




Kokkolan lasten ja nuorten 
kuvataidekoulu

Kuvataiteen syventävien 
opintojen lopputyö

Emmi Tuukkasen lopputyö v. 2013-14

”Kuvataiteen laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, 
joka muodostuu taiteellisesta työstä, työskentelyprosessin kuvauksesta ja 
oman oppimisprosessin reflektoinnista. Lopputyön arvioinnissa otetaan 
huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventä-

vien opintojensa suuntautuminen.”
(Taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perus-

teet/Opetushallitus 2018) 

Lopputyöhön kuuluu: 
• Taiteellinen työ (teos/teossarja) 
• Kirjallinen osuus/portfolio
• Osallistuminen lopputyöohjaustilaisuuksiin
• Osallistuminen yhteiseen lopputyönäyttelyyn ja sen rakentami- 
 seen
• Osallistuminen arviointitilaisuuteen



Ellen Källströmin lopputyö v. 2017-18

Lopputyön laajuus on 140h. Siihen sisältyy kaikki lopputyöhön käy-
tetty työaika; teoksen suunnittelu, teoksen toteutus, ohjaustilaisuudet, 
portfolion koostaminen, näyttelyn ripustaminen ja arviointitilaisuus. 
Lopputyö tehdään pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.

Milloin lopputyön voi tehdä?

Lopputyön tekemisen voit aloittaa opiskeltuasi perusopintojen jälkeen 
vähintään 2-3 lukuvuotta syventävissä opinnoissa ja ollessasi vähintään 
16-vuotias. Lopputyön tekeminen edellyttää sitoutumista lukuvuoden 
mittaiseen pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Valitset itse lop-
putyön aiheen ja tekniikat. 

Lopputyö tehdään opintojen loppuvaiheessa, mutta voit jatkaa opiske-
luasi kuvataidekoulussa vielä lopputyön tekemisen jälkeen, siihen saak-
ka kunnes täytät 20 vuotta. 

Ellet tee lopputyötä, saat osallistumistodistuksen kaikista suoritetuista 
opinnoista ja sanallisen arvioinnin osaamisestasi.



Ada Wennströmin lopputyö vuodelta 
2017-18

Lopputyö

Lopputyö muodostuu varsin itsenäisesti tehdystä teoksesta tai teossar-
jasta ja portfoliosta. Portfoliossa kerrotaan lopputyöprosessista ja itsear-
vioidaan niin teosta kuin työskentelyä. 

Lopputyö on syytä valita itseä erityisesti kiinnostavasta kohteesta. 
Työn tekemisen tulisi olla mielenkiintoista, haastavaa, antoisaa, innos-
tavaa ja myös mukavaa!



■ Valitse työpaja lopputyön tekotavan mukaan.
■ Mieti tarkasti mitä haluat tehdä lopputyössäsi. Laadi siitä hyvä 
suunnitelma ja rajaa aihe huolella. Tee etukäteen erilliselle lo-
makkeelle (liite 1) lopputyösuunnitelma, jossa määrittelet itse-
näisesti omat ideasi, tavoitteesi, työskentelyaikataulusi, valitse-
masi tekotavan jne. 
■ Työpajan opettaja ohjaa sinua esim. teknisissä seikoissa ja huo-
lehtii tarvittavasta materiaalista. Oppituntien aikana saat nor-
maalisti ohjausta opettajaltasi kuten muutkin oppilaat, vaikka 
teet yksilöllistä työtäsi. 
■ Lopputyön ohjaamisesta on vastuussa myös lopputyövastaava 
Kukka-Maaria Koskinen. Häneltä saat apua lopputyöhön liitty-
vissä kysymyksissäsi. 
■ Lopputyö tehdään pääsääntöisesti omassa työpajassa, mutta 
työskennellä voit myös kotona tai kuvataidekoulussa, omalla 
ajalla. Jos haluat, sinulle voidaan järjestää mahdollisuus työsken-
nellä koulun tiloissa myös oman opetusryhmän kokoontumis-
ajan ulkopuolella.
■ Pidä koko lopputyön ajan työpäiväkirjaa, jossa havainnollistat 
työskentelyprosessisi vaiheet omalla persoonallisella tavallasi.  
■ Työpäiväkirja muodostaa portfolion keskeisen rungon.
■ Koulun perusmateriaalit ja -työvälineet ovat vapaasti käytet-
tävissäsi; erityismateriaalien hankinnasta on sovittava lopputyö-
vastaavan ja rehtorin kanssa.

Veikko 
Koski-
nen
2013-14



Anni Keskipoikelan lopputyön portfolio v. 2017-18 

Portfolio

Työskentelyn aikana pitämäsi työpäiväkirja muodostaa portfoliosi selkä-
rangan. Työpäiväkirja on oman oppimisesi dokumentti, johon kerätään 
materiaalia koko prosessin ajan, aivan alkupohdinnoista alkaen. Tallen-
na työpäiväkirjaan mm. kaikki luonnokset, tiedot lähde- ja oheismate-
riaaleista, kuvat työn välivaiheista, yrityksistä, erehdyksistä ja onnistu-
misista.

Näyttelyyn esille tuleva portfolio kirjoitetaan työpäiväkirjan pohjalta. 
Portfoliossasi voisit pohtia esim. seuraavia asioita:
  Mitkä olivat työn lähtökohdat?
  Miksi teit juuri tämän teoksen?
  Mitä haluat kertoa työlläsi katsojalle? 
  Miten työskentely eteni?  
  Miksi valitsit työllesi juuri tämän tekotavan? 
  Miten ideat kehittyvät?
  Mitä lähdeaineistoa käytit, mistä löysit?
  Mistä sait vaikutteita tekemiseesi? (Esim. kirjat, artikkelit,  
  toiset taiteilijat)
  Miten ratkaisit ongelmat?
  Mikä muutti suunnitelmaasi, miksi ja miten?
  Mikä prosessissa on tuntunut helpolta ja mukavalta, mikä  
  vaikealta?
  Mitä olet oppinut lopputyöprosessin aikana itsestäsi ja  omas- 
  ta taiteellisesta työskentelystäsi?  
  Miten valmis lopputyösi vastaa asettamiasi tavoitteita?
  Mitä opit lopputyöprosessin aikana?



Portfolio voi olla yhdistelmä kuvasta ja sanasta, mutta myös joko kuva- 
tai sanapainotteinen. Liitä mukaan työkirjaasi kerättyä kuva-aineistoa 
ja ota itse kuvia työskentelystä sekä teoksesi eri vaiheista. Kuvaamiseen 
voit käyttää tarvittaessa koulun digitaalista kameraa. Myös kuvien tu-
lostus onnistuu koululla. Jos käytät portfoliossasi lainauksia tai toisen 
tekemiä kuvia, muista mainita teksti-ja kuvalähteiden alkuperä (lehdet, 
kirjat, internet-osoitteet).

          
            Lopputyönäyttely Galleria Artistassa lokakuussa 2018

Ajallinen kesto

■ Itsenäisen lopputyön tekemisen ajallinen kesto on 1 lukuvuosi
■ Kun suunnittelet aikatauluasi, mieti tarkoin omat voimavarasi ja jak-
samisesi
■ Lopputyön laajuus tunneissa: omassa työpajaryhmässä tapahtuvaa 
työskentelyä n.100 t ja itsenäistä omalla ajalla tapahtuvaa työskentelyä 
min. 40 t
■ Lopputyön tekeminen edellyttää myös osallistumista tiedotustilaisuuk-
siin, yhteisohjaukseen sekä lopputyönäyttelyn rakentamiseen ja oman 
lopputyön esittelyyn arviointitilaisuudessa



Lopputyöaikataulu 

■ Lopputyösuunnitelmat on jätettävä elokuussa lopputyövastaavalle. 
Tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

■ Ensimmäisestä lopputyöpalaverista tiedotetaan lukujärjestyksen yhte-
ydessä; tässä tilaisuudessa kaikkien lopputyötä tekevien on oltava läsnä 
tai sovittava asiasta lopputyöryhmää vetävän  opettajan kanssa

■ Muut yhteispalaverien päivämäärät sovitaan ensimmäisessä tapaami-
sessa 

Lopputyönäyttely ja arviointi 

Valmiit lopputyöt ja portfoliot esitellään huhti-toukokuussa kuvatai-
dekoulun järjestämissä näyttelytiloissa, lopputyönäyttelyssä. Näyttelyn 
valmisteluun ja ripustamiseen osallistuvat kaikki lopputyön tehneet op-
pilaat. Oppilaat osallistuvat myös näyttelyn purkuun yhdessä sovittujen 
aikataulujen mukaan.  

Osa Annu-Elina Erkkilän lopputyöstä  2015-16



Mitä lopputyössä arvioidaan? Arvosana-asteikko on erinomainen, kii-
tettävä, hyvä, tyydyttävä ja hyväksytty. Numeroarvioinnin lisäksi oppilas 
saa sanallisen arvioinnin. Arvioitsijoita on vähintään kaksi. Arvioinnis-
sa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet sekä 
laajan oppimäärän syventävien opintojen kriteerit. 

Lopputyönä arvioidaan valmis teos, työprosessista tehty portfolio sekä 
teoksen ripustus/esillepano lopputyönäyttelyssä.

Arviointitilaisuus 

Arviointitilaisuuteen osallistuvat lopputyövastaava, arvioitsijat ja loppu-
työn tekijät. Tilaisuudessa oppilas esittelee lyhyesti oman lopputyönsä; 
arvioitsijat voivat myös esittää kysymyksiä tekijälle. Keskustelut antavat 
oppilaalle mahdollisuuden täsmentää lopputyönsä tavoitteita ja työsken-
telyprosessia. 

Arvioinnin oikaiseminen

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan 
pyytää arvioinnin suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvi-
oinnin. Jos oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin 
tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oi-
kaisua rehtorilta.

Osa Wilma Pohjosen päättötyöstä 
v. 2015-16



 Arviointikriteerit

Erinomainen
Teos: 
Tekijän tavoitteet välittyvät erinomaisesti ja teos on vaikuttava ja kiinnostava kokonai-
suus. Tekijä osaa ilmaista itseään kuvallisesti ja osaa valita omaan taiteelliseen työs-
kentelyynsä sopivat materiaalit ja menetelmät. Teoksen esillepano on harkittu. Tekijä 
osoittaa teoksessaan itsenäisen ajattelun taitoja. Hän tuo sillä esille havaintojaan, aja-
tuksiaan, tulkintojaan tai kannanottojaan.

Portfolio: 
Oppilas osoittaa kykyä tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oman tai-
teellisen työnsä reflektointiin. Hän osaa perustella omat näkemyksensä ja taiteelliset 
ratkaisunsa. Hän käyttää taiteen käsitteitä ja liittää teoksensa taiteen kenttään. Portfolio 
on ulkoasultaan harkittu ja täydentää lopputyön kokonaisuuden.

Hyvä
Teos:  
Teos on kiinnostava kokonaisuus. Tekijän tavoitteet välittyvät hyvin. Teoksesta välittyy 
hyvä kuvallinen ajattelu ja ilmaisu. Tekijä hallitsee käyttämänsä materiaalit ja tekniikat. 
sujuvasti

Portfolio: 
Tekijä kuvailee työskentelyprosessiaan hyvin. Hän osaa kertoa visuaalisista valinnois-
taan. Tekijä arvioi lopputyön kokonaisuutta ja omaa oppimistaan realistisesti. Portfoli-
on visuaalinen ulkoasu palvelee kokonaisuutta. 

Hyväksytty
Teos:
Teos on suppea kokonaisuus. Tavoitteet eivät välity ja kuvailmaisu on puutteellista. Te-
kijä ei hallitse käyttämiään tekniikoita ja materiaaleja riittävästi.
 
Portfolio: 
Tekijä kertoo tavoitteistaan, teoksen suunnittelusta ja toteutuksesta niukasti. Hän arvi-
oi lopputyön toteutusta ja omaa oppimistaan suppeasti. 

Kiitettävä arvosana sijoittuu Erinomaisen ja Hyvän väliin ja Tyydyttävä Hyvän ja Hy-
väksytyn väliin



Kuka saa päättötodistuksen?

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen päättötodistuksen 
saamisen edellytyksenä on perusopintojen päättötodistus, lopputyön 
tekeminen sekä vähintään neljän vuoden osallistuminen perusopintoi-
hin ja kahden vuoden osallistuminen syventäviin opintoihin. Tästä voi-
daan tehdä poikkeus rehtorin/opettajien arvion perusteella, jos oppilas 
osoittaa osaamisensa muulla tavoin, esimerkiksi näytetöiden perusteel-
la. Oppilaan tulee myös osallistua Perusopinnot 3:n sekä syventävien 
opintojensa aikana vähintään kuudelle taiteen tuntemuksen luennolle/
näyttelykäynnille omatoimisesti. Jos oppilaalla ei ole koko laajan oppi-
määrän päättötodistukseen vaadittavia opintoja, hän saa osallistumisto-
distuksen.

Lopputyön katsotaan antavan kuvan oppilaan laajan oppimäärän osaa-
misesta. Lopputyön arviointi on oppilaan päättötodistuksen arviointi 
oppilaan syventävien opintojen osaamisesta.

Lopputyöhön liittyvistä asioista voit tiedustella 
oman työpajasi ohjaajan lisäksi

•lopputyövastaavalta p. 040-8065327

•Kuvataidekoulun rehtorilta p. 044-7809526

•Todistuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä sihteeri 
Nina Finneen 040-8065167 tai nina.finne@kokkola.
fi



Lopputyön aikataulu:

Elokuu
Lopputyösuunnitelman jättäminen lopputyöryhmän ohjaajalle. 
Ensimmäinen, pakollinen lopputyöpalaveri, jossa kerrotaan kaikki 
tarpeellinen lopputyöprosessista. Lopputyöntekijät esittelevät ide-
ansa ja niitä hiotaan ja kiteytetään yhdessä.

Syyskuu
Lopputyön ideointia ja kypsyttelyä ensimmäisen palaverin ja 
oman suunnitelman pohjalta. Kokeiluja ja luonnostelua. Muista 
pitää työpäiväkirjaa tästä eteenpäin!
Syyskuun lopputyöpalaveri 

Lokakuu Työskentelyä
Muista pitää työkirjaa ja ottaa kuvia työskentelyn eri vaiheista!
Lokakuun lopputyöpalaveri

Marraskuu -
Joulukuu

Työskentelyä
Muista pitää työkirjaa ja ottaa kuvia työskentelyn eri vaiheista!
Marraskuun (ja mahdollisesti joulukuun) lopputyöpalaveri

Tammikuu Työskentelyä
Muista pitää työkirjaa ja ottaa kuvia työskentelyn eri vaiheista!
Tammikuun lopputyöpalaveri

Helmikuu Työskentelyä
Muista pitää työkirjaa ja ottaa kuvia työskentelyn eri vaiheista!
Helmikuun lopputyöpalaveri

Maaliskuu Työskentelyä
Muista pitää työkirjaa ja ottaa kuvia työskentelyn eri vaiheista!
Maaliskuun lopputyöpalaveri

Huhtikuu Työ valmistuu! 
Portfolio valmistuu!
Huhtikuun lopputyöpalaveri, jossa sovitaan näyttelyyn liittyvistä 
asioista. 
Valmistele ripustus eli mieti teoksesi ja portfoliosi esillepano 
valmiiksi näyttelytilaan (esim. paspikset, kehykset, jalustat,).

Toukokuu Näyttelyn ripustus yhdessä lopputyöryhmän kanssa , avajaiset ja 
näyttelyn purku.
Lopputöiden arviointitilaisuus, johon kaikkien on osallistuttava. 

Kesäkuu Kirjalliset lopputyöarvioinnit saapuvat postissa kotiisi!



Kokkolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu   liite 1

LOPPUTYÖSUUNNITELMA

NIMI____________________________________       SYNTYMÄAIKA_________________

PUHELIN_____________________              SÄHKÖPOSTI__________________________

TÄHÄNASTISET TYÖPAJAOPINNOT ___________________________________________
_______________________________

LOPPUTYÖSI KANTAVA AJATUS, AIHE, SISÄLTÖ, SANOMA? 
PERUSTELE MYÖS MIKSI VALITSIT JUURI TÄMÄN!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________

TEKOTAPA / TEKOTAVAT; PERUSTELE MYÖS MIKSI VALITSIT JUURI TÄMÄN/ NÄMÄ!
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

MITÄ MATERIAALEJA AIOT KÄYTTÄÄ LOPPUTYÖSSÄSI? ________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________

MITÄ OPPIMISTAVOITTEITA ASETAT LOPPUTYÖLLESI?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

AIKATAULU
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________






