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Käsityön lukiodiplomin 
tukimateriaali opiskelijalle 

OPISKELIJAN MUISTILISTA 
 

Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfo-
liosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen lukiodiplomin 
suorittamista sinulla täytyy olla suoritettuna vähintään kaksi (2) lukion käsityön kurssia. Valitset 
vuosittain annettavista käsityön lukiodiplomin tehtävistä yhden. Suoritat käsityön lukiodiplomin 
itsenäisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ideoinnin, suunnittelun ja valmistusprosessin tulee olla sinun 
tekemäsi. Käsityön lukiodiplomisi voi olla myös osa ryhmätyönä toteutettavaa produktiota. 

Käsityön lukiodiplomi muodostaa kokonaisuuden, jossa käsityötuote tai -teos ja portfolio tukevat 
toisiaan. Päätät käsityön lukiodiplomin toteutustavasta yhteistyössä opettajan kanssa. Käsityötuot-
teen tai käsityöteoksen valmistamisessa käyttämäsi tekniikat ja materiaalit ovat vapaasti valitta-
vissa. Portfolio sisältää suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä oman oppimisen itsearviointia. 
Opiskelija toteuttaa portfolion kurssin aikana ja sen esitysmuoto on vapaa. Hankit pääsääntöisesti 
itse lukiodiplomin suorittamisessa tarvitsemasi materiaalit.  

Käsityön lukiodiplomin arviointi kohdistuu suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä käsityötuottee-
seen tai -teokseen. Opettajan ja toisen asiantuntijan arviointi perustuu käsityön lukiodiplomin oh-
jeissa annettuihin portfolion ja käsityötuotteen tai -teoksen arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin.  

On tärkeää, että tutustut huolellisesti käsityön lukiodiplomin suorittamisen ohjeisiin viimeistään 
kurssin alussa. Käsityön opettajasi ohjaa ja tukee sinua lukiodiplomikurssin suunnitteluvaiheessa. 
Opettajasi myös seuraa lukiodiplomisi suorittamisen etenemistä säännöllisesti. Hän antaa tarvitta-
essa tukea suorittamisen käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä. Alla on koottuna muistilista, jota 
voit hyödyntää suorittaessasi käsityön lukiodiplomia. 

Onnea matkaan! 

 

Ennen lukiodiplomikurssia 
 

• Tutustu hyvissä ajoin ja huolella käsityön lukiodiplomin ohjeisiin sekä lukuvuosittaisiin 
tehtäviin. 

• Käsityön lukiodiplomin tehtävät julkaistaan edeltävän lukuvuoden loppupuolella 
Opetushallituksen verkkosivuilla. 

• Voit halutessasi valita jo edellisenä keväänä tehtävän, jonka pohjalta teet lukiodiplomisi. 
• Kerää valitsemaasi tehtävää varten taustatietoa, ideoita ja materiaalia. 
• Hyödynnä aineiston keräämisessä erilaisia lähteitä: kirjastot, näyttelyt, museot, verkko, 

uutisarkistot, sosiaalinen media jne. 
• Voit ideoida lukiodiplomiasi, tehdä alustavia luonnoksia ja pohtia vaihtoehtoja jo ennen 

lukiodiplomikurssia.  
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Käsityön lukiodiplomin 
tukimateriaali opiskelijalle 

 
Lukiodiplomikurssin alussa 
 

• Käsityön lukiodiplomikurssin alussa opettaja käy opiskelijoiden kanssa läpi lukiodiplomin 
ohjeet ja lukuvuosittaiset tehtävät. 

• Laadi lukiodiplomikurssin alussa toimintasuunnitelma, jonka esittelet ennen työskentelyn 
aloittamista opettajallesi. 

• Toimintasuunnitelma koostuu käsityön lukiodiplomin aiheen, lähtökohtien, tavoitteiden 
ja ajankäytön kuvauksesta. 

• Toimintasuunnitelma liitetään käsityön lukiodiplomin portfolioon. 
• Voit halutessasi käyttää toimintasuunnitelman laadinnassa käsityön lukiodiplomin 

tukimateriaalina julkaistua lomaketta (Käsityön lukiodiplomin toimintasuunnitelma). 

 
Lukiodiplomikurssin kuluessa 
 

• Suunnittelu- ja valmistusprosessin työvaiheiden dokumentointi tukee portfolion kokoamista. 
• Seuraa aktiivisesti toimintasuunnitelmasi toteutumista ja ajankäyttöäsi kurssilla. 
• Voit tehdä työ- ja ajankäyttösuunnitelmaan perustellusta syystä muutoksia kurssin kuluessa. 
• Esittele suunnitelmasi muutokset opettajallesi, jonka jälkeen päivität toimintasuunnitelmasi. 

 
Lukiodiplomikurssin lopussa 
 

• Kokoa lukiodiplomikurssin päätteeksi portfolio. 
• Kuvaa portfoliossa lukiodiplomin suunnittelu- ja valmistusprosessia omien tavoitteidesi 

pohjalta. 
• Tee portfoliossa näkyväksi mm. ideointia, suunnittelua, kokeiluja, haasteita, uudelleen 

arviointia, tiedon hankintaa ja käytettyjä materiaaleja. 
• Sisällytä portfolioon myös käsityön lukiodiplomin itsearviointia. 
• Arvioi kriittisesti asettamiasi lähtökohtia ja tavoitteita, suunnittelua, valmistusta, valmista 

käsityötuotetta tai -teosta ja omaa oppimistasi. 
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