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Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2011–2012

Lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee yhden. 
Lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja niiden muodosta-
maan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo lukiodiplomin arvosanassa on puolet 
(1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Lukiodiplomin arviointi perustuu valitun 
tehtävän arviointikohteisiin ja kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja 
kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen lukiodiplomi 2011–2012”  > ”5 Lukiodiplomin arvi-
ointi”, Määräykset ja ohjeet 2011:10, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. ARKI JA PYHÄ  
Kuvat ovat olleet ihmiselle eri aikoina väylä pyhyyden kohtaamiseen ja esittämi-
seen.  Myös taiteen olemukseen on liitetty ajatus taiteen pyhyydestä. Esimerkiksi 
1900-luvun alussa uskonto vaikutti abstraktin taiteen syntyyn tuolloin suositun 
teosofi an kautta. Taide haluttiin yhdistää näkymättömään maailmaan, henkiseen 
todellisuuteen ja kauneuteen. Kaikki taide ei kuitenkaan hae perusteluja henkisyy-
destä tai alitajunnasta. Taidesuuntaus naturalismi pyrki kuvaamaan todellisuutta 
ja tavallisten ihmisten arkielämää tarkasti ja todenmukaisesti kielteisiä ilmiöitä 
kaihtamatta. Arki ja pyhä ovat myös nykytaiteessa ja muotoilussa suosittuja 
teemoja. Monet nykytaiteen teokset kiinnittävät huomiomme arkielämään ja sen 
merkityksiin. Nykytaiteessa arki voi muuttua pyhäksi ja pyhä arkiseksi. Voimme 
myös tarkastella näitä teemoja pyhän designista ja arjen esinekulttuurista käsin.

Tehtävä:  Tutki arjen ja pyhän kuvaamista, esittämistä ja ilmenemistä 
kuvataiteessa ja/tai visuaalisessa kulttuurissa. Toteuta teos, 
jossa tuot esiin oman näkökulmasi arkeen tai pyhään tai 
molempiin. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohde: Valitun näkökulman välittyminen

 

2. KORU KANTAA VIESTEJÄ
Koru on osa ihmisen kehoa, mittakaavaa, tilaa ja omaa tyyliä. Korutaiteessa 
esineen, vartalon ja ympäristön rajat häilyvät. Korun synnyttämään taidekoke-
mukseen liittyy aina käytännön elämä. Kantajalleen koru on osa identiteettiä ja 
läsnä arjen kohtaamisissa. 

Korujen käyttöön voidaan löytää monia syitä. Koru voi toimia amulettina, suojan 
antajana tai se voi olla merkki asemasta yhteisössä. Korun tärkein tehtävä voi olla 
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myös käytännöllinen vaikkapa vyön soljen muodossa. Korut ovat olleet myös 
vaihdannan välineitä ja osoittamassa kantajansa vaurautta. Vaikka korun estetiikka 
on ollut ihmiselle aina tärkeää, itsenäisen korutaiteen voidaan sanoa syntyneen 
vasta 1900-luvulla. 

Uniikille korutaiteelle on tyypillistä, että materiaali on idealle alisteinen. Nykyko-
rulla välitetään viestejä ja otetaan kantaa esimerkiksi huumoria, liikettä tai ironiaa 
hyödyntäen. Nykykorun tekijälle on ominaista, että hän työskentelee erilaisten 
materiaalien, värien ja muotojen kanssa niitä rohkeasti yhdistellen. Nykykoru 
voidaan näin mieltää taideteokseksi - kannettavaksi tai ripustettavaksi veistok-
seksi.

Tehtävä:  Tutki korutaiteen historiaa ja nykyisyyttä. Suunnittele ja 
toteuta koruteos tai koruteosten sarja, joka kantaa viestejä. 
Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohteet: Idean ja viestin välittyminen
  Taiteellinen ja tekninen toteutus 

3. SARJASSA SANKARIAINEISTA
Sankaruuden kuvaaminen on taiteen ja kansanperinteen ehtymätön teema. 
Erityisesti kirjallisuudessa, kuvataiteessa, elokuvassa, sarjakuvassa ja peleissä 
erilaiset sankarityypit ovat keskeisiä hahmoja. Sankarit ovat myös mediakulttuurin 
perussisältöä. Media kuvaa vaikeasti hahmotettavia asioita usein henkilöiden ja 
sankaritarinoiden kautta. Näin monimutkainen maailma näyttäytyy meille yksin-
kertaistettuna draamana, jossa hyvä ja paha kamppailevat olipa kyse sitten luon-
nonkatastrofi sta tai arkipäivän politiikasta.

Sankari tai sankaritar edustaa yleensä positiivisia arvoja kuten hyvyyttä, jaloutta 
ja uhrautuvuutta, mutta hänellä voi myös olla heikkouksia. Sen sijaan antisankari 
voi olla päähenkilönä epäonnistuja, itsekäs oman edun tavoittelija tai vaikkapa 
keinoja kaihtamaton konna. Erilaisista piirteistään riippumatta sankarit ovat katso-
jalle ja lukijalle samaistumisen kohteita. 

Tehtävä:   Toteuta teossarja tai sarjakuva tai audiovisuaalinen esitys, 
joka käsittelee valitsemastasi näkökulmasta sankaruutta. 
Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Teossarja tai sarjakuva tai audiovisuaalinen esitys

Arviointikohteet: Sarjallinen kokonaisuus ja kerronnallinen jatkumo
  Sankaruuden näkökulman välittyminen ja toteutuksen 

osuvuus
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4. EPÄPAIKKA 
Tunnistatko ja näetkö lähiympäristössäsi epäpaikan? Epäpaikalle on tyypillistä, 
että se voisi yhtä hyvin olla missä tahansa muualla - siltä puuttuu tunnistettava 
historia, identiteetti ja konteksti. Kasvottoman epäpaikan voi löytää ja kokea 
rakennetussa ympäristössä; mitä suurempi kaupunki sitä enemmän epäpaikkoja.

Epäpaikat ovat rakennetun ympäristön ylijäämää. Niitä voivat olla esimerkiksi 
merkitsemätön parkkipaikka, käyttämätön ullakko, rikkaruohottunut kukka-allas 
tai hylätyn teollisuusrakennuksen piha. Epäpaikan voi myös kokea matkustaessaan 
lento- ja rautatieasemilla tai laivaterminaalissa. Pelkkä erinomainen arkkitehtuuri 
ei riitä luomaan edellytyksiä hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Epäpaikkojen 
syntyyn vaikuttaa ennen kaikkea maankäytön ja liikenteen suunnittelun laatu 
sekä kaavoituksen toimivuus, mutta tietysti myös rakennetun ympäristön ylläpito 
ja hoito.

Tehtävä:   Valitse lähiympäristöstäsi epäpaikka. Ideoi ja suunnittele 
epäpaikalle tunnistettava ja yksilöllinen ilme arkkitehtuurin tai 
ympäristötaiteen keinoin. Toteuta suunnitelmasi valitsemaasi 
paikkaan tai mallinna suunnitelmasi esimerkiksi pienoismallin, 
3D-mallinnuksen tai 3D-animaation avulla. Nimeä teoksesi.
   

 Opiskelijan tulee selvittää ja hankkia asianmukaiset luvat 
ennen suunnitelman mahdollista toteuttamista valittuun 
paikkaan.

Toteutustapa: Vapaa 

Arviointikohteet: Taiteellinen ja tekninen toteutus 
 Ympäristön ja teoksen suhde tai 

 ympäristön ja rakennelman/rakennuksen suhde

5. VIERAAN VAIKUTUS
Euroopan ja länsimaiden taide, estetiikka ja visuaalinen kulttuuri ovat eri aikoina 
saaneet paljon vaikutteita ulkoeurooppalaisista kulttuureista. Siitä huolimatta 
ei-eurooppalainen taide on esiintynyt yleisessä taidehistoriassa vain sivujuonteena 
ja yksittäisinä esimerkkeinä. Länsimaisessa taide- ja kulttuurikaanonissa vieraiden 
kulttuurien kiinnostavuus on riippunut ennen kaikkea siitä, miten läheisessä 
yhteydessä ne ovat olleet omaan kulttuurialueeseemme. Helposti unohtuu, että 
kaikki kulttuurit ovat kohtaamisten ja sulautumisten tulosta. Esimerkiksi rikas afro-
amerikkalainen musiikki syntyi Yhdysvalloissa afrikkalaisten ja eurooppalaisten 
vaikutteiden sulautuessa, ja siihen sekoittui myös piirteitä mm. aasialaisesta ja 
arabimusiikista.
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Länsimaiden kiinnostus Afrikan, Aasian, Oseanian ja Amerikan kulttuureihin 
virisi toden teolla 1800-luvulla sekä taiteen että tieteen piirissä. Vaikka esimer-
kiksi afrikkalaisia kulttuuriesineitä oli tuolloin tuotu Eurooppaan jo kauan, ei niitä 
mielletty taiteeksi vaan paremminkin eksoottisiksi luonnonihmeiksi. Erityisesti 
kuvataiteen varhaisen modernismin suuntaukset avasivat silmät ulkoeurooppalai-
selle taiteelle. Pitkälle 1900-luvulle saakka taidehistoria ja antropologia lähestyivät 
ei-länsimaista taidetta yksipuolisesti lähinnä esineiden muoto-ominaisuuksia 
tutkien. Esimerkiksi taide-esineiden kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset pysyivät 
kauan epäolennaisina tutkimuskohteina. 

Nykytaiteessa kulttuurienvälisyys, vuoropuhelu ja kohtaaminen ovat suosittuja 
teemoja. Tyypillistä aikamme taiteelle myös on, että se käsittelee meitä kaikkia 
koskettavia globaaleja teemoja kuten kulttuuri-identiteettiä, pakolaisuutta ja 
ympäristökysymyksiä. 

Tehtävä:  Tutki ei-länsimaisten kulttuurien vaikutusta länsimai ses sa kuva-
taiteessa ja/tai  visuaalisessa kulttuurissa. Toteuta teos, jos sa 
kommentoit,  lainaat  ja  tulkitset  havaintojasi  nykytaiteen  kei noin. 
Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Tulkinnan omintakeisuus ja näkökulman välittyminen
 Aiheen käsittelyn yhteys taiteen ja/tai visuaalisen kulttuurin  
 tuntemukseen

6. SILMIN KUULTUA, KORVIN NÄHTYÄ
Eri taiteenlajit ovat aina saaneet vaikutteita toisiltaan. Myös kokonaan uusia 
taiteenlajeja on syntynyt yhdistelemällä entisiä. Estetiikkaa voidaan pitää kaikkia 
taiteenlajeja yhdistävänä tieteenä ja tutkimusalana. Taiteidenvälisen tutkimuksen 
kohteena on taiteenalojen vuorovaikutus; esimerkiksi se miten eri taiteet saavat 
vaikutteita toisiltaan, tai miten uusi taiteenlaji on syntynyt. Kuvataiteen ja musiikin 
suhde on kiehtonut fi losofeja, tutkijoita ja taiteen tekijöitä eri aikoina. Erityisesti 
värien, sävelten ja harmonian keskinäistä suhdetta on pohdittu ja tutkittu paljon. 

Nykytaiteelle ominainen uuden etsintä, moniaistisuus ja ilmaisukeinojen avoi-
muus näkyy ja kuuluu monitaiteellisina teoksina, produktioina ja esityksinä. 
Esimerkiksi installaatio-, performanssi-, media- tai yhteisötaideteoksessa voidaan 
yhdistää useita sekä perinteisiä että uudempia taiteenaloja.

Tehtävä:   Toteuta taiteidenvälinen teos, jossa yhdistyvät kuvataide ja 
musiikki. Teoksessa voi yhdistyä myös muita taiteenaloja. 
Nimeä teoksesi.
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Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohde: Taiteidenvälisyyden toteutuminen ja välittyminen

Kuvataiteen lukiodiplomeja suositellaan hyödynnettäväksi lukioissa Maailman 
designpääkaupunki Helsinki 2012 (World Design Capital Helsinki 2012) -vuoden 
käsittelyssä. WDC 2012 teemat ovat ”Avoin kaupunki – paremman elämän edel-
lytyksiä kaupunkilaisille”, ”Globaali vastuu – designin uusi rooli” ja ”Uuden 
kasvun juuret – Embedded Design”. Voit tutustua vuoden ohjelmaan Maailman 
designpääkaupunki Helsinki 2012 -verkkosivuilla http://wdc2012helsinki.fi /
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Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2012–2013

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee 
yhden. Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja 
niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo kuvataiteen lukio-
diplomin arvosanassa on puolet (1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Kuva-
taiteen lukiodiplomin arviointi perustuu valitun tehtävän arviointikohteisiin ja 
kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen 
lukiodiplomi 2012–2013”  > ”5 Lukiodiplomin arviointi”, Määräykset ja ohjeet 
2012:13, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. AJANTAJU – TAJUTON AIKA 
Aikaa kuvataan ja mitataan monin eri tavoin näkökulmasta riippuen. Aikaa 
voidaan tarkastella esimerkiksi fysikaalisena suureena, fi losofi sena kysymyksenä 
tai kulttuuri- ja uskontosidonnaisena ilmiönä. Erilaiset kalenterit ovat yksi tapa 
jäsentää aikaa. Agraariyhteisöissä aikaa rytmittivät vuorokauden ja vuodenaikojen 
vaihteluun liittyvät työt. Tänään elämämme on usein tarkasti aikataulutettua, 
mutta toisaalta esimerkiksi netissä surfatessa ajantaju voi kadota. Puhutaan myös 
globaalin ajan nopeutumisesta, jonka seurauksina kärsimme alituisesta kiireestä  
ja aikapulasta. Globaali maailma on läsnä koko ajan, jos vain haluamme olla ajan 
tasalla.

Aika on ilmiönä kiinnostanut taiteilijoita aina. Taideteoksessa aika voi pysähtyä. 
Toisaalta valokuva, liikkuva kuva, ympäristö- tai käsitetaide voi tehdä ajan 
näkyväksi esimerkiksi hitaan muutosprosessin kuvauksella. Taideteoksessa voi 
myös olla samanaikaisesti läsnä monta aikatasoa. Taideteos voi tehdä juuri tietyn 
hetken ajassa merkittäväksi tai se voi kyseenalaistaa aikakäsityksemme. Taide 
tekee näkyväksi myös ennen näkemättömän ja kuvitellun tulevaisuuden.

Tehtävä:  Miten sinä käytät aikaasi? Millainen on sinun aikakäsityk-
sesi? Mikä on merkittävää sinun ajassasi? Tutki ajan kuvaa-
mista kuvataiteessa, visuaalisessa kulttuurissa, rakennetussa 
ympäristössä ja/tai esinekulttuurissa. Toteuta teos, jossa tutkit 
aikaasi. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohde: Aiheen rajaus
 Aika-käsitteen pohdinta
 Omakohtaisuus
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2. SCHJERFBECKIN JÄLJILLÄ
Taiteilija Helene Schjerfbeckin (1862–1944) syntymästä tulee tänä vuonna kulu-
neeksi 150 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi taiteilijan töitä on runsaasti esillä eri 
näyttelyissä. 

Helene Schjerfbeckiä pidetään yhtenä Suomen tunnetuimmista ja arvostetuim-
mista kuvataiteilijoista. Hänen taiteellinen uransa oli pitkä ja hän toi suomalaiseen 
maalaustaiteeseen uusia aiheita, teemoja, tyylejä ja ilmaisutapoja. Helene Schjerf-
beck aloitti realistina, mutta siirtyi pikku hiljaa vähäeleisyyteen ja yksinkertaisem-
paan ilmaisuun.  Ihmiset ja omakuvat olivat Schjerfbeckin taiteen tärkein aihe ja 
sisältö. Helene Schjerfbeck oli myös naistaiteilijana yksi keskeisistä edelläkävi-
jöistä 1800 -luvun lopun Suomessa. 

Tehtävä:  Perehdy Helene Schjerfbeckin elämän vaiheisiin. Tutki 
ja arvioi hänen taiteellista uraansa ja tuotantoaan. Käytä 
lukiodiplomissasi tiedonhankintasi ja tutkimuksesi tuloksia. 
Toteuta teos, jossa hyödynnät sisällöllisiä ja/tai ilmaisullisia 
vaikutteita Helene Schjerfbeckin tuotannosta. Nimeä teok-
sesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohteet: Taiteellinen toteutus
 Yhteys tehtävän lähtökohtaan ja taiteen tuntemukseen

3. KUVASSA ON VOIMAA!
Kuvat ovat monipuolinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino. Esimerkiksi 
1860 -luvun realismi toi esille aikansa epäkohtia. 1900 -luvulla taiteen modernis-
tiset liikkeet ilmaisivat periaatteitaan myös kirjoitettuina manifesteina ja julkilau-
sumina. Manifesti tulee latinan kielestä tarkoittaen julistusta. Se koostuu sanoista 
manus käsi ja festus kosketeltava. Manifesti tuo siis viestin käsin kosketeltavaksi, 
saattaen mielipiteet julkisiksi ja pyrkien vaikuttamaan muihin. 

Postmodernin ajan taide liittyy läheisesti kansalaisaktivismiin, politiikkaan, yhteis-
kunnallisiin epäkohtiin ja globaalin maailman konfl ikteihin. Nykytaide käsittelee 
yhteiskunnallisia kysymyksiä usein erilaisten maailmankuvien, kilpailevien totuuk-
sien, vähemmistöjen, identiteettien, uskontojen ja feminismin kautta. Esimerkiksi 
poliittinen sarjakuva voi kertoa asioista, joista ei uskalleta puhua ääneen. 
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Tehtävä:   Pohdi havaintojasi yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, 
epätasa-arvosta, epäoikeudenmukaisuudesta ja moraalikäsi-
tyksistä. Tutki myös millaista on aikamme yhteiskuntakriit-
tinen ja poliittinen taide. Toteuta teos, jolla vaikutat ja otat 
kantaa. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Kantaaottavuus
  Idean ja viestin välittyminen
 Taiteellinen toteutus

4. MISSÄ KULJIN KERRAN 

Lapsuuden kodit, pihat, koulut, kadut, puistot ja polut kulkevat muistoissamme 
mukana. Leikkipaikat, mummolat ja kesämökit säilyvät yhtälailla muistoissa. 
Muistamme paikan, jossa tapahtui jotain merkittävää. Muistamme tapahtuman, 
johon liittyy voimakkaita tunteita, elämyksiä ja jännitystä. Erilaiset aistimukset, 
kuten hajut, maut, äänet ja tuntemukset paikasta, liittyvät oleellisesti muistoi-
himme. Menneisyytemme merkittävät paikat ovat osa henkilöhistoriaamme ja 
identiteettiämme.

Tehtävä:  Mistä sinä tulet? Missä ovat sinun juuresi? Mitkä paikat ovat 
sinulle merkittäviä ja miksi? Toteuta teos, jossa tutkit juuriasi 
ja elämäsi paikkoja. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa 

Arviointikohteet: Taiteellinen toteutus 
 Tunteiden ja kokemusten välittyminen

5. LIIKKEELLÄ
Liike ja liikkeen esittäminen on kiehtonut taiteilijoita eri aikoina. Esimerkiksi futu-
ristit ylistivät ”nopeuden luomaa kauneutta” 1910 -luvulla. 1960-luvulla optisen 
taiteen keskiössä oli liikkeen ja tilan illuusiot. Videotaide tallensi ja manipuloi 
liikettä monipuolisesti 1970 ja 1980 -luvuilla. Tänä päivänä digitaalinen kuva 
ja erilaiset mediateknologiat tarjoavat entistä enemmän vaihtoehtoja liikkeen 
tutkimiseen, ilmaisuun ja esittämiseen. Liikettä voidaan tietysti edelleen tutkia 
myös reaaliaikaisesti ja ilman teosta välittävää mediaa. Installaatiota tarkastelta-
essa katsoja voi olla esimerkiksi liikkuvien kuvien ympäröimä, tai performanssia 
seuratessa katsoja voi olla osa teosta.
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Tehtävä:  Tutki liikettä. Mistä liike syntyy? Onko liike totta vai illuu-
siota? Toteuta tarinallinen teos joka kertoo liikkeestä. Nimeä 
teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Aiheen rajaus ja käsittely
 Tarinankerronta

6. JOKAPÄIVÄINEN
Kaikki meitä ympäröivät esineet ovat muotoiltuja. Muotoilu liittyy esineiden ja 
asioiden muotoon, rakenteeseen, toteutukseen ja käyttötarkoitukseen. Muotoilulla 
viestitään sekä määritetään tuotteelle arvoja ja merkityksiä. Perinteisesti muotoilu 
tai design on liitetty erilaisten fyysisten tavaroiden, esineiden ja graafi sten paino-
tuotteiden suunnitteluun. Nykypäivänä myös palvelut ovat muotoilun kohde. 
Muotoilu on ideoiden, ajatusten ja materiaalien jalostamista. Hyvä muotoilu 
ratkaisee ongelmia ja parantaa jokapäiväistä elämänlaatua. Usein vasta asioiden 
ja esineiden toimimattomuus saa meidät huomaamaan muotoilun puutteet.

Tehtävä:  Tutki ja arvioi elinympäristöäsi ja arkeasi. Suunnittele havain-
tosi pohjalta muotoilutuote, joka parantaa arkea ja elämän-
laatua. Mallinna suunnitelmasi esimerkiksi mallikappaleen, 
pienoismallin, 3D -mallinnuksen, audiovisuaalisen esityksen 
tai kuvasarjan avulla. Nimeä suunnittelemasi muotoilutuote.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohde: Innovatiivisuus
 Idean välittyminen ja käytettävyys
 Esitystekninen toteutus

Kuvataiteen lukiodiplomeja suositellaan hyödynnettäväksi lukioissa Maailman 
designpääkaupunki Helsinki 2012 (World Design Capital Helsinki 2012) -vuoden 
käsittelyssä. WDC 2012 teemat ovat ”Avoin kaupunki – paremman elämän edel-
lytyksiä kaupunkilaisille”, ”Globaali vastuu – designin uusi rooli” ja ”Uuden 
kasvun juuret – Embedded Design”. Voit tutustua vuoden ohjelmaan Maailman 
designpääkaupunki Helsinki 2012 -verkkosivuilla http://wdc2012helsinki.fi /
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Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2013–2014

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee 
yhden. Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja 
niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo kuvataiteen lukio-
diplomin arvosanassa on puolet (1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Kuva-
taiteen lukiodiplomin arviointi perustuu valitun tehtävän arviointikohteisiin ja 
kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen 
lukiodiplomi 2013–2014”  > ”5 Lukiodiplomin arviointi”, Määräykset ja ohjeet 
2013:3, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. Kaikkivoipa uni 
Aikuinen ihminen käyttää noin kolmanneksen vuorokaudesta nukkumiseen. 
Unen tarve vaihtelee yksilöllisesti ja jonkin verran iän mukaan. Unen aikana 
aivot lepäävät ja latautuvat seuraavaa päivää varten. Riittävä uni edistää fyysistä 
ja psyykkistä terveyttä. Liian vähäinen uni ja epäsäännöllinen vuorokausirytmi 
vaikuttavat ihmiseen laskemalla päivittäistä vireystasoa. Uni edistää uuden oppi-
mista, ja unessa muistijäljet vahvistuvat aivoissa. Nukkuessa epäselvät asiat usein 
järjestyvät. Uni voi tuoda myös ratkaisun mielessä pyörivään ongelmaan.

Eri kulttuureissa ja uskonnoissa unilla on ollut tärkeä rooli. Unet ovat ohjan-
neet yksilön ja yhteisöjen toimintaa monin tavoin. Unessa ihminen on voinut 
vierailla toisessa todellisuudessa. Unien avulla on parannettu ihmisiä ja tulkittu 
tulevaa. Esimerkiksi maya-intiaanit pitivät unessa tapahtunutta sielun suorittamina 
todellisina tekoina. Tänä päivänä unia tulkitaan ennen kaikkea psykologisista ja 
symbolistisista näkökulmista.

Taiteessa erityisesti surrealismi innostui unista ja Sigmund Freudin näkemyksistä. 
Surrealistien tavoitteena oli ilmentää taiteessaan satunnaista, tiedostamatonta ja 
unen logiikkaa. Surrealistisessa taiteessa pelot, toiveet ja fantasiat tulevat näky-
viksi. Surrealismi vaikutti moniin 1900-luvun taiteen suuntauksiin ja siihen viita-
taan myös nykytaiteessa edelleen monin eri tavoin.

Tehtävä:  Tutki nukkumista tai unia. Selvitä miten nukkuminen ja unet 
näkyvät kuvataiteessa ja muissa taiteissa. Voit halutessasi pitää 
myös unipäiväkirjaa. Tee teos jonka lähtökohtana on nukku-
minen tai unet. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohde: Aiheen käsittely ja rajaus
 Taiteellinen toteutus
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2. Ruokaa, ravintoa ja jalosteita
Ruokaa on käsitelty taiteessa monella tavalla. Asetelma oli suosittu genre 1600-
luvun hollantilaisessa maalaustaiteessa. Käsite nature morte (ransk., suom. kuollut 
luonto) kuvaa hyvin perinteistä asetelmaa, jossa kuvataan esimerkiksi hedelmiä, 
kukkia, leipää ja astioita. Asetelmamaalaukseen kuuluvat myös vanitas-maala-
ukset, jotka muistuttavat katsojaa elämän katoavaisuudesta. Nykytaiteessa erityi-
sesti biotaide käyttää materiaaleinaan orgaanisia aineita. Biotaiteessa käytetään 
taiteellisia ja tieteellisiä työtapoja ja tutkimusmenetelmiä. Myös esimerkiksi Katja 
Gauriloffi n tuoreessa dokumenttielokuvassa Säilöttyjä unelmia (2011) lähtökoh-
tana on ruuan alkuperä.

Ruokailu on arkinen ja jokapäiväinen tapahtuma, mutta monet ihmiset käyttävät 
siihen myös yhä enemmän aikaa ja rahaa. Ruoka on puheenaihe, trendi ja yhä 
tärkeämpi osa länsimaisen ihmisen identiteettiä ja arvomaailmaa. Myös ruuan 
ravinto- ja energia-arvot sekä eettiset ja ekologiset näkökulmat ohjaavat ihmisten 
valintoja ruokapöydässä.

Tehtävä:  Tutki ja pohdi ruokaan liittyviä henkilökohtaisia ja/tai 
yhteiskunnallisia ja/tai globaaleja kysymyksiä. Hyödynnä 
lukiodiplomissasi tiedonhankintasi ja tutkimuksesi tuloksia. 
Toteuta teos, jonka teemana on ruoka. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohteet: Aiheen käsittely ja rajaus
   Taiteellinen toteutus

3. Valokuvan ja maalauksen suhde
Valokuvalla ja maalauksella on ollut alusta alkaen monisyinen suhde. 1800-luvulla 
realismin taiteilijat ja valokuvauksen pioneerit tavoittelivat kummatkin todenmu-
kaista kuvaamistapaa. Varhaisissa valokuvissa jäljitellään usein myös maalaus-
taiteen ilmaisukeinoja ja kuvasommittelua. Toisaalta valokuva on aina toiminut 
apuvälineenä kuvataiteilijoille. Valokuvauksen kehitys vapautti osaltaan maalaus-
taidetta kulkemaan uusiin suuntiin. Modernismin myötä maalaukselle tuli myös 
muita tehtäviä kuin näkyvän todellisuuden kuvaaminen. Luonnollisesti valokuva 
on ilmaisumuotona vaikuttanut myös muihin taiteenaloihin ja laajemmin visuaa-
liseen kulttuuriin.

Maalaustaide ja valokuva hakevat yhä edelleen uusia muotoja. Samanaikaisesti 
taiteenlajien rajat ovat madaltuneet. Nykytaide lainailee ja leikkii erilaisilla teknii-
koilla, välineillä ja sisällöillä. Nykymaalaustaiteeseen on voitu yhdistää esimerkiksi 
valokuva-, installaatio- tai performanssitaiteen elementtejä. Valokuvassa aihe, 
sommittelu tai maalauksellinen ilmaisu voivat kertoa maalaustaiteesta esimerkiksi 
viitaten sen historiaan. Nykytaiteilijoista maalaustaidetta soveltaa valokuvissaan 
muun muassa Elina Brotherus. Valokuvan hyödyntämistä voi taas nähdä esimer-
kiksi Stiina Saariston ja Jarmo Mäkilän teoksissa.
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Tehtävä:  Tutki maalauksen ja valokuvan eroja, yhtymäkohtia ja vuoro-
vaikutusta taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. Toteuta teos, 
jossa hyödynnät sekä valokuvan että maalauksen tekniikoita 
ja ilmaisukeinoja. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Ilmaisukeinojen ja sisällön välinen suhde
   Aiheen rajaus

4. Vallan muotoja
Julkinen tila on perinteinen taiteen näyttämö. Taideteos julkisessa tilassa on yleensä 
kunnianosoitus henkilölle tai tapahtumalle. Muistomerkit kertovat kansakunnan 
historiasta, myyteistä ja arvoista. Muistomerkkien, merkittävien rakennusten ja 
kaupunkitilojen äärellä tapahtumia muistellaan ja kunnioitetaan. Julkinen taide 
tekee myös näkyväksi taiteen poliittisia merkityksiä valtiomuodosta riippumatta. 
Patsaita on pystytetty, siirretty ja kaadettu vallan vaihtumisen merkiksi. Myös 
arkkitehtuurilla ja yhdyskuntasuunnittelulla on ollut tärkeä rooli vallan, ideolo-
gioiden ja arvojen välittäjinä. Esimerkiksi vuonna 1931 valmistunutta eduskun-
tataloa pidetään Suomen itsenäisyyden ja kansanvallan symbolina. Romaniassa 
presidentti Nicolae Ceaus,escu puratti suuren osan Bukarestin historiallisesta 
keskustasta uuden monumentaaliarkkitehtuurin tieltä 1980-luvulla. Ceaus,escun 
kaupunkisuunnittelun huipennukseksi piti tulla Kansan talo (nykyisin Romanian 
parlamenttitalo).

Taideteos voi olla myös tilapäisiä tapahtumia tai tekoja julkisessa tilassa. Esimer-
kiksi ympäristötaideteos voi tuoda esille paikan historiaa. Maaria Wirkkalan 
monitahoinen teos Tiedon häivä on kunnianosoitus Turun vanhalle akatemialle. 
Kaisa Salmen yhteisöllinen performanssi Fellmanin pelto - 22 000 ihmisen elävä 
monumentti käsitteli vuoden 1918 tapahtumia Lahdessa. Taide voi myös olla 
keino ottaa haltuun julkista tilaa. Elissa Eriksson toteutti Haluan nähdä muutakin 
-kampanjan, jossa vapautettiin bussipysäkit viikoksi kaupallisista tiedotteista.

Tehtävä:  Suunnittele teos valitsemaasi julkiseen tilaan tietylle tapahtu-
malle, aatteelle, arvolle, ihmisryhmälle tai yksittäiselle henki-
lölle. Valitse tehtävän toteutusvaihtoehdoista joko A tai B.

A.) Mallinna suunnitelmasi teos esimerkiksi pienoismallin, 
3D-mallinnuksen, kuvankäsittelyn, audiovisuaalisen 
esi tyk sen tai kuvasarjan avulla. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa 
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B.) Toteuta suunnittelemasi pysyvä tai väliaikainen teos 
julkiseen tilaan. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa 

Arviointikohteet: Idean ja viestin välittyminen
Teoksen ja ympäristön suhde
Esitystekniikka

5. Kopioi, muokkaa ja varioi
Populäärikulttuurin sisällöt ja toimintatavat tulivat osaksi kuvataidetta 1950- ja 
60-luvuilla. Esimerkiksi Roy Lichtenstein ja Andy Warhol käyttivät aikansa media-
sisältöjä teostensa lähtökohtina. Poptaiteen ja mediakulttuurin vaikutus näkyy 
myös suomalaisten nykytaiteilijoiden muun muassa Robert Lucanderin ja Jani 
Leinosen taiteessa.

2000-luvulla Internetin yhteisöpalvelut ovat tehneet kuvien, tekstien ja audiovi-
suaalisen sisältöjen kopioimisen, muokkaamisen, jakamisen ja kommentoimisen 
hyvin helpoksi. Muutamalla klikkauksella voi välittää tekstejä, kuvia ja videoita 
eteenpäin internetin välityksellä. Jotkut asiat muodostuvat verkossa internet-
ilmiöiksi, ja ne saavuttavat nopeasti hyvin laajan verkkoyleisön. Monesti nämä 
ilmiöt ovat myös lyhytikäisiä. Tällaista kulttuurista tai viestinnällistä kopioitujaa 
kutsutaan meemiksi. Ilmiöstä riippuen käyttäjä voi jakaa meemin sellaisenaan 
eteenpäin, muokata sitä tai tuottaa siitä uuden version ennen edelleen jakamista.  
Meemit ovat usein hauskoja, ajankohtaisia ja satiirisia. Hyvin vaatimattomilta 
vaikuttavat asiat ovat nousseet verkossa suuriksi ilmiöiksi. Esimerkiksi keväällä 
2013 huippusuosituksi meemiksi muodostui Harlem Shake. Siinä lukemattomien 
videoiden perusrakenne on aina sama: videoilla tanssitaan ensin yksin ja sitten 
yhdessä 40 sekuntia Harlem Shake -kappaleen tahtiin.

Tehtävä:  Valitse jokin ajankohtainen median ilmiö tai puheenaihe. 
Kerää, vertaile ja tutki median kuvia ja muita sisältöjä valit-
semastasi kohteesta. Mitä erilaiset mediasisällöt kertovat? 
Missä ja minkälaisissa yhteyksissä ne ovat julkaistu? Lainaa 
ja/tai yhdistele ja/tai ota vaikutteita keräämästäsi aineistosta. 
Toteuta oma teos, jonka lähtökohtana ovat tutkimasi ajan-
kohtainen median ilmiö tai puheenaihe. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Ilmiön käsittelyn puhuttelevuus
   Taiteellinen toteutus
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6. Liekeissä pelaamiseen
Pelaaminen kiehtoo, viihdyttää, koukuttaa ja opettaa. Usein voittamisen himo ja 
häviämisen pelko ajavat pelaajia eteenpäin. Pelissä kuin pelissä ollaan mukana 
suurella tunteella. Pelaaminen vie mukanaan eikä kesken voi luovuttaa. Kaikissa 
peleissä ei kuitenkaan ole häviäjiä ja voittajia. Monet pelit ovat ennen kaikkea 
mukavaa yhdessä toimimista, leikkimistä ja ajanvietettä. Pelaaminen mahdollistaa 
erilaisiin rooleihin eläytymisen ja yhdessä sovittujen tavoitteiden asettamisen. 
Monissa peleissä myös sattumalla, yleissivistyksellä ja strategisilla taidoilla on 
suuri merkitys. 

Sosiaalinen pelaaminen on yhä suositumpaa sekä digitaalisissa että perintei-
semmissä pelaamisen muodoissa. Joukkue- ja ryhmäpeleissä opittavia asioita 
käsitellään, pohditaan ja ratkotaan luontevasti yhdessä. Pelikulttuuri on saanut 
yhä isomman roolin lasten, nuorten ja aikuisten elämässä. Erilaiset pelaamisen 
muodot yhdistyvät aikaisempaa tiiviimmin pelaajien arkeen. Hyvä peli voi palvella 
viihdearvojensa lisäksi myös esimerkiksi pelaajan oppimista, kasvua ja vuorovai-
kutustaitojen kehittymistä. Oppimisesta voi tulla pelin muodossa toiminnallista, 
koukuttavaa ja kokemuksellista. 

Tehtävä:  Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

A.) Ideoi, suunnittele ja toteuta peli. Peli voi olla esimerkiksi 
lautapeli, korttipeli tai tietokonepeli.  Nimeä suunnittelemasi 
ja toteuttamasi peli.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Idea ja toteutus
Pelityypin välittyminen
Käytettävyys

B.) Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa peli tai leikki-
minen on osa teokseen osallistumista ja/tai teosta.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Idean välittyminen
Taiteellinen toteutus ja kokonaisuus
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Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2014–2015

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee 
yhden. Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja 
niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo kuvataiteen lukio-
diplomin arvosanassa on puolet (1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Kuva-
taiteen lukiodiplomin arviointi perustuu valitun tehtävän arviointikohteisiin ja 
kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen 
lukiodiplomi 2014–2015”  > ”5 Lukiodiplomin arviointi”, Määräykset ja ohjeet 
2014:9, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. Lokeroimaton Tove
Tove Janssonin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Janssonin 
(1914–2001) pitkä ura taidemaalarina, kuvittajana, poliittisten pilapiirrosten teki-
jänä, kirjailijana sekä muumihahmojen ja -tarinoiden luojana on ainutlaatuinen. 
Tove Janssonin muumit ovat tutuinta ja rakastetuinta Janssonia Suomessa ja maail-
malla. Toven taiteen humaaneja teemoja ovat esimerkiksi suvaitsevaisuus, lämmin 
huumori ja boheemi itsenäisyys. Hän käsittelee tuotannossaan myös ihmiselämän 
raskaita teemoja kuten yksinäisyyttä, riittämättömyyttä ja kuolemaa. Jansson oli 
taiteilijana ennakkoluuloton, rohkea ja kantaaottava. Hänen tuotantonsa piirtää 
kuvan monipuolisesta ja tuotteliaasta taiteilijasta, jolle elämä oli tinkimätöntä 
uuden löytämistä.

Tehtävä:  Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

 A) Tove Janssonin luomasta Muumilaaksosta voi löytää 
monia yhtymäkohtia kirjailijan omaan elämään. Tarkastele ja 
tutki Muumi-teosten kuvitteellista maailmaa, muumihahmoja 
ja elämän menoa. Sovella lukiodiplomissasi tiedonhankin-
tasi ja tutkimuksesi tuloksia. Toteuta teos, joka esittää omaa 
kuvitteellista maailmaasi. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa   

Arviointikohteet: Kokonaisuuden taiteellinen toteutus
 Kekseliäisyys
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 B) Perehdy Tove Janssonin taiteilijauran vaiheisiin. Tarkas-
tele hänen tuotantoaan eri taiteenaloilla ja tutki miten 
taiteidenvälisyys ilmenee hänen teoksissaan. Sovella luki-
odiplomissasi tiedonhankintasi ja tutkimuksesi tuloksia. 
Toteuta taiteidenvälinen teos, jonka lähtökohtana on jokin 
Tove Janssonin taiteen teemoista. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa 
  
Arviointikohteet: Taiteidenvälisyys
  Kekseliäisyys

2. Eläin symbolina
Eläimellä on ollut keskeinen rooli kulttuurien kehityksessä esimerkiksi tuotanto-
eläimenä, riistana, palvonnan kohteena, lemmikkinä ja symbolina. Aikamme tiede, 
maailmankatsomukset ja eläintuotanto ovat kohdistaneet huomiota ihmisoikeuk-
sien rinnalla eläinten oikeuksiin. Biologisesti tarkasteltuna ihminen onkin yksi 
eläimistä, vaikka arjessa eläin ymmärretään useimmiten ihmisen vastakohdaksi. 
Toisaalta monille meistä lemmikkieläin on paras kaveri kaikkine inhimillisine 
piirteineen. 

Eläimet ovat aina kiehtoneet kuvan tekijöitä, olipa kyse tapahtumien dokumen-
toinnista, tutkimustulosten havainnollistamisesta tai mytologioiden kuvittamisesta. 
Esimerkiksi keskiajan uskonnollisissa kuvissa tai karttapiirroksissa esiintyy mitä 
mielikuvituksellisimpia eläinhahmoja. Eläinaiheita on hyödynnetty paljon ennen 
digitaalista aikakautta myös liikemerkeissä, kuvituksissa ja propagandassa. Tänä 
päivänä vaikkapa sarjakuvat, elokuvat ja mainonta hyödyntävät nerokkaasti käsi-
tyksiämme eläimistä.

Tehtävä:  Tutustu eri aikoina ja eri paikoissa tuotettuihin kuviin, joissa 
kuvataan eläimiä ja eläinhahmoja. Tutki myös, miten eläintä 
on käytetty vallan ja voiman symbolina nykytaiteessa ja 
visuaalisessa mediassa. Sovella lukiodiplomissa tiedonhan-
kintasi ja tutkimuksesi tuloksia. Toteuta teos tai tuote, joka 
käsittelee tai hyödyntää eläinsymboliikkaa. Nimeä teoksesi 
tai tuotteesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Idean ja viestin välittyminen
  Eläinsymboliikan käsittely tai hyödyntäminen
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3. Olen kuvassa – olen olemassa
Filosofi Zygmunt Bauman on esittänyt ajatuksen, että oleminen on nykyihmiselle 
ennen kaikkea nähdyksi tulemista ja vuorovaikutusta. Arkemme visualisoituminen 
ja medioituminen onkin ollut nopeaa. Kuvasta on tullut etenkin lapsille ja nuorille 
keskeinen vuorovaikutuksen väline. Osallistava media tarjoaa uusia nähdyksi 
tulemisen ja jakamisen keinoja. Mobiiliteknologian myötä valokuvaaminen on 
yhä useampien ulottuvilla. Kuvaamisesta on tullut arkista, nopeaa ja helppoa. 
Samalla on yhä vaikeampaa välttää kuvattavana olemista tai kuviin tallentumista.

Filosofi Baumanin näkemys johdattaa pohtimaan eri aikojen omakuvien, muoto-
kuvien ja esimerkiksi selfie-kuvien perimmäisiä tarkoituksia. Missä määrin omaku-
vissa on kyse identiteetin rakentamisesta, ja mikä merkitys on muiden katseilla 
ja näkemyksillä? Nähdyksi tulemiseen kuuluu olennaisesti pukeutuminen ja oma 
visuaalinen tyyli. 

Tehtävä:  Tutki miten yksilöt ja ryhmät ilmentävät itseään kuvatai-
teessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Pohdi suhdettasi 
omakuviin, kuvaamisen kohteena olemiseen ja visuaaliseen 
tyyliin. Miten haluat tulla nähdyksi, miten et? Toteuta teos 
valitsemastasi näkökulmasta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa 

Arviointikohteet: Pohdinnan ja näkökulman välittyminen
  Yhteys kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tunte-

mukseen

4. Tapoja, rituaaleja ja riittejä
Rituaaleilla ja riiteillä tarkoitetaan vakiintuneita juhla- ja palvontamenoja, seremo-
nioita ja uskonnollisia toimituksia. Tavoilla viitataan ihmisyhteisöjen tai kansojen 
vakiintuneisiin käyttäytymisen malleihin, käytöstapoihin ja muihin sosiaalisiin 
normeihin. 

Kuvataiteen historia on suurelta osin myös uskontojen, rituaalien ja riittien historiaa. 
Taide on usein dokumentoinut, tutkinut ja tulkinnut sosiaalisia normeja - oman 
aikansa ”oikeita” ja ”vääriä” käyttäytymismalleja. Monikulttuuristen yhteisöjen 
tapojen tutkiminen on suosittu teema nykytaiteessa. Nykytaiteessa käsitellään 
sosiaalisia normeja esimerkiksi niitä näkyväksi tekemällä, parodioimalla, karne-
valisoimalla, kyseenalaistamalla, rooleja vaihtamalla tai toisin silmin katsomalla. 

Tehtävä:  Toteuta teos, joka käsittelee tapoja, rituaaleja ja riittejä. Nimeä 
teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Näkökulman välittyminen
  Puhuttelevuus



6

5. Kirjainten taide
Kohtaamme päivittäin erinäköisiä fontteja mediassa tai tuottaessamme tekstiä 
esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla. Fontteja eli erilaisia kirjasintyyppejä tai -lajeja 
on loputtomasti. Ne luovat painetulle tai sähköisesti tuotetulle tekstille ulkonäön. 
Tekstin asettelua kutsutaan typografiaksi, jolla tekstille annetaan haluttu visuaa-
linen muoto ja ilme. Typografia on kirjainten ja muiden kirjoitusmerkkien taidetta.  

Kuvataiteen teos voi koostua osaksi tai kokonaan jonkin kirjoitusjärjestelmän 
merkeistä. Kirjaimia, numeroita ja välimerkkejä onkin löydettävissä esimerkiksi 
nykytaiteilijoiden tai käsitetaiteilijoiden teoksista. Typografialla erotutaan ja 
luodaan yritysidentiteettiä myös talouselämässä. Visuaalisella viestinnällä on liike-
toiminnassa keskeinen rooli esimerkiksi tietyn tuotteen brändin hallinnassa.

Tehtävä:  Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

A) Tutki miten kirjoitusmerkit ja kirjoitukset ilmenevät eri 
aikojen kuvataiteessa. Toteuta teos, jossa käytät kirjoitus-
merkkejä ja/tai kirjoitusta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Näkökulman välittyminen
  Puhuttelevuus

B) Ideoi, suunnittele ja toteuta digitaalinen ja/tai painettu 
julkaisu jostakin sinulle tärkeästä asiasta tai teemasta. Nimeä 
julkaisusi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Julkaisun taitto ja suhde sisältöön
  Typografian ja kuvituksen käyttö

6. Maailmankaikkeus
Maailmankaikkeuden arvoitus on aina kiehtonut ihmiskuntaa. Myyttisillä tarinoilla 
ja kansanomaisilla uskomuksilla on hahmotettu maailmankaikkeuden syntyä, 
kosmoksen rakennetta ja kaikkeuden olemassaolon tarkoitusta. Tänä päivänä 
tähtitiede ja kosmologia tarkentavat käsityksiä universumista ja avaruudesta 
tieteellisesti. Onko maailmankaikkeuden keskipiste maa vai aurinko, kyseltiin 
varhaisissa tieteellisissä malleissa. Nyt ajankohtaiset tieteelliset kysymykset kosmi-
sista luonnonlaeista vaikuttavat huomattavasti monimutkaisemmilta.
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Tehtävä:  Tutki ja pohdi maailmankaikkeuden selitysten moninai-
suutta. Valitse oma näkökulmasi aiheeseen hyödyntämällä 
tiedonhankintasi ja pohdintojesi tuloksia. Toteuta teos valit-
semastasi näkökulmasta. Nimeä teoksesi.  

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet:  Yhteys tehtävän lähtökohtaan
  Materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttö
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Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2015–2016

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee 
yhden. Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja 
niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo kuvataiteen lukio-
diplomin arvosanassa on puolet (1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Kuva-
taiteen lukiodiplomin arviointi perustuu valitun tehtävän arviointikohteisiin ja 
kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen 
lukiodiplomi 2015–2016”  > ”5 Lukiodiplomin arviointi”, Määräykset ja ohjeet 
2015:15, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. TASA-ARVOINEN JA YHDENVERTAINEN SUOMI
Suomessa astui vuoden 2015 alusta voimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien 
uudistukset. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä 
ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään 
tasa-arvosuunnitelman yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Uudistus 
painottaa, ettei koulussa saa kohdistaa sukupuoliin stereotyyppisiä odotuksia tai 
oletuksia. Opiskelijoiden valintoja tulee myös ohjata yksilöllisten taipumusten 
eikä sukupuolistereotypioiden mukaan. Lainsäädäntö lähtee siitä, että sukupuolen 
moninaisuus tulee huomioida kouluissa.

Yhdenvertaisuuslaki antaa aiempaa laajempaa suojaa syrjinnältä. Yhdenvertai-
suuslain antama suoja syrjinnältä on yhtäläinen riippumatta siitä, mihin henkilöön 
liittyvään tekijään syrjintä perustuu. Esimerkiksi syrjintä ihmisen iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, mielipiteen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella on 
kielletty. Lain mukaan oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimen-
piteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opiskelijoita on myös kuultava yhden-
vertaisuuden edistämistoimenpiteistä.

Yhteiskunnassamme on varmasti vielä matkaa todellisen tasa-arvon toteutumi-
seen, vaikka aiempaa harvempi suomalainen pitää tasa-arvo-ongelmia maas-
samme yleisinä. Silti Eurobarometriin vastanneista suomalaisista 44 prosenttia 
katsoi miesten ja naisten välisen epätasa-arvon olevan melko tai erittäin yleistä. 
Osaltaan arjen mediakulttuuri vaikuttaa käsityksiimme sukupuolten tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta. Medioissa toistetaan, vahvistetaan, muunnellaan ja luodaan 
erilaisia sukupuolien rooleja sekä niiden esittämisen tapoja.
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Tehtävä: Tarkastele ja tutki miten tasa-arvo ja/tai yhdenvertaisuus 
toteutuvat ympäristössäsi. Missä tasa-arvo ja/tai yhdenvertai-
suus toteutuu ja missä ei? Valitse oma näkökulmasi hyödyn-
tämällä tiedonhankintasi ja pohdintojesi tuloksia. Toteuta 
teos valitsemastasi näkökulmasta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet:  Aiheen rajaus ja valitun näkökulman käsittely
 Pohdintojen ja näkemysten välittyminen

2. MAHDOLLISUUKSIEN KONE?
Modernin arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun juuret ovat 1900-luvun alku-
puolella. Arkkitehti Le Corbusierin (1887–1965) määritelmä talosta asumiskoneena 
kuvaa hyvin modernismin ihannetta, jossa arkkitehti ratkaisee suunnittelun haas-
teet rationaalisesti luonnonlakeja noudattaen. Rakennustekniikassa massatuotanto 
ja standardit palvelivat tavoitteisiin pääsemistä. Tekniikan määrittelemä estetiikka 
näkyi arkkitehtuurin ohella myös sisustus- ja huonekalusuunnittelussa. 

Oman aikamme kodit ovat täynnä koneita ja elektroniikkaa. Kotona työskentely 
ja opiskelu vaativat älylaitteita ja internetyhteyttä. Viihde tulvii kotiimme monen 
laitteen kautta. Laatikot ovat täynnä erilaisia kaukosäätimiä ja latureita. Ruokaa 
keitetään, paistetaan, silputaan ja soseutetaan moninaisten laitteiden avulla. Uusiin 
rakennuksiin sisältyy yhä enemmän näkyvää ja näkymätöntä talotekniikkaa. 
Kaupungeissa asunnot on jo kauan lämmitetty kaukolämmöllä ja ilmanvaihto 
hoidettu koneellisesti. Uusissa älytaloissa erilaiset laitteet keskustelevat ja toimivat 
yhteistyössä. 

Teknologisoituva arki tuo mukanaan myös ongelmia. Olemme tulleet monella 
tapaa riippuvaisiksi koneista. Yhä useammin tieto on tallennettuna ulkoisiin tallen-
nusvälineisiin ja -palveluihin. Häiriö palvelussa, verkkoyhteyden katkeaminen tai 
muistitikun katoaminen voi sekoittaa arjen ja aiheuttaa vieroitusoireita. Sähkölait-
teiden jatkuva lisääntyminen kodeissa lisää myös sähkön kulutusta. Sähköntuo-
tanto, raaka-aineiden jalostaminen sekä laitteiden valmistus ja kierrättäminen ovat 
aikamme suuria haasteita. Toisaalta uudet laitteet ja palvelut voivat myös ratkaista 
näitä haasteita. Kiertotalous nähdäänkin mahdollisuutena Suomelle ja suomalai-
sille yrityksille. Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo kiertävät. Uusille tuotteille 
luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.

Valitse vaihtoehdoista joka 2A tai 2B:
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Tehtävä 2A: Ideoi, suunnittele ja toteuta kotona käytettävä tuote, jossa 
hyödynnät elektroniikkaa, ohjelmointia ja/tai robotiikkaa. 
Nimeä tuotteesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointi:  Tuotteen innovatiivisuus ja ekologisuus
 Tekninen toteutus ja käytettävyys

Tehtävä 2B: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa käsittelet ihmisen, 
kodin ja teknologian suhdetta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet: Teeman käsittely ja välittyminen
 Taiteellinen toteutus ja kokonaisuus

3. VALOKUVA JA MUISTAMINEN
Valokuvien avulla muistamme ja ne ovat samalla muistitallenteita. Valokuvat 
vaikuttavat myös siihen, mitä pidämme muistamisen ja kertomisen arvoisena. 
Lapsuuden muistot voivat osaltaan perustua valokuviin. Valokuva-albumeissa ja 
perhevalokuvissa korostuvat kuvaamisen kohteena olevat henkilöt ja asiat. Valo-
kuvien ulkopuolelle jäänyt voi unohtua nopeasti. Toisaalta katsomalla valokuvaa 
palauttaa mieleen jo unohdettuja asioita. 

Henkilökohtaiset valokuvat ovat usein dokumentteja itselle tärkeiden yhteisöjen 
jakamista hetkistä, tilaisuuksista ja rituaaleista. Valokuva rakentaa yhteisöä esimer-
kiksi luokkakuvan, sukukuvan tai joukkuekuvan muodossa. Valokuviin sisältyviä 
muistoja voi tarkastella myös turismin käytäntöjen ja rituaalien näkökulmasta. 
Merkittävinä pidetyt nähtävyydet tallentuvat päivittäin lukemattomien matkaili-
joiden valokuviin. Valokuvia ottamalla osallistumme ”nähtävyyksien näyttämöille”, 
joilla olemme sekä kuvaajia että kuvaamisen kohteita.

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee valokuvan 
ja muistamisen suhdetta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet: Aiheen rajaus ja näkökulman välittyminen
 Ilmaisukeinojen ja sisällön välinen suhde
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4. VEDEN ÄÄRELLÄ
Varhaiset kulttuurit syntyivät veden äärelle. Maanviljely sai alkunsa Mesopota-
miassa ja Egyptissä tulvivien jokien äärellä. Tulvien hallinta ja keinokastelu 
mahdollistivat kaupunkien ja kirjoitustaidon kehittymisen. Meriteitä pitkin kuva 
maailmasta muuttui. Meret toimivat kauppareitteinä ja niitä pitkin valloitettiin 
myös siirtomaita.

Myös Suomessa ensimmäiset kaupungit ja teollisuus kehittyivät vesistöjen äärelle. 
Vettä pitkin matkustettiin ja virtaavasta vedestä saatiin voimaa. Vesi myös kuljetti 
materiaaleja ja valmiita tuotteita. Luonnon vesireittejä täydennettiin rakentamalla 
kanavia. Vesistöjä hyödynnetään edelleen monin tavoin teollisuudessa, logistii-
kassa, matkailussa ja kaupunkien virkistysalueilla. Niihin liittyvät erilaiset arvot ja 
tarpeet synnyttävät myös ristiriitoja, kiistoja ja jännitteitä.

Tehtävä:  Tutki miten vesistöt ovat vaikuttaneet omaan asuinpaikkaasi 
tai valitsemaasi muuhun ympäristöön. Suunnittele ja toteuta 
teos, jonka lähtökohtana on veden merkitys valitsemallesi 
ympäristölle. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet: Veden merkityksen käsittelyn puhuttelevuus
 Taiteellinen toteutus ja kokonaisuus

5. SEKAISIN JÄRJESTYKSESTÄ
Tietokoneella, työpöydällä, laukussa tai vaatekaapissa on useimmilla meistä 
epäjärjestys. Kaikkea on liikaa tai ainakin paljon. Viestit, kuvat, tiedostot, paperit, 
muut dokumentit ja tavarat ovat sekaisin. Aikaa ja ”hermoja” järjestämiseen, lajit-
teluun ja läpikäymiseen ei aina vain löydy. Epäjärjestys voi olla konkreettista, 
mutta myös häiritsevä subjektiivinen tuntemus oman pään sisällä.

Järjestystä ja epäjärjestystä tutkitaan kuvataiteessa monin tavoin ja eri lähtökoh-
dista. Taideteoksen sommittelu, rakenne tai esitystapa voi vaikuttaa satunnaiselta 
ja kaoottiselta. Maalauksen värit, viivat tai muodot saattavat näyttäytyä sekaisina 
tai järjestettyinä. Esimerkiksi Jackson Pollock pyrki saamaan maalauksiinsa kont-
rolloimattoman jäljen. Anu Tuominen taas järjestelee taideteoksiinsa tavaroita ja 
esineitä. Järjestys ja kaaos tasapainoilevat myös Matti Kujansalon abstrakteissa 
maalauksissa.
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Tehtävä:  Tutki järjestystä ja epäjärjestystä ympäristössä, kuvataiteessa 
ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Ideoi, suunnittele ja 
toteuta teos, joka käsittelee järjestystä ja epäjärjestystä. 
Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet: Yhteys ympäristöön ja/tai kuvataiteeseen ja/tai muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin

 Taiteellinen ja tekninen toteutus

6. LEIKISTI OIKEESTI
Leluilla leikitään, mutta leikkikalut ja leikit ovat paljon muutakin. Ihmisen oppi-
miskykyä voidaan tukea leikkien ja leikkivälineiden avulla. Lelut välittävät myös 
arvoja, ihanteita ja asenteita. Niistä voi löytää tavoiteltavia roolimalleja, kauneus-
ihanteita ja toimintatapoja. Lelujen välittämät arvot kertovat myös yhteiskunnalli-
sista ideologioista ja poliittisista ihanteista. Nykypäivänä lelu on usein tuotteistettu 
markkinoimaan saman tuoteperheen elokuvaa tai sarjakuvaa. Lelut ja leikit tuot-
tavat iloa ja oppimista, mutta ne voivat myös kertoa yllättäviä asioita yhteisöstä, 
yhteiskunnasta ja kulttuurista.

Tehtävä:  Tarkastele leluja ja/tai leikkejä. Pohdi ja tutki millaisia arvoja, 
ihanteita ja ideologioita niihin sisältyy? Ideoi, suunnittele 
ja toteuta teos, jossa käsittelet pohdintojasi valitsemastasi 
näkökulmasta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Arviointikohteet:  Valitun näkökulman välittyminen
 Taiteellinen toteutus ja kokonaisuus



8
Opetushallitus
www.oph.fi

Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-6089-3
ISSN 1798-8888



JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN 

Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko
tasaus vasemmalle

Etunimi Sukunimi

Määräykset ja ohjeet 2016:7

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 
2016–2017
TEHTÄVÄT



© Opetushallitus 

Määräykset ja ohjeet 2016:7

ISBN 978-952-13-6275-0 (pdf)

ISSN-L 1798-887X
ISSN 1798-8888 (verkkojulkaisu)

Taitto: Grano Oy

www.oph.fi



3

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 2016–2017

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee 
yhden. Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja 
niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Portfolion painoarvo kuvataiteen lukio-
diplomin arvosanassa on puolet (1/2) ja teoksen painoarvo puolet (1/2). Kuva-
taiteen lukiodiplomin arviointi perustuu kaikille tehtäville yhteisiin arvioinnin 
kohteisiin ja kriteereihin (ks. ”Kuvataiteen lukiodiplomi 2016–2017”  > ”5 Lukio-
diplomin arviointi”, Määräykset ja ohjeet 2016:6, Opetushallitus)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehdot 1–6:

1. KUVASSA KANSA
Maailmassa on liikkeellä ihmisiä enemmän kuin koskaan. Eurooppaan pyrkivien 
siirtolaisten, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä on nopeasti kasvanut ja 
saanut valtioita rajoittamaan ihmisten vapaata liikkumista. Erilaiset kysymykset 
kansalaisuudesta, kansallisesta identiteetistä, kansalaisoikeuksista ja kotimaasta 
ovat monella tapaa ajankohtaisia. 

Kansallisuudelle, kansalaisuudelle ja kansalle on annettu eri aikoina monia määri-
telmiä. Nationalismi otettiin käsitteenä yleiseen käyttöön 1700-luvun lopulla. 
Kansallisuusaatteen mukaan kansalla oli oikeus kehittää itseään, omaa kulttuu-
riaan ja kansallisvaltiota. Nationalismista eli kansallisuusaatteesta muodostui yleis-
eurooppalainen kulttuurinen ja poliittinen ilmiö 1800-luvun lopulla. Suomessa 
kansallisromantiikka ilmeni eri taiteenaloilla erityisesti vuosien 1890–1910 välillä. 

Kansallisuuden kysymyksiin on viime aikoina liittynyt kansalliskiihkoa, aggres-
siivisuutta ja jopa väkivaltaa. Erilaiset vaihtoehtoiset tulkinnat kansallisuudesta 
ja kansalaisuudesta kilpailevat keskenään. Kaikilla ihmisellä on tarve määritellä 
itsensä, kuulua yhteisöihin ja rakentaa identiteettiä sekä ylläpitää ja uudistaa omaa 
kulttuuriaan. 
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Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

Tehtävä 1A:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee kansalai-
suutta ja/tai kansallista identiteettiä. Nimeä teoksesi. 

Toteutustapa:  Vapaa 

Tehtävä 1B:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos aiheesta ”Kotimaani kuva”. 
Nimeä teoksesi. 

Toteutustapa:  Vapaa 

2. PIHOILLA JA PUUTARHOISSA 
Yleisillä puistoilla ja talojen pihoilla on monia käyttötapoja. Puistoissa vietetään 
aikaa, liikutaan, kokoonnutaan ja juhlitaan. Puistot nähdään yhteisinä olohuo-
neina ja kaupunkien keuhkoina. Kotien pihoilla leikitään, syödään ja tavataan 
naapureita. Monet kokevat puutarhanhoidon virkistävänä ja palkitsevana. Ruokaa 
halutaan kasvattaa myös lähellä - palstoilla, kasvihuoneissa, viljelylaatikoissa sekä 
”sissiviljelynä” puistoissa. 

Puistot ovat oleellinen osa kaupunkisuunnittelua. Palkittu Sapokan-puisto Kotkassa 
on yhteisessä käytössä virkistysalueena ympäri vuoden. Puutarhakaupunkien 
suunnittelussa oli tavoitteena luoda alueita, joissa rakennetun ympäristön rinnalla 
olisi runsaasti viheralueita. Suomessa puutarhakaupunki-ideaa on hyödynnetty 
esimerkiksi Helsingin Käpylässä, Espoon Tapiolassa ja Jyväskylän Viitaniemessä. 

Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

Tehtävä 2A:  Tee olemassa olevan pihan, puutarhan tai puiston kehittä-
missuunnitelma. Esitä suunnitelmasi luonnosten, havainne-
kuvien, asemakaavakuvien ja/tai pienoismallien avulla. Jos 
mahdollista, voit myös toteuttaa suunnitelmasi. Ennen suun-
nitelman mahdollista toteuttamista sinun tulee kuitenkin 
selvittää ja hankkia asianmukaiset luvat. Nimeä kehittämis-
suunnitelmasi.

Toteutustapa:  Vapaa

Tehtävä 2B:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jonka lähtökohtana ovat 
pihaan, puutarhaan tai puistoon liittyvät havainnot, muistot 
ja kokemukset. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa
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3. MUUTOS
Arkkitehtuuri kertoo omasta ajastaan ja ihanteistaan. Yhteiskunnalliset muutokset 
luovat paineita rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiselle, niiden purkami-
selle sekä lisä- ja täydennysrakentamiselle. Globaalin talouden ja teollisuustoi-
minnan muutokset ovat jättäneet rakennuksia tyhjilleen. Ilman käyttöä ja ylläpitoa 
jäänyt rakennusperintö myös tuhoutuu.

Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

Tehtävä 3A: Suunnittele vaihtoehtoinen käyttötarkoitus olemassa olevalle 
rakennukselle. Esitä suunnitelmasi luonnosten, havainne-
kuvien, asemakaavakuvien ja/tai pienoismallien avulla. Jos 
mahdollista, voit myös toteuttaa suunnitelmasi tai esitellä 
sen suunnittelukohteessa tai muussa valitsemassasi paikassa. 
Ennen suunnitelman mahdollista toteuttamista tai esittelyä 
sinun tulee kuitenkin selvittää ja hankkia asianmukaiset 
luvat. Nimeä suunnitelmasi.

Toteutustapa:  Vapaa

Tehtävä 3B:  Ideoi ja suunnittele uutta arkkitehtuuria olemassa olevan 
rakennuskannan yhteyteen. Täydennä nykyistä rakennusta/
nykyisiä rakennuksia tai suunnittele uusi rakennus/uusia 
rakennuksia olemassa olevalle tontille. Esitä täydennysraken-
tamissuunnitelmasi luonnosten, havainnekuvien, asemakaa-
vakuvien ja/tai pienoismallien avulla. Jos mahdollista, voit 
myös esitellä suunnitelmasi suunnittelukohteessa tai muussa 
valitsemassasi paikassa. Ennen suunnitelman mahdollista 
esittelyä sinun tulee kuitenkin selvittää ja hankkia asianmu-
kaiset luvat. Nimeä suunnitelmasi.

Toteutustapa:  Vapaa
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4. KUVIEN ERILAISET TOTUUDET
”Vaikka kuvat ovat tulkintoja maailmasta, niihin pitäisi voida luottaa”, toteaa World 
Press Photo -kilpailun organisaation toimitusjohtaja Lars Boering (Helsingin
Sanomat 14.2.2015.) Kansainvälisen valokuvakilpailun tuomaristo oli joutunut 
hylkäämään kilpailuun lähetettyjä kuvia, koska niitä oli manipuloitu. Kuvaajat 
olivat poistaneet valokuvistaan hahmoja tai lisänneet kuviin jotain ylimääräistä. 
Myös kansainvälisten uutistoimistojen kautta on maailmalle levinnyt uutiskuvia, 
jotka ovat osoittautuneet väärennöksiksi.

Valokuvaaja tekee valintoja sekä kuvien ottamisen hetkellä että niiden jälkikäsit-
telyssä. Digitaalisuuden myötä kuvan muokkaaminen on aiempaa helpompaa. 
Mihin kuvan muokkauksella pyritään? Mitä muokatuilla kuvilla kerrotaan?

Tutki kuvajournalismia mediassa. Valitse tehtävän vaihtoehdoista joko A tai B.

Tehtävä 4A:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa teet tulkintoja valitse-
mistasi uutiskuvista. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

Tehtävä 4B:  Ideoi, suunnittele ja toteuta kuvasarja valitsemastasi uutisoi-
tavasta aiheesta. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa

5. TOISTUVAT KUVIOT
Kuvioilla ja ornamenteilla on tärkeä asema eri kulttuureissa. Buddhalaisille 
mandala on sekä mietiskelyn kohde että väline. Mandala edustaa buddhalaisille 
koko universumia. Islamilaisessa kulttuurissa ornamenteilla on suuri merkitys. 
Ornamentit voivat perustua geometriaan, kasviaiheisiin tai kirjaimiin. Koristellut 
laatat ovat yksi islamilaisen arkkitehtuurin tunnusomaisista piirteistä.

Kankaisiin kuvioita voidaan kutoa, painaa tai maalata. Esineessä tai rakennuk-
sessa ornamentti voi olla yksityiskohta tai laajempi kokonaisuus. Kuviot paitsi 
koristavat, mutta myös kertovat tarinoita.

Tehtävä: Ideoi ja suunnittele toistuva kuvio käytettäväksi useassa eri 
yhteydessä esimerkiksi esineessä, vaatteessa, kankaassa ja 
rakennuksessa. Nimeä suunnittelemasi kuvio.

Toteutustapa:  Vapaa
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6. TEOS ON MATKA
Kuvataiteessa prosessi korostuu erityisesti teoksissa, jotka toteutetaan ympäristö-, 
yhteisö-, ja performanssitaiteen keinoin. Työskentelyprosessin vaiheet voivat 
jäädä myös selvästi näkyviksi esimerkiksi maalaustaiteessa.

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa näkyvät työskente-
lyprosessin vaiheet. Valmis teos muodostuu työskentelyn 
vaiheista. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa:  Vapaa
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2017–2018 

Lukuvuonna 2017-2018 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskeli-
ja valitsee yhden.  
 
 
 

1. KUVIA NUORUUDESTA 

Nuoruus on ikäkausi, joka on suurten muutosten, elämysten ja tunteiden aikaa ihmisen elämäs-
sä. Nuori hahmottaa paikkaansa maailmassa ja suhdettaan muihin. Nuoruus ajoittuu ja toteu-
tuu yksilöllisesti.  
 
Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee nuoruutta ja/tai nuorten 

kulttuureja. Nimeä teos. 
 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

2. KERRO ESINE! 

Ihminen kertoo tarinoita esineillä. Esineillä erotumme muista ja liitymme osaksi meille merki-
tyksellisiä yhteisöjä. Esineet kertovat arvoistamme. 
 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja muotoile esine, joka viestii. Nimeä esine. 
 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

3. PELKO 

Pelko on inhimillinen tunne, joka ilmenee eri tavoin. Taiteessa käsitellään henkilökohtaisia ja 
yhteisesti jaettuja pelkoja.   
 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee pelkoa. Nimeä teos.  
 
Toteutustapa:  Vapaa 
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4. VIESTI VISUAALISESTI

Informaation määrä ympärillämme kasvaa koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Monet meistä tuotta-
vat päivittäin runsaasti digitaalista dataa. Visuaalisen viestinnän avulla välitetään ja havainnol-
listetaan tietoa sekä löydetään aineistosta uutta tietoa. Visuaalisuudella meitä myös houkutel-
laan tiedon äärelle. Esimerkiksi infografiikka voi kiinnittää katseemme, saada meidät kiinnostu-
maan ja perehtymään aiheeseen. 

Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja viesti visuaalisesti valitsemastasi aiheesta. Nimeä teos. 

Toteutustapa: Vapaa 

5. MAALAUS MUUTTAA YMPÄRISTÖÄ

Seinämaalaus on osa rakennettua ympäristöä. Seinämaalaus on tyypillisesti seinään, kattoon tai 
muuhun rakenteeseen toteutettu suurikokoinen maalaus. Eri aikoina ja eri kulttuureissa tehdyt 
seinämaalaukset ovat moninaisia ja niillä on erilaisia tehtäviä.  

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja/tai toteuta seinämaalaus valitsemaasi paikkaan. Esitä 
suunnitelmasi havainnekuvien, rakennuspiirustusten, karttakuvien ja/tai 
pienoismallien avulla. Voit myös toteuttaa suunnittelemasi, mikäli olet 
hankkinut tarvittavat luvat seinämaalauksen toteuttamiseksi. Nimeä sei-
nämaalaus. 

Toteutustapa: Vapaa 

6. YHDESSÄ HYVÄÄ

Tehtävä: Tehkää yhdessä projekti, jolla edistätte hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä valit-
semassanne kohteessa. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suo-
rittavia opiskelijoita. ”Yhdessä” on myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuoden teema. Halutessanne voitte liittää projektinne juhlavuoteen. 
Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudatetaan Opetushallituksen 
antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. 

Toteutustapa: Vapaa 
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2018–2019 

Lukuvuonna 2018–2019 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskeli-
ja valitsee yhden.  

1. MUODONMUUTOS

Mytologioissa ja scifissä ihminen voi saada luonnonlakeja uhmaavia voimia ja kykyjä. Tiede
ja teknologia mahdollistavat perimän jalostamisen ja manipuloinnin. Elämäntavoillaan ih-
minen voi muokata kehoaan ja mieltään.

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee ihmisen muodonmuutos-
ta. Nimeä teos.

Toteutustapa:  Vapaa 

2. MUOVINEN

Muovia on kaikkialla. Muovi mahdollistaa paljon, mutta siihen liittyy myös paljon ratkaise-
mattomia ongelmia.

Valitse tehtävävaihtoehdoista 2A tai 2B.

Tehtävä 2A: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jonka lähtökohtana on muovi valitsemas-
tasi näkökulmasta. Nimeä teos. 

Toteutustapa:  Vapaa 

Tehtävä 2B: Ideoi, suunnittele ja toteuta tuote käyttämällä muovia. Nimeä tuote. 

Toteutustapa:  Vapaa 
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3. MITÄ ON RAKKAUS? 

Auttavaa ja välittävää?  
Lämpöä, kiintymystä ja intohimoa?  
Odotusta, epätoivoa ja anteeksiantoa? 
Jotakin muuta? 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee rakkautta. Nimeä teos. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
 

4. VALOT JA VARJOT 

Valolla voi piirtää esille muodon pimeydestä. Taiteilijoita on kiehtonut siirtymät valosta var-
joon, heijastukset sekä valo ilmiönä ja ilmaisukeinona. Valoon ja varjoon liittyy erilaisia kult-
tuurisia merkityksiä ja symboleita. 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, jossa tutkit valon mahdollisuuksia ja 

merkityksiä. Nimeä teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
 

5. MARGINAALI 

Marginaalilla on monia merkityksiä. Marginaali on sivun tyhjä reuna ja se löytyy tästäkin 
dokumentista. Marginaali tarkoittaa myös erotusta, väliä ja liikkumavaraa kahden asian vä-
lillä. Marginaalilla voidaan viitata myös ilmiöön tai esimerkiksi ihmisryhmään. 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee teemaa marginaali. Nimeä 

teos. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
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6. KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN - MIKÄ ON SINUN PERINTÖSI? 

Vuonna 2018 koko Eurooppa viettää yhteistä Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuot-
ta. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan nykyhetkessä eläviä, menneisyydestä perittyjä voimava-
roja kaikissa muodoissaan ja näkökohdissaan – aineellisissa, aineettomissa ja digitaalisissa. 
Teemavuoden tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja saada 
meidät pohtimaan sen merkityksiä niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin euroop-
palaisella tasolla. Suomessa vuoden pääteemana on osallisuus kulttuuriperintöön. 
 

Tehtävä:  Tehkää yhdessä projekti, jossa tutkitte kulttuuriperintöä ja jolla osallistutte 
teemavuoden viettoon. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suo-
rittavia opiskelijoita. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudate-
taan Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
Verkkosivut: Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 (Museovirasto) 

European Year of Cultural Heritage (Euroopan komission sivusto) 
 #EuropeForCulture 

http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2019–2020 

Lukuvuonna 2019–2020 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista  
opiskelija valitsee yhden.  
 
 
 

1. OMAKUVA 

Taiteen historiassa omakuvilla on vuosisatainen perinne. Ihmiset tutkivat omakuvissaan 
itseään, identiteettiään ja suhdettaan ympäröivään maailmaan. Sosiaalisen median myötä 
selfiestä on tullut arkipäiväinen vuorovaikutuksen väline. 

 
Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta omakuva. 

Nimeä teos tai tuote. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

2. KULTTUURIT KOHTAAVAT KUVISSA 

Kulttuurit syntyvät, toimivat ja muuttuvat vuorovaikutuksessa. Myös ihmisen identiteetti 
muodostuu osallisuudesta erilaisissa kulttuurisissa ryhmissä. Visuaalinen kulttuuri heijastaa 
ja muokkaa osaltaan identiteettejämme. Miten kulttuurien kohtaaminen synnyttää uutta 
kulttuuria? Miten lainaamme toisista kulttuureista? Millainen lainaaminen on mielestäsi 
kulttuurin omimista, väärinkäyttöä? Entä millainen kulttuurinen lainaaminen kunnioittaa ja 
arvostaa toisen ihmisen tai yhteisön kulttuuria? 

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta kulttuu-

rien kohtaaminen. Nimeä teos tai tuote. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
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3. KARTTA 

Kartalla hahmotamme maailmaa. Kartta sisältää valikoitua informaatiota ennen kaikkea 
visuaalisessa muodossa. Eri aikojen ja eri kulttuurien kartat kertovat myös esimerkiksi val-
lasta ja politiikasta. Toisaalta kuvan tekijä voi kartoittaa teoksessa omia havaintojaan, aja-
tuksiaan ja reittejään. 

 
Tehtävä 3A:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta kartta.  

Nimeä teos tai tuote. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 

 
Tehtävä 3B:  Ideoi ja suunnittele ympäristöön teos, tuote, rakenne tai rakennus, joka 

käsittelee aihetta kartta. Voit myös toteuttaa suunnitelmasi, mikäli olet 
hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

4. VALOKUVAT - VALLAN KUVAT 

Kuvajournalismi ja muut median kuvat esittävät valtaa usein henkilöiden kautta. Valokuva 
on mediaympäristöissä myös politiikanteon ja vaikuttamisen väline. Valokuvalla otetaan 
kantaa ja ilmaistaan tehokkaasti mielipiteitä, näkemyksiä, arvoja ja ideologioita.  

 
Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, jossa tutkit valtaa valokuvissa. 

Nimeä teos tai tuote.  
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

5. YKSI 

Tehtävä:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, jossa käytät ainoastaan yhtä  
orgaanista tai epäorgaanista materiaalia. Nimeä teos tai tuote.  

 
Toteutustapa:  Vapaa 
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6. MITÄ MINNA NYT TEKISI? 

Vuonna 2019 Minna Canth täyttää 175 vuotta. Canth (1844−1897) oli tunnettu kirjailija, 
etevä yrittäjä, köyhän kansan puolustaja, järjestöaktiivi ja aikansa vaikuttaja. Hän tarkasteli 
kriittisesti yhteiskunnallista todellisuutta ja halusi uudistaa sitä. Canth oli kirjallisuuden ja 
teatterin uudistaja, jonka näytelmät ja lehtikirjoitukset ovat edelleen ajankohtaisia. Minna 
Canth edisti aktiivisesti mm. sukupuolten tasa-arvoa, suomenkielistä koulutusta ja tyttöjen 
koulunkäyntiä.  
 

Tehtävä:  Mitä Minna tekisi nyt? Mihin yhteiskunnalliseen haasteeseen olisi syytä 
tarttua? Mihin epäkohtaan haluaisitte vaikuttaa? Miten esittäisitte ideanne 
ja ajatuksenne muille? Pohtikaa, millainen olisi ihanteidenne mukainen 
yhteiskunta. Tehkää yhdessä projekti, joka kertoo eettisten arvojenne 
mukaisesta tulevaisuudesta. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja 
suorittavia opiskelijoita. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa nouda-
tetaan Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 
Verkkosivut: Minna Canth 175 vuotta Juhli kanssamme! -verkkosivusto 

https://minnacanthinseurassa.com/
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMIN TEHTÄVÄT 2020–2021 

Lukuvuonna 2020–2021 kuvataiteen lukiodiplomin tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista  
opiskelija valitsee yhden.  
 
 
 

1. KOKOELMA 

Taiteen historiassa mesenaateilla ja keräilyllä on ollut merkittävä rooli. Aikamme kuvatai-
teessa teos voi myös itsessään perustua aiheiden, esineiden ja materiaalien lajitteluun, jär-
jestämiseen, rinnastamiseen tai muuhun visuaaliseen luokitteluun. Monet meistä myös ke-
räilevät intohimoisesti mitä moninaisempia asioita tavoitteenaan täydellinen sarja tai koko-
elma. 

 
Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta koko-

elma. Nimeä teos tai tuote.  
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

2. ELIÖT, OLIOT 

Ihminen on osa eliökuntaa ja ekosysteemiä. Eläimet muodostavat monimuotoisen ryhmän 
erilaisiin oloihin sopeutuneita eliöitä - maalla, vedessä ja ilmassa. Käsitykset ihmisen ja 
muun eläinkunnan suhteesta vaihtelevat. Tänä päivänä pohditaan myös, miten ihminen 
kohtelee toisia eläimiä. Eläimillä on ollut keskeinen rooli ja merkitys kulttuurien kehityk-
sessä. Ihminen hyödyntää luonnossa esiintyviä rakenteita, mekanismeja ja ominaisuuksia 
teknologian keinoin. Biotaiteessa teos voi syntyä elävien orgaanisten materiaalien kuten  
hiivasienien ja bakteerien avulla. 

 
Tehtävä:  Tutki ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta, vuorovaikutusta ja rooleja. 

Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka käsittelee aihetta ihminen 
osana eliökuntaa ja ekosysteemiä. Nimeä teos tai tuote. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
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3. IHMEELLINEN RAHA 

Raha on maksuväline, arvon mitta, omaisuuden muoto ja valuutta, jonka voi vaihtaa mel-
kein mihin tahansa. Raha liittyy globaaliin talousjärjestelmään, yhteiskuntaan ja valtaan, 
mutta myös yksilön arkeen, asemaan ja mahdollisuuksiin. Monet rahatalouden käsitteet ku-
ten rahajärjestelmä, valuutta, pääoma, velka ja korko, ovat abstrakteja ja vaikeita ymmär-
tää. Käteisrahalla ja muulla rahataloudella on visuaalinen ilmeensä ja kulttuurinsa. Taide-
maailmassakin rahalla on tärkeä roolinsa. 

 
Tehtävä:  Tutki rahan merkityksiä. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, joka 

käsittelee aihetta raha. Nimeä teos tai tuote. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 

4. PUU 

Puut ja metsät ovat merkinneet paljon kulttuurien elinvoimalle ja kehitykselle. Puulla on ol-
lut keskeinen rooli monien yhteisöjen tavoissa, rituaaleissa ja riiteissä. Puun myyttiset ja 
symboliset merkitykset ovat kiehtoneet niin menneisyyden kuin nykypäivän kuvan tekijöitä. 
Puu on myös monipuolinen taiteen tekemisen materiaali.  
 
Puuta hyödynnetään tänä päivänä esimerkiksi rakennusmateriaalina, energiana, ravinnon-
lähteenä, koristekasvina ja suojan antajana. Uusia puutuotteita, kuten puupohjaisia tekstiili-
kuituja kehitetään koko ajan. Luonnossa liikkuminen, harrastaminen ja oleskelu on tärkeää 
ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Metsät ovat myös ”maapallon keuhkot”. Kasvava puu 
sitoo hiilidioksidia ja varastoi hiilen puuaineeseen.  
 
Valitse tehtävävaihtoehdoista 4A tai 4B. 
 
Tehtävä 4A:  Ideoi, suunnittele ja toteuta teos tai tuote, jonka aiheena on puu. Nimeä 

teos tai tuote. 
 

Toteutustapa:  Vapaa 
 
 
Tehtävä 4B:  Ideoi ja suunnittele teos, tuote, rakenne tai rakennus, jossa käytät pääasial-

lisesti puuraaka-aineita, puumateriaaleja ja/tai puutuotteita. Esitä suunni-
telmasi luonnosten, havainnekuvien, rakennuspiirustusten ja/tai pienois-
mallien avulla. Voit myös toteuttaa suunnitelmasi, mikäli olet hankkinut sii-
hen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi.   

 
Toteutustapa:  Puuraaka-aineet, puumateriaalit ja/tai puutuotteet 
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5. TULEVAISUUDEN YHTEISET TILAT 

Arkkitehtuuri ja muotoilu luovat yhteisiä tiloja ja paikkoja. Julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa 
ihmiset kohtaavat ja viettävät aikaa yhdessä. Fyysiset ja virtuaaliset tilat ovat myös erilaisia 
osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja. Kaikille avoimet tilat ovat tärkeitä yhteisöllisyyttä 
luovia paikkoja. Palvelumuotoilun avulla käyttäjät voidaan ottaa mukaan tilojen yhteiskehit-
tämiseen. 

 
Tehtävä:  Ideoi ja suunnittele tulevaisuuden yhteinen tila, joka voi olla tuote, palvelu, 

rakenne tai rakennus. Esitä suunnitelmasi luonnosten, havainnekuvien, ra-
kennuspiirustusten ja/tai pienoismallien avulla. Voit myös toteuttaa suun-
nitelmasi, mikäli olet hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitel-
masi ja/tai toteutuksesi.  

 
Toteutustapa:  Vapaa 
 

 

6. ODOTTAMATON TEKIJÄ 

Joskus arki muuttuu yllättäen meistä riippumattomista syistä. Ennakoimaton tapahtuma voi 
sekoittaa yksilön ja yhteisön elämän tai vaikka koko yhteiskunnan toiminnan. Miten odotta-
maton tekijä voi olla osa yhteisen projektin suunnittelua, toteutusta ja lopputulosta? Voi-
siko projektinne aihe olla esimerkiksi ”poikkeus” tai ”sattuma”? Voitte lähestyä tehtävää 
vaikka pohtimalla, miten odottamaton tekijä arjessa vaikuttaa aistihavaintoihinne. Miten 
ennakoimaton tekijä muuttaa esimerkiksi ääni-, liike- ja makumaisemaa, yhteistyötä, vuoro-
vaikutusta ja viestintää ympäristössä? 

 

Tehtävä:  Suunnitelkaa ja toteuttakaa yhteistyöprojekti, jonka toteutuksessa ja lop-
putuloksessa sattumalla on oma roolinsa. Vaihtoehtoisesti voitte toteuttaa 
projektin, jonka aiheena on kuvitteellinen tai koettu poikkeustila. Antakaa 
yhteistyöprojektillenne nimi. Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja 
suorittavia opiskelijoita. Suoritettavissa lukiodiplomeissa noudatetaan Ope-
tushallituksen antamia, kyseisen lukiodiplomin ohjeita. Yhteistyöprojektissa 
voi olla mukana myös lukion ulkopuolisia tahoja. 

 
Tehtävä on mahdollista toteuttaa myös yksilötyönä. 

 
Toteutustapa:  Vapaa 
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KUVATAITEEN LUKIODIPLOMITEHTÄVÄT LUKUVUODELLE 2021–2022 

1. ABSTRAKTI 

Abstrakti taide koostuu muodoista, väreistä, pinnoista ja massoista. Teos ei tällöin kuvaa suoraan 
todellisuutta. Abstraktin taiteen kehittäjät puhuivatkin puhtaasta taiteesta, joka ei ole riippuvainen 
mistään teoksen ulkopuolisesta. Taiteilija voi myös teoksessa leikitellä esittävyydellä ja ei-esittävyydellä. 

Tehtävä: Tutki abstraktia taidetta. Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee aihetta abstrakti. 
Nimeä teos.  

Toteutustapa: Vapaa 

2. SUOJA 

Ihminen on aina suojautunut vaaroja ja uhkia vastaan. Asumukset ja asut on suunniteltu ja toteutettu 
niin, että ihminen selviää vaativissa olosuhteissa. 

A) Tehtävä: Suunnittele (ja toteuta) suojaava tuote tai rakennus. Nimeä teos. Voit myös toteuttaa 
suunnitelmasi, mikäli olet hankkinut siihen tarvittavat luvat. Nimeä suunnitelmasi ja/tai toteutuksesi.  

Toteutustapa: prototyyppi, pienoismalli tai havainnekuvat. 

B) Tehtävä: Toteuta taideteos, joka käsittelee suojautumista. Nimeä teos.  

Toteutustapa: Vapaa 

3. MIELENOSOITUS 

Mielenosoituksessa ilmaistaan mielipiteitä, vaaditaan muutosta ja puolustetaan oikeuksia. Esimerkiksi 
kansainvälisen ilmastolakkoliikkeen perustaja Greta Thunberg on osoittanut mieltään ilmastotoimien 
vauhdittamiseksi. Demokratiassa keskeistä on ilmaisun ja mielipiteen vapaus sekä oikeus osoittaa 
mieltään eri tavoin. 

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee aihetta mielenosoitus. Nimeä teos. 

Toteutustapa: Vapaa 

4. KÄDET 

Käden asennot, liike ja kosketus viestivät. Käsillä tutkimme ja ymmärrämme maailmaa – kuten käsittää-
verbistä näkyykin. 

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee aihetta käsi. Nimeä teos. 

Toteutustapa: Vapaa 



 
 
 
 
 

5. “JULKKIS” 

Vuonna 1968 Andy Warhol totesi: “Tulevaisuudessa jokainen on maailmankuulu 15 minuutin ajan.” 
Julkisuudesta on tullut ammatti ja julkisuutta tavoitellaan. Julkisuuteen liittyy myös valtaa ja 
vaikuttamista. 

Tehtävä: Ideoi, suunnittele ja toteuta teos, joka käsittelee aihetta julkisuus. Nimeä teos. 

Toteutustapa: Vapaa 

6. MEIDÄN KOULU 

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta Suomen ensimmäisen merkittävän naisarkkitehdin, Wivi Lönnin 
(1872–1966) syntymästä. Wivi Lönn tunnetaan erityisesti koulurakennusten arkkitehtina (arkistoista 
löytyy 30 koulun suunnitelmat). Lönnin tuotantoon sisältyy monia muitakin rakennuksia, 
mm. Tallinnan Estonia-teatteri.  
 
Vuonna 1906 perustetun Taidetta kouluille -yhdistyksen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden hyvinvointia 
kauniiden koulurakennusten ja kouluihin sijoitetun taiteen avulla. Yhdistyksen aloitteesta suunniteltiin 60 
koulurakennusta.  Lönn toteutti yhdistyksen taidekasvatuksellisia periaatteita ja suunnitteli 
koulurakennuksia, joiden tavoitteena oli koko kouluyhteisön hyvinvointi.  
 
Lönnin arkkitehtuurissa oli tärkeintä rakennuksen toiminnallisuus: suunnittelu lähti liikkeelle sisätiloista, 
jonka jälkeen syntyi ulkokuori. Lönn suunnitteli vaihtoehtoja käytävien varsille sijoitetuille koululuokille 
vapaammilla pohjaratkaisuilla. Toinen perusperiaate hänelle oli kestävyys. Kolmas klassisen 
rakennustaiteen kriteeri Lönnin töissä oli kauneus.  
 
Wivi Lönnin esittely Kansallisbiografiassa: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438 
 

Tehtävä 
 

A) Suunnittele ja toteuta tuote, teos tai tapahtuma tulevaisuuden kouluympäristöön.  
 

Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea perusperiaatetta: toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta. 
Projektissa voi olla mukana eri lukiodiplomeja suorittavia opiskelijoita. 

 
Otsikoi teoksesi. 

 
Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä. 

B) Suunnittele ja toteuta lukioonne uusi juhla tai uudista perinteinen koulujuhla. Voit myös suunnitella 
juhlan osatekijän, kuten tarjoilun, konserttiohjelman ja/tai mediaprojektin. 

 
Virittäydy tehtävään aistimalla yhteistä koulurakennustanne. Muistele esimerkiksi V. A. Koskenniemen 
Koulutie-runon (1924) inspiroimana oman nykyisen lukiosi rakennukseen liittyviä muistoja ja tunnelmia 
ja/tai kouluyhteisön erilaisia riittejä ja juhlia. Hyödynnä projektissa Wivi Lönnin kolmea perusperiaatetta: 
toiminnallisuutta, kestävyyttä ja kauneutta.  
 
Otsikoi teoksesi.  
 

https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3438


 
 
 
 
 

Tehtävän voi toteuttaa yksin tai yhdessä. Projektissa suoritettavassa lukiodiplomissa noudatetaan 
Opetushallituksen antamia kyseisen lukiodiplomin ohjeita.  

 
V. A. Koskenniemi (1885–1962): Koulutie, ensimmäisen kerran ilmestynyt kokoelmassa Uusia runoja (1924). 
Saatavilla esimerkiksi: 
https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604 

 

 

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=9604
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