
 

 

 
 

 
Aikuisten käsityön taiteen perusopintojen syventävät opinnot 
Taito käsityö- ja muotoilukoulussa 
 
 
Taitojen karttuessa kyky omaan ilmaisuun kehittyy ja syventyy. Pitkäjänteisessä käsityöprosessissa 

kannustetaan oman luovuuden ja kekseliäisyyden esiintuomiseen.  Oman identiteetin ja yksilöllisen ilmaisun 

vahvistuminen kannustavassa ilmapiirissä on keskeistä.  

 

Syventäviin opintoihin voi siirtyä perusopintojen suorittamisen jälkeen tai muulla tavoin hankittujen 

vastaavien tietojen ja taitojen perusteella. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia (19 opintopistettä). 

Oppilaiden vuosittaiset tuntimäärät ovat 100 lähiopetusta, 80 oh ohjattua itsenäistä työskentelyä ja 

projekteja. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään päättötyö ja kootaan portfolio. 

 

OPINTOJEN KESTO 

Etelä-Suomen Taito käsityö- ja muotoilukoulun aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot ovat 

laajuudeltaan 500 laskennallista tuntia (= 19 opintopistettä). Syventävät opinnot kestävät 2,5 vuotta. 

Opinnot jakautuvat 5:een lukukauden mittaiseen jaksoon, jotka ovat laajuudeltaan 100 oh, viimeinen 

lukukausi painottuu itsenäisesti toteutettava päättötyön ja dokumentaatioon. Opiskelu vaatii sitoutumista 2-

6 tunnin viikoittaiseen itsenäiseen työskentelyyn.  

 

1. vuosi syyslukukausi 2023 100 oh 50 oh kontaktiopetusta 

 
 

  50 oh itsenäistä työskentelyä 
 

    

2. vuosi kevätlukukausi 2024 100 oh 50 oh kontaktiopetusta 

 
   50 oh itsenäistä työskentelyä 

     

 syyslukukausi 2024 100 oh 50 oh kontaktiopetusta 

 
 

  50 oh itsenäistä työskentelyä 
 

    

3. vuosi kevätlukukausi   2025 100 oh 50 oh kontaktiopetusta 

 
   50 oh itsenäistä työskentelyä 

 syyslukukausi 2025 100 oh 40 oh kontaktiopetusta 

       
60 oh itsenäistä työskentelyä (päättötyö ja 

dokumentaatio) 

 Opinnot yhteensä 500 oh  
 

 

 

 



 

 

 

 

OPINTOJEN RAKENNE 

Opintojen rakenne muodostuu siten, että noin kerran kuukaudessa on pe-la opetusta 4 + 6 oh ja 

viikonloppujen välissä on 1-2 maanantaita tai jokin muu päivä 4 oh, jolloin on lähiopetusta. Illat on 

tarkoitettu orientaatioihin ja infoihin. Varsinainen työskentely tapahtuu viikonloppujen tapaamisissa. 

Opetuspaikkana on Taitokeskus Hiekkaharju Vantaalla tai muu erikseen sovittu opetuspiste. 

 

TAVOITTEET 

Etelä-Suomen Taito käsityö- ja muotoilukoulun aikuisten opetuksessa noudatetaan käsityön laajan 

oppimäärän opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen 

tavoitteena on oman ilmaisutavan, muotoiluajattelun ja taiteellisen työskentelyn kehittäminen. Opetuksessa 

otetaan huomioon aikuisen oppijan motivoituneisuus, omatoimisuus ja aiempi osaaminen. Päämääränä on 

oppimisen ilon saavuttaminen tekemisen, vuorovaikutuksen, ponnistelemisen, uuden oivaltamisen sekä 

kyseenalaistavan ja kokeilevan työskentelyn avulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tavoitteista, sisällöistä ja 

laajuuksista. 

 

Tavoitealueet ovat: Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys. 

Opintokokonaisuudet sekä jaksot suunnitellaan sisältö- ja tavoitealueiden pohjalta. Aikuisten opinnot 

sisältävät runsaasti itsenäistä työskentelyä etenkin syventävässä vaiheessa. 

  

Aikuisten opetuksessa korostuvat heidän kiinnostuksensa kohteet käsityön eri osa-alueilla sekä heidän 

aiemmat opintonsa käsityön tai kuvataiteen alueilla. Opinnoissa painotusalueita ovat esteettinen, visuaalinen 

ja kulttuurinen osaaminen, perinteen taitaminen, käsityöilmaisun kehittäminen sekä käsityöllisten 

tekniikoiden ja materiaalien hallinta ja käden taidot 

 

KÄSITYÖN PERUSOPETUKSEN SYVENTÄVIEN OPINTOJEN SISÄLLÖT 

Opintokokonaisuudet rakentuvat sisältöalueista sekä vuositasolla suunniteltavista opintojaksoista. 

Opintojaksojen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ilmiöt, joita lähestytään oppilaiden 

henkilökohtaisten kokemusten kautta kohti yleisempiä käsityön ilmiöitä. Oppilas syventää kykyään 

hahmottaa, ymmärtää ja sanallistaa muotokieltä, elinympäristön monimuotoisuutta sekä ympäristön 

kulttuuriarvoja. 

 

Opintokokonaisuuksia ovat: Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristöt, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja 

luonnon ympäristöt. 

 Opintokokonaisuuksien sisältöalueita tarkastellaan seuraavista näkökulmista: 

●    Pukeutuminen: identiteetin muotoutuminen ja yhteisöön kuuluminen,   

       vaatetusteknologia, muoti-ilmiöt, fysiologia ja eri kulttuurit 

●    Esine- ja tekstiiliympäristöt: asuminen, toiminnallisuus, teknologia, muotoilu, muoti-ilmiöt ja 

eri kulttuurit 

●    Palveluympäristöt: hyvinvointi, kokemuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja yrittäjyys 

●    Rakennetut ja luonnonympäristöt: osallisuus, yhteisöllisyys, hyvinvointi ja ihmisten 

viihtyvyys 

  



 

 

Lisäksi kaikkia keskeisiä sisältöjä pohditaan myös esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden näkökulmasta. 

 

Oppilas suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä tuotteita, joiden tekemisessä yhdistyvät tiedolliset, taidolliset, 

elämykselliset ja sosiaaliset tekijät. Oppilas osaa tehdä kulutuspäätöksiä ja ympäristöä koskevia ratkaisuja 

muotoilun näkökulmasta; esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti. Hän ymmärtää, että yhteiskunnassa käsityö 

ilmenee tekoina, tuotteina ja teoksina. Hän osaa tarkastella käsityötä ammatillisena toimintana, 

taitoteknologiana, kulttuurina ja kulttuuriperintönä sekä taiteena ja harrastuksena. 

  

Käsityön syventävissä opinnoissa laaditaan itsenäisesti käsityön taiteen perusopintojen laajan oppimäärän 

mukainen lopputyö, joka sisältää teoksen, dokumentaation työskentelyprosessista ja siihen liittyvän 

itsearvioinnin. Lopputyön voi tehdä joko syventävien opintojen lopuksi tai se voi koostua usean 

eri opintokokonaisuuden töistä opintojen kuluessa. 

  

ALUSTAVAT OPINTOJAKSOT (vahvistuvat opintojen aikana) 

Suunnittelu- ja luonnostelu   
Korusuunnittelu ja valmistus  
Pukeutuminen - vaatteen uusi elämä 

Rakennetut ja luonnon ympäristö projekti 

Palveluympäristö kokonaisuus  
Tuotevalokuvaus   
Lopputyö    
Dokumentaatio   
Näyttelynsuunnittelu ja rakentaminen 

 

ARVIOINTI 

Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan oppilaan oppimistavoitteiden asettamista sekä reflektoinnin, 

itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä. Arvioinnilla ohjataan oppilaan osaamisen 

kehittymistä hänen syventävien opintojensa laajentumisen tai painottumisen mukaisesti. 

  

Lopputyössä arvioidaan laaja-alaisesti oppilaan kasvua käsityön tekijäksi, ilmaisu- ja käsityötaitojen 

kehittymistä ja opitun soveltamiskykyä. Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen 

asettamat tavoitteet ja hänen syventävien opintojensa suuntautuminen. Syventävistä opinnoistaan ja 

syventävien opintojen lopputyöstä oppilas saa kirjallisen kuvauksen osaamisestaan. Lopputyön arvioitsijoita 

tulee olla vähintään kaksi. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko käsityön taiteen 

perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. 

 

OPPILAAKSI HAKU 

Ryhmään valitaan 14 oppilasta. Syventäviin opintoihin haetaan motivaatiokirjeellä, jossa hakija kertoo 

taustastaan, aikaisemmista opinnoista, osaamisestaan, motivaatiosta ja tavoitteistaan syventävissä opinnoissa. 

Motivaatiokirje on maksimissaan yhden A4 sivun mittainen, jossa kerrot taustastasi, taidoistasi ja 

motivaatiostasi suorittaa opinnot. 

Motivaatiokirjeessä tulee sisältää seuraavat kohdat: hakijan nimi, aikaisemmat opinnot sekä valmistumisaika 

ja paikka, oman harrastuneisuuden esittely, oma motivoituneisuutesi syventävien opintojen suorittamiseen: 

miksi haluat suorittaa taiteen perusopetuksen syventävät opinnot ja miten toivoisit kehittyväsi niiden aikana. 



 

 

Kerro motivaatiostasi omin sanoin sekä mahdollisista tulevaisuudensuunnitelmistasi.  

 

Laita motivaatiokirje sähköpostin erillisenä liitteenä seuraaviin osoitteisiin: kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi 

ja hiekkaharju@taitoetelasuomi.fi. 

 

VALINTAKRITEERIT 

Syventäviin opintoihin valittavien opiskelijoiden tulee olla suorittanut hyväksyttävästi käsityön taiteen 

perusopinnot tai hallita perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot osoittamalla osaamisensa muualla hankitun 

opiskelun todistuksella tai portfoliolla. Valittavalta opiskelijalta on vastaanotettu motivaatiokirje määräaikaan 

mennessä. Seuraavat valintakriteerit pohjautuvat perusopintojen sisältöihin: 

 

Hakija  

- osaa hyödyntää suunnittelun, sommittelun ja väriopin perusasioita työskentelyssään 

- osaa käyttää materiaaleja perustellusti eri tarkoituksiin 

- hallitsee muutamia käsityötekniikoita ja osaa soveltaa näitä taitoja tuotteen valmistamiseen 

- hahmottaa käsityön suunnittelu ja valmistusprosessin 

- pyrkii luoviin ja omaperäisiin ratkaisuihin töissään 

- osaa arvioida työskentelyään ja tuotetta 

- osaa dokumentaation avulla kertoa omasta käsityöosaamisestaan 

Lisäksi valintaan vaikuttavat oppilaan motivoituneisuus ja halu sitoutua opintoihin. 

 

OPPILASMAKSU 

Syventävien opintojen oppilasmaksu on 180 € / lukukausi. Lisäksi oppilaat maksavat erikseen käyttämistään 

materiaaleista sekä mahdollisista vierailukäynneistä. Oppilaspaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti, kaksi 

viikkoa ennen opintojen alkua. Muussa tapauksessa veloitamme koko lukukausimaksun. 

 

 

LISÄTIETOJA OPINNOISTA 

Lisätietoja opinnoista antavat: 

rehtori Kirsi Juntunen 050-435 4426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi  

vastuuopettaja Tiina Valaranta 050-345 1296, hiekkaharju@taitoetelasuomi.fi  

 

 


