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KUVA21SLPR-1012 Yhteiset opinnot: 15 op
AY00BU47 Ammatillinen kasvu 1: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- suunnitella omaa oppimistaan ja toimia omia opintojaan koskevissa yhteistyötilanteissa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- toimia ryhmän jäsenenä- toimia ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä
- hahmottaa omaa alaa ja sen tulevaisuuden osaamistarpeita- antaa palautetta opetuksesta ja
palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

AY00BU48 Ammatillinen kasvu 2: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa omaa osaamistaan suhteessa tavoitteena olevan uran osaamistarpeisiin
- osaa rakentaa uratoivetta tukevan HOPS-suunnitelman
- osaa monipuolisesti hyödyntää opintotarjontaa ja erilaisia opiskelumahdollisuuksia
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

AY00BU49 Ammatillinen kasvu 3: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa itsensä oppijana ja pystyy kehittämään omia oppimisen valmiuksiaan
- osaa arvioida oman alan innovatiivisia tai vaihtoehtoisia tulevaisuuden osaamistarpeita
- tunnistaa omaa osaamistaan ja sen kehittämistarpeita sekä osaa suunnitella omaa uraa
niitähuomioiden
- hallitsee alansa ammattikäsitteet ja tuo osaamisensa näkyväksi työnhakutilanteissa
- antaa palautetta opetuksesta ja palveluista ja osallistua näin koulutuksen kehittämiseen

A300CJ89 Orientation to Sustainability Thinking: 2 op
Osaamistavoitteet
Tunnistaa ja määritellä kestävyyteen liittyvät keskeiset käsitteet ja viitekehykset. Huomioida
taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöllisten kestävyysteemojen yhtymäkohdat. Ymmärtää ja
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kehittää omaa henkilökohtaista roolia kestävyyden edistämisessä.
Arviointikriteerit
Tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty- hylätty

KE00BT61 English for Work: 4 op
Osaamistavoitteet
The student is able to
- communicate clearly and effectively in different generic and field-specific workplace situations both
orally and in writing
- find, evaluate and use information effectively
- function collaboratively in international working environments.

KR00BU42 Svenska i arbetslivet, muntlig: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- ilmaista ja perustella mielipiteensä
- käyttää oman alansa keskeistä perussanastoa
- kertoa keskeiset asiat koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään
- esitellä oman alansa toimintaympäristöä
- viestiä erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa ruotsin kielellä.
Opiskelija suorittaa julkishallinnon ruotsin kielen suullisen kielitutkinnon.

KR00BU43 Svenska i arbetslivet, skriftlig: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- käyttää oman alansa keskeistä perussanastoa
- kertoa keskeiset asiat koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään
- tuottaa erilaisia opiskeluun ja työelämään liittyviä lyhyitä tekstejä sekä ymmärtää oman alansa
tekstejä
- hankkia tietoa omaan alaan liittyen ruotsin kielellä
- käyttää nettisanakirjoja
Opiskelija suorittaa julkishallinnon ruotsin kielen kirjallisen kielitutkinnon.

KS00BT59 Asiantuntijan viestintätaidot: 4 op
Osaamistavoitteet
Tavoitetaitotaso: C2
Opiskelija osaa
- eritellä ja arvioida viestintäosaamistaan sekä antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta
viestintätaitojensa kehittämisessä
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- toimia tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti työelämän ja oman ammattialansa
viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa (teksti-, esiintymis- ja ryhmäviestintätaidot)
- ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan/vuorovaikutuskumppanin, tilanteen ja alansa
vaatimukset
- viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti
- kehittää suomen kielen ja viestinnän taitojaan osana omaa asiantuntijuuttaan ja ammattitaitoaan
(halu ja motivaatio viestintätaitojen jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen).

KUVA21SLPR-1013 Ammatillinen ydinosaaminen: 135 op
KUVA21SLPR-1014 TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN: 55 op
AM00BV65 Väri ja sommittelu: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- esittää värihavainnon kokonaisvaltaisuuden ja suhteellisuuden kuvallisten harjoitusten avulla
- sanallisesti kuvata värien ja väriyhdistelmien impressiivisen, ekspressiivisen ja symbolisen luonteen
ja soveltaa tätä osaamista kuvallisissa harjoituksissa
- soveltaa luovasti värien vuorovaikutuksen lainalaisuuksia
- keskustella klassisen väriopin teorioista ja niiden sovelluksista taiteessa ja muotoilussa.

AM00CA60 Havainto ja piirustus: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii piirustuksen perusteita, kuten valon ja varjot, arvot ja viivan.
- oppii kollaasin käyttöä perusvälineenä ja ilmaisumuotona
- oppii "merkinnän tekemiseen". Toisin sanoen ei-perinteisten työkalujen ja menetelmien
käyttäminen merkintöjen tekemiseen.
- oppii perusteita teosten esille laittamiseen ja esittelyyn
- oppiin tuntemaan eri taiteilijoiden tuotantoa sekä menneestä että nykytaiteen kentältä

AM00CB85 Digityökalut: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa toimia ammattikorkeakoulun verkkoympäristössä
- osaa kuvankäsittelyn perusteet
- osaa taitto-ohjelman yksinkertaisen peruskäytön
- osaa tehdä yksinkertaisen portfolion sähköisessä muodossa
- osaa tulostaa käytettävissä olevilla tulostimilla

AM00CD94 Piirustuksen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija:
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- osaa piirtämisen perusteita
- osaa ilmaista piirtäen
- oppii anatomisen piirtämisen perusteita
- osaa suhteuttaa piirtämisen osaksi nykytaidetta
- ymmärtää piirtämisen merkityksen taiteen tekemisessä

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

KKU1109 Korutaiteen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
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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

AM00CD83 Kontekstuaalisuus ja paikkasidonnainen taide: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
-oppii eri taidemuodot, jotka on määritelty eri tavoin ympäristötaiteeksi, paikkakohtaiseksi taiteeksi,
julkisissa paikoissa olevaksi taiteeksi, paikkakunnostetuksi ja maataiteeksi.
- oppii perusteita kontekstuaalisen taiteen historiasta, kehityksestä ja tämän päivän käytänteistä
- oppii työkaluilla ja kokemuksella julkisen tilan sitouttamiseen ja analysointiin
- oppii kehittämään taitoja ja tietoisuutta kaikista havainnollisista, haptisista, koskettavista,
historiallisista, sosiaalisista ja luonnonvoimista, jotka ovat muokanneet kyseistä paikkaa tai tilaa.
- oppii kehittämään taitoja ideoiden, kuvien ja todellisten taideteosten kehittämiseksi vastauksena
tarkasteltaviin tiloihin.

KUVA21SLPR-1015 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
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- 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
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.
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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

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
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- 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

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
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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

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
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- 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
- 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.
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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

KUVA21SLPR-1016 Taiteen arviointi- ja analysointiosaaminen: 15 op
AM00BV12 Taiteen historia: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata taiteen historian pääpiirteitä
- kuvata taiteen, visuaalisuuden ja muotoilun yhteyksiä
- arvioida kriittisesti visuaalisen ilmaisun historian eri tulkintoja
- hyödyntää eri aikakausien tyylejä visuaalisessa suunnittelussa ja omassa ilmaisussaan

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

KKU1154 Lue, analysoi, kirjoita 1: 1 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää oman alansa tietolähteitä
- osaa kirjoittaa ammattikorkeakoulun kirjoitusohjeiden muotovaatimusten mukaisesti
- osaa analysointi- ja kirjoittamistaitoja sekä osaa kommentoida kuvataiteen alan ammatillista
keskustelua sekä alalla toimiakseen että opinnäytetyössä tarvittavien tietojen ja taitojen
harjaannuttamiseksi.

KKU1155 Lue, analysoi, kirjoita 2: 1 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää erilaisia tietolähteitä
- osaa kirjoittaa ammattikorkeakoulun kirjoitusohjeiden muotovaatimusten mukaisesti
- osaa kehittää analysointi- ja kirjoittamistaitojaan erityisesti suhteuttaessaan omaa tekemistään ja
sen lähtökohtia nykytaiteen ilmiöihin, taiteeseen, taidemaailmaan tai maailmaan yleensä
- osaa kommentoida kuvataiteen alan ammatillista keskustelua sekä alalla toimiakseen että
opinnäytetyössä tarvittavien tietojen ja taitojen harjaannuttamiseksi.

AM00CA95 Tutkiminen ja kehittäminen opinnäytetyössä: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä niiden käyttömahdollisuuksia opinnäytetyössä

KUVA21SLPR-1017 TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN: 15 op
AM00BV78 Ammattina luova ala: 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa yrittäjyyden osaamisvaatimukset ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan
- tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja arvioida liikeideoita oman alansa liiketoimintaympäristössä
- suunnitella liiketoimintaa, rahoitusmahdollisuuksia ja arvioida toiminnan kannattavuutta
- tunnistaa alan yleisimmät sopimukset, lait ja ammattikäytänteet
- huomioida tekijänoikeuslainsäädännön ja immateriaalioikeudet omassa työssään.

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

AM00CJ99 Portfolio ja dokumentointi 1: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvata omia teoksia ja dokumentoida taiteellista tuotantoaan sekä oppii käyttämään
dokumenttejaan esittelyvälineenä
- oppii esittelemään kuvaportfoliota sekä sähköisessä että tulostetussa muodossa
- oppii digitaalisen kuvankäsittelyn ja ammattimaisten taitto-ohjelmien kautta portfolioiden esittelyä
sosiaalisessa mediassa

AM00CK00 Portfolio ja dokumentointi 2: 4 op
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Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hallitsemaan järjestelmällistä teosten ja näyttelykokonaisuuksien dokumentointia
monenlaisissa kuvausolosuhteissa
- oppii suunnittelemaan ammattimaista portfoliota
- oppii henkilökohtaisten taiteellisten tuotantojen sekä projektien esittelyä sekä kuvallisen ja
kirjallisen osaamisen kautta
- oppii erilaisten sähköisten alustojen käytön taiteellisen tuotannon esittelyssä

AM00CK01 Portfolio ja dokumentointi 3: 2 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hallitsemaan oman taiteellisen tuotannon dokumentointia haastavissa valo-olosuhteissa
ja osaa hyödyntää studion valaisumahdollisuutta.
- hallitsee monipuolisesti keinoja ja dokumentointivälineitä valmistaessaan laadukasta
esittelyportfoliota.
- oppii taiteellisen tuotannon esittelyssä ilmaisemaan selkeästi teosten mittakaavat, materiaalit ja
niiden tekniset toteutukset
- oppii kirjallisen ja kuvallisen esittelyn kautta ilmaisemaan taiteellisen teostuotannon todellisen
luonteen

KUVA21SLPR-1018 Täydentävä osaaminen: 45 op
KUVA21SLPR-1019 TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT: 40 op
KKU1130 Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet: 5 op
Osaamistavoitteet
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
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- 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
Opiskelija
-osaa eri grafiikan erikoiskurssien perusteet ja tunnistaa sen tekniikan mahdollisuudet taiteen
tekemisessä
-osaa tehdä teoksia itsenäisesti grafiikan erikoismenetelmillä

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
suhteeseen
- osaa maalauksen tilailluusion syntymisen lainalaisuuksia
- osaa toteuttaa teoksia edistyneitä perspektiivityökaluja hyödyntäen

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.
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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
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
Sivu 17 / 20

- 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
- 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

KUVA21SLPR-1024 Vapaasti valittavat: 5 op
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KUVA21SLPR-1020 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
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.

KUVA21SLPR-1021 Opinnäytetyö: 15 op
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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.

Sivu 20 / 20

