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1. ESITTELY   

Vuosiluokilla 1-2 harjoitellaan kuvataiteen perusteita, vuosiluokilla 3-6 niitä harjaannutetaan ja laajennetaan, 7.-8.-luokalla sisältöjä 
vielä tarkennetaan ja syvennetään, kunnes 9. luokalla voidaan soveltaa kaikkia osaamisen alueita yhteisten tehtävien ja päättötyön 
muodossa. Tästä johtuen taulukon asiasisällöt ovat välillä päällekkäisiä, lomittuvia, mutta toisiaan täydentäviä.  

Yläluokilla kuvataiteen sisältöalueet painottuvat seuraavasti: 

7. luokalla painotetaan kuvailmaisua (omat kuvakulttuurit (S1) ja taiteen maailmat(S3)). Kuvan tuottaminen on 
havainnoivaa ja mimeettistä.  
8. luokalla painotetaan ympäristön kuvakulttuureita (S2) (esineympäristö, muotoilu, arkkitehtuuri, kolmiulotteisuus) ja 
visuaalisen kulttuurin tulkintaa (S3) (“taidelainat”).  
9. luokalla painotetaan mediaa. Kuvan keinoin pyritään vaikuttamaan, soveltamaan ja arvottamaan ympäröivää maailmaa. 
(S1, S2, S3) 

Alaluokilla opetus harjoittaa ensin motorisia taitoja, vähitellen yläluokille tultaessa oppilaan kehityksen huomioiden 
edetään opetuksessa konkreettisesta ajattelusta abstraktimmalle tasolle. Samojakin työtapoja käyttäen voidaan jo opittua 
syventää ja lisätä tehtäviin enemmän ajatteluun ja pohdintaan kannustavia elementtejä.   

3-6 -luokkien sarakkeessa asiasisältöjä on huomattavasti enemmän johtuen suuremmasta tuntimäärästä.  

Opetettavia asiasisältöjä, tekniikoita, työtapoja ja käsitteitä on lueteltu seuraavien yläotsikoiden alle:  

MAALAUS, PIIRUSTUS, SOMMITTELU, GRAAFINEN SUUNNITTELU, MUOTOILU - JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU, 
GRAFIIKKA, MUOVAILU JA RAKENTELU, KUVANVEISTO, MEDIA, TAIDEKUVAN TARKASTELU.  



2. LINKKEJÄ  
http://www.kuvataideopettajat.fi/fin  

  http://www.coloria.net/  
  http://www.insea.org/insea/about-insea  
http://www.museot.fi/index.php  

http://www.ateneum.fi/  
http://www.taidegraafikot.fi/  
Paikalliset sivustot:  
http://www.savonlinna.fi/riihisaari http://edu.fi/perusopetus/kuvataide  
http://www.lusto.fi/  
http://www.linnala.fi/kuvataidekoulu/  
http://www.kansallismuseo.fi/fi/olavinlinna  
http://www.arsnova.fi/  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_kirkot_sijainnin_mukaan 

Media:  

http://kaikkikuvaa.fi/  

http://www.koulukino.fi/  

http://yle.fi/vintti/yle.fi/mediakompassi/mediakompassi/  
https://elokuvapolku.kavi.fi/ 
 
Tekijänoikeudet:  
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa/  
Ympäristökasvatus:  
http://www.mfa.fi/alkuvalikko  
http://www10.edu.fi/kuvataide/  

 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_kirkot_sijainnin_mukaan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_kirkot_sijainnin_mukaan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Suomen_kirkot_sijainnin_mukaan
https://elokuvapolku.kavi.fi/


3. PAIKALLISET TEEMAT  

Kuvataiteen tunneilla voidaan hyödyntää PAIKALLISIA TEEMOJA. Nämä soveltuvat  hyvin myös koko koulun yhteiseen 
teematyöskentelyyn ja näin ollen esim.  monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi.  
Paikallisesti tärkeitä syvällisempään tarkasteluun sopivia teemoja ja  yhteistyökumppaneita ovat mm. Savonlinnan 
peruskoulujen kulttuuripolku, Taidetestaajat (8.lk), Riihisaari:  Savonlinnan maakuntamuseo ja Saimaan ympäristö- ja 
kulttuurikeskus (perusnäyttelyt,  vaihtuvat näyttelyt, museolaivat), Savonlinnan oopperajuhlat, paikalliset elokuvateatterit, 
Retretti, Ars Nova,  taideoppilaitokset (Linnala, musiikkiopisto, Taidelukio), taidealojen ammatit (taiteilijat, 
mainostoimisto),Savonlinnan  patsaat, Savonlinnan vanha ja uudempi rakennuskanta: Olavinlinna, Rauhalinna,  Savonlinnasali 
ja Savonlinnan teatteri, kirjasto, kylpyläkulttuuri ja Kasinonsaaret, huvilat,  kaupungintalo, kirkot, kaupungin pienoismallit 
kaupungintalolla ja maakuntamuseossa,  kaupunkikuvan kaavoitus (rakennusten purkamiset/rakentaminen/suojelu), Suomen  
metsämuseo Lusto ja puulajipuisto sekä Punkaharjun harjualue, saaristokaupungin liikennejärjestelyt ja turvallisuus. 

4. ARVIOINTI  

Kuvataiteessa arviointi on jatkuvaa palautteen antoa, joka ohjaa ja suuntaa työskentelyä sekä antaa oppilaalle mahdollisuuden 
osoittaa itsearviointitaitoja. 

Oppilaan kanssa asetetaan oppimistavoitteet: 

❏ Mitä on tarkoitus oppia?  Miten ennalta määritellyt tavoitteet saavutetaan? 

❏ Mitä on opittu?  Saavutettiinko tavoitteet? 

❏ Miten oppilas voi edistää omaa oppimistaan? Miten jatkossa edetään? 

Arvioinnin kohteena on oppiminen, työskentelyprosessi sekä lopullinen tuotos.  Keskeistä on oppilaan kyky tiedostaa ja eritellä 
oppimaansa.   

Arvioinnissa käytetään monipuolisia, kannustavia ja oppimista tukevia arviointimenetelmiä.  

Kuvataiteen opetukseen kuuluu olennaisesti oppilaan töiden tarkastelu ja esittäminen yhdessä oppitunneilla ja näyttelyissä.  



Kulttuurinen moninaisuus vahvistuu, kun oppilaat näkevät erilaisia kuvallisia ratkaisuja.  

5. SISÄLTÖTAULUKKO VUOSILUOKKAKOKONAISUUKSINA 

Aihealue  1-2  3-6  7 - 8 9 

MAALAUS  vesiväri  
sormiväri   
valmisväri  

vesiväri/akvarelli: 
kuivatekniikoita/  
märkätekniikoita/ 
sekatekniikat/  

laveeraus/sieni/  
suola/raaputus  
akvarelliliidut   
peitevärit  
vahaliidut  
öljypastellit   
kuivapastellit  

akvarelli  
tussi 
sekatekniikat 

akryylit 



PIIRUSTUS  mallista   
piirtäminen (2- 
ulotteinen   

malli)  
lyijykynä   
värikynä   
vahaliidut   
pinnan   
täyttäminen   
ihminen/mielen 
tila/tunne  

luonnostelu  

lyijykynä  
huopakynä   
hiili   
grafiittikynä  
ääriviivapiirustus  
valööripiirustus  
luonnostelu  
pinnan täyttäminen 
tekninen piirustus 1-, 
2-pakopisteet  
perspektiivi  
ruutusuurennos/viiva
sto/  

apuviivat  
geometrisiin   
muotoihin   
muuttaminen  
3-ulotteinen malli  
muotokuva   

maisema  

ihminen (kasvot) croquis   
lyijykynä   
värikynä  
hiili  
tussi - hiusterä 
ääriviiva/valööripiirustus  
pinnan   
täyttäminen  
kolmi  
ulotteisuuden   
illuusio:  
varjostus,   
tekninen   
piirustus (1-,2- 
pakopisteet,    

perspektiivi)  
ruutusuurennos/ viivasto/ 
pohjapiirros, 
mittakaava 

ihminen   
(asennot,  
mittasuhteet,  
ruumiinosat)  
croquis  
pohjapiirros,   
mittakaava  
abstrakti 

 

 



  asetelma   
abstrakti 

apuviivat/  
geometrisiin   
muotoihin   
muuttaminen  
mallista   
piirtäminen   
(2-ulotteinen   
malli /   
3-ulotteinen   
malli)  
muotokuva  
maisema  
asetelma 

 



SOMMIT  
TELU 

päävärit  
välivärit  
piste   
viiva   
pinta   
(struktuuri,   
tekstuuri)   
muoto   
(perusmuodot) 
kylmä/lämmin,  värin 
sekoitus  viivain   
revintä 

ornamentti   
muoto  

värioppi:   
pää- ja välivärit  
murretut värit  
taitetut värit  
vastavärit  
peilikuva  
tila:   
etäisyys/ syvyys/  
päällekkäisyys/   

läpinäkyvyys/   
pinta/väri/ilmaperspe
ktiivi   
liike ja rytmi:  
sidottu/vapaa/   
jännite/tasapaino/  
kineettinen   
valöörit   
valo/varjo   
massa/volyymi   
horisonttiviiva 

viivan tiheys  
pinta (struktuuri,  
tekstuuri)  
värioppi (pää- ja  
välivärit,   
kylmä/lämmin,  värin 
sekoitus,  
murretut/taitetut/ 
vastavärit)  
kolmiulotteisuuden 
illuusio  
kuvakoot  
kuvakulmat, 
plastinen sommittelu, 
tilan kuvaamisen keinot 

värisommittelu: 
kontrastit/rinnastukset  
kultainen   
leikkaus  
rajaus  
performanssi  
aika 



GRAAFINE
N 
SUUNNIT  
TELU 

liikennemerkit  
opasteet   
kuvitus   
lippu  
värisymboliikka  
katutaide   
pihapiirrokset koriste 

symbolit   
juliste  
logo  
heraldiikka   
kirkkotaide, ikonit 
diaesitys   
graffiti   
mainos   
ex libris  
typografia/  
kirjasintyypit 

tribaali  
design 

juliste/tuotemerkki  
symbolit  
kuvitus  
design   
katutaide   
mainos  
typografia/kirjasintyypit 

MUOTOIL
U JA  

kestävä   
kehitys 

esinesuunnittelu   
kestävä kehitys  

käyttöesine  kaupunkisuunnitelma/ 

 

 

YMPÄRIST
Ö -SUUNNT  
TELU 

sisustussuunnitelma   
pihasuunnitelma  
luonnonympäristö  
esineympäristö  
rakennettu   
ympäristö   
arkkitehtuuri  
kuvasuunnistus   
kartta 

tuotteen elinkaari  
rakennussuunnitelma  
tilasuunnitelma   
kaupunkisuunnitelma  
ympäristötaide   
tilataide   
romutaide  
pienoismallit  
kartta 

pienoismallit sisustussuunnitelma  
/rakennussuunnitelma/tilasuunnit
elma  
/yhteisötaide  
/installaatio 



GRAFIIKKA  soft (press   
print)   
frottage   
sabluuna   
kohopaino   
(paperi,   
leimasin) 

lino  
kohopaino  
monotypia   
vedoskehystys 

syväpainanta   
(kartonkigrafiikka, 
akryylilevy) 

 

MUOVAILU, 
RAKENTELU 
JA   
KUVANVEI
STO 

muovailuvaha  
taikataikina   
valmismassat  
luonnonmateriaali   
jätemateriaali  
kierrätysmateriaalit   
rautalanka   
maataide, lumi,  
paperi (taittelu,  
revintä,rullaus) 
origami  
mobile 

kipsinauha/kipsi   
kanaverkko  
liisteri   
paperimassa  
kierrätysmateriaali 
lumenveisto/jääveisto   
savi:  
saven liitos  
makkaratekniikka/  
levytekniikka/   
nipistelytekniikka  
reliefi 

savi   
(nipistelytekniikka/levy
tekniikka, liittäminen, 
lasitus) 

keramiikka   
(lisäys/poisto/on toksi   
koverrus/lasitus )  
maataide   
(lumi?)   
/ympäristötaide  /tilataide   
/installaatio/romutaide/yhteisötai
de  
pienoismallit 



MEDIA  sarjakuva   
animaatio   
mainoskuva   
uutiskuva   
tekstin kuvitus 

sarjakuva  
sanomalehti   
aikakauslehti  
fakta/fiktio  
kertomuksen kuvitus 
pelit  

sarjakuva  
valokuva 

fakta/fiktio  
dokumentti  
mainoskuva  
uutiskuva  
kuvankäsittely, editointi 

 

 

  tv/video/elokuva   
internet   
valokuva  
kuvakulmat   
kuvakoot   
kuvankäsittely   
otos/kohtaus/zoomau
s   
editointi 

 otos/kohtaus/jakso  
storyboard  
panorointi/  
tilttaus/  
kamera-ajo/  
zoom 

TAIDEKU
VAN   
TARKAST
ELU 

Taidehistorian  
keskeisiin   

teoksiin   
tutustuminen  
Taidekuvan   
upotus   
Omat näyttelyt 
Pohjoismaiden  
taide/Suomen  taide:  

Kalevalataide 

Museovierailu netin  
kautta tai museossa 
Taidehistorian   
keskeisiin teoksiin  
tutustuminen  
Omat taidekuvat   
teosten pohjalta  
Omat näyttelyt  

Pohjoismaiden   
taide/Suomen taide: 
Suomen kultakausi:  

Pohjoismaiden  
taide/Suomen  taide/ 
maailman  taide:  
modernismi:  
(kubismi/futurismi/imp
ressionismi/ekspressi
onismi /   
symbolismi/surrealism
i/naivismi/ abstrakti/   
konstruktivismi.. .)  
kuva-analyysi  
(rakenne/sisältö: 

Pohjoismaiden  taide/Suomen  
taide/ maailman  taide:  

nykytaide 



realismi ja   
kansallisromantiikka 
Kalevalataide   
saamelaiset   
viikingit   
keskiaika   
ritariaika  
vaakunat/ rahat/   
kilvet   

Maailman taide:  
antiikki: Kreikka/   
Rooma/ Egypti  
renessanssi   
(barokki/rokokoo) 
kubismi  

impressionismi   
ekspressionismi   
symbolismi  
surrealismi   
naivismi   
abstrakti 
  
maahanmuuttajat 
muut kulttuurit 

mainoskuva, 
taidekuva,  
valokuva) 

 

 

 

 


