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Kuvataiteen lukiodiplomin 
tukimateriaali opiskelijalle 

OPISKELIJAN MUISTILISTA 
 
Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvatai-
teen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Kuvataiteen lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajui-
nen kokonaisuus. Ennen lukiodiplomin suorittamista sinulla täytyy olla suoritettuna vähintään 
neljä (4) lukion kuvataiteen kurssia. Valitset vuosittain annettavista kuvataiteen lukiodiplomin teh-
tävistä yhden. Suoritat kuvataiteen lukiodiplomin itsenäisesti, mikä tarkoittaa sitä, että ideoinnin, 
suunnittelun ja toteutuksen tulee olla sinun tekemäsi. Lukiodiplomisi voi olla myös osa laajempaa 
ryhmätyönä toteutettavaa produktiota. 

Päätät kuvataiteen lukiodiplomin toteutustavasta yhteistyössä opettajan kanssa. Valitset teokses-
sasi käytettävät ilmaisukeinot, materiaalit ja tekniikat tehtävän ja omien tavoitteidesi pohjalta. 
Portfoliossasi kuvaat omaa oppimisprosessiasi sekä osoitat kuvataiteen ja muun visuaalisen kult-
tuurin tuntemustasi. Toteutat myös portfolion kurssin aikana ja sen esitysmuoto on vapaa.  

Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi kohdistuu portfolioon, teokseen ja niiden muodostamaan ko-
konaisuuteen. Kuvataideopettajan ja toisen kuvataiteen asiantuntijan arviointi perustuu kuvatai-
teen lukiodiplomin ohjeissa annettuihin portfolion arvioinnin, teoksen arvioinnin ja kokonaisarvi-
oinnin kohteisiin ja kriteereihin. Kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnissa portfolion painoarvo on 
puolet (1/2) ja teoksen puolet (1/2). 

On tärkeää, että tutustut huolellisesti kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin viimeistään kurssin 
alussa. Kuvataideopettajasi ohjaa ja tukee sinua lukiodiplomikurssin suunnitteluvaiheessa. Opetta-
jasi myös seuraa lukiodiplomisi suorittamisen etenemistä säännöllisesti. Hän antaa tarvittaessa tu-
kea suorittamisen käytäntöihin liittyvissä kysymyksissä.  

Alla on koottuna muistilista, jota voit hyödyntää suorittaessasi kuvataiteen lukiodiplomia.  

Onnea matkaan! 

 
Ennen lukiodiplomikurssia 
 
• Tutustu hyvissä ajoin ja huolella kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin sekä lukuvuosittaisiin 

tehtäviin.  
• Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät julkaistaan edeltävän lukuvuoden loppupuolella 

Opetushallituksen verkkosivuilla. 
• Voit halutessasi valita jo edellisenä keväänä tehtävän, jonka pohjalta teet lukiodiplomisi.  
• Kerää valitsemaasi tehtävään liittyvää kuvallista ja kirjallista taustatietoa, materiaalia ja 

muuta soveltuvaa aineistoa. 
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• Hyödynnä aineiston keräämisessä erilaisia lähteitä: kirjastot, näyttelyt, museot, verkko, 
uutisarkistot, sosiaalinen media jne. 

• Portfoliosi kirjallista osuutta varten tarvitset tietoa kuvataiteesta ja muusta visuaalisesta 
kulttuurista. 

• Tee luonnoksia ja pohdi vaihtoehtoja jo ennen lukiodiplomikurssia. 
• Päivää ja säilytä erilaiset luonnokset ja kokeilut. 
• Voit sisällyttää niitä portfolioosi osoittamaan työskentelysi ja oppimisprosessin etenemistä.  

 

Lukiodiplomikurssin alussa 
 
• Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaaleihin kuuluu työ- ja ajankäyttösuunnitelma -lomake. 

Voit hyödyntää sitä kuvatessasi työskentelysi lähtökohtia, tavoitteita ja päämääriä.  Täytä 
työ- ja ajankäyttösuunnitelma huolellisesti. Sen avulla voit myös seurata omaa työskentelyäsi 
ja ajankäyttöäsi. 

• Huomioi työ- ja ajankäyttösuunnitelmaa tehdessäsi, että 
o kurssin alussa tutustaan ja perehdytään lukiodiplomin ohjeisiin ja lukuvuosittaisiin 

tehtäviin (n. 2-3 tuntia) 
o annat kurssin alussa kopion työ- ja ajankäyttösuunnitelmastasi kuvataideopettajallesi 
o tarvitset kurssin lopussa riittävästi aikaa portfolion kokoamiseen ja lukiodiplomin 

viimeistelyyn 
o voit tehdä työ- ja ajankäyttösuunnitelmaan perustellusta syystä muutoksia kurssin 

kuluessa, jolloin päivität suunnitelmasi ja annat siitä kopion kuvataideopettajallesi. 

 
Lukiodiplomikurssin kuluessa 
 
• Työskentelysi dokumentointi tukee ideoiden kehittelyä, ratkaisujen tekemistä ja tukee kurssin 

lopussa portfolion kokoamista. Dokumentoi eri työvaiheet esimerkiksi valokuvaamalla, 
videoimalla tai kirjoittamalla. 

• Merkitse luonnoksiin ja muuhun aineistoon päivämäärät, mistä voi olla apua portfolion 
kokoamisessa. 

• Kerää ja valitse riittävän ajoissa tarvitsemasi lähdemateriaali, jota hyödynnät osoittaessasi 
kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemustasi. 

• Voit pitää työpäiväkirjaa, jossa voit kuvata omat ideasi, pohdintasi ja työskentelysi kulun. 
• Hyödynnä kuvallisia ja kirjallisia muistiinpanojasi, kun kokoat portfoliota. 
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