentoinnista,	 kirjallisesta	 osuudesta	 ja	 loppunäyttelystä,	 jossa	 oppilas		

esittelee	omaa	 työtään.	Lopputyössä	oppilas	 tuo	esiin	kuvataiteellista	ajatteluaan	 ja	 ilmaisuaan	sekä	

hahmottaa	niitä	suhteessa	kuvataiteeseen	tai	muuhun	visuaaliseen	kulttuuriin.	Lopputyön	voi	tehdä	

myös	ryhmätyönä.

Syventävien	opintojen	tavoitteena	on	oppilaan	oman	taidesuhteen,	visuaalisen	lukutaidon	ja	osallisu-

uden	ja	vaikuttamisen	taitojen	syventäminen.

Syventävien opintojen opintokokonaisuudet, 
niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

	

oPetuKsen tavoitteet

taidesuhde
•			Oppilas	syventää	ilmaisun	taitojaan	ja	taidekäsitystään	oman	tavoitteellisen	kuvailmaisun		

					ja	hänelle	merkityksellisen	taiteen	kautta.	

•			Oppilas	oppii	rakentamaan	identiteettiään	kuvallisen	työskentelyn,	kuvien	tulkinnan	ja	

					oppimisen	reflektoinnin	kautta.

•			Oppilasta	ohjataan	asettamaan	itselleen	tavoitteita	ja	työskentelemään	pitkäjänteisesti				

					teoksen	parissa.

•			Oppilasta	rohkaistaan	erilaisten	materiaalien	ja	teknologioiden	sekä	taiteiden	välisten	

					menetelmien	ja	lähestymistapojen	käyttöön.	

•			Oppilasta	ohjataan	luottamaan	omiin	näkemyksiinsä	ja	ratkaisuihin	omassa	taiteellisessa		

						työskentelyssään.	

visuaalinen lukutaito
•			Oppilas	syventää	taitojaan	havainnoida	ympäristöään	moniaistisesti	sekä	tieteiden	ja	

					taiteiden	välisyyttä	hyödyntäen.	

•			Oppilas	oppii	tulkitsemaan	kuvaa	ja	perustelemaan	tulkintojaan	sekä	kuuntelemaan	ja	

					kunnioittamaan	muiden	näkemyksiä.	

•			Syventävät	opinnot	kannustavat	oppilasta	pitkäjänteiseen	harjoitteluun	ja	omien	tavoitteidensa		

					mukaiseen	työskentelyyn.	

•			Oppilas	syventää	taitojaan	tulkita	ja	ymmärtää	visuaalisen	kulttuurin	ilmiöitä	teoksen,			

					katsojan		ja	tekijän	näkökulmista.	

•			Oppilasta	ohjataan	perustelemaan	tulkintojaan	ja	arvostuksiaan	sekä	suullisesti	että	kirjallisesti.	

•			Oppilasta	kannustetaan	kokeilemaan,	improvisoimaan	ja	hyödyntämään	sattumaa	omassa	

					taiteellisessa	työskentelyssään.

•			Oppilasta	kannustetaan	syventämään	taiteen	historian,	nykytaiteen	ja	visuaalisten	alojen	

					tuntemusta	kartuttamalla	siinä	tarvittavaa	yleissivistystä.	
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osallisuus ja vaikuttaminen
•			Oppilas	oppii	tarkastelemaan	kriittisesti	kuvataiteen	ja	muun	visuaalisen	kulttuurin	välittämiä		

					viestejä	ja	niissä	ilmeneviä	arvoja.	

•			Oppilasta	kannustetaan	pohtimaan	esteettisiä,	ekologisia	ja	eettisiä	arvoja.	

•			Oppilaan	kykyä	toimia	erilaisissa	ryhmissä	ja	yhteisöissä	vahvistetaan.	

•			Oppilasta	rohkaistaan	tuomaan	esiin	ajatuksiaan,	tulkintojaan	ja	kannanottojaan	julkisissa		

					ympäristöissä.	

•			Oppilas	osallistuu	omalla	teoksellaan/teoksillaan	kuvataidekoulun	näyttelyyn/näyttelyihin.	

Keskeisiä	sisältöjä	syventävissä	opinnoissa	ovat	kuvan	kieli	ja	taiteen	ilmaisukeinot,	omat	kuvat,		

taiteen	maailmat	ja	visuaalinen	ympäristö.	Syventävissä	opinnoissa	opetuksen	runkona	ovat	luku-

vuosittain	vaihtuvat	teemat.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN TYÖPAJAT:

KUVAn teKeminen Ja haVainto

MUOTOILU JA YMPÄRISTÖ

mediataiteet

monialainen työpaJa
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Muut 
opintokokonaisuudet
KoKeileva työPaja Kehitysvammaisille

Kokeileva	työpaja	on	taidetyöpaja	kehitysvammaisille	ilman	ikärajaa.Opetusta	on	2h/viikossa	(op-

pitunti	45min).	Kokeilevassa	työpajassa	tavoitteena	on	persoonallisuuden	tukeminen,	sosiaalisten	

taitojen	kehittyminen,	yhdessä	työskentely	ja	kuvataiteen	eri	tekniikoiden,	välineiden	ja	materiaa-

lien	käyttäminen	oman	ilmaisun	välineenä.	Opetuksessa	otetaan	opiskelijat	huomioon	yksilöinä.	

Opetus	ja	työtavat	eriytetään	jokaisen	oppilaan	kehitysvaihetta	vastaavaksi.	Kokeilevassa	työpajassa	

tavoitteena	ovat	onnistumisen	kokemukset	ja	ilmaisun	ilo.	

Kokeileva	 työpaja	 -	 opintokokonaisuudessa	 oppiminen	 tapahtuu	 aina	 omakohtaisen	 kuvallisen	

tekemisen	kautta.	Opetuksen	runkona	ovat	lukuvuosittain	vaihtuvat	teemat.

Laajuus:	�8h/vuodessa
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lyhytKurssit 
Vihdin	kuvataidekoulu	tarjoaa	vuosittain	vaihtuvia	lyhyitä	taidekursseja	lukuvuoden	aikana.	

Yleensä	nämä	lyhytkurssit	sijoittuvat	loma-aikoihin	(syysloma,	talviloma,	kesäloma),	mutta	kursseja	

voidaan	järjestää	myös	viikonloppuisin	ja	arki-iltaisin.	Lyhytkurssit	vaihtelevat	vuosittain.	

Laajuus:	�-15h/lyhytkurssi

ohJatut KotitehtäVät
Kuvataidekoulussa	opettaja	voi	antaa	ohjattuja	kotitehtäviä,	joista	oppilas	saa	suorituksen.	

Kotitehtävät	liittyvät	opiskeltavaan	aiheeseen	ja	syventävät	oppilaan	osaamista.

Laajuus:	2-10h

näyttelyKäynnit
Vierailut	lähialueen	taidegallerioihin	ja	taidemuseoihin	tukevat	oppilaan	oppimista	

kuvataidekoulussa.	Kohteet	vaihtelevat	vuosittain.

Laajuus:	5-10h

täydentäVät opintoKoKonaisuudet

mestariKurssit / työpaJapäiVät
Työpajapäivinä	oppilaalla	on	mahdollisuus	tutustua	erikoistekniikoihin	ja	saada	ohjausta	

tiettyyn	rajattuun	tekniikkaan	yhden	päivän	ajan.	Mestarikurssit/Työpajat	voidaan	järjestää	

lauantaisin	ja	lukujärjestyksen	ulkopuolella.	Työpajat	vaihtelevat	vuosittain.	

Laajuus:	5-15h

proJeKtiopinnot
Kuvataidekoulussa	on	mahdollista	osallistua	vaihtuviin	taideprojekteihin	ja	hankkeisiin.	

Projektit	toteutetaan	mahdollisesti	yhteistyössä	koulun	ulkopuolisten	tahojen	kanssa.	

Laajuus:	20-�0h

itsenäinen työsKentely
Oppilaan	suorittama	itsenäinen	työskentely	annetun	tehtävän	

tai	oman	taiteellisen	työn	parissa.	Opettaja	arvioi	yhdessä	

oppilaan	kanssa	itsenäiseen	työskentelyyn	kuluneen	ajan.
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Kuvataiteen	laajan	oppimäärän	arvioinnin	kohteita	ovat	taidesuhde,	visuaalinen	lukutaito	

ja	osallisuus	sekä	vaikuttaminen.

Kuvataiteen	laajan	oppimäärän	kriteerit	hyvälle	osaamiselle	oppimäärän	päättyessä:

taidesuhde
•			Oppilas	osaa	ilmaista	itseään	kuvallisesti	ja	osoittaa	pystyvänsä	tavoitteelliseen	

				työskentelyyn.

•			Oppilas	osaa	tulkita	kuvia	ja	reflektoida	omaa	taiteellista	työskentelyään.

•			Oppilas	osaa	asettaa	itselleen	tavoitteita	ja	työskentelee	pitkäjänteisesti	teoksen	parissa.		

					Oppilas	osaa	laatia	aikataulun	ja	noudattaa	sitä.

•			Oppilas	osaa	valita	omaan	taiteelliseen	työskentelyyn	sopivat	tekniikat,	materiaalit,	

				teknologiat	ja	taiteiden	väliset	menetelmät.

•			Oppilas	osaa	perustella	omat	näkemyksensä	ja	taiteelliset	ratkaisunsa	suullisesti,	

					kirjallisesti	ja	kuvallisesti.

visuaalinen lukutaito
•			Oppilas	osaa	havainnoida	ympäristöään	moniaistisesti	sekä	mahdollisesti	tieteiden	ja	

					taiteiden	välisyyttä	hyödyntäen.	

•			Oppilas	osaa	käyttää,	lukea	ja	tulkita	kuvan	kieltä,	kuvallisia	muuttujia	ja	kuvallisen	

					kerronnan	keinoja.

•			Oppilas	ymmärtää	visuaalisen	kulttuurin	ilmiöitä	teoksen,	katsojan	ja	tekijän	

				näkökulmista.

laaJan oppimäärän arVioinnin 
Kohteet Ja arVioinnin Kriteerit

•			Oppilas	ymmärtää	muodon	ja	sisällön	välisen	suhteen	taideteoksessa.	

•			Oppilasta	osaa	perustella	tulkintojaan	ja	arvostuksiaan	suullisesti,	kirjallisesti	tai	

					kuvallisesti.

•			Oppilasta	osoittaa	taiteen	historian,	nykytaiteen	ja	visuaalisten	alojen	tuntemusta.

osallisuus ja vaikuttaminen
•			Oppilas	osaa	tarkastella	kriittisesti	kuvataiteen	ja	muun	visuaalisen	kulttuurin	

					välittämiä	viestejä	ja	niissä	ilmeneviä	arvoja.	

•			Oppilas	pohtii	taiteellisessa	työskentelyssään	esteettisten,	ekologisten	ja	eettisten	

					arvojen	merkitystä	omassa	elinympäristössä,	yhteiskunnassa	ja	globaalissa	

					maailmassa.

•			Oppilas	osoittaa	kriittisen	ajattelun	taitoja	omassa	taiteellisessa	työssään.

•			Oppilas	asettaa	taiteellisen	työnsä	julkisesti	esille	ja	tuo	sillä	esiin	ajatuksiaan,	

					tulkintojaan	ja	kannanottojaan	julkisessa	ympäristössä.
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Oppimisen	arvioinnin	tehtävä	on	tukea	oppilaan	kuvataiteen	opintojen	edistymistä.	Monipuoli-

seen	 jatkuvaan	 arviointiin	 sisältyy	 erilaisia	 palautteen	 antamisen	 tapoja	 sekä	 ohjausta		

itse-	 ja	 vertaisarviointiin.	 Itsearvioinnissa	 oppilasta	 ohjataan	 pohtimaan	 oppimistavoitteitaan,		

havainnoimaan	 työskentelyään	 ja	 tarkastelemaan	 oman	 oppimisen	 edistymistä.	 Oppilasta		

rohkaistaan	 antamaan	 ja	 vastaanottamaan	 palautetta.	 Arvioinnilla	 ja	 muulla	 palautteella	 kan-

nustetaan	 oppilasta	 uuden	 oppimiseen	 sekä	 ohjataan	 häntä	 arvostamaan	 toisten	 näkemyk-

siä.	 Arviointitaitoja	 harjoitellaan	 opintojen	 kuluessa.	 Oppilasta	 perehdytetään	 kuvataiteen		

arvioinnin	periaatteisiin	ja	käytäntöihin.	Kuvataiteen	laajan	oppimäärän	arvioinnin	kohteet	ovat	

Taidesuhde,	 Visuaalinen	 lukutaito	 sekä	 Osallisuus	 ja	 vaikuttaminen.	 Oppilaalle	 annettavaan		

oppimisen	arviointiin	sisältyy	palautetta	kaikista	opetukselle	asetetuista	tavoitteista.	

Perusopinnoissa	 arvioinnilla	 tuetaan	 oppilaan	 ilmaisun,	 kuvallisen	 ajattelun,	 työskentelytaito-

jen	 ja	 itse-	 ja	vertaisarviointitaitojen	kehittymistä.	Jatkuvalla	arvioinnilla	 ja	muulla	palautteella	

vahvistetaan	oppilaan	omakohtaisen	 taidesuhteen	muotoutumista,	 identiteetin	 rakentumista	 ja		

aktiivista	 toimijuutta.	 Oppilasta	 kannustetaan	 oman	 oppimisen	 reflektointiin	 sanallistamalla,		

kuvallisesti	ja	muita	ilmaisun	keinoja	käyttäen.	

Syventävissä	opinnoissa	arvioinnilla	tuetaan	oppilaan	aiempaa	itsenäisempää	työskentelyä,	oppi-

misen	tavoitteiden	asettamista	sekä	kuvataiteellisen	ajattelun	ja	ilmaisun	syventämistä.	Jatkuvalla	

vuorovaikutteisella	 arvioinnilla	 ja	 muulla	 palautteella	 oppilasta	 innostetaan	 työskentelemään,	

kommunikoimaan,	 osallistumaan	 ja	 vaikuttamaan.	 Arvioinnilla	 ohjataan	 oppilaan	 osaamisen		

kehittymistä	 hänen	 syventävien	 opintojensa	 laajentumisen	 tai	 painottumisen	 mukaisesti.		

Syventävien	 opintojensa	 aikana	 oppilas	 dokumentoi	 asettamiaan	 tavoitteita,	 työskentelyä,		

kuvailmaisua,	itsearviointia,	oman	oppimisensa	edistymistä	ja	saavuttamaansa	osaamista.	

oppimisen arViointi Oppilaan	kokoaman	dokumentaation	avulla	tuetaan	oppilaan	syventävien	opintojen	tavoitteellista	

etenemistä.	Kuvataiteen	laajan	oppimäärän	syventäviin	opintoihin	sisältyy	lopputyö,	joka	muodos-

tuu	taiteellisesta	työstä,	työskentelyprosessin	kuvauksesta	ja	oman	oppimisprosessin	reflektoinnista.	

Lopputyön	arvioinnissa	otetaan	huomioon	oppilaan	omalle	työlleen	asettamat	tavoitteet	ja	hänen	

syventävien	opintojensa	suuntautuminen.

oppimäärän yKsilöllistäminen
Vihdin	Kuvataidekoulussa	on	mahdollista	yksillöllistää	opetusta	ja	tehdä	tarvittaessa	henkilökoh-	

tainen	 opetussuunnitelma	 yhteistyössä	 oppilaan	 ja	 huoltajan	 kanssa.	 Kuvataidekoulun	 voi		

aloittaa	 minkä	 ikäisenä	 tahansa.	 Oppilas	 sijoitetaan	 perusopinnoissa	 ikäistensä	 ryhmään	 ja		

syventävissä	opinnoissa	kiinnostuksensa	mukaiseen	ryhmään.	

Rehtori	 ja	 opettajat	 voivat	 oppilaan	 ja/tai	 hänen	 huoltajansa	 pyynnöstä	 hyväksilukea	 oppilaan	

aikaisempaa	 osaamista,	 jonka	 oppilas	 osoittaa	 omien	 taiteellisten	 töidensä	 kautta.	 Perusopin-	

noissa	rehtori	ja	opettajat	voivat	oppilaan	ja	huoltajan	pyynnöstä	sijoittaa	oppilaan	osaamistasoaan	

vastaavaan	ryhmään.	Tällainen	yksilöllistäminen	voi	 tarkoittaa	 tavoitteiden,	 sisältöjen,	opiskelu-

ajan,	opetuksen	toteuttamistavan,	tarvittavien	tukitoimien	ja	arviointimenettelyn	yksilöllistämistä.		

Yksilöllistäminen	 tehdään	 niin,	 että	 oppilas	 voi	 kehittää	 taitojaan	 omista	 lähtökohdistaan.		

Mahdollisuudesta	yksilöllistää	oppimäärää	annetaan	tietoa	huoltajille.	

Opintojen	hyväksilukemisesta	ja	yksilöllistämisestä	tehdään	

opettajainkokouksessa	merkintä	pöytäkirjaan.	
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Koulun	 oppilaaksi	 pyritään	 jättämällä	 kirjallinen	 hakemus	 määräaikaan	 mennessä	 Vihdin		

kuvataidekoululle.	 Uusien	 oppilaiden	 hakuaika	 ja	 kuvataidekoulussa	 jatkavien	 jatkoilmoittautu-

minen	on	keväisin.	Vihdin	Kuvataidekoulussa	ei	ole	pääsykokeita.	Oppilas	sijoitetaan	perusopin-

noissa	 ikäistensä	 ryhmään	 ja	 syventävissä	 opinnoissa	 kiinnostuksensa	 mukaiseen	 ryhmään.	 Jos	

hakijoita	on	enemmän	kuin	oppilaspaikkoja,	paikat	ja	varasijat	arvotaan	johtokunnan	kokouksessa.		

Lukuvuoden	aikana	 ilmoittautuneet	 järjestetään	 ilmoittautumisjärjestyksen	 ja	 ikäryhmän	mukai-

sille	varasijoille	 ja	valitaan	sen	mukaan	tarvittaessa	oppilaaksi.	Kolmatta	kertaa	kouluun	pyrkivät	

otetaan	valintatilaisuudessa	oppilaiksi	suoraan	ilman	arvontaa.	Toisista	kuvataidekouluista	ja	taiteen	

perusopetuksen	 taideoppilaitoksista	 siirtyvät	 hakijat	 sijoitetaan	 opetusryhmiin	 suoraan	 ilman		

arvontaa.

Vihdin	Kuvataidekouluun	voi	myös	hakea	kesken	lukuvuoden,	jos	ryhmissä	on	tilaa.	Oppilaaksi	

hyväksytty	voi	jatkaa	opintojaan	Vihdin	kuvataidekoulussa	sen	lukuvuoden	loppuun,	jona	täyttää	

20	vuotta.

oppilaaKsi ottamisen periaatteet

yhteistyö huoltaJien 
Ja muiden tahoJen Kanssa
Vihdin	 Kuvataidekoulu	 tekee	 tiivistä	 yhteistyötä	 huoltajien	 kanssa.	 Tavoitteena	 on	 avoin	

ja	 selkeä	 viestintä.	 Kuvataidekoulu	 tekee	 yhteistyötä	 myös	 paikallisten	 päiväkotien,		

perusopetuksen,	lukion,	ammatillisen	koulutuksen,	vapaan	sivistystyön	ja	taiteen	perusopetus-

oppilaitosten	kanssa.	Kuvataidekoulun	rooli	tasokkaiden	kuvataiteen	näyttelyiden	ja	kulttuuri-

tapahtumien	järjestäjänä	on	vahva.	Kuvataidekoulu	tekee	yhteistyötä	myös	kirjaston,	museon	ja	

erilaisten	yhdistysten	kanssa.	Tavoitteena	on	tehdä	oppilaille	näkyväksi	kunnan	kulttuuritarjonta	

ja	vahvistaa	eri	kulttuuritoimijoiden	yhteistyötä.	

Kuvataidekoulu	lisää	ja	monipuolistaa	kuvataiteiden	harrastusta	kunnassa,	tukee	koulujen	

ja	päiväkotien	taidekasvatusta	ja	antaa	pohjakoulutusta	visuaalisille	aloille	

hakeutuville	nuorille.	Kuvataidekoulu	on	vahva	kulttuuritoimija	

Vihdin	kunnassa	nyt	ja	tulevaisuudessa.
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Vihdin	 Kuvataidekoulu	 sitoutuu	 jatkuvasti	 kehittämään	 opetustaan	 ja	 toimintaansa.	 Asian-	

mukaiset	 tilat,	 työvälineet,	 materiaalit	 ja	 tieto-	 ja	 viestintäteknologia	 antavat	 mahdollisuuden		

taiteenalan	 opiskeluun	 opetussuunnitelman	 mukaisesti.	 Opetussuunnitelma	 toteutuu	 ainoastaan	

ajanmukaisissa	ja	kuvataiteen	tekemiseen	soveltuvissa	tiloissa.	

Opetussuunnitelma	on	aina	aikaansa	seuraava	ja	sen	myötä	muuttuva	ja	kehittyvä	ohjeisto.	Pyrimme	

Vihdin	kuvataidekoulussa	 jatkuvasti	 arvioimaan	 tässä	 paikallisessa	 opetussuunnitelmassa	 kirjattuja	

periaatteita	ja	seuraamaan	niiden	toimivuutta	käytännössä.	

liitteet
Tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuussuunnitelma

Opettajan	opas

Huoltajan	opas

toiminnan 
JatKuVa Kehittäminen
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