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OPETUSSUUNNITELMA 

 
Lasten ja nuorten taiteen perusopetus kuvataiteesta, yleinen oppimäärä 

 

1 YLEISTÄ 

 

1.1  Oppilaitoksen toiminta-ajatus 

 
Vanajaveden Opisto järjestää omaehtoista, paikallisesti toteutettavaa yleissivistävää koulutusta, 

joka edistää ihmisen kasvua elinikäisenä oppijana sekä tukee aktiivisutta ja kokonaisvaltaista 

hyvinvointia.  
 

2 TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 
 
2.1 Taiteen perusopetuksen tehtävä 
 
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista 
ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista 
osaamista sekä antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää 
tulevaisuutta taiteen keinoin. Tavoitteena on edistää oppilaan taidesuhteen kehittymistä ja 
tukea elinikäisen taideharrastamisen syntymistä.  
 
Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. 
Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien 
oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Opetus 
perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuksessa 
vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat 
myös oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Oppilaiden identiteetin 
rakentuminen ja kulttuurinen lukutaito kehittyvät niin ikään.  
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2.2 Arvoperusta 
 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet nojaavat seuraavaan arvopohjaan:  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä 
kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja 
ja luovuutta kehittämällä.  
 
Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen 
tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat 
pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen 
perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. 

 
2.3 Oppimiskäsitys 

 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys pohjautuu 
seuraaviin ydinkohtiin: 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Taiteen 
perusopetuksen 

arvoperusta

Ihmisoikeudet

Tasa-arvo

Yhdenvertaisuus

Kulttuurien 
moninaisuuden 
kunnioittaminen

Oppilas on aktiivinen toimija, jonka oppiminen on 
yksilöllistä sekä yhteisöllistä tietojen ja taitojen 
rakentamista, yhteisöllisyyttä vahvistavaa. 

Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden 
suuntaisesti. Samalla harjaantuu itsenäinen 
työskentely sekä kyky toimia muiden kanssa. 
Oppiminen on kaikilla taiteenaloilla kokonaisvaltainen 
ja vuorovaikutteinen prosessi, joka kehittää oppilaan 
tietoja ja taitoja monipuolisesti. 
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2.4 Yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet 
 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on elinikäisen taidesuhteen ja 
kulttuurisen osallisuuden edistäminen. Taiteenalan yleisen oppimäärän opinnot tarjoavat 
innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä taiteesta 
nauttimiseen. Oppilaita kannustetaan pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä 
vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin. Yleisen oppimäärän tavoitteena on 
oppimisen ilon, opiskelumotivaation ja luovan ajattelun edistäminen. Opetuksessa huomioidaan 
oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat ja heitä kannustetaan valitsemaan 
itselleen merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta. 
 
Yleisen oppimäärän opinnoissa oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat taiteenalansa 
ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee oppilaiden ajattelun taitojen ja monilukutaidon 
kehittymistä myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä. Oppilaita kannustetaan 
tutustumaan taiteenalaan historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
 

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
3.1 Oppimisympäristöt 

 
Hyvä oppimisympäristö on ilmapiiriltään avoin, myönteinen ja oppilasta rohkaiseva. Oppilaalla 
tulee olla mahdollisuus asettaa omia tavoitteita, ja häntä tulee kannustaa työskentelemään 
itsenäisesti ja toisten kanssa. Oppilasta tuetaan löytämään sopivia työtapoja sekä kehittämään 
taitoja tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen opiskeluun. 
 
Tilojen, työvälineiden ja materiaalien, sekä tieto -ja viestintäteknologian asianmukainen käyttö 
mahdollistavat opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opiskelun. Kuvataiteen 

Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta 
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 
kehittämään omaa osaamista. Eri aistien käyttö ja 
kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia. Myös 
monipuolisen, myönteisen sekä realistisen palautteen 
antaminen ja saaminen ovat tärkeää oppimisen 
kannalta. 

 
 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan ja omia 
tapojaan oppia. Harjoittelu ja harjoittelemaan 
oppiminen on tärkeää taitojen kehittymisen kannalta. 
Rohkaiseva ja kannustava ohjaus vahvistaa oppilaan 
luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa.  
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työmenetelmien asettamat vaatimukset tulee huomioida oppimisympäristössä. Hyvä 
oppimisympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen.  

 
Oppimisympäristössä on otettava huomioon, että taiteellinen työskentely on pitkäjänteistä ja 
taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen ja vaatii aikaa. Oppiminen perustuu tekemällä 
oppimiseen, suunnitelmallisuuteen sekä kykyyn arvioida omaa oppimista. Opetuksessa 
painottuvat yhdessä opiskelu ja oppiminen.  
 

3.2 Paikallisuus 
 
Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden 
tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja. 
Opetuksessa otetaan huomioon paikallinen historia johdettuna nykyhetkeen ja luodaan yhteys 
menneen, nykyisyyden ja tulevaisuuden taiteelle paikallisella tasolla.  

 
3.3 Toimintakulttuuri 
 

Taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen toimintakulttuuriin 

vaikuttavat toimintaa ohjaavien normien tulkinta, vakiintuneet 

työskentelykäytänteet sekä työyhteisön ajattelu- ja toimintatavat. 

Yhteinen toimintakulttuuri edistää taiteen perusopetuksen 

tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen 

toteuttamista. Toimintakulttuuri näkyy kaikessa toiminnassa ja se 

vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen 

laadusta. Taiteen perusopetuksessa on tavoitteena luoda 

oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, 

mikä edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta.  

 

Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta 

ja kaikkien ottamisesta mukaan toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään 

myös oppiminen epäonnistumisten kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon 

kestävä elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus.  

 

Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen 

kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen. 

Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen 

kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen sekä 

opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Avointa ja 

rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä että huoltajien ja 

muiden tahojen kanssa tehtävässä kanssakäymisessä. 
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4 OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE  

4.1 Opintojen laajuus 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
laskennallinen laajuus on 500 tuntia, 
josta yhteisten opintojen laskennallinen laajuus on 300 
tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia.  
Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.  
 
Yhteisiä opintoja edeltävän varhaisiän kasvatuksen laajuudesta päättää koulutuksen järjestäjä. 
Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan 
oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Yleisen oppimäärän mukaista taiteen 
perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, 
aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. 

 
4.2 Opintojen rakenne 

 
Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat yhteisistä eli perusopinnoista ja 
teemaopinnoista sekä mahdollisesta varhaisiän kasvatuksesta. Yleisen oppimäärän yhteisten 
opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Teemaopintojen 
tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen.  
 

 

OPINNOT IKÄ RYHMÄKOKO OPETUSTUNNIT 
VUODESSA 

Varhaisiän opetus 5-6 -vuotiaat 8-10 62h 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ    

Yhteiset eli 
perusopinnot 341h 

7-11 -vuotiaat 8-12 62h (P1-P4) 
93h (P5) 

teemaopinnot 186h 
14h itsenäistä 
työskentelyä 

12-13 -vuotiaat 8-12 93h 

 
 
 

5 OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN 

Mikäli opiskelija ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi 

kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita 

voidaan yksilöllistää vastaamaan opiskelijan edellytyksiä. Tällöin opiskelijalle laaditaan 

henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, 

opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja 

arviointimenettely. 
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6 OPPIMISEN ARVIOINTI  

6.1 Arvioinnin tehtävä  
 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan 

oppimista, tukea hänen edistymistään 

opinnoissa ja kehittää hänen edellytyksiään 

itsearviointiin. Palautteella ohjataan 

oppilasta omien tavoitteiden suuntaiseen 

opiskeluun sekä oman oppimisprosessin 

ymmärtämiseen. Oppilaan työskentelyä 

arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on 

oppimiseen kannustavaa, 

oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 

 

6.2 Arviointi opintojen aikana 
 

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. 

Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää oppilaiden 

osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja 

vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan havainnoimaan omaa ja yhteistä 

työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta.  

Arviointi perustuu opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Arviointi ei perustu opiskelijoiden 

arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen 

annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista opintokokonaisuuksista 

lukukausitiedotteissa.  

 

6.3 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 
 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 

aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja 

tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin oppilaan opinnoista 

tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan opintokokonaisuuden 

tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen 

osaamisen tunnustamisessa ja opintojen hyväksilukemisessa menetellään, kuten edellä on 

kuvattu. 

 

 
 



9 
 

6.4 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 
 

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, 

kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot. 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus 

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen tulee sisältää seuraavat 

asiat: 

• todistuksen nimi 

• koulutuksen järjestäjän nimi 

• oppilaitoksen nimi 

• taiteenala 

• oppilaan nimi ja henkilötunnus 

• opiskeluaika vuosina 

• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot  
o kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus  

• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot  
o kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 

• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 

• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään 
todistukseen ministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä 
päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman  

• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusopetuksessa 
todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä 

• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen 
järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetuksesta 
annetussa laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai 
säätiöltä, merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella antaman 
taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen päivämäärä sekä päivämäärä, 
jolloin kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen perusopetuksen 
järjestämisluvan saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 

• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 
mukaisesti. 

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.  
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7 KUVATAIDE  
 

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan kasvua, itsetuntemusta, 

identiteetin rakentumista ja kulttuurista osaamista kuvataiteen keinoin. Opetus vahvistaa 

oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja 

vastuullisena yhteisön jäsenenä. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, 

ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. 

Opetus rakentaa yhteyksiä oppilaiden omien kuvallisten kulttuurien sekä kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin välille. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin jatkuvaa 

muuntumista ja avoimia rajoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia syventyä heille 

merkityksellisiin sisältöihin, teemoihin ja ilmaisun keinoihin. Oppilaiden kokemusmaailmaan 

kiinnittyvällä lähestymistavalla luodaan perustaa oivalluksia herättävälle oppimiselle ja 

tekemisen ilolle. Oppilasta kannustetaan nauttimaan kuvataiteesta sekä arvostamaan omaa 

ja muiden taiteellista työtä.  

Opintojen edetessä oppilas oppii 

tulkitsemaan ja arvioimaan kuvataidetta 

ja muuta visuaalista kulttuuria eri 

näkökulmista. Opetuksessa innostetaan 

pohtimaan taiteiden ja tieteiden yhteyksiä 

sekä löytämään niistä uusia oivalluksia. 

Oppilaita kannustetaan käyttämään 

taiteen toimintatapoja yhteistyön, 

vuorovaikutuksen, osallistumisen ja 

vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat 

perustaa oppilaan omakohtaisen 

taidesuhteen kehittymiselle ja 

kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. 

 

         7.1 Varhaisiän kuvataidekasvatus  
 

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen lähtökohtana ovat lapsen elämismaailmaa koskettavat 

visuaalisen kulttuurin ilmiöt. Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään 

leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan 

nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista 

suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen 

kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä 

muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia 

työtapoja ja välineitä.  
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7.2 Kuvataiteen yhteiset opinnot  
 

Tavoitteet 

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. 

Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen 

taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista.  

Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on 

• tukea oppilaan taidekäsityksen ja itsetuntemuksen kehittymistä tavoitteellisen 
kuvailmaisun kautta 

• kannustaa oppilasta oman ilmaisun kehittämiseen kuvallisen työskentelyn ja sen 
reflektoinnin avulla 

• innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja prosesseihin, 
taiteiden välisiin työskentelytapoihin sekä hänelle merkitykselliseen taiteeseen. 

 

Visuaalinen lukutaito  

Opetuksen tavoitteena on 

• innostaa oppilasta havainnoimaan 
ympäristöä moniaistisesti sekä 
taiteiden ja tieteiden välisyyttä 
hyödyntäen 

• kannustaa oppilasta tutkimaan 
erilaisia kuvia, median ilmiöitä ja 
ympäristön visuaalisuutta 

• ohjata oppilasta tulkitsemaan 
visuaalista kulttuuria eri 
näkökulmasta 

• kannustaa oppilasta käyttämään erilaisia kuvatulkinnan keinoja, jatkamaan 
tulkintojaan ja keskustelemaan niistä 

• innostaa oppilasta pohtimaan kuvataidetta historiallisesta, kulttuurisesta, 
yhteiskunnallisesta ja tulevaisuuden näkökulmasta. 
 

Osallisuus ja vaikuttaminen 
   

Opetuksen tavoitteena on 

• kannustaa oppilasta pohtimaan kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviä arvoja 

• rohkaista oppilasta tarkastelemaan omassa kuvailmaisussa ja toiminnassa ilmeneviä 
arvoja 

• ohjata oppilasta kriittisen ajattelun kehittämiseen 

• kannustaa oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja ottamaan kantaa taiteen keinoin. 
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          Keskeiset sisällöt 
 

• Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin. 
Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten 
kantajana, välittäjänä ja purkajana. 
 

Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot 

Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista sekä harjoitellaan 

visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista. Opinnoissa 

kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä 

hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa 

ilmaisussa.  

Omat kuvat 

Opetuksessa tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja 

elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä. Opinnoissa 

pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden suhdetta muuhun 

visuaaliseen kulttuuriin. 

Taiteen maailmat 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten 

taiteiden lajeja. Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, pohditaan taiteen 

kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

merkityksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen 

taidetoimintaan. Opinnoissa tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, 

ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen ammattilaisten työhön. 

Visuaalinen ympäristö 

Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, 

esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Opinnoissa harjoitellaan 

visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään ympäristön 

merkitysten rakentumista.  

 

Opintokokonaisuudet 

Opintokokonaisuudet rakennetaan niin, että 

opetuksen tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja 

syventyvät opintovuosien edetessä. Keskeisenä 

lähestymistapana opintokokonaisuuksien 

sisältöihin ovat oppilaiden omat havainnot ja 

kokemukset ja niiden pohjalta syntyvät kuvat. 

Opintokokonaisuuksien sisällöt eri lukuvuosille 

näkyvät liiteosasta.  
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1. Värien maailma 30h  

 

• visuaalinen havaitseminen 

• värien ilmaisulliset mahdollisuudet 

• omat kuvat  

 

2. Kuvan maailma 128h 

 

• Kuvan kieli ja merkitys 

• erilaisten välineiden ja materiaalien 

mahdollisuudet 

• omat kuvat 

 

3. Media maailma 38h 

 

• digitaalisuus taiteen ilmaisukeinona  

• painettu ja digitaalinen media 

 

4. Taiteen maailma 40h 

 

• taidehistoria ja nykytaide 

• paikallinen taidetoiminta  

• opintomatkat 

 

5.  Muodon maailma 65h 

 

• erilaisten välineiden ja materiaalien 

mahdollisuudet muodon rakentamisessa 

• minä ja muoto 

 

6. Visuaalinen ympäristö 40h  

 

• esineympäristö --> muotoilu 

• rakennettu ympäristö --> arkkitehtuuri 

• luonnon ympäristö --> ympäristötaide 
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7.3. Kuvataiteen teemaopinnot 

Tavoitteet 

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on 

oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien 

taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on 

kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun 

syventäminen sekä tietojen ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. 

Taidesuhde 

Opetuksen tavoitteena on 

kannustaa oppilasta taidekäsityksen kehittämiseen tavoitteellisen kuvailmaisun, 
hänelle merkityksellisen taiteen ja oman oppimisen reflektoinnin kautta 

kannustaa oppilasta identiteettinsä pohdintaan erilaisia kuvia tekemällä ja niitä 
tulkitsemalla  

• tukea oppilasta osaamisensa kehittämisessä tavoitteidensa ja näkemystensä 
mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

• rohkaista oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä syventämään kuvailmaisun taitojaan. 
 

           Visuaalinen lukutaito 
 

 Opetuksen tavoitteena on 

• rohkaista oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti sekä 
taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntäen 

• vahvistaa oppilaan kykyä käyttää kuvan kieltä, kuvallisia muuttujia ja kuvallisen 
kerronnan keinoja 

• kehittää oppilaan taitoa tutkia visuaalista kulttuuria tekijän, katsojan ja teoksen 
näkökulmista sekä perustella omia tulkintojaan 

• ohjata oppilasta laajentamaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
tuntemustaan. 

 

            Osallisuus ja vaikuttaminen 

    Opetuksen tavoitteena on 

• tukea oppilasta hänen ilmaistessaan näkemyksiään taiteessa ja muussa 
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista 

• ohjata oppilasta ottamaan huomioon esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot 
itsenäisesti ja ryhmässä toimiessaan  

• kannustaa oppilasta kehittämään kriittistä ajatteluaan tarkastelemalla arvojen 
merkitystä omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa 

• ohjata oppilasta ilmaisemaan näkemyksiään ja mielipiteitään taiteen keinoin. 
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Keskeiset sisällöt 

             Opetuksessa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria taiteen keinoin.     

Kuvataidetta lähestytään henkilökohtaisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen merkitysten 

kantajana, välittäjänä ja purkajana. 

  Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot 

  Opetuksessa tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista sekä harjoitellaan 

visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista. Opinnoissa 

kokeillaan erilaisten välineiden ja materiaalien ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä 

hyödynnetään digitaalisten ja muiden teknologioiden mahdollisuuksia taiteellisessa 

ilmaisussa.  

  Omat kuvat 

Opetuksessa tutkitaan oppilaiden havainnoista, kokemuksista, toimintatavoista ja 

elämänpiiristä sekä heille merkityksellisistä kuvakulttuureista nousevia sisältöjä. Opinnoissa 

pohditaan oppilaiden omien kuvien henkilökohtaisia merkityksiä ja niiden suhdetta muuhun 

visuaaliseen kulttuuriin. 

  Taiteen maailmat 

Opetuksessa tutkitaan teoksia, jotka edustavat eri aikakausia, kulttuureita ja visuaalisten      

taiteiden lajeja. Opinnoissa tutustutaan nykytaiteen toimintatapoihin, pohditaan taiteen 

kulttuurisidonnaisuutta sekä käsitellään taiteen historiallisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

merkityksiä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua paikalliseen 

taidetoimintaan. Opinnoissa tutustutaan taiteen instituutioihin, muihin kulttuurikohteisiin, 

ajankohtaisiin taiteen ilmiöihin ja visuaalisten alojen ammattilaisten työhön. 

  Visuaalinen ympäristö 

  Opetuksessa tutkitaan erilaisia luonnonympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, 

esineympäristöjä, mediaympäristöjä ja visuaalisia osakulttuureja. Opinnoissa harjoitellaan 

visuaalisen ympäristön esteettistä, ekologista ja eettistä arvottamista sekä käsitellään 

ympäristön merkitysten rakentumista. 

 

             Opintokokonaisuudet 

Syvennetään yhteisissä opinnoissa hankittuja taitoja ja vahvistetaan omaa kuvataiteellista       

ajattelua ja ilmaisua.  
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Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet 

1. PIMA 1 18h 

- materiaalioppi 

- minä taiteessa 

 

2. PIMA 2 30h 

- oman kuvailmaisun kehittäminen 

- näyttelytoiminta 

- erilaisten materiaalien ja 

välineiden kokeilu 

 

3. Media 18h 

- digitaalisten ja muiden 

teknologioiden käyttö taiteessa. 

 

4. Muotoilu 18h 

- esineympäristö ja tuotemuotoilu 

 

5. Ympäristö 15h 

- rakennettu ympäristö, 

luonnonympäristö 

- ympäristötaideprojekti 

 

6. Kuvanveisto 18h 

- kolmiulotteinen hahmottaminen 

 

7. Itsenäistä työskentelyä 14h 

- taidenäyttelyissä ja muiden taiteenalojen esityksissä käynti itsenäisesti  

- käyntien dokumentointi 

 

8. Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet 69h 

- Oppilas valitsee kolme kokonaisuutta.  

- Valittavat kokonaisuudet:  

1. Pima 

2. Grafiikka 

3. Muotoilu  

4. Kuvanveisto/savi 

5. Mediataide/valokuvaus 

6. Tekstiilitaide 
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7.4 Työtavat kuvataiteen opetuksessa 
 

Opetuksessa valitaan työtapoja, jotka kannustavat vuorovaikutukseen, yhdessä tekemiseen, 

toisilta oppimiseen ja oman oppimisen reflektointiin. Työtapojen valinnoissa huomioidaan 

oppilaiden omat tavoitteet, yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilasta 

kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli työtapojen valinnassa. Opetuksessa käytetään 

monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä, teknologioita ja mediavälineitä. Työtapojen 

monipuolisuutta edistetään hyödyntämällä paikallisia kulttuuripalveluja, verkostoja, 

toimijoita ja globaaleja mahdollisuuksia. 

Tavoitteena on, että valitut työtavat ja oppimisympäristöt tukevat tutkivaa asennetta uuden 

oppimisessa ja kriittisen ajattelun kehittymistä. Työtavoilla mahdollistetaan monipuolinen 

materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun keinojen käyttö sekä pitkäjänteinen harjoittelu ja 

taitojen syventäminen. Oppilaita kannustetaan kokeilemiseen, improvisointiin ja sattuman 

hyödyntämiseen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


