SUOSITUS

KUVATAITEEN OPISKELIJAKOHTAINEN MATERIAALIMÄÄRÄRAHA JA OPETUKSEN VAATIMA VARUSTELUTASO
NUORTEN LUKIO-KOULUTUKSESSA
Lukiokoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat on otettu lukioissa käyttöön
viimeistään syksyllä 2021. Lukiokoulutus on myös muuttunut opiskelijoille
maksuttomaksi.
Eri puolilla Suomea opiskelevilla lukio-opiskelijoilla tulee olla tasavertaiset
mahdollisuudet saada riittävän monipuolista ja opetussuunnitelman tavoitteet
täyttävää, laadukasta kuvataiteen opetusta. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia
siitä, että lukion kuvataideopetuksessa on käytettävissä asianmukaiset materiaalit ja
välineet, kuten kaikissa muissa lukion oppiaineissa.
Opetuksen järjestäjän tulee kuunnella kaikissa oppiainetta koskevissa hankinnoissa
oppiaineen asiantuntijaa eli koulun kuvataideopettajaa. Kelpoinen kuvataideopettaja
tietää parhaiten millaisia tehtäviä hänen tulee teettää, ja mitä välineitä, laitteita,
ohjelmistoja, materiaaleja jne. hän tarvitsee opetuksen toteuttamiseksi.

Lukiokoulutuksen kuvataiteen toteuttamiseksi Kuvataideopettajat KUVIS antaa
opetuksen järjestäjille seuraavan suosituksen ja perustelut:
•

Lukiokohtaiseen kuvataiteen kokonaisbudjettiin vaikuttaa lukion opiskelijamäärä,
perusvarustetaso sekä -välineistö. Oppimateriaalit, sovellukset, ohjelmat, laitteet,
kalusteet yms. eivät kuulu kuvataiteen materiaalimäärärahoihin, ns. kuluviin
taidetarvikkeisiin

Kuluvat taidetarvikkeet 6,00 - 10,00 € per opiskelija per opintojakso

●

●

Lukion on taattava mahdollisuus siihen, että opiskelija pystyy kuvataiteen
opintojaksoilla käyttämään erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja lähestymistapoja. .
Tarkoituksenmukaista materiaalien käyttöä on myös se, että opiskelijat voivat tehdä
opetussuunnitelman hengen mukaisia valintoja myös materiaalien suhteen.
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Opintojaksoittain vähimmäisvaatimuksena ovat seuraavat välineet:
●

KU1 Perusvälineistö: hyvälaatuiset piirtimet, tarkoituksenmukaiset paperit,
vesiväri/guassi, digitaalisen kuvan tuottamismahdollisuus (ohjelmistot)
➢ 6,00 -10,00 € / opiskelija

●

KU2 Rakentelu: liima/kuumaliima, kapalevy/kartonki/pahvi, puutikut, rautalangat
ym. kolmiulotteiseen työskentelyyn soveltuvat materiaalit
➢ 6,00 -10,00 € / opiskelija

●

KU3 Digitaalinen työskentely painottuu, mutta on tarjottava myös muita
materiaaleja. Edellyttää digitaaliseen työskentelyyn soveltuvia, suorituskykyisiä
laitteistoja ja ohjelmistoja.

●

KU4 Syventää kuvailmaisun taitoja, joten tarjolla oltava myös monipuolinen
materiaali- ja välinevaranto opiskelijan käytössä
➢ 10,00 € / opiskelija

●

LUKIOKOHTAISET syventävien opintojaksojen kustannukset arvioidaan erikseen ja
niiden oltava opiskelijalle maksuttomia

●

Kuvataiteen LUKIODIPLOMIN tekemisen tulee olla opiskelijalle maksutonta
➢ Lukuvuosikohtainen budjetti, jossa käytetään myös opettajan harkintaa

Kuvataideluokan hyvään varustelutasoon kuuluvat vähintään seuraavat välineet ja
varustelut:
●
●
●
●
●
●
●

Laadukkaat piirtimet kuten piirustuslyijykynät, öljy-/jauhepastelliliidut, puuvärit,
rajaukseen soveltuvat tussit
Laadukkaat siveltimet, vesivärit/puolipeitevärit ja niihin soveltuvat paperit.
Asianmukaiset paperit ja alustat
Koho- tai syväpainografiikan välineistö (painovärejä, teloja, vedostuspaperia, prässi)
Keramiikkauuni, savet ja lasitteet, saven työstövälineet, tai mahdollisuus muuhun
kolmiuloitteiseen työskentelyyn
Digitaaliseen työskentelyyn soveltuvat, suorituskykyiset laitteistot ja ohjelmistot
Järjestelmäkamerat
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