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Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta
Op
yht

Tunnus

Nimi

KUVA19

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta 240

KUVA19-1001 PERUSOPINNOT

90

KUVA19-1007 KIELI- JA VIESTINTÄOSAAMINEN

11

KPE0042K

Orientoivat opinnot

2

KKU1153

Työelämän viestintä

2

KKU1005

Kuvataiteen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

1

KIRU0005

Svenska i arbetslivet (kultur)

2

KRU0054

Virkamiesruotsi, kirjallinen

0

KRU0055

Virkamiesruotsi, suullinen

0

KIEN0008

English for Professional Development (Culture)

4

KUVA19-1008 TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN

52

KKU1101

Kuvallisen ajattelun perusteet, Sommitteluoppi

1,5

KKU1102

Kuvallisen ajattelun perusteet, Värioppi

1,5

KKU1104

Kuvallisen ajattelun perusteet, Havainnointi ja piirustus

5

KKU0854

Tieto- ja viestintätekniikka

4

KKU1105

Maalauksen perusteet

5

KKU1106

Taidegrafiikan perusteet

5

KKU1107

Valokuvauksen perusteet

5

KKU1108

Videon perusteet

5

KKU1109

Korutaiteen perusteet

5

KKU1110

Kuvanveiston perusteet

5

KKU1111

Anatominen piirustus

5

KKU1112

Ympäristötaide

5

KUVA19-1009 TAITEEN ARVIOINTI JA ANALYSOINTIOSAAMINEN

14

KKU0824

Yleinen taidehistoria

2

KKU0826

Suomen taidehistoria

2

KKU0946

Nykytaide

3

KKU1016

Johdatus estetiikkaan

3

KKU1113

Lue, analysoi, kirjoita 1

2

KKU1114

Lue, analysoi, kirjoita 2

2

KUVA19-1010 TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN

13

KKU0943

2

Taiteilija ja yhteiskunta
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KKU0940

Ammattina taiteilija

3

KKU1115

Teoskuvaus 1

2

KKU1116

Teoskuvaus 2

1

KKU1117

Portfolio 1

1

KKU1118

Portfolio 2

1

KKU1119

Portfolio 3

1

KKU1073

Kotisivut

2

KUVA19-1002 AMMATTIOPINNOT

50

KUVA19-1011 TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

50

KKU1120

Taiteellinen työskentely 1

5

KKU1121

Taiteellinen työskentely 2

5

KKU1122

Taiteellinen työskentely 3

5

KKU1123

Taiteellinen työskentely 4

5

KKU1124

Taiteellinen työskentely 5

5

KKU1125

Taiteellinen työskentely 6

5

KKU1126

Taiteellinen työskentely 7

5

KKU1127

Taiteellinen työskentely 8

5

KKU1128

Taiteellinen työskentely 9

5

KKU1129

Taiteellinen työskentely 10

5

KUVA19-1003 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

40

KUVA19-1012 TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT

40

KKU1130

Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet

5

AM00CB86

Taidegrafiikan tilallisuus ja koko

5

KKU1132

Monipuolinen serigrafia

5

KKU1133

Taidegrafiikan erikoiskurssi

5

KKU1134

Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio

5

KKU1135

Maalaus, Perspektiivejä

5

KKU1136

Koru ja maalaus, Väri ja Keho

5

KKU1137

Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa

5

KKU1138

Valokuvataide ilmaisuvälineenä

5

KKU1139

Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa

5

KKU1140

Valokuvaus, Studiokuvaus

5

KKU1141

Kuvanveisto, savesta

5

KKU1142

Kuvanveisto, muotit ja valut

5

KKU1143

Kuvanveisto, puusta

5

KKU1144

Kuvanveisto, mittakaava

5

KKU1145

Käsitteellinen korutaide

5

KKU1146

Korutaide, piensarja

5

KKU1147

Koru, monipuolinen kivi

5

KKU1148

Designing art works for public spaces

5
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KKU1149

Taide ja teknologia 1

5

KKU1150

Taide ja teknologia 2

5

KKU1151

Taide ja hyvinvointi

5

KUVA19-1004 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

15

KUVA19-1005 HARJOITTELU

30

KUVAHARJ1 Harjoittelu 1

5

KUVAHARJ2 Harjoittelu 2

5

KUVAHARJ3 Harjoittelu 3

5

KUVAHARJ4 Harjoittelu 4

5

KUVAHARJ5 Harjoittelu 5

5

KUVAHARJ6 Harjoittelu 6

5

KUVA19-1006 OPINNÄYTETYÖ

15

AO00BU53

Opinnäytetyön suunnittelu

5

AO00BU54

Opinnäytetyön toteutus

5

AO00BU55

Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely

5

KUVA19 Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta: 240 op
KUVA19-1001 PERUSOPINNOT: 90 op
KUVA19-1007 KIELI- JA VIESTINTÄOSAAMINEN: 11 op
KPE0042K Orientoivat opinnot: 2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa oman koulutusalansa ja koulutusohjelmansa osana
ammattikorkeakoulun toimintaa. Hän tunnistaa oman koulutusohjelmansa rakenteen ja sisällön sekä
oman yksikkönsä toimintatavat. Hän löytää ammattikorkeakoulun tarjoamat opiskelu- ja
uramahdollisuudet sekä tunnistaa, kuinka hän lähtee rakentamaan omaa henkilökohtaista
opintosuunnitelmaansa. Opiskelija tietää, miten häntä ohjataan ja ketkä toimivat ohjaajina opintojen
eri vaiheissa. Hän on tutustunut omaan opiskelijaryhmäänsä ja kotiutunut ammattikorkeakouluun
siten, että opinnot lähtevät hyvin käyntiin.

KKU1153 Työelämän viestintä: 2 op
Osaamistavoitteet
.

KKU1005 Kuvataiteen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen: 1 op
Osaamistavoitteet
...
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KIRU0005 Svenska i arbetslivet (kultur): 2 op
Osaamistavoitteet
Tavoitetaitotaso: B1-B2.1
Opiskelija pystyy lukemaan oman alansa tekstejä, keskustelemaan tekstien aihepiireistä, ja
viestimään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija suorittaa julkishallinnon kielitutkinnon eli virkamiesruotsin.

KRU0054 Virkamiesruotsi, kirjallinen: 0 op
Osaamistavoitteet
Valtiohallinnon (virkamiesruotsin) kirjallinen kielitutkinto suoritetaan Svenska i arbetslivet opintojakson aikana.

KRU0055 Virkamiesruotsi, suullinen: 0 op
Osaamistavoitteet
Valtiohallinnon (virkamiesruotsin) suullinen kielitutkinto suoritetaan Svenska i arbetslivet opintojakson aikana.

KIEN0008 English for Professional Development (Culture): 4 op
Osaamistavoitteet
Students are able to communicate clearly and effectively in different generic and field-specific work
place situations both orally and in writing: find, evaluate and use information effectively and function
collaboratively in international working environments.

KUVA19-1008 TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN: 52 op
KKU1101 Kuvallisen ajattelun perusteet, Sommitteluoppi: 1.5 op
Osaamistavoitteet
.

KKU1102 Kuvallisen ajattelun perusteet, Värioppi: 1.5 op
Osaamistavoitteet
.

KKU1104 Kuvallisen ajattelun perusteet, Havainnointi ja piirustus: 5 op
Osaamistavoitteet
.
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KKU0854 Tieto- ja viestintätekniikka: 4 op
Osaamistavoitteet
Taiteellisen työskentelyn osaaminen Tavoite:Opiskelijaosaa aktiivisesti seurata kuvataiteen
ammattialaa ja sen kautta kehittää omaa osaamistaanosaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa
taideteoksen sekä reflektoida taiteellista työskentelyprosessiaan ja teoksiaanosaa analysoida
taidetta yleisellä ja henkilökohtaisella tasollaosaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja
sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyynosaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti
ja luovasti

KKU1105 Maalauksen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa visuaalista ajattelua ja ilmaisua
- osaa maalauksen perusteita ja sisäistää maalauksen työskentelykulttuuria
- osaa kuvallisen ajattelun perusteiden, maalauksen perusteiden ja turvallisia työskentelytapoja
- osaa hahmottaa maalauksen laajennettua kenttää osana omaa työskentelyä

KKU1106 Taidegrafiikan perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa painetun taiteen perusteet ja historiaa
- osaa puupiirroksen ja metalligrafiikan perusteet
- osaa käsitellä tekniikoissa käytettäviä materiaaleja
- tuntee ammattisanastoa ja on selvillä taidegrafiikan ilmaisukeinoista
- osaa työskennellä pajalla itsenäisesti ja turvallisesti.
Perusopinnot ovat pohja taidegrafiikan syventäville ammattiopinnoille.

KKU1107 Valokuvauksen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii käyttämään ammattimaisia valokuvausvälineitä sekä työskentelemään digitaalisessa
kuvankäsittely-ympäristössä
- oppii kuvallista ajattelua ja valokuvataiteen ilmaisumahdollisuuksia

KKU1108 Videon perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa perusteita liikkuvasta kuvasta ja äänestä digitaalisessa muodossa
- osaa käyttää työskentelyyn liittyviä teknisiä laitteita työturvallisesti
- osaa elokuvallisen kerronan perusteita
- osaa suhteuttaa videon osaksi nykytaidetta
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KKU1109 Korutaiteen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tunnistaa korutaiteen historian perusteita ja ilmiöitä
- osaa suhteuttaa korutaiteen osaksi nykytaidetta
- osaa pajatyöskentelyn perusteet
- osaa hyödyntää korutaiteen perusteita omassa ilmaisussaan
- osaa teemallisen työskentelyn itsenäisesti sekä ryhmässä

KKU1110 Kuvanveiston perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvanveiston perusteita
- osaa tunnistaa kuvanveistoon liittyviä työskentelytapoja
- ymmärtää kuvanveiston osana nykytaiteen kenttää
- hallitsee turvalliset työskentelytavat

KKU1111 Anatominen piirustus: 5 op
Osaamistavoitteet
- ymmärtää ihmisen anatomiaa ja osaa anatomisen piirtämisen perusteet

KKU1112 Ympäristötaide: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii ympäristötaiteen historiaa, kehitystä ja nykykäytänteitä
- oppii käyttäytymään ja analysoimaan julkista tilaa ottamalla huomioon havainnolliset, haptiset,
tuntoaistilliset, historialliset, sosiaaliset ja luonnon olosuhteet, jotka ovat muokanneet kyseisen
paikan tai tilan, ja oppia sitten kehittämään kyseistä tilaa.
- oppii kehittämään ja toteuttamaan taideprojektin olemassa olevaan julkiseen tilaan.

KUVA19-1009 TAITEEN ARVIOINTI JA ANALYSOINTIOSAAMINEN: 14 op
KKU0824 Yleinen taidehistoria: 2 op
Osaamistavoitteet
Taiteen arviointi ja analysointiosaaminenTavoite:Opiskelijatuntee kuvataiteen diskursseja,
taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaatuntee taidekenttääosaa kuvailla, kertoa ja analysoida
taiteellista työskentelyä ja tuotantoaosaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan
suhteessa taidekenttäänosaa kontekstualisoida omaa ja muiden taiteellista työtä kuvataiteen
viitekehyksessä
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KKU0826 Suomen taidehistoria: 2 op
Osaamistavoitteet
Taiteen arviointi ja analysointiosaaminenTavoite:Opiskelijatuntee kuvataiteen diskursseja,
taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaatuntee taidekenttääosaa kuvailla, kertoa ja analysoida
taiteellista työskentelyä ja tuotantoaosaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan
suhteessa taidekenttäänosaa kontekstualisoida omaa ja muiden taiteellista työtä kuvataiteen
viitekehyksessä

KKU0946 Nykytaide: 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa
- tuntee taidekenttää
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan suhteessa taidekenttään
- osaa kontekstualisoida omaa ja muiden taiteellista työtä kuvataiteen viitekehyksessä.

KKU1016 Johdatus estetiikkaan: 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
-osaa perustiedot taiteen ja esteettisen arvon peruskysymyksistä ja -vastauksista
- oppii teoreettista tekstin lukemista ja kirjoittamista

KKU1113 Lue, analysoi, kirjoita 1: 2 op
Osaamistavoitteet
Taiteen arviointi ja analysointiosaaminenTavoite:Opiskelijatuntee kuvataiteen diskursseja,
taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaatuntee taidekenttääosaa kuvailla, kertoa ja analysoida
taiteellista työskentelyä ja tuotantoaosaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan
suhteessa taidekenttäänosaa kontekstualisoida omaa ja muiden taiteellista työtä kuvataiteen
viitekehyksessä

KKU1114 Lue, analysoi, kirjoita 2: 2 op
Osaamistavoitteet
.

KUVA19-1010 TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN: 13 op
KKU0943 Taiteilija ja yhteiskunta: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
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-tunnistaa taiteilijan toimintaympäristöön kuuluvia toimijoita yhteiskunnassa
-ymmärtää taiteen rahoittamiseen liittyviä perusperiaatteita
-osaa arvioida taiteilijan työelämään liittyviä konteksteja ja haasteita

KKU0940 Ammattina taiteilija: 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelijaosaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita

KKU1115 Teoskuvaus 1: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvata omia teoksiin
- osaa toimia studio-olosuhteissa
- osaa dokumentoida omia teoksiaan erikoisolosuhteissa
- oppii käyttämään dokumentaatioita teostensa esittelyvälineenä

KKU1116 Teoskuvaus 2: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvata omia teoksia ja näyttelykokonaisuuksia
- osaa toimia monenlaisissa kuvaus- ja valo-olosuhteissa
- osaa hallita erilaisia kuvausdokumentointi välineitä

KKU1117 Portfolio 1: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tehdä oman portfolion liittyen opintojaksoihin ja taiteelliseen työskentelyyn
- osaa tehdä portfolion sekä tulostettuna että sähköisenä eri formaatteihin ja alustalle hyödyntäen
kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmaa sekä valitsemaansa sosiaalisen median tai muuta digitaalista
työkalua

KKU1118 Portfolio 2: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa systemaattisesti dokumentoida omaa taiteellista tuotantoaan
- osaa suunnitella ammattimaista portfolioita ja täydentää sitä itsenäisesti muun opiskelun ohessa
- osaa ilmaista taiteellisten projektien sisältöä kuvallisesti ja kirjallisesti

KKU1119 Portfolio 3: 1 op
Osaamistavoitteet
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Opiskelija
- osaa valmistaa laadukkaan esittelyportfolion.
- osaa ilmaista ammattimaisesti teosten mittakaavoja, materiaaleja sekä teosten eri teknisiä
toteutuksia.
- osaa esitellä omaa tuotantoaan sekä kirjallisesti että kuvallisesti

KKU1073 Kotisivut: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tehdä omaa tuotantoaan esittelevät kotisivut

KUVA19-1002 AMMATTIOPINNOT: 50 op
KUVA19-1011 TAITEELLINEN TYÖSKENTELY: 50 op
KKU1120 Taiteellinen työskentely 1: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1121 Taiteellinen työskentely 2: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
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II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1122 Taiteellinen työskentely 3: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää
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KKU1123 Taiteellinen työskentely 4: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1124 Taiteellinen työskentely 5: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
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- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1125 Taiteellinen työskentely 6: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1126 Taiteellinen työskentely 7: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
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- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1127 Taiteellinen työskentely 8: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1128 Taiteellinen työskentely 9: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
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- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KKU1129 Taiteellinen työskentely 10: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista
työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.
III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan
opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää

KUVA19-1003 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT: 40 op
KUVA19-1012 TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT: 40 op
KKU1130 Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
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Opiskelija
- osaa usealla laatalla tapahtuvan väripainamisen perusteet syväpainossa
- ymmärtää vedossarjan ja ainutkertaisen vedoksen luonteen
- osaa painaa yhtenäisen vedossarjan ja versioida sarjaa värillisesti
- osaa syväpainon kohdistamistavat ja vedosmerkinnät
- ymmärtää monotypian mahdollisuudet ainutkertaisten vedosten tekemisessä
- osaa työskennellä menetelmien parissa itsenäisesti ja turvallisesti
- tuntee tekniikoissa käytettävät välineet ja osaa huoltaa niitä
- tuntee menetelmien historiaa ja osaa reflektoida historiaa suhteessa omaan ilmaisuun

AM00CB86 Taidegrafiikan tilallisuus ja koko: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa taidegrafiikan kokoon liittyviä näkökulmia sekä historian että nykypäivän näkökulmista
- osaa arvioida iso kokoisten vedosten tekemiseen liittyviä erityiskysymyksiä
- osaa suunnitella teoksen tilaan ja huomioida tilan vaatimukset
- osaa suunnitella työskentelyään ja aikatauluttaa sitä
- osaa käyttää teoksen suunnitteluun ja tekemiseen sopivia menetelmiä
- kykenee pohtimaan teoksen esillepanoon liittyviä haasteita
- osaa tehdä yhteistyötä toisten kanssa

KKU1132 Monipuolinen serigrafia: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
-osaa serigrafian perusteet ja tunnistaa tekniikan mahdollisuudet taiteen tekemisessä
-osaa tehdä teoksia itsenäisesti serigrafian perusmenetelmillä

KKU1133 Taidegrafiikan erikoiskurssi: 5 op
Osaamistavoitteet
.

KKU1134 Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa omassa työssään hyödyntää värin ominaisuuksia maalauksen tilailluusion luomisessa
- osaa sisällön luomisen keinoja taiteellisen prosessinsa osana
- osaa työturvallisuuden merkityksen oman ja ympäröivän yhteisön osalta

KKU1135 Maalaus, Perspektiivejä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa hahmottaa tilailluusion ja perspektiivityökalujen vaikutusta katsojan ja illusorisen maalauksen
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suhteeseen
- osaa maalauksen tilailluusion syntymisen lainalaisuuksia
- osaa toteuttaa teoksia edistyneitä perspektiivityökaluja hyödyntäen

KKU1136 Koru ja maalaus, Väri ja Keho: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa hyödyntää eri taiteen alojen tekniikoita ja näkemyksiä omassa työssään
- osaa syvällisesti värin merkityksien muodostumista nykytaiteen luennassa
- osaa toteuttaa edistyneesti teoksia valitsemillaan tekotavoilla
- osaa työskennellä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
- osaa suunnitella ja toteuttaa omia projekteja yksin tai yhdessä muiden kanssa
- osaa arvioida omaa työtään sekä muiden töitä
- osaa ammattikäytänteet ja termit hyvin
- osaa ammattisanaston hyvin ja osaa keskustella tasavertaisesti kuvataiteen ammattilaisten kanssa.

KKU1137 Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kartoittaa maalauksen käsitteellisiä ulottuvuuksia
- osaa hahmottaa taiteellisen työskentelyn suhdetta kielelliseen ajatteluun ja kartoittaa teoksen
suhdetta muihin medioihin (intermediaalisuus), esimerkiksi valokuvaan, liikkuvaan kuvaan ja tekstiin
ja muihin teoksiin, taidehistorian arkistoihin sekä muuhun nykytaiteeseen (intertekstuaalisuus).
- osaa nykymaalausten luentaa: miten teokseni aukeavat muille, miten ne koetaan ja millaista
ajattelua ne herättelevät.

KKU1138 Valokuvataide ilmaisuvälineenä: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa työstää taiteellisia prosesseja ja kehittää henkilökohtaista ilmaisua valokuvataiteen keinoin
- osaa valokuvauksen perustekniikoita sekä syventää kuvallista ajattelua
- osaa analysoida omaa ja muiden taiteellista työskentelyä sekä suullisesti että kirjallisesti

KKU1139 Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa analysoida henkilökohtaista tuotantoaan
- osaa käyttää kuvataiteen kokeilevaa ilmaisua sekä suhteuttaa valokuvaus osaksi nykytaidetta
- osaa ottaa haltuunsa erilaisia valokuvataiteen menetelmiä ja teknisiä mahdollisuuksia

KKU1140 Valokuvaus, Studiokuvaus: 5 op
Osaamistavoitteet
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Opiskelija
- osaa työskennellä studiossa
- osaa suunnittella ja ideoida kuvausaiheita
- oppii hallitsemaan studiokuvausvälineitä ja valaisemaan kuvauskohteita
- osaa toimia ammattimaisesti ja työturvallisesti studiossa

KKU1141 Kuvanveisto, savesta: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää saven monipuolisuutta kuvanveiston materiaalina
- osaa saven käyttöä taiteellisen ilmaisun välineenä
- osaa käyttää savea mallityöskentelyssä
- hallitsee turvalliset työskentelytavat

KKU1142 Kuvanveisto, muotit ja valut: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa valmistaa kuvanveistoon liittyviä muotteja eri materiaaleista ja tehdä niihin valuja eri
materiaaleista
- hallitsee turvalliset työskentelytavat

KKU1143 Kuvanveisto, puusta: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää puun rakennetta
- osaa käyttää erilaisia puulajeja veistoksen valmistamisessa
- osaa käyttää puuta omassa luovassa työskentelyssään
- hallitsee turvalliset työskentelytavat

KKU1144 Kuvanveisto, mittakaava: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa työskennellä veistoksen ja/tai veistosryhmien kanssa erilaisissa tiloissa, kuten
ateljeessa/galleriassa, maisemassa/luonnossa tai rakennetussa ympäristössä.

KKU1145 Käsitteellinen korutaide: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa suhteuttaa korutaiteen osaksi nykytaidetta
- osaa ilmaista itseään korutaiteen keinoin
- osaa kokeilujen kautta suunnata kohti omaa toteutustapaa
- osaa etsiä tietoa alasta ja suhteuttaa sitä omaan tekemiseen
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- osaa perusteita korutaiteen historiasta ja ilmiöistä
- osaa teemallisen työskentelyn itsenäisesti sekä ryhmässä

KKU1146 Korutaide, piensarja: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää sekä perinteisiä että uusia korutaiteen menetelmiä ja teknisiä ilmaisuvälineitä
piensarjan valmistuksessa
- osaa perusteita erilaisista tekniikoista ja materiaaleista
- osaa ottaa toistamisen ja varioimisen osaksi työskentelyprosessia
- osaa pajatyöskentelyn perusteet työturvallisuuden huomioiden
- osaa arvioida ja valita sopivan materiaalin ja tekniikan kuhunkin teokseen
- osaa teoksen valmistamisen prosessin kokonaisvaltaisesti

KKU1147 Koru, monipuolinen kivi: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa työstää kiveä eri tekniikoilla
- osaa tunnistaa eri kivilajeja ja niiden erityispiirteitä
- osaa kiventyöstölaitteiden työturvallisuuden ja koneiden perushuollon
- osaa käyttää kiveä oman ilmaisun osana
- osaa teemallisen työskentelyn itsenäisesti sekä ryhmässä

KKU1148 Designing art works for public spaces: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa tehdä laadukkaita ehdotuksia ja esityksiä taidekilpailuihin
- ymmärtää kilpailun tavoitteet, lähtökohdat, mahdolliset rajoitteet, kustannusarvion ja
materiaalienmerkitykset
- oppii analysoimaan julkista taidetta eri näkökulmista kuten historiallisesta ympäristöstä,
sosiaalisista käytöistä, fysikaalisista, haptisista, aistielementteistä, jotka ympäröivät ja muotoilevat
paikkaa
- osaa hyödyntää kaupunkisuunnittelun tuloksia omassa suunnittelutyössä
- oppii alalla työskenteleviä taiteilijoita ja heidän lähestymistapaa julkiseen tilaan

KKU1149 Taide ja teknologia 1: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa soveltaa uusia tekniikoita kuvataiteellisessa työskentelyssä

KKU1150 Taide ja teknologia 2: 5 op
Osaamistavoitteet
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Opiskelija
- osaa soveltaa ja käyttää uusia tekniikoita kuvataiteellisessa työskentelyssä

KKU1151 Taide ja hyvinvointi: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toimia yhteistyössä taiteilijana hyvinvoinnin ja terveysalan toimijoiden kanssa
- ymmärtää taiteen merkityksen hyvinvointiin ja terveyteen

KUVA19-1004 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT: 15 op
KUVA19-1005 HARJOITTELU: 30 op
KUVAHARJ1 Harjoittelu 1: 5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVAHARJ2 Harjoittelu 2: 5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVAHARJ3 Harjoittelu 3: 5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVAHARJ4 Harjoittelu 4: 5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVAHARJ5 Harjoittelu 5: 5 op
Osaamistavoitteet
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Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVAHARJ6 Harjoittelu 6: 5 op
Osaamistavoitteet
Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on
perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

KUVA19-1006 OPINNÄYTETYÖ: 15 op
AO00BU53 Opinnäytetyön suunnittelu: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

AO00BU54 Opinnäytetyön toteutus: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

AO00BU55 Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- esittää opinnäytetyönsä tulokset tai tuotoksen
- raportoida opinnäytetyönsä kirjallisesti LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeen mukaisesti
- osaa kirjoittaa kypsyysnäytteen.
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