
 

KUVATAIDE – VUOSILUOKAT 7-9  

Kuvataidetta opiskellaan Savonlinnassa vuosiluokilla 1-9. Vuosiluokilla 1-2 opiskellaan 1 vuosiviikkotunti. Vuosiluokalla 3  

opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla 4-9 yksi vuosiviikkotunti.  

Kuvataiteessa kaikki tavoitteet T1-T11 (kts. tavoitetaulukko alla) ja kaikki sisällöt S1-S3 vaikuttavat jokaisella vuosiluokalla. Ne 

muodostavat laajenevan ja kerrostuvan spiraalin, joka etenee ilman kunkin tavoitteen tai sisältöalueen rajaamista tietylle 

vuosiluokalle. Kuvataiteen opetus laajenee oppilaan kehityksen ja kyvyn mukaisesti lähiympäristön moniaistisesta havainnoinnista 

kuvallisen tuottamisen ja tulkinnan kautta esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen.   

Kuvataiteen päättöarviointikriteerit ovat opetuksen lopullisena tavoitteena, jota kohti opetus kaiken aikaa etenee, koko peruskoulun 

ajan, aina yhdeksännelle luokalle asti.   

Kuvataiteen paikallisen opetussuunnitelman tueksi on laadittu sisältötaulukko sisältöjen, työskentelymenetelmien ja välineiden 

valintaan sekä työskentelyn suunnitteluun. Taulukon sisällöt perustuvat aiemmilla vuosiluokilla omaksuttujen taitojen 

syventämiseen, ja sitä kautta uusien taitojen opiskeluun. Sisältötaulukosta löytyy myös muita linkkejä kuvataiteen sisältöjen 

suunnitteluun, tarkasteluun, työskentelyyn ja opiskeluun.  

Kuvataiteen sisältöalueita ja toimintamahdollisuuksia on rajattomasti aineen luonteelle ominaiseen tapaan. Tarkoituksenmukaisen 

työskentelyn mahdollistamiseksi kuvataideopettaja joutuu tekemään valintoja olemassa olevien resurssien puitteissa (tuntimäärät, 

ryhmäkoot, työtilat, kuljetukset näyttelyihin ja museoihin, tarvikemäärärahat ym.).   

Kuvataiteen tunneilla voidaan hyödyntää paikallisia teemoja, jotka on listattu sisältötaulukon alkuun. Teemat soveltuvat hyvin myös 

koko koulun yhteiseen teematyöskentelyyn ja näin ollen esim. monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi.   

   

 

 



Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.  

Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla.  

Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä 

ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa 

siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioidenvälittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden 

kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen 

opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat 

tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan 

erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita 

ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon 

tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 

opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä 

tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.  

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9  

Vuosiluokilla 7–9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä 

asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä 

kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen 

muotoina. Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja 

verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille 

sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.   



Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja 

ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun 

rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja 

tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan 

tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava 

toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7–9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä 

työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja 

mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten 

käsittelylle.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9 

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja 

taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, 

osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään 

tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää 

vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, 

moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.  

Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä 

motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. Vuosiluokilla 7–9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista 

kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen 

huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen 



kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien 

ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen 

tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja 

kehitetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 

paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin 

oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 

huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kuvataiteen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 

pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi 

muodostetaan kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen kumuloituu ylemmän arvosanan 

kriteerissä edellytettyyn osaamisen tasoon. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana oppilaan osoittamaa osaamisen tasoa 

suhteessa kaikkiin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaamista kehitetään 

kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppimäärän päättymiseen saakka.  

Savonlinnassa kuvataiteen arvioinnin painopisteitä ovat itsearviointi, vertaisarviointi, havainnointi, dokumentointi (valokuvaus, 

videointi, portfolio, oppimispäiväkirja, tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet dokumentoinnissa), arviointikeskustelu ja 

monipuoliset näytöt. Formatiivinen palaute koko työprosessin ajan on tärkeää. Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerien tulee olla 

opetusta ohjaavana tavoitteena, jota kohti opetus etenee koko peruskoulun ajan.  

Savonlinnassa peruskoulun viimeinen kuvataiteen opiskelu yhdeksännellä luokalla antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa 

kuvataiteen osaamistaan nk. päättötyönä ennen päättöarvioinnin antamista.  



Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9  

Kuvataiteen opetuksen tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla.  
Sisältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden välisiä yhteyksiä. Sisältöjen valinnan lähtökohtia 
ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille 
tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille. Oppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien  
kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia.   

S1 Omat kuvakulttuurit:  
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen 
sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan 
vaikuttamisen kannalta.  

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:   
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan 
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia 
ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn 
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin 
maailman näkökulmista.  

S3 Taiteen maailmat:   
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat syventyvät erilaisiin 
taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan 
näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden 
vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.   
Esimerkkejä sisältöalueista, joita voidaan käyttää visuaalisen havainnoinnin, ajattelu, tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen 
lähtökohtina: Kulttuurin traditiot, nykytaide, media, rakennettu ympäristö, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin eri ilmiöt. 
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kulttuurin 

merkitystä 

yksilölle, 

yhteisölle ja 

yhteiskunnalle 

historian ja 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

taiteen ja muun 

visuaalisen 

kulttuurin erilaisia 

merkityksiä 

Visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksen 

tarkasteleminen 

Oppilas 

tunnistaa ja 

nimeää 

jonkin 

visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksen

. 

 

Oppilas 

tarkastelee 

joitakin 

visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksiä 

sekä 

tutustuu 

niistä 

käytävään 

keskusteluu

n. 

Oppilas 

osallistuu 

tulkinnoillaan 

keskusteluu

n visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksest

ä. 

Oppilas 

perustelee 

näkemyksiään 

visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksestä. 

 



kulttuurin 

näkökulmista 

T9 innostaa 

oppilasta 

soveltamaan 

eri aikojen ja 

kulttuurien 

kuvailmaisun 

tapoja 

kuvallisessa 

tuottamisessaa

n 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

tuntemaan ja 

soveltamaan 

kulttuurisia 

kuvailmaisun 

tapoja. 

Kulttuuristen 

kuvailmaisun 

tapojen tuntemus 

ja soveltaminen 

 

Oppilas 

kokeilee 

ohjatusti 

jotakin 

tiettyä 

kulttuurista 

kuvailmaisu

n tapaa. 

Oppilas 

tutustuu 

ohjatusti 

kulttuurisiin 

kuvailmaisun 

tapoihin ja 

käyttää niitä 

kuvallisessa 

tuottamisess

aan. 

Oppilas 

kehittää 

kulttuuristen 

kuvailmaisun 

tapojen 

tuntemustaa

n 

soveltamalla 

niitä 

kuvallisessa 

tuottamisess

aan. 

Oppilas kehittää 

kulttuuristen 

kuvailmaisun 

tapojen 

tuntemustaan 

soveltamalla 

niitä 

kuvallisessa 

tuottamisessa 

ja 

perustelemalla 

ratkaisujaan. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata 

oppilasta 

ottamaan 

kantaa 

taiteessa, 

ympäristössä 

ja muussa 

visuaalisessa 

kulttuurissa 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

esittämään 

näkemyksiään 

visuaalisessa 

kulttuurissa 

ilmenevistä 

arvoista. 

Kannan 

ottaminen 

visuaalisessa 

kulttuurissa 

ilmeneviin 

arvoihin 

Oppilas 

tunnistaa ja 

nimeää 

jonkin 

visuaalisess

a 

kulttuurissa 

ilmenevän 

arvon. 

 

Oppilas 

nimeää ja 

pohtii 

visuaalisess

a kulttuurissa 

ilmeneviä 

arvoja. 

Oppilas 

ottaa kantaa 

visuaalisess

a 

kulttuurissa 

ilmeneviä 

arvoja 

koskevaan 

keskusteluu

n. 

Oppilas 

osallistuu 

visuaalisessa 

kulttuurissa 

ilmeneviä 

arvoja 

koskevaan 

keskusteluun ja 

perustelee 

näkemyksiään. 



ilmeneviin 

arvoihin 

T11 kannustaa 

oppilasta 

ottamaan 

kuvailmaisuss

aan huomioon 

kulttuurinen 

moninaisuus ja 

kestävä 

kehitys sekä 

vaikuttamaan 

kuvien avulla 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

kulttuurista 

moninaisuutta ja 

kestävää kehitystä 

sekä vaikuttamaan 

kuvien avulla. 

Omien arvojen 

kuvallinen 

ilmaiseminen 

Oppilas 

ottaa 

kuvailmaisu

ssaan 

huomioon 

jonkin 

kulttuurisen 

moninaisuu

den tai 

kestävän 

kehityksen 

näkökulman

. 

 

Oppilas 

ottaa 

kuvailmaisus

saan 

huomioon 

erilaisia 

kulttuurisen 

moninaisuud

en ja 

kestävän 

kehityksen 

näkökulmia. 

Oppilas 

tarkastelee 

kuvailmaisus

saan 

kulttuurista 

moninaisuutt

a ja 

kestävää 

kehitystä 

sekä 

tunnistaa 

kuvilla 

vaikuttamise

n 

mahdollisuu

ksia. 

Oppilas esittää 

näkemyksiään 

kulttuurisen 

moninaisuuden 

ja kestävän 

kehityksen 

kysymyksistä 

sekä vaikuttaa 

kuvien avulla. 

 
 

 


