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Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia näkemyksiä alakoulun rehtoreilla on ku-
vataiteen oppiaineesta. Rehtoreilla on korkea asema kouluorganisaation toimimisessa 
ja pedagogisten päätösten teossa. Tutkimuksella pyrin selvittämään rehtoreiden näke-
myksiä kuvataiteen oppiaineen tilanteesta yleisesti Suomessa, taide- ja taitoaineissa 
sekä heidän omissa alakouluissa. Lisäksi kiinnitän tutkimuksessa huomiota rehtorei-
den näkemyksiin kuvataiteen tavoitteista perusopetuksen opetussuunnitelman valossa. 
Tutkimuksessa rehtorit kertovat myös näkemyksiään oppiaineen merkityksestä ala-
kouluikäisen oppimiseen ja kehitykseen, sekä kuinka kuvataiteen opetus käytännössä 
toteutuu heidän johtamissaan alakouluissa.  

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja lähestymistaval-
taan fenomenologis-hermeneuttinen. Pohdin myös oman hermeneuttisen kehän muo-
dostumista tutkimuksen aikana. Aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselyä, mikä 
koostui strukturoiduista ja puolistrukturoiduista kysymyksistä. Kyselyyn vastasi yh-
teensä 20 alakoulun rehtoria 13 eri maakunnasta ympäri Suomea. Lähetin kyselypyyn-
nöt sattumanvaraisesti sähköpostilla. Tutkimuksen aineiston analyysimenetelmänä 
käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.  

Tutkimuksesta selvisi hyvin kattavasti niin vaihtelevia kuin yhtenäisiäkin näkemyksiä 
kuvataiteen oppiaineesta. Rehtoreiden näkemysten mukaan kuvataiteen oppiaineen ti-
lanne koko Suomessa on huono tai ainakin heikentynyt vuosien aikana. Osa rehtoreista 
koki, että päättäjien arvostus oppiainetta kohtaan on laskenut. Rehtorit eivät ole myös-
kään tyytyväisiä nykyiseen opetussuunnitelmaan kuvataiteen osalta. Kuvataiteen ylei-
sesti heikosta asemasta poiketen suurin osa rehtoreista arvioi oppiaineen tilanteen ja 
opetuksen toteutumisen kuitenkin hyväksi omissa kouluissaan. Oppiaineen merkityk-
sestä oppilaan kasvuun ja oppimiseen he kertoivat muun muassa havainnoinnin, tunne- 
ja itseilmaisun, kuvallisen tuottamisen sekä oppiaine integroinnin. Heidän näkemysten 
mukaan kuvataiteen oppiaineen asemaan vaikuttavat merkittävästi opettaja, koulu ja 
yhteiskunta.  
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Abstract: 

This study examines the elementary school principals’ views on the school subject of 
visual arts. Principals possess a significant role in ensuring the functioning of their 
school organization and in making pedagogical decisions. The aim of the study is to 
investigate the principals' views on the overall position of the subject of visual arts in 
the Finnish schools, in relation to other artistic and practical subjects, and in the prin-
cipals' own primary schools. The study also examines the principals' views on the goals 
of the visual arts in the basic education curriculum. In the study, the principals also 
share their views on the importance of the subject in the education of elementary level 
and how the teaching of the visual arts is implemented in their primary schools.  

The research is a qualitative study that uses a phenomenological-hermeneutic ap-
proach. I also highlight the formation of my own hermeneutic circle during this study. 
I have collected the data as a survey, which consisted a set of structured and semi-
structured questions. 20 primary school principals from 13 different provinces across 
Finland responded to the survey. I used theory-based content analysis as the method 
of analysis of the data. 

The results of the study revealed very comprehensive and unified views on the subject 
of visual arts. According to the principals, the situation of the visual arts subject in 
Finland is poor or has declined over the years. Some principals felt that the value of 
the subject had dropped in the eyes of the decision-makers. The principals were not 
either satisfied with the current curriculum for the visual arts. Nevertheless, most of 
the principals evaluated the position of the subject and the implementation of teaching 
good in their own schools. The principals determine also the importance of the subject 
to the student, that includes learning observation, emotional and self-expression, visual 
expression and subject integration. According to the principals, the position of the sub-
ject of visual arts is significantly influenced by the teacher, the school and society. 

Keywords: visual arts, principal, primary school, art education, view, qualitative re-
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1 Johdanto  

 

Jo 80-luvulla Heta Kauppinen ja Brent Wilson (1980) nostivat esille kysymyksen siitä, 

minkälainen koulun taidekasvatus tulisi olla, jotta se edistäisi lasten ja nuorten kehit-

tymistä ja antaisi heille valmiudet elämää varten. Heidän mukaansa kuvien tarkastelu 

ja niiden tekeminen on välttämätöntä lasten ja nuorten kehitykselle. Vaikka taidetta ja 

sen opetusta on ollut jollakin tavoin aina olemassa, sen laatu ja monipuolisuus on ke-

hittynyt merkittävästi aikojen saatossa. (Kauppinen & Wilson, 1980, s. 18.) Vaikka 

Kauppisen ja Wilsonin aikaisesta opetuksesta on otettu suuri kehitysaskel eteenpäin, 

on mielestäni heidän ajatus edelleen paikkansa pitäviä. Taide monipuolistuu ja laaje-

nee jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että myös kuvataidekasvatuksen tulee kehittyä. 

Lapsille ja nuorille tulee antaa laadukasta opetusta, materiaaleja ja välineitä kuvalli-

seen ilmaisuun. Kauppisen ja Wilsonin (1980, s. 18) mukaan taidekasvatuksen sisäl-

tämä kuvallinen ilmaisu mahdollistaa kasvattajille ainutlaatuisen paikan vaikuttaa las-

ten ja nuorten kehitykseen monilta eri osa-alueilta. Uskon, että tämä toteutuu myös 

nykypäivänä.  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tuoda esille alakoulun rehtoreiden nä-

kemyksiä kuvataiteen oppiaineesta. Tutkielman näkökulmina toimivat muun muassa 

rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen asemasta, merkityksestä, opetussuun-

nitelmasta ja opetuksen tavoitteista. Tutkimuksen tehtävänä on tuoda tärkeää uutta tie-

toa kuvataidekasvatuksen kentälle. Alakoulun kuvataiteen opetusta on tutkittu useasti 

opettajien ja oppilaiden näkökulmasta, mutta aikaisempaa tutkimusta alakoulun rehto-

reiden näkemyksistä kuvataiteen oppiaineesta ei olla tehty. Aloitin tutkimuksen rehto-

reiden parissa jo kuvataidekasvatuksen kandidaatin tutkielmassani (ks. Braun, 2021), 

jossa tutkin yläkoulun rehtoreiden näkemyksiä yläkoulun kuvataiteen oppiaineen ase-

masta. 

 

Kuvataidekasvattajana minua kiinnostaa erityisesti, miten kuvataiteen merkitys oppi-

aineena koetaan eri kouluasteilla ja -henkilöstöjen parissa. Olen päässyt kokemaan ja 

tietoisesti seuraamaan omasta alakoulusta yliopisto-opintoihin saakka sitä, miten eri-

laiset näkemykset vaikuttavat oppiaineen asemaan ja sen opetuksen laatuun. Olen 

myös huomannut, että rehtoreilla on suuri vaikutus näihin. Olen joutunut useasti 
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kuuntelemaan tilanteita, joissa kuvataiteen opettaja on harmitellut rehtorin asennetta 

kuvataiteen opetusta kohtaan. Monissa kouluissa kuvataiteen opettajat ovat kertoneet, 

että rehtorin tekemien päätösten vuoksi oppiaineen tilanne on heikentynyt huomatta-

vasti. Kuvataiteen tiloja on esimerkiksi pienennetty tai jopa siirretty kokonaan toisen 

oppiaineen opetukseen, lisäksi materiaaleista ja osaavista ammattilaisista on jatkuvaa 

pulaa. Vuosien saatossa minulle on herännyt mielenkiinto rehtoreiden ammattia koh-

taan, koska heillä on niin paljon valtaa muuttaa koulun arkea varsin eri suuntiin. Mi-

nulle onkin herännyt kysymys siitä, vaikuttavatko rehtoreiden omat arvot ja näkemyk-

set koulun johtamiseen ja pedagogisiin päätöksiin. Rehtoreiden valta ja johtajuus, sekä 

mielestäni liian vähäinen aikaisempi tutkimus aiheesta, ovat herättäneet minussa suu-

ren kiinnostuksen lähteä tutkimaan tätä kuvataidekasvatuksen näkökulmasta.  

 

Suomessa lain mukaan perusopetuslain alla toimivissa alakoulussa tulee olla koulun 

toiminnasta vastaava rehtori tai koulunjohtaja. Kyseinen henkilö voi toimia myös kou-

lun opettajana rehtorin viran lisäksi tai hän voi olla päätoiminen rehtori. Rehtorin teh-

tävät saattavat vaihdella koulujen välillä, mutta kaikilla rehtorilla on tärkeä vastuu 

koulun toiminnan valvojana. (Opetushallitus, 2013, s. 14.) Rehtoreiden näkemyksiä 

eri oppiaineista ei olla aikaisemmin tutkittu, vaikka rehtoreilla on paljon valtaa ja mer-

kitystä koko koulun opetuksen toimivuuteen. Rehtorin tekee päivittäin työssään erilai-

sia pedagogia ratkaisua. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa resurssien jakaminen 

oppiaineiden kesken, henkilöstön valinta tai tilojen ja materiaalien hankinta. Nämä 

ratkaisut saattavat vaikuttaa oppiaineisiin eri tavoin joko kehittäen tai heikentäen niitä. 

Taipale ym. (2002, s. 132) kertovat, että usein oppilaitoksen johtamista koskevissa 

kirjallisuudessa pedagogista johtajuutta on kuvailtu päätöksinä ja tekoina, joilla rehtori 

voi vaikuttaa suoraan opetuksen järjestämiseen esimerkiksi työjärjestyksiin tai ryhmä-

kokoihin. Rehtorin vastuulla on myös taloushallinnon tehtävät, joita laatiessa oppiai-

neiden tulisi näyttäytyä tasavertaisina. Opetukseen liittyvien pedagogisten ratkaisujen 

ja valvomisen lisäksi rehtorilta vaaditaan koulun henkilöstön pedagogista johtamista 

(Opetushallitus, 2013, s. 14). Tähän kuuluvat muun muassa työyhteisön työhyvin-

vointi ja työilmapiiri. Rehtorin tuleekin valvoa ja kehittää työyhteisön hyvinvointia 

kannustamalla, motivoimalla ja kuuntelemalla henkilöstöä ympäri lukuvuoden (Ope-

tushallitus, 2013, s. 14). 
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Onnistunut johtaminen ja organisointi ovat koulun menestymisen kannalta hyvin kes-

keistä. Atso Taipale, Mikko Salonen, Tapani Nieminen, Jukka Ahonen ja Kauko Hä-

mäläinen (2002) kertovat kirjassaan Oppilaitoksen johtaminen, että vaikka rehtorilla 

on erittäin tärkeä ja merkittävä rooli koulun toimimisessa, on rehtorin työnkuva usein 

yksi mysteeri niin koulussa työskenteleville henkilöille kuin oppilaille ja opiskelijoille. 

(Taipale ym. 2002, s. 7, 9.) Mysteeri rehtoreiden työnkuvasta herätti itsessäni myös 

kiinnostuksen tutkia rehtoreiden työnkuvaa enemmän. Minua alkoi kiinnostaa, miten 

rehtorit voivat työllään vaikuttaa eri oppiaineiden asemaan ja niiden merkitykseen 

omassa koulussaan. Niklas Ojatalon (2018) tekemässä pro gradu tutkielmassa selvitet-

tiin liikunnanopettajien kokemuksia liikunta oppiaineen ja opettajien arvostuksesta, 

sekä arvostukseen vaikuttavista tekijöistä koulumaailmassa. Tutkimuksessa liikunnan-

opettajat olivat sitä mieltä, että rehtoreiden näkemykset voivat vaikuttaa koulun toi-

mintakulttuuriin ja oppiaineiden opetukseen. Se, miten valtiolta tai kunnalta tulevia 

resursseja käytetään koulun sisällä, päättää vastaava rehtori. (Ojatalo, 2018, 39.) Tai-

pale ym. (2002) kertovat, että rehtorin työssä kohtaavat teoria ja käytäntö. Sellainen 

rehtori tai koulunjohtaja, joka tuntee koulun sisäisen maailman ja pystyy arvioimaan 

omaa toimintaansa sekä hahmottamaan tulevaa, on rehtorina epäilyksetön asiantuntija. 

(Taipale ym., 2002, s. 8.) 

 

Kandidaatin tutkimuksestani (2021) selvisi, että yläkoulun rehtorit pitivät keskimäärin 

kuvataiteen asemaa hyvänä tai kohtuullisena. Heidän mielestään asemaan vaikuttavat 

koulussa vallitseva asenne, merkittävyys, aineenopettajan ammattitaito ja motivaatio. 

(Braun, 2021, s. 16.) Mielestäni minulle jäi kandidaatin tutkimuksesta kehitettäviä 

kohtia, joita halusin jatkaa eteenpäin tässä pro gradu -tutkielmassani. Yksi merkittävä 

muutos, johon olen pyrkinyt, on ollut saada enemmän tietoa kuvataiteen oppiaineen 

merkityksestä. Yläkoulun rehtorit kokivat kuvataiteen oppiaineen erittäin merkittä-

väksi ja he toivat esille tärkeitä näkökulmia, kuten oppilaiden luovuuden ja hahmotta-

miskyvyn, omien tunteiden käsittelyn ja medialukutaidon kehittymisen (Braun, 2021, 

s. 16). Tästä syystä olenkin esittänyt tutkimukseeni osallistuneille alakoulun rehto-

reille tarkempia kysymyksiä heidän käsityksistään kuvataiteen merkityksestä alakou-

luikäisiin.  

 

Tutkimukseni toinen tavoite on selvittää rehtoreiden ajatuksia siitä, miten kuvataiteen 

opetusta tulisi parantaa ja kehittää yleisesti opetussuunnitelmassa sekä heidän omissa 
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kouluissaan. Suurin osa kandidaatin tutkielmani kyselyyn vastanneista yläkoulun reh-

toreista oli sitä mieltä, että opetus toteutui hyvin heidän kouluissaan, eikä suurempiin 

muutoksiin nähty olevan tarvetta (Braun, 2021, s. 16). Pyrin saamaan alakoulun reh-

toreilta aiheesta enemmän tietoa esittäessäni heille laajempia ja monipuolisempia ky-

symyksiä. 

 

Avuksi lukijalle avaan seuraavaksi tämän tutkielman rakennetta. Tämän johdantolu-

vun jälkeen selitän auki tutkimuksen lähtökohdat ja toteutuksen. Selvennän tutkimuk-

seni kannalta oleellisen laadullisen tutkimuksen piirteet ja tutkimukseni fenomenolo-

gis-hermeneuttisen lähestymistavan. Käyn läpi tutkimuksen ympärille muotoutuneen 

henkilökohtaisen hermeneuttisen kehän, mikä ohjaa minua tutkijana läpi tutkimuksen 

eri vaiheet ja auttaa pohtimaan tutkimuksen jälkeisiä ajatuksia. Viimeisenä käsittelen 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin, jota käytin tutkimukseni analyysimenetelmänä. 

 

Kolmannessa kappaleessa käyn läpi tutkimuksen viitekehystä, jotka toimivat pohjana 

lukijalle tutkimuksen aineiston tuloksia lukiessa. Käsittelen kaksi tutkimuksen merkit-

tävää käsitettä, jotka toimivat pohjatietona myös minulle tutkimuksen aloittamisessa. 

Nämä kaksi käsitettä ovat rehtorin ammatti ja kuvataide opetussuunnitelmassa. Avaan 

rehtoreiden ammattiin kuuluvia odotuksia ja tavoitteita sekä kuvataiteen oppiaineen 

tavoitteita ja sisältöjä opetussuunnitelmassa.  

 

Tutkimuksen toteutuksen ja taustatietojen jälkeen siirryn tutkimuksen aineiston käsit-

telylukuihin, joita on yhteensä neljä kappaletta. Käsittelyluvut on jaettu aineiston mu-

kaisesti kuvataiteen tilanteeseen, merkitykseen, opetussuunnitelmaan sekä tavoittei-

siin ja niiden toteutumiseen. Käyn jokaisessa käsittelyluvussa läpi aineistosta esille 

tulleita rehtoreiden näkemyksiä, rinnastaen niitä aikaisemmin aihetta käsiteltäviin tut-

kimuksiin ja teorioihin.  

 

Tutkielman lopuksi käyn läpi tutkimuksessa saadut lopputulokset tiivistetysti pääkoh-

diltaan. Tämän jälkeen pohdin tutkimustuloksia sekä tutkimuksen luotettavuutta ja 

mahdollisia jatkotutkimuksia.  
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2 Tutkimuksen toteutus 

 

Käsittelen seuraavaksi tutkimukseni toteutusta. Jouni Tuomen (2007) mukaan tutki-

muksella tulee aina olla jokin tarkoitus, koska sen tehtävä on ohjata tutkimuksen ko-

konaisuutta ja se kertoo analyysin syvyydestä. Hänen mukaansa tutkimuksia on neljää 

erilaista: kartoittava, kuvaileva, selittävä ja ennustava tutkimus. (Tuomi, 2007, s. 125–

128.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alakoulussa toimivien rehtoreiden 

näkemyksiä kuvataiteesta oppiaineena muun muassa oppiaineen asemasta, merkityk-

sestä, opetussuunnitelmasta ja opetuksen toimivuudesta käytännössä. Tuomen (2007) 

luomien määritelmien mukaan, tutkimukseni sijoittuu kartoittavan ja kuvailevan tut-

kimuksen välille. Tutkimukseni perimmäisenä tarkoituksena on löytää uusia näkökul-

mia vähän tutkitulle ilmiölle, mikä on kartoittavan tutkimuksen piirre. Lisäksi kuvai-

levan tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat 

piirteet esimerkiksi erilaisista tilanteista, kokemuksista, eroista ja yhtäläisyyksistä. 

(Tuomi, 2007, s. 126.) Keräsin aineistoni kyselylomakkeella ja käsittelin aineistoni 

teoriaohjaavalla sisällönanalyysimenetelmällä. Käsittelen syvällisemmin myös her-

meneuttisen kehän muotoutumista tutkimuksen ympärille.  

 

Tutkimuskysymykseni on: Minkälaisia näkemyksiä alakoulun rehtoreilla on kuvatai-

teesta oppiaineena? 

 

 

2.1 Laadullinen tutkimus 

 

Käytän tutkimuksessani kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Jouni Tuo-

men ja Anneli Sarajärven (2013) mukaan laadullisen tutkimuksen määrittelemiseen 

löytyy hyvin monta versioita. Jokainen määritelmä riippuu tutkijan omasta näkökul-

masta, minkä vuoksi käsitteen määritelmiä on lukuisia. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 

17.) Voidaankin sanoa, että laadullinen tutkimus on kaikkea empiiristä eli kokemuksen 

tutkimusta, jotka eivät ole määrällisiä. Laadullinen tutkimus kokoaa ympärilleen mo-

nenlaisia tutkimuksen muotoja, jotka ovat jollakin tavoin osa laadullista tutkimusta. 

(Tuomi, 2007, s. 96.)  
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Tuomen (2007, s. 97) mukaan laadullisen tutkimuksen piirteitä ovat muun muassa ai-

neistolähtöisen analyysin suosiminen, tutkimuksen kohteena ihmisten tuottamat mer-

kitykset ja tiedonantajat tai tietolähteet on valittu tarkoituksenmukaisesti. Tiedonanta-

jien ryhmä on usein pienempi kuin määrällisessä tutkimuksessa, koska tutkimuksella 

ei haeta yleistettävyyttä, vaan tulokset koskevat vain yhtä aineistoa (Tuomi, 2007, s. 

97). Valitsin laadullisen lähestymistavan tähän tutkimukseen siksi, että nämä äsken 

luettelemani piirteet sopivat tutkimukseni kanssa yhteen. Ainoana poikkeuksena on, 

että lähtökohtaisesti olisin halunnut luoda tutkimuksen, joka olisi yleistettävissä koko 

Suomen rehtoreihin. Aineistoni pienen otantamäärän vuoksi se ei välttämättä ole tar-

peeksi laaja luotettavaan yleistämiseen. Käsittelen tätä enemmän ja tarkemmin viimei-

sessä 8. luvussa. 

 

 

2.2 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa 

 

Timo Laineen (2018) kirjan ”Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologian nä-

kökulmia” mukaan fenomenologiassa ihmisen maailmansuhteen perusmuoto on koke-

muksellisuus. Fenomenologisessa tutkimuksessa tarkastellaan henkilön suhdetta ilmi-

öön hänen henkilökohtaisten kokemustensa kautta. Fenomenologia keskittyy tarkaste-

lussaan siihen, mikä ilmenee (kreik. phainomenon) meille ihmisille henkilökohtaisesti 

koettuna tässä maailmassa. Jokaisella on oma suhde erilaisiin asioihin maailmassa esi-

merkiksi ihmisiin, esineisiin tai tapahtumiin. Tämä perustuu siihen, että jokaisella ih-

misellä on oma näkemyspohja, joka on muodostunut siitä, minkälaiset ovat olleet hä-

nen aiemmat kokemukset, käsitykset, arvot ja tuntemukset. Kuitenkin vaikka jokainen 

ihminen kokee asiat omalla tavallaan, voivat saman yhteisön jäsenet olla hyvinkin yhtä 

mielisiä suhteessaan ympäröivään maailmaan. Kokemukset rakentuvat merkityksistä 

ja ne merkitykset, jotka yksilö pystyy ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksista, 

ovat yhteisöllisiä. Tällainen samankaltaisuus ihmisten välillä on usein kulttuurinen ja 

yhteiskunnallinen ilmiö. (Laine, 2018.) 

 

Tutkija Juha Varton (1992, s. 86) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään 

siihen, että tutkimuksella ja tutkijalla ei ole minkäänlaisia ennakko-olettamuksia tut-

kittavasta aiheesta eivätkä ne saa vaikuttaa tutkimukseen. Kuitenkin Anu Puusan ja 

Pauli Juutin (2020) mukaan laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää 
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työhypoteeseja. Tutkimuksen alussa tutkijalla on varmasti olemassa jonkinlaisia aja-

tuksia käsiteltävästä aiheesta, jotka ovat syntyneet esimerkiksi aikaisemmin opituista 

asioista, kokemuksista tai toiselta saaduista tiedoista. (Puusa & Juuti, 2020, s. 78.) En-

nen tutkimuksen tekemistä minun tuli pohtia omaa suhdettani rehtoreiden ammattiin. 

Ennakkokäsitykseni perustuivat pitkälti kandidaatin tutkimukseeni sekä henkilökoh-

taisiin kokemuksiini opetustyössä ja oppilaana. Uskoisin, että ennakkoluuloissa pysy-

minen olisi tehnyt epäreilun suhteen tutkittavia kohtaan ja se olisi voinut vaikuttaa 

esimerkiksi aineiston analyysissä. Pyrin kuitenkin pysymään ennakkoluulottamana 

tutkittavia henkilöitä ja ilmiötä kohtaan koko tutkimuksen ajan. Käsittelen tutkimuk-

seen vaikuttaneita ennakkoluuloja tarkemmin viimeisessä 8. luvussa tutkimuksen luo-

tettavuudessa.  

 

Puusan ja Juutin mukaan laadullisessa tutkimuksessa myös hieman testataan hypo-

teeseja. Aineiston keräämisen jälkeen tutkija keskittyy aineiston analyysiin, jossa hän 

pyrkii selvittämään aineistosta nousseita merkityksiä eli hypoteeseja. Laadullisessa 

tutkimuksessa hypoteeseja tuotetaan aineiston keruu- ja analyysivaiheessa eli hypo-

teesit tulevat esiin aineiston pohjalta eivätkä esimerkiksi aiemmasta kirjallisuudesta 

tai yksittäisistä teorioista. (Puusa & Juuti, 2020, s. 79.) 

 

Hermeneutiikalla tarkoitetaan jonkin asian ymmärtämistä ja tulkitsemista. Siinä pyri-

tään ymmärtämään ihmisen tekojen merkityksiä. Tavoitteena on löytää tulkinnalle ra-

joja, joita noudattaen voisimme määrittää väärät ja oikeat tulkinnat. Hermeneuttinen 

tutkimus käsittelee ihmisten välistä kommunikaatiota. Kommunikaatiossa tarkastel-

laan sitä, miten ihminen ilmaisee kehollisesti tai verbaalisesti asioita. Nämä ilmaisut 

sisältävät hermeneuttiselle ja fenomenologiselle tutkimukselle oleellisia merkityksiä. 

(Laine, 2018.)  

 

Hermeneutiikkaan kuuluu osaksi hermeneuttinen kehä, jota pyrin käyttämään tukijana 

tukimusta tehdessäni. Hermeneuttinen kehä kuvaa ihmisten tapaa ymmärtää asioita. 

Oli kyseessä mikä tahansa ilmiö, kehä lähtee joistakin lähtökohdista ja palaa takaisin 

niiden oivaltamiseen ja käsittämiseen.  Tutkimuksessa hermeneuttinen kehä tarkoittaa 

sitä, että tutkija palaa aina takaisin tutkimuksen lähtökohtiin, joita hän ymmärtää aina 

vain selkeämmin. Hermeneuttinen kehä ei siis ole umpinainen, vaan siinä eteneminen 

on jatkuvaa. (Varto, 1992, s. 69.) Ymmärsin, että minun tulee pohtia omassa 
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tutkimuksessani omia lähtökohtiani. Mitä ajatuksia minulla on aiheesta, entä millaisiin 

kysymyksiin haluaisin vastauksia. Varton mukaan ymmärtäminen alkaa aina jostain 

tietyistä lähtökohdista ja lopulta palaa takaisin niiden oivaltamiseen ja käsittämiseen. 

Tunnen yhteyttä Varton ajatusten kanssa siitä, että omista lähtökohtaisten ajatusten 

ymmärtämisestä vapautuminen on ikään kuin pääsisi irti tietynlaisesta orjuudesta. 

Myös samoin jonkin asian ymmärtäminen herättää jälleen uusia mietteitä ja kysymyk-

siä. (Varto, 1992, s. 69.) Loin Varton (1992) ajatusten pohjalta oman hermeneuttisen 

kehäni (Kaavio 1), joka tukee henkilökohtaista matkaani tutkimuksen äärellä ja sen 

jälkeen.  

 

 

 
 

 

Kaavio 1. Tutkimukseni hermeneuttinen kehä. Varton (1992) ajatusten pohjalta.  

 

Hermeneuttisen kehäni alkaa tutkimuksen alussa olevista ajatuksista ja kysymyksistä. 

Näillä tarkoitan niitä näkemyksiä, joille pyrin löytämään tutkimuksellani ymmärrystä. 

Varton  (1992, s. 66) ymmärryksen teorian mukaan meidän tulee käsittää se, että me 

ymmärrämme tutkimuksen kohdetta niin, että aikaisemmin tiedetyt asiat korostuvat ja 

meille vielä vieraat asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Pyrin hermeneuttisen kehän 

mukaan tunnistamaan itselleni nämä vieraat asiat tutkimalla ja ymmärtämällä tutki-

mukseni viitekehystä. Eli tutkimuksen lähtöteorian ymmärtämisen tavoitteena on, että 

1. Ajatukset ja 
kysymykset

2. Teorian 
ymmärtäminen 

3. Tutkimuksen 
tekeminen teorian 

pohjalta
4. Aineiston 
tarkastelu

5. Kokonaisuuden 
syvempi 

ymmärtäminen
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saan luotua itselleni jonkinlaisen tietopohjan itselleni vieraasta asiasta ennen kuin aloi-

tan tutkimuksen tekemisen. Tämän jälkeen siirryn kehälläni itse tutkimuksen tekemi-

seen.  

 

Valmiin tutkimuksen aineiston tarkastelusta syntyy koko kokonaisuuden syvempi ym-

märtäminen. Tässä alkuvaiheen ajatukset ja kysymykset käsiteltävästä aiheesta avau-

tuvat ja selkeytyvät tutkijalle. Hermeneuttisen kehän ollessa ikuisesti jatkuva, tarkoit-

taa se tutkimuksessani kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että tutkin ymmärrystäni mo-

neen kertaan eri lukutavoilla. Varton (1992, s. 69) mukaan tämä tarkoittaa siis sitä, että 

jokainen uusi lukutapa tuo tutkijaa lähemmäksi tutkimuskohteen todellisuutta sekä se 

syventää tutkijan itseymmärrystä. Oman tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että pys-

tyn uusilla lukutavoilla pääsemään irti niistä tutkimuksen ennakko-oletuksista, jotka 

pitivät minut ensimmäisellä lukukerralla kiinni. Koen, että kandidaatin tutkimukseni 

oli tämä ensimmäinen lukukertani ja nyt olen siirtymässä uudelle kierrokselle tässä 

pro gradu tutkimuksessani.  

 

Toinen vaikutus hermeneuttisen kehän jatkuvuudella on se, että se antaa minulle mah-

dollisuuden löytää vastauksia uusiin kysymyksiin. Käsiteltävän aiheen syvempi ym-

märtäminen herättää tutkijassa uusia ajatuksia mahdollisista näkökulmista ja ongel-

mista. Tällöin tutkija palaa takaisin niihin hermeneuttisen kehän lähtöasemaan, jolloin 

tutkijan päämääränä on saada jälleen ymmärrystä. 

 

Kun käsittelen pro gradu -tutkimuksessani rehtoreiden näkemyksiä, tutkimus ohjautuu 

luontaisesti fenomenologis-hermeneuttiseen filosofiaan. Tutkimuksen kohteena on ih-

misryhmä eli alakoulun rehtorit ja heidän kokemat näkemykset kuvataiteesta. Näke-

mys voi mielestäni muodostua esimerkiksi tunteista, kokemuksista tai opituista asi-

oista. Kielitoimiston sanakirjan (2021) mukaan näkemys tarkoittaa suhtautumistapaa, 

käsitystä, katsomusta, omakohtaiseen käsittämiseen pohjautuvaa hahmotustapaa. Hen-

kilöiden kokemusten tutkiminen ja kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen tutkimuk-

sessa kuuluu fenomenologiseen tutkimusstrategiaan. Kokemiseen ja kokemuksessa 

saatuun tietoon pohjautuva tutkimus on luonteeltaan empiiristä, jonka tavoitteena on 

tehdä havaintoja, kokea ja ymmärtää heti jotain olemassa olevaa ilmiötä. (Lähdesmäki 

ym. 2009.) Laineen (2018) mukaan kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys -käsitteet kuu-

luvat merkittäväksi osaksi fenomenologista ja hermeneuttista ihmiskäsitystä. Hänen 
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mukaansa fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus on ikään kuin ”paikallistutki-

musta”. Se ei pyri löytämään vastausta, mikä olisi yleistettävissä koko maapallolle, 

vaan se pyrkii ymmärtämään tietyn henkilön tai ryhmän sen hetkistä tilannetta ja mer-

kitystä esimerkiksi tässä tutkimuksessa rehtorit lukeutuvat tällaiseksi ryhmäksi. 

(Laine, 2018.) 

 

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusmetodi ei ole tarkoitettu tutkimuksen aineis-

ton keräämiseen tai tulkitsemiseen, vaan se sillä luodaan laajempi näkemys tutkimuk-

seen (Laine, 2018). Sen tavoitteena on ikään kuin tehdä jo tunnettu asia tiedetyksi. 

Usein tottumuksesta, jotkut asiat tulevat itsestään selviksi tai niistä tulee huomaamat-

tomia. Voimme myös kokea asioita,  mutta emme jää ajattelemaan kokemusta tietoi-

sesti. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa yritetäänkin nostaa tällaisia asi-

oita näkyväksi ja tietoiseksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 35.) Rehtoreita on ollut pit-

kään Suomen koulutusjärjestelmässä. Heidän työ on hyvin keskeistä ja merkittävää, 

että kouluorganisaatioiden toimimiselle kaikille parhaimmalla tavalla. Kuitenkin us-

kon, että rehtoreiden vaikutus kouluun ja oppiaineisiin on juuri tällainen ilmiö, joka 

on tottumuksesta jäänyt huomaamatta ja rehtoreiden työstä on tehty itsestäänselvyys. 

Tämän on yksi syy miksi fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa kuuluu 

osaksi tutkimustani.  

 

 

2.3 Aineisto ja aineistonkeruu 

 

Aloittaessani pohdin, aionko rajata tutkimusalueeni alakoulun vai lukion rehtoreiden 

näkemyksiin. Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin tutkimaan alakoulua, koska koen, että 

alakouluaika on merkittävä vaihe lapsen kuvallisen kehityksen kannalta. Ihmisen ku-

vallista kehittymistä tutkinut Viktor Lowenfieldin (1964) mukaan lapsi ehtii alakoulun 

aikana käymään läpi jopa kolme eri kuvallisen kehittymisen vaihetta: kaaviovaiheen 

esivaihe, kaaviovaihe ja realismin esivaihe. Vaikka Lowenfieldin ajatukset ovat ajan 

kuluessa vanhentuneet ja ikävaiheteorian tilalle on tehty uudempia paikkansa pitävim-

piä tutkimuksia, on hänen näkemyksiään käytetty uudempienkin tutkimusten pohjana.  

 

Taiteen tohtorin Marjo Räsäsen (2008) teoria lapsen kuvallisesta kehittymisestä on 

nykypäivän tutkimusten käytetyimpiä kuvataidekasvatuksen teorioita. Räsäsen teorian 
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mukaan lasten kuvataidekasvatuksessa on viisi keskeisintä osa-aluetta, joita hän on 

kuvannut kolmioleipämallin mukaisesti: taideteoriat, oppimiskäsitykset, kuvallinen 

kehitys, taidekasvatusmallit ja vuorovaikutusmallit. Lisäksi kolmioleipämalliin voi 

yhdistää osaksi kuva-analyysi ja monikulttuurinen taidekasvatus. Räsäsen mukaan ku-

vataiteen opettaja voi näistä osista muodostaa omanlaisensa kuvataiteen opetuksen. 

Kyseisen mallin kolmas kerros on lapsen kuvallinen kehitys, joka Räsäsen mukaan 

muodostuu ikäkaudesta, persoonallisuudesta ja taiteesta. Nämä ovat kolme erilaista 

näkemystä siitä, miten lapsen kuvallinen tuottaminen etenee määriteltyjä vaiheita läpi. 

Lisäksi kuvallisen kehityksen kerrokseen kuuluu osaksi lapsen sosiaalinen kulttuuri, 

jolla on samoin suuri vaikutus kuvallisen osaamisen kehittymisessä. (Räsänen, 2008, 

s. 13–16.) Näiden tutkimusten ja omien havaintojen perusteella alakoulun kuvataiteen 

opetuksella on suuri merkitys lapsen kuvallisen kehittymisen kannalta. Alakouluikäi-

sen kuvataiteen oppiminen tapahtuu suurimmalla osalla lapsista ainoastaan koulussa 

ja monella oppilaalla jäävät kuvataiteen opinnot 7. vuosiluokalle. Alakoulun kuvatai-

teen opetuksella on erittäin tärkeä rooli tukea ja edistää lapsen kuvallista kehittymistä, 

minkä vuoksi tätä aihetta on mielestäni erittäin tärkeä tutkia ja kehittää.  

 

Laadullisen tutkimuksen tavallisimmat aineistonkeruumenetelmät ovat kysely, haas-

tattelu, havainnointi ja dokumentteihin perustuva tieto. Niitä voidaan käyttää myös eri 

tavoin yhdistelemällä, miten tutkimuksen kannalta on parhain. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013, s. 71.) Valitsin tämän tutkimuksen aineistokeruumenetelmäksi kyselyn. Valin-

tani perustui siihen, että halusin saada mahdollisimman monta vastausta eri puolelta 

Suomea. Vaihtoehtoinen tapa olisi voinut olla haastattelu, mutta se olisi tullut liian 

hankalaksi toteuttaa niin monen vastaajan kanssa. Lisäksi uskoin anonyymikyselyn 

olevan vapaampi tapa rehtoreiden vastata avoimesti heille kysyttyihin kysymyksiin. 

Haastattelun ja kyselyn tavoite on yksinkertainen, kun haluamme saada tietää mitä 

ihminen ajattelee tai miksi toimii tietyllä tavalla. On helpointa kysyä häneltä asiasta 

suoraan. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 72.) 

 

Keräsin tutkimusaineistoni syksyllä 2021 lähettämällä kyselylomakkeen (liite 1) säh-

köpostin välityksellä alakoulun rehtoreille ympäri Suomea. Kysely koostui struktu-

roiduista ja puolistrukturoiduista kysymyksistä. Strukturoidut kysymykset toimivat 

vain alussa taustoittamaan rehtoreiden työpaikka kuntaa, työkokemusta, koulun kokoa 

sekä kuvataidekasvatuksen osaamista. Käytin taustatietoja aineistonanalyysissa 
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tukena ymmärtämään rehtoreiden muita vastauksia. Kysymys koulun koosta osoittau-

tui ylimääräiseksi, koska sillä tiedolla ei ollut vaikutusta rehtoreiden vastauksiin tämän 

tutkimuksen kannalta. Lisäksi rehtorit vastasivat kysymykseen eri tavoin, joten kysy-

myksen asettelussa oli tapahtunut ongelma. Näistä syistä rajasin vastaukset tutkimuk-

sen ulkopuolelle. Loput kyselylomakkeen kysymyksistä olivat puolistrukturoituja eli 

rehtoreille oli valmiiksi annettu aiheeseen liittyvä kysymys, joihin he saivat itse vastata 

avoimesti, miten halusivat. Avoimet kysymykset muodostuivat analyysikysymysteni 

perusteella. Analyysikysymykseni ovat: 

 

- Minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataide oppiaineen tilanteesta yleisesti 

Suomessa? 

- Minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataide oppiaineen tilanteesta alakou-

lussaan? 

- Minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataiteen opetussuunnitelmasta? 

- Minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen merkityksestä ala-

kouluikäiselle? 

- Mitkä tekijät voivat vaikuttavat kuvataiteen oppiaineeseen rehtoreiden näkemysten 

mukaan? 

- Minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataiteen opetuksen toteutumisesta ala-

koulussaan? 

 

Jaoin analyysikysymykset 4 eri teemaan: tilanne, opetussuunnitelma, merkitys sekä 

tavoitteet ja toteutuminen. Seuraavaksi lähdin pohtimaan, mitä asioita haluan selvittää 

ja kysyä rehtoreilta näistä kyseisistä teemoista, jolloin kyselylomakkeen avoimet ky-

symykset syntyivät. Kyselyn lopussa vastaajilla oli mahdollista jättää vapaa sana. Yh-

deksän rehtoria käyttivät vapaan sanan mahdollisuuden.  
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Kaavio 2: Tutkimuskyselyyn vastanneiden rehtoreiden maakunnat 
 
 

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 20 rehtoria, mikä on laadulliselle tutkimukselle 

tyypillinen pieni vastausjoukko. Kyselyyn vastanneita alakoulun rehtoreita oli kaiken 

kaikkiaan 13 eri maakunnasta. Eniten vastauksia tuli Lapin ja Uudenmaan maakun-

nista, molemmista kolme kappaletta. Alakoulut, joille lähetin sähköpostilla kysely-

pyynnön valikoituivat täysin sattumanvaraisesti. Kyselypyyntöjä lähetin hieman yli 

200.  

 

Päätin pysäyttää aineiston keräämiseen 20 rehtorin kohdalla, koska käytin aineiston-

keruussa laadulliselle tutkimukselle tuttua aineiston saturaatiota eli kyllääntymistä. 

Aineiston saturaatio tarkoittaa hetkeä, kun aineisto alkaa toistamaan itseään eli se ei 

tuota enää uutta tietoa. Jotta huomasin saturaation aineistossa, luin rehtoreiden lähet-

tämiä vastauksia sitä mukaa, kun niitä saapui. Tietty määrä aineistoa voi riittää tuo-

maan esiin tutkimuksella etsityt merkitykset, mutta itse tutkijan tulee arvioida tämä 

määrä. (Tuomi, 2007, s. 142.) 

 

Aineistonkeruussa pyrin siihen, että rehtorit saisivat mahdollisimman avoimen tilan 

vastata kysymyksiin. Jo heti alusta huomasin yhden eteen tulevan tutkimusongelman 

rehtoreiden saamisessa vastaamaan kyselyyn. Oli vaikea saada mukaan rehtoreita, 

jotka eivät olleet kiinnostuneita kuvataiteesta, osallistumaan kyselyyn. Ongelmani oli 

kyselyn vapaaehtoisuus ja lähestyminen sähköpostilla. On oletettavaa, että moni reh-

tori jätti vastaamatta, koska heitä ei kyseinen aihe kiinnostanut tai kysely hukkui 
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sähköpostitulvaan. Loppujen lopuksi kyselyyn vastanneista rehtoreista viidellä oli sel-

keästi kuvataidekasvatuksen osaamista, kymmenellä oli käytynä luokanopettajakoulu-

tuksen perusopintojen pakollinen kuvataide ja viidellä rehtorilla ei ollut lainkaan ko-

kemusta tai heikosti.  

 

Tutkimuksen eettiset kysymykset eivät painotu vain tutkijan toimintaan aineiston han-

kinnassa ja sen raportoinnissa vaan tutkimuksen eettisyys tulee kattaa koko tutkimus-

toiminnan alusta lähtien (Tuomi, 2007, s. 146). Rehtoreille lähettämässäni sähköpos-

teissa lupauduin käsittelemään vastaukset anonyymisti ja luottamuksellisesti sekä si-

touduin korkeaan tutkimusetiikkaan tutkimustulosten raportoinnissa. Vastuu hyvän 

tieteellisen käytännön noudattamisesta ja tutkimuksen rehellisyydestä on tutkimuksen 

tekijällä (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s.133).  

 

 

2.4 Teoriaohjaava sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 

 

Sisällönanalyysi on laadulliselle tutkimukselle olennainen analyysimenetelmä. Siinä 

analysoidaan tekstimuodossa olevaa aineistoa ja sen tarkoituksena on löytää tekstistä 

tutkimuksen kannalta tärkeät ja merkitykselliset sisällöt. Sisällönanalyysi muotoja on 

kolme: aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi. Tässä tut-

kimuksessa käytän aineiston analyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Siinä aineistoa analysoidessa käytetään sekä aineistoa että aikaisemmin tutkittua teo-

riaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 117 – 118.) 

 

Teoriaohjaavassa analyysissa aloitetaan aineistolähtöisesti ja teoria tulee aineiston tu-

eksi tutkijan haluamassa kohdassa (Tuomi, 2007, s. 130–131). Aineistoa käsittelevissä 

luvuissa (4–6) avaan rehtoreiden vastaukset ensimmäiseksi aineistolähtöisesti, jonka 

jälkeen perustelen aineistosta nostamani asiat teoreettisesti aiemmin tehtyihin tutki-

muksiin pohjaten. Tuomen ja Sarajärven (2013, s. 91–94) mukaan laadullinen sisäl-

lönanalyysi etenee kolmen vaiheen kautta, joita olen itse käyttänyt myös aineiston ana-

lysoimisessa:  

 

Ensimmäiseksi on aineiston rajaus ja pelkistäminen. Hyvin nopeasti huomasin laadul-

liselle tutkimukselle yleisen tilanteen, että aineisto sisältää paljon mielenkiintoisia 
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asioita myös oman aiheeni ulkopuolelta. Tuomi ja Sarajärvi (2013) korostavat, että 

tutkijan on päätettävä tarkka ja kapea ilmiö, joita lähtee etsimään aineistosta. Kuiten-

kin valitusta aiheesta tulee löytää niin paljon tietoa aineistosta kuin vain mahdollista. 

Se mitä aineistosta etsitään, tulee selville tutkimuksen lähtökohtaisesta tarkoituksesta 

ja tutkimuskysymyksestä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 92.) 

 

Seuraavaksi litteroin aineiston. Kävin jokaisen kysymyksen vastaukset läpi ja korostin 

väreillä aina samaa aihetta käsiteltävät asiat. Jokaisen kysymyksen lopussa kävin läpi 

uudestaan värillä korostetut tekstit ja koostin niistä lyhyet muistiinpanot itselleni. Tuo-

men ja Sarajärven (2013, s. 92) mukaan aineiston litteroinnissa koodimerkeillä on viisi 

tehtävää: 

 

1) Ne ovat sisään kirjoitettuja muistiinpanoja. 

2) Niillä jäsennetään sitä, mitä tutkijan mielestä aineistosta käsitellään. 

3) Ne toimivat tekstin kuvailun apuvälineenä. 

4) Ne toimivat aineiston jäsennyksen testausvälineenä.  

 

Kolmas vaihe oli aineiston teemoittelu. Tässä käytin hyväksi aineiston keruuvaiheessa 

tekemääni teemoittelua. Aikaisemmassa kappaleessa käsittelin sitä, kuinka jaoin ky-

selylomakkeen kysymykset analyysikysymysten pohjalta. Käytin samaa luokittelua 

myös aineiston järjestämisessä: tilanne, opetussuunnitelma, merkitys, tavoitteet ja to-

teutuminen. Aineiston luokittelu on yleisin aineiston järjestämisen muoto. Siinä mää-

ritellään luokat ja selvitetään, montako kertaa jokainen luokka esiintyy aineistossa. 

Tämä ei kuitenkaan ollut aineistolleni sopiva, koska tutkimukselleni ei ole oleellista 

se, montako kertaa luokat mainitaan aineistossa, vaan se, mitä niistä kerrotaan. Tämän 

vuoksi paremmaksi tavaksi osoittautui aineiston teemoittelu, jossa keskitytään siihen, 

mitä kustakin teemasta on sanottu. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 93.) 
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3 Tutkimuksen viitekehys 

 

Tutkimuksen viitekehyksessä käyn läpi ytimekkäästi tutkimukselleni kaksi oleellista 

käsitettä, jotka on hyvä avata lukijalle ennen aineiston tuloksiin siirtymistä. Nämä ovat 

rehtorin ammatti ja kuvataiteen oppiaine. Nämä antavat lukijalle tarkempaa tietoa siitä, 

mistä rehtorin ammatissa on kyse, kuka voi toimia rehtorina, mitä hänen työnsä pitää 

sisällään ja minkälainen on pätevä rehtori. Toisena käyn tarkkaan läpi kuvataiteen op-

piaineen opetussuunnitelman sisällön ja tavoitteet. Nämä kaksi käsitettä toimivat myös 

tutkijan kannalta vahvana tietopohjana tutkimuksen toteuttamisessa ja aineiston käsit-

telyssä. 

 

 

3.1 Rehtorin ammatti 

 

Peruskoulun rehtorin ammatti pohjautuu Suomen perusopetuslakiin (1998/628), jonka 

mukaan kouluissa, jotka järjestävät perusopetuslain mukaista opetusta, tulee toimia 

opetuksesta vastaava rehtori. Opetuksesta vastaavan henkilön kelpoisuusvaatimukset 

säädetään yleisesti valtioneuvoston asetuksella. (Perusopetuslaki, 1998/628, 37§.) Pe-

ruskoulun rehtoriksi kelpoinen henkilö on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon 

ja saanut laissa säädetyn asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuuden. Hä-

nellä täytyy olla myös riittävä työkokemus opettajan tehtävistä ja opetushallituksen 

hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto. (Opetusministeriö, 

1998/986, 2§.) Näihin lakeihin lukeutuu monia poikkeuksia, jotka on määritelty tar-

kemmin opetusministeriön laatimassa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sissa (Opetusministeriö, 1998/986). Esimerkiksi aineenopettaja voi kelpoisuusvaati-

musten puolesta olla alakoulun rehtori tai luokanopettaja yläkoulun rehtori, koska pe-

rusopetusta käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi koulussa, jossa on useampi 

koulutusmuoto, voi rehtorina toimia henkilö, joka on pätevä vain yhdessä koulun kou-

lutusmuodoista. (Opetushallitus, 2022.) Tämä tulee huomioida myös tutkimukseni ky-

selyyn vastanneiden rehtoreiden kohdalla, moni rehtoreista toimii alakoulun lisäksi 

myös yläkoulun rehtorina. Lisäksi vastanneiden joukossa saattoi olla rehtoreita, jotka 

toimivat myös toisessa alakoulussa rehtorina. Useassa koulussa rehtorina toimiminen 
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vaatii, että rehtori pystyy huolehtimaan tasavertaisesti kaikkien koulujen johtamisesta 

(Opetushallitus, 2022). 

 

Joissakin kouluissa opetuksesta vastaavaa henkilöä kutsutaan koulunjohtajaksi. Usein 

kyseessä on pienempi koulu ja koulunjohtaja toimii samalla myös yhtenä opettajista. 

On kyseessä sitten monen koulun rehtori tai pienemmän koulun koulunjohtaja, jokai-

sen työhön kuuluvat samat perustehtävät, joihin lukeutuu pedagoginen johtaminen ja 

yleishallinnon johtaminen. Rehtorin muut tehtävät vaihtelevat riippuen siitä minkälai-

sessa organisaatiossa hän työskentelee. Esimerkiksi koulun koko, kouluyksikkö, kou-

luaste ja muut hallinnon rakenteet saattavat vaikuttaa rehtorin työnkuvaan ja osaamis-

tarpeisiin. (Opetushallitus, 2013, s. 6, 14.) Kari Mustonen (2003, s. 137) on luokitellut 

rehtorin työtehtävät kolmeen tehtäväalueeseen: koulun organisointi- ja suunnitteluteh-

tävät, asioiden toimeenpano sekä erinäiset arviointi- ja kehittämistehtävät. Opetushal-

litus (2013, s. 25–26) on taas ryhmitellyt rehtorin työn tehtäväalueet erilaisiin johta-

misen osa-alueisiin: kehitys- ja muutosjohtaja, kasvatus- ja opetustyön johtaja, hal-

linto- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä rehtorin henkilökohtaisen kehityksensä 

johtaja. Atso Taipaleen ym. (2002) mukaan rehtorin perustehtävä, riippumatta siitä 

minkälaisessa oppilaitoksessa hän työskentelee, on edistää ja ohjata oppimista. Oppi-

miseen kiteytyy koko koulun oppilaiden, opettajien ja rehtorin toiminnan perimmäinen 

idea. (Taipale ym. 2002, s. 129–130.) Joissakin kouluissa, usein suuremmissa kou-

luissa, rehtoreilla saattaa olla apunaan apulaisrehtori tai sihteeri, jotka vaikuttavat sii-

hen, kuinka paljon ja mitä asioita rehtorille jää hoidettavaksi. 

 

Opetushallituksen mukaan rehtorin pedagogiseen johtamiseen kuuluu opetuksen jär-

jestäminen, oppilaitosyhteistyö, kehittämistyöt ja siihen kuuluvan yksilöiden ja yhtei-

sön osaamisen ja oppimisen johtaminen. Opetuksen järjestämisellä tarkoitetaan muun 

muassa opetussuunnitelmatyötä, arviointia, vuosittaista työsuunnittelua ja sen toteut-

tamista käytännössä. Oppilaitosyhteistyö kuuluu osaksi rehtorin työhön kuuluvaa pe-

dagogista verkostoitumista. (Opetushallitus, 2013, s. 14.) On tärkeää tehdä yhteistyötä 

lähiseutujen koulujen kanssa sekä myös erilaisten järjestöjen, yritysten ja muiden ope-

tusta kehittävien organisaatioiden kanssa. Heidän kanssaan voidaan muun muassa jär-

jestää opettajien koulutusta, teemapäiviä, vierailuja tai työelämään tutustumista. Nämä 

ovat myös osa rehtorin oppilaitoksen kehittämistyötä. On erityisen tärkeää, että rehtori 
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toimii jokaisessa tilanteessa oppilas-/opiskelijahuollon ja virkaehtosopimuksen edel-

lyttämien ehtojen mukaisesti (Opetushallitus, 2013, s. 14). 

 

Pedagogiseen johtamiseen kuuluu osaksi mukaan myös koulun henkilöstöjohtaminen. 

Näitä ovat muun muassa virkojen täyttö, tarvittavien sijaisuuksien järjestäminen, opet-

tajien täydennyskoulutuksen mahdollistaminen, töiden ja opetustuntien jako, työhy-

vinvoinnista huolehtiminen sekä mahdolliset kehityskeskustelut ja niihin liittyvät toi-

menpiteet. (Opetushallitus, 2013, s. 14.) Henkilöstöjohtamisella on tärkeä osa tätä tut-

kimusta. Rehtoreiden työnkuvaan kuuluu rakentaa kouluunsa mahdollisimman toi-

miva opettajaryhmä, joka koostuu monenlaisesta osaamisesta niin, että jokaiselle op-

piaineelle löytyy asiantuntevaa osaamista. Usein taide- ja taitoaineet (TT -aineet) eli 

kuvataide, käsityöt, musiikki ja liikunta, ovat ne oppiaineet, joiden osaamisesta on pu-

laa. Tämä johtunee siitä, että luokanopettajien yliopistolliseen koulutukseen kuuluu 

luokanopettajan monialaiset opinnot, joissa käydään läpi kaikki alakoulussa opetetta-

vat oppiaineet. Yksittäisten oppiaineiden kurssit ovat vain muutaman opintopisteen 

suuruisia. Monialaisista opinnoista vain pieni osa on kuvataiteen, liikunnan, käsityön 

ja musiikin käymistä läpi. Jos opiskelija ei valitse taide- ja taitoaineita sivuaineeksi voi 

osaaminen jäädä pinnalliseksi. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisussa (2010) 

käsitellään opettajakoulutuksen käytäntöjä ja haasteita. Julkaisun toimittaneiden Arto 

Kallioniemen, Auli Toomin, Martin Ubanin ja Heljä Linnansaaren mukaan taide- ja 

taitoaineiden didaktiikan opettamista pidetään luokanopettajakoulutuksessa hyvin 

hankalana, koska opintojaksot ovat liian rajallisia ja tiiviitä siihen, että niissä tulisi 

opettaa tuleville luokanopettajille riittävät perustaidot ja antaa hyviä valmiuksia taito- 

ja taideaineiden pedagogiikkaan. (Kallioniemi ym., 2010. s. 195.) 

 

Rehtorin perustehtäviin kuuluu pedagogisen johtamisen lisäksi yleis- ja taloushallin-

non johtaminen, joka sisältää paljon eri hallinnon osa-alueita. Yleishallintoon kuuluu 

muun muassa johtosäännön laatimat tehtävät sekä erilaiset yhteistyöt esimerkiksi lau-

takuntien, johtoryhmien ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Lisäksi yleishallintoon voi 

kuulua erilaisten tilastointien ja raporttien kirjoittaminen. Koulun taloushallinto pitää 

sisällään erilaisia paperityöt kuten laskutukset, investointisuunnitelmat, talousarviot ja 

niiden säännöllinen seuranta. (Opetushallitus, 2013, s. 14.) 
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Lakipykälien ja virkaehtosopimukseen kuuluvien perustehtävien jälkeen onkin hyvä 

tarkastella tarkemmin, minkälainen on pätevä rehtori. Hyvä rehtori on varmasti sellai-

nen henkilö, joka onnistuu pedagogisessa ja yleishallinnon johtamisessa. Rehtorin työ-

hön kuuluu kuitenkin muutakin. Rehtorin tulee olla aktiivisesti esillä ja valppaana kou-

lussa tapahtuvista asioita ja myös tulevaisuuden näkymistä. Atso Taipale ym. (2002) 

esittävät Sergiovannin (1991) tekemään tutkimukseen rinnastaen, että rehtori voidaan 

luokitella erinomaiseksi ja päteväksi viiden osaamisalueen perusteella. Rehtori, joka 

on hallinnon ja talouden, kasvatuksen ja opetuksen sekä henkilöiden johtamisen asi-

antuntija, on pätevä ja työssään moitteettomasti selviävä rehtori. Erinomaiselta rehto-

rilta vaaditaan kaikki pätevän rehtorin ominaisuudet ja lisäksi hänen tulee olla symbo-

lihahmo sekä kulttuurin ylläpitäjä ja kehittäjä. Symbolihahmo tarkoittaa, että rehtori 

on näkyvästi esillä koulun arjessa ja hänen toimensa edistävät ja kannustavat työyh-

teisöä ja oppilaita/opiskelijoita. Erinomainen rehtori toimii ikään kuin oppilaitoksen 

hyvänä keulakuvana. (Taipale ym. 2002, s. 120 – 122.) 

 

 
 
 

Kaavio 3. Erinomaisen ja pätevän rehtorin viisi osaamisaluetta (Taipale ym. 2002, s. 

120, Sergiovanni 1991.) 

 

Minna Honkasen (2012) mukaan muuttuneen maailman tilanteen vuoksi rehtorin työ-

kuva on muuttunut yhä kiireisemmäksi ja heiltä odotetaan paljon enemmän kuin aikai-

semmin. Tämän vuoksi hän näkeekin, että hyvän rehtorin merkki on oikeanlainen 
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työnjako. Onnistunut työnjako voi näkyy työyhteisön jaksamisella ja motivaatiolla ke-

hittää ja käyttää omia taitojaan työssään. (Honkanen, 2012, s. 7, 32–33.) Taipaleen ym. 

(2002) mukaan rehtori ei saisi myöskään ottaa liian voimakasta johtajan roolia, koska 

tarpeettoman kontrolloiva johtajuus voi madaltaa työyhteisön itseohjautuvuutta ja luo-

vaa ajattelua, jolloin kehittymistäkään ei tapahdu. Toisaalta kuitenkin liian heikko joh-

taminenkin voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ja sekavuutta työyhteisön vastuissa 

tehtävissä. (Taipale ym. 2002, s. 115, 122.) Rehtorin tuleekin työssään löytää johtami-

sen kultainen keskitie, jossa hän toimii varmana ja turvallisena johtajana, joka  

antaa työyhteisölleen myös riittävästi tilaa. 

 

Rehtorin työ sisältää paljon muutakin kuin mitä lakipykälät kertovat. Taipale ym. 

(2002) käsittelevät rehtorin työn niin hyviä kuin huonoja puolia. Jokainen varmasti 

ymmärtää kuinka suuri hallinnollisen ja pedagogisen johtamisen vastuu rehtoreilla on 

työssään. Kun puhutaan fyysisesti tai henkisesti raskaasta työstä, tulee nostaa esille 

rehtoreiden jaksavuus työssään. Taipale ym. (2002) kuvaavat rehtoreiden työmäärän 

kasvaneen vuosien aikana heidän päätösvallan lisääntyessä. Tämä on myös tarkoitta-

nut sitä, että rehtoreiden jaksamisongelmat, kiireys, ja riittämättömyyden tunne ovat 

kasvaneet merkittävästi ja ne ovat nykyään osa rehtoreiden arkea. Rehtorit joutuvat 

usein kamppailemaan työssään yksin, ilman suurempia neuvonantajia. Moni oppilai-

tos onkin ottanut käyttöön rehtorille johtotyöparin, joka toimii yleensä koulun apulais-

rehtorina. Taipale ym. kuitenkin mainitsevat, jotta johtotyöparin työskentely johtaa 

hyviin tuloksiin, tulee työnjako olla selkeä, resurssit riittävät ja parin yhteistyö tulisi 

olla sujuvaa. (Taipale ym., 2002, s. 132 – 135.) Nämä kaikki ei kuitenkaan ole itses-

sään selvyyksiä. 

 

Suuren vastuun lisäksi Taipale ym. (2002, s. 165) mukaan rehtoreita voi uuvuttaa mah-

dolliset ristiriidat ja työpaikan yleinen huono ilmapiiri. Viime vuosien suuret muutok-

set maailmassa ovat tuoneet rehtorin työhön aivan uudenlaisen taakan. Nopealla tah-

dilla tullut etäopetus ja hybridiopetus, opettajien ja oppilaiden sairastelu sekä tietämät-

tömyys tulevasta ovat haastaneet rehtoreiden jaksamista ja hyvinvointia heidän työs-

sään. Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) uutisessa kerrotaan, että vuoden 2021 Reh-

toribarometri -tutkimuksen tuloksista on selvinnyt rehtoreiden uupumuksen lisäänty-

neen huomattavasti pandemian aikana. Syynä tähän on se, että suurin vastuu koulujen 

jatkumisesta pitkittyneen pandemian kriisitiloissa on jäänyt kokonaan rehtoreille. 
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Tutkimuksen mukaan, rehtoreista uupuneita oli 20 prosenttia, uupumisriskissä 45 pro-

senttia ja innostuneita ainoastaan 35 prosenttia. (OAJ, 2021.)  

 

OAJ:n mukaan viimeisimpiä helpotuksia rehtorin työnkuvaan on tullut 1.8.2018. Tuol-

loin rehtorien opetustuntimäärää vähennettiin ja rehtorin virkaan kuuluvaa työtä pyrit-

tiin keventämään lisäämällä apulaisrehtoreiden johtamiseen varattua työaikaa. Lisäksi 

1.8.2020 lisättiin mahdollisuus jakaa työtä myös opettajaviranhaltijoille. Tällä hetkellä 

rehtorit työskentelevät toimistotyöajalla, mikä tarkoittaa, että keskimääräisen viikko-

työajan tulee pysyä 36 tunnin ja 15 minuutin rajoissa. Vuosityöaikana tämä tekee 1537 

– 1617 tuntia riippuen arkipyhistä ja vuosiloma määristä. (OAJ, 2022.) Kuitenkin hy-

vin monella työtunnit menevät jopa reilusti yli. Rehtoribarometri -tutkimuksen mu-

kaan rehtoreiden arkipäivässä on entistä vähemmän rentoa ja enemmän stressaantu-

nutta aikaa kuin koskaan aikaisemmin. Tutkimuksessa selviää, että rehtoreiden stres-

sintäyteistä aikaa vuorokaudessa on keskimäärin yli 15 tuntia, ja rentoutumiseen jää-

nyttä aikaa on vain alle neljä tuntia. (OAJ, 2021.) Rehtorit tarvitsevat nyt enemmän 

tukea kuin koskaan aikaisemmin työssä jaksamiseen ja koulun johtamisen.  

 

 

3.2 Kuvataiteen opetussuunnitelma 

 

Suomen perusopetuslaissa (1998/628) on määritelty, että perusopetuksen oppimäärä 

sisältää kaikille yhteisinä oppiaineina äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista 

kieltä, vieraita kieliä, historiaa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, yhteiskuntaoppia, 

terveystietoa, matematiikkaa, ympäristöoppia, fysiikkaa, kemiaa, maantietoa, biolo-

giaa, musiikkia, liikuntaa, käsityötä, kuvataidetta ja kotitaloutta. Joissakin kouluissa 

voidaan tarjota myös muita oppiaineita. Lisäksi joidenkin äsken lueteltujen oppiainei-

den opiskelu voi olla oppilaalle osittain tai kokonaan vapaaehtoista tai valinnaista. Se 

kuinka paljon näitä oppiaineita opetetaan, perustuu tuntijaon ja opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan. Opetushallitus on Suomessa se elin, joka päättää perusopetuksen 

eri oppiaineiden, aihekokonaisuuksien ja oppilaanohjauksen toteutuksen periaatteista.  

Lisäksi heidän vastuullaan on määrittää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen ta-

voitteista ja keskeisistä sisällöistä, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä oppilashuollosta. 

(Perusopetuslaki, 1998/628, 11§, 14§.) Valtioneuvoston asetukset (422/2012) 
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sisältävät perusopetuksen tuntijaon. Sen mukaan kuvataiteen opetuksen vähimmäis-

määrä on yhdeksän vuosiviikkotuntia kaikki vuosiluokat yhteenlaskettuna. 1–2 vuosi-

luokille on määritelty vähintään kaksi vuosiviikkotuntia ja 3–6 vuosiluokille vähintään 

viisi vuosiviikkotuntia. Koulut voivat itse lisätä oppiaineen tunteja, mutta annettua 

tuntijaon vähimmäistuntimäärää ei saa alittaa. Taide- ja taitoaineiden valinnaisille on 

määritelty vähimmäismääräksi kuusi vuosiviikkotuntia. Myös valinnaisaineiden tun-

tijaosta päättää opetuksen järjestäjä. (Valtioneuvosto, 422/2012, 6§.) 

 

Suomen perusopetuslain alla olevissa peruskouluissa käytetään opetussuunnitelmaa, 

jonka on laadittu opetuksen tavoitteiden ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston ase-

tuksen sekä perustuslain ja -asetuksen perustalta. Opetussuunnitelman tehtävänä on 

edistää perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista sekä johdattaa ja tukea opetuksen 

organisoimista käytännössä. Opetussuunnitelmasta on tehty valtakunnallinen suunni-

telma, jonka pohjalta opetuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman. 

Paikallinen opetussuunnitelma voidaan laatia alueen koulujen yhteisenä, kokonaan tai 

osittain koulukohtaisena, alueellisena tai jonain toisena ratkaisuna. (POPS, 2014, s. 9, 

12.) Viimeisin laadittu perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) otettiin käyttöön 

vuosiluokilla 1–6 syksyllä 2016. Seuraavan opetussuunnitelman julkaistaan todennä-

köisesti vuonna 2024.  

 

Opetussuunnitelman (2014) mukaan kuvataiteen oppiaineen tehtävänä on ohjata oppi-

lasta tutkimaan ja ilmaisemaan taiteen keinoin sekä syventää oppilaan suhdetta visu-

aaliseen kulttuuriin. Opetuksella pyritään vahvistamaan oppilaiden kulttuurista ja kult-

tuurihistoriallista osaamista, yhteisöllisyyttä sekä oman identiteetin rakentumista. Op-

pitunneilla oppilaat pääsevät havainnoimaan, tulkitsemaan, ilmaisemaan ja tuottamaan 

kuvataidetta sekä käyttämään ja kehittämään kriittistä ajattelua. Kuvataide kannustaa 

oppilaita vaikuttamaan omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Jotta nämä ta-

voitteet toteutuisivat tulee opetuksen tarjota mahdollisuus tutustua erilaisiin taiteen 

muotoihin ja ohjata käyttämään monenlaisia välineitä ja materiaaleja. Kuvataiteelle 

erityisen tärkeää on yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, kuten muun 

muassa erilaiset kulttuurikohteet, museot ja paikalliset kuvataiteen harrastusmahdolli-

suudet. (POPS, 2014, s. 143, 266.) 
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Kaavio 4. Kuvataiteen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 ja 3–6 (POPS 2014, s. 144, 267). 

 

Vuosiluokilla 1–2 Vuosiluokilla 3–6 
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan tai-
detta, ympäristöä ja muuta visuaalista kult-
tuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä  

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moni-
aistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyn-
täen 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan ha-
vainnoistaan ja ajatuksistaan  

 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan 
näkemystensä perustelemista  

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havain-
tojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten 
tuottamisen tapojen avulla 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 
ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuotta-
misen tapoja käyttäen 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittele-
maan kuvallisia ilmaisutapoja 

  

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 
erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 
taitojaan  

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen ku-
valliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä 
muiden kanssa  

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 
taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä 
muiden kanssa 

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan ku-
vallisen vaikuttamisen keino- ja omissa ja 
muiden kuvissa  

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuval-
lisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvalli-
sen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan  

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen 
käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia 
kuvatyyppejä 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri 
lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan 
todellisuuden ja fiktion suhdetta 

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilai-
sia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
tuotteita lähiympäristössään 

 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 
muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historial-
listen ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ku-
viin  

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia 
oman elinympäristön, eri aikojen ja eri 
kulttuurien tarkastelun pohjalta 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen 
ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa ku-
vissaan 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan tai-
teessa, ympäristössä ja muussa visuaali-
sessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja  

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmenevistä arvoista  

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvail-
maisussaan huomioon kulttuurinen moni-
naisuus ja kestävä kehitys  

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys ku-
vailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valites-
saan  
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Kuvataiteen opetussuunnitelma koostuu oppiaineen tehtävästä, tavoitteista T1–T11, ja 

keskeisistä sisältöalueista S1–S3. Oppiaineen tavoitteisiin on listattu myös laaja-alai-

sen osaamisen tavoitteet L1 – L7. Lisäksi opetussuunnitelmaan on määritelty kuvatai-

teen oppimisympäristön ja työtapojen tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä ar-

viointi.  

 

Vuosiluokilla 1–2 oppilaiden kanssa aloitetaan luomaan perusta henkilökohtaiselle 

suhteelle kuvataiteeseen sekä muuhun visuaaliseen kulttuuriin pienin askelin. Opetuk-

sen ei kuulu olla tässä vaiheessa liian teoreettista vaan opetuksessa hyödynnetään ais-

tien ja koko kehon toiminnallisuutta sekä leikillisyyttä. Kuvien tulkintaa ja tuottamista 

harjoitellaan monipuolisesti, rohkaistaan toimimaan yhdessä sekä harjoitellaan anta-

maan ja vastaanottamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä. Ajatus pidetään vielä 

oppilaan omassa lähiympäristön taiteessa. (POPS, 2014, s. 143–142.)  

 

3–6 vuosiluokilla oppilaat alkavat laajentamaan suhdettaan taiteeseen ja heitä kannus-

tetaan kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen monipuolisilla kuvailmaisun 

keinoilla. Oppilas tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä huomioi historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaiku-

tusta taiteeseen. Oppilaan taiteellinen ajattelu ja tieto viedään globaalille tasolle sekä 

opetuksesta tulee itseohjautuvampaa. (POPS, 2014, s. 266–267.) 

Vuonna 2014 opetussuunnitelmiin tuotiin uutena käsitteenä laaja-alainen osaaminen, 

joka tarkoittaa tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonai-

suutta. Se koostuu seitsemästä osaamisalueista, joiden tavoitteena on oppiaineita yh-

distävää ja oppiainerajoja ylittävää opetusta. Ne tukevat oppilaiden kasvua ihmisenä 

sekä edistävät demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edel-

lyttämiä taitoja. Ne myös rohkaisevat oppilaita tunnistamaan omat vahvuutensa ja ke-

hittymismahdollisuudet. (POPS 2014, s. 20.) 
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Kaavio 5. Oppimisen laaja-alaiset osaamisalueet kaikilla vuosiluokilla ja oppiai-

neissa (POPS 2014, s. 20–24). 

 

Kukin opetussuunnitelmassa määritelty oppiaine antaa omat vahvuutensa oppilaan 

laaja-alaisen osaamisen kehittymiseen. Opetussuunnitelmassa jokaisen oppiaineen ta-

voitteissa on merkitty mihin laaja-alaisen osaamisalueen kohdalle tavoite kuuluu. Ku-

vataiteessa kehitetään 1–2 luokkien ja 3–6 osalta kaikkia laaja-alaisen osaamisen osa-

alueita.  

 

Kuvataide kehittää merkittävästi laaja-alaisten osaamisalueiden monilukutaitoa. Mo-

nilukutaito tarkoittaa oppilaan kysyä tulkita, tuottaa ja arvottaa erilaisia tekstejä. Marjo 

Räsänen on yksi merkittävä henkilö, joka on tutkinut paljon kuvataiteen vaikutusta 

monilukutaitoon. Hänen kirjassaan Visuaalisen kulttuurin monilukukirja (2015) ker-

rotaan, että kuvataiteessa tulkitaan monilukutaidon mukaan paljon erilaisia tekstejä 

muun muassa sanallisia, visuaalisia, audiovisuaalisia, numeraalisia tai kinesteettisiä 

merkkijärjestelmiä. Tulkinnan lisäksi kuvataiteen tunnilla oppilaat pääsevät myös itse 

tuottamaan erilaisia tekstejä. Tulkinnan ja tuottamisen lisäksi tekstejä myös arvotetaan 

eli niihin liittyviä asenteita ja arvostuksia tulkitaan yhdessä keskustellen sekä tekemi-

sen kautta. Se taas kehittää oppilaiden ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta 

sekä edistää heidän identiteettinsä rakentumista. (Räsänen, 2015.) 

 

 

Oppimisen laaja-alaiset osaamisalueet  
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus 
ja ilmaisu  
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaami-
nen  
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestä-
vän tulevaisuuden rakentaminen  
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Kaavio 6. Kuvataiteen sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6 (POPS 2014, s. 144–145, 
267–268). 

Vuosiluokilla 1–2 Vuosiluokilla 3–6 

S1 Oma kuvakulttuurit 

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 
osallistuvat omaehtoisesti. 

Oppilaita rohkaistaan tutustumaan tois-
tensa kuva- kulttuureihin.  

Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan 
suhteessa muihin kuvakulttuureihin.  

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 

Opetuksessa käsitellään omien kuva-
kulttuurien merkitystä oppilaiden ar-
jessa, lähiympäristössä ja vuorovaiku-
tuksessa.  

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuu-
rien merkitystä oppilaiden osallistumiselle 
eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit 

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista 
ympäristöistä, esineistä, mediakulttuu-
reista ja virtuaalimaailmoista.  

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympä-
ristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja vir-
tuaalimaailmoista.  

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. 

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään 
kuvallisen työskentelyn lähtökohtana  

Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintu-
neita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten 
yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja 
visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön 
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työs-
kentelyn lähtökohtana.  

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lä-
hiympäristön ja sen medioiden käsitte-
lyyn.  

Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajene-
vaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yh-
teiskunnassa.  

S3 Taiteen maailmat 

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta 
kuvataiteesta. 

Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maail-
maan tarkastelemalla erilaisia teoksia, 
aihepiirejä ja ilmiöitä.  

Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toi-
mintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä eri-
laisiin käsityksiin taiteesta  

Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 

Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja 
niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista 
moninaisuutta.  

Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identitee-
tin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaan-
ottamiseen.  
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Kaikilla vuosiluokilla 1–6 keskeisiin sisältöalueisiin kuuluu omiin ja ympäristön ku-

vakulttuureihin tutustuminen sekä taiteenmaailma. Sisältöalueet täydentävät toisiaan 

ja opetuksessa tarkastellaan niiden välisiä yhteyksiä. Opetuksen sisältöalueet rakenta-

vat yhteyksiä oppilaille tuttujen sekä uusien kuvakulttuurien välille. Tavoitteena on 

kannustaa oppilaita ottamaan osaa opetuksen toteutukseen esimerkiksi työskentelyta-

pojen, välineiden tai käsiteltävien kuvien valintaan. Tärkeää on, että opetuksessa hyö-

dynnettäisiin paikallisia mahdollisuuksia mahdollisimman hyvin. (POPS 2014, s. 144–

145, 267–268.) 

 
Alakoulussa kuvataidetta voi opettaa henkilö, joka on pätevyydeltään luokanopettaja 

tai kuvataiteen aineenopettaja. Peruskoulun luokkien 1 – 6 opetuksesta vastaa usein 

luokanopettaja, joka opettaa mahdollisesti kaikkia tai ainakin melkein kaikkia oppiai-

neita. Luokanopettajan kelpoisuusvaatimuksena täytyy olla kasvatustieteen maisteri, 

jonka opintoihin on kuulunut ainakin 60 opintopisteen alakoulussa opetettavien ainei-

den ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja 60 opintopisteen pedagogiset opin-

not. Toinen vaihtoehto on, että on suorittanut jonkun peruskoulun aineenopettajan pä-

tevyyden ja käynyt lisäksi 60 opintopisteen alakoulussa opetettavien aineiden ja aine-

kokonaisuuksien monialaiset opinnot. Kuitenkin myös pelkän aineenopettajan päte-

vyyden omaava voi opettaa alakoulussa, mutta vain suoritettua oppiaineittaan. (Ope-

tushallitus, 2020.)  
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4 Rehtoreiden näkemyksiä kuvataiteen oppiaineen tilanteesta kouluissa 

 

Kuvataiteen oppiaineen tilanne on vuosien aikana muuttunut moneen eri suuntaan. 

Käsittelen seuraavaksi tutkimukseni kyselyyn vastanneiden alakoulun rehtoreiden nä-

kemyksiä kuvataiteen oppiaineen tilanteesta yleisesti koko Suomessa sekä heidän 

omissa kouluissaan, jossa he toimivat rehtorina. Kysyin myös rehtoreiden näkemyksiä 

kuvataiteen oppiaineen tilanteesta verrattuna muihin taide- ja taitoaineisiin (tt-aineet). 

 

 
 

Kaavio 7: Alakoulun rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen tilanteesta ylei-

sesti Suomessa.  

 
 
4.1 Kuvataiteen oppiaineen tilanne nähdään huonona  

 

Kyselyyni vastanneista alakoulun rehtoreista suurin osa kokee kuvataiteen oppiaineen 

tilanteen yleisesti Suomessa huonoksi tai sen aseman heikentyneen viimeisten vuo-

sien/vuosikymmenten aikana. Rehtoreiden mielestä merkittävin aiheuttaja oppiaineen 

heikentymiseen on nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014), jossa vähen-

nettiin kuvataiteen viikoittaista tuntimäärää. Nykyisen jaon mukaan vuosiluokille 1–2 

on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 3–6 vähintään viisi vuosiviikko-

tuntia (Valtioneuvosto, 422/2012, 6§). Aikaisemmin tämä oli vähintään neljä vuosi-

viikkoa vuosiluokille 1–4 sekä 5–6 (POPS, 2004). Tulee kuitenkin huomioida se, että 

koulut voivat halutessaan itse lisätä kuvataiteen oppiaineen opetustunteja esimerkiksi 
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tt-aineiden valinnaisilla, joille on määritelty vähimmäismääräksi kuusi vuosiviikko-

tuntia vuosiluokille 1–6 (Valtioneuvosto, 422/2012, 6§).  

 

Mielestäni kuvataiteen asema oppiaineena heikkeni alakoulun tuntijaon 

näkökulmasta nykyisen OPS:n tultua voimaan. (Rehtori 16) 

 

Yhden rehtorin mukaan kuvataiteen oppiaine on herättänyt aina paljon mielipiteitä ja 

sen asemaa perusopetuksessa on pohdittu pitkään. Mielestäni yksi merkittävin muutos 

kuvataiteen oppiaineelle oli, kun vuonna 1999 kuvaamataidon nimi vaihtui nykyiseen 

kuvataiteeseen. Marjo Räsäsen (2006, 12) mukaan nimen vaihdos sai luokanopettajat 

pohtimaan ja muuttamaan kuvataiteen oppiaineen sisältöä, tavoitteita ja taidekäsityk-

siä parempaan suuntaan. Myös Joonas Vähäsöyringin (2001) mukaan 2000 -luvun 

vaihde oli suurta muutosta kuvataiteen oppiaineelle. Hän kertoo pro graduunsa poh-

jautuvassa artikkelissaan, että jo tuolloin kuvataiteen asemaa pidettiin heikkona. Vä-

häsöyringin mukaan ajatuksiimme ja näkemyksiimme vaikuttavat koulun sisäisen il-

mapiirin lisäksi vallitsevat kulttuuriset arvot. Eli oppiaineen heikohko asema voi joh-

tua koulussa ympäröivien oppilaiden ja opettajien asenteista sekä yleisestä arvostuk-

sen puutteesta. Hänen mielestään muuttuvat ja erilaiset oppimisympäristöt voisivat 

tuoda vaihtelua oppilaiden näkemyksiin ja asennoitumiseen. (Vähäsöyrinki, 2001, s. 

99.) Kuitenkin vielä vuonna 2022 usein törmään siihen, että joku käyttää kuvaamataito 

-nimikettä kuvataiteen sijaan. Monen kuvataideopettajan mielestä se alkaa olla jo hie-

man alentavaa kyseistä oppiainetta kohtaan. Onneksi tässä tutkimuksessa vain yksi 

kyselyyn vastannut rehtori käytti yhdessä vastauksessaan kuvataiteen vanhaa nimi-

kettä. 

 

Juha Varto (2014) on pohtinut teoksessa Uusi taidekasvatusliike taidekasvatusta eri 

vuosisatojen ajan, ja myös hänen mukaansa taidekasvatuksessa tapahtui selkeä muutos 

2000 -luvun alkaessa. Hän tuo esille, että lisääntynyt kansainvälinen yhteistyö on 

avattu suomalaisen taidekasvatuksen silmiä siitä, miten eroamme käytännöissämme 

muista maista. Varton mukaan suomalainen taidekasvatus on hyvin korkea tasoista 

osaavien opettajien ansiosta, mutta taidekasvatuksen perusta on kärsinyt 2010 -luvun 

politiikkojen teoista. (Varto, 2014, s. 9–12.) Myös osa rehtoreista oli sitä mieltä, että 

kuvataiteen arvostus ja oppiaineen merkitys on selkeästi heikentynyt päättäjien sil-

missä. Rehtorit kyllä pitivät oppiainetta itse tärkeänä, mutta osa koki, että 
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koulupolitiikan päättäjien mielestä kuvataiteen oppiaine ei ole tarpeeksi tärkeä tai ai-

nakin näin se näkyy kentälle päin. Muutaman rehtorin mukaan vallitseva koronati-

lanne on heikentänyt taiteen ja muun kulttuurityön arvostusta, jolloin myös kuvatai-

teen oppiaineen asema on huonontunut. 

 

Kuitenkin hyvin merkittävä osa kyselyyn vastanneista rehtoreista piti kuvataiteen ti-

lannetta verrattain hyvänä Suomessa. Aikaisempiin vastauksiin verrattuna osan mie-

lestä alakoulussa on tarpeeksi kuvataiteen tunteja yleisesti, valinnaisten kautta tai mui-

hin oppiaineisiin integroinnin ansiosta. Myös yhteistyötä lähialueen taiteilijoihin ja 

taiteen järjestäjiin sanottiin vahvistavan oppiaineen tilannetta. Tilannetta verrattiin sen 

suosioon oppilaiden keskuudessa muun muassa kuvataiteen valinnaisryhmien, kerho-

jen tai koulun ulkopuolisen harrastamisen määrien perusteella. Tutkijan näkökulmasta 

oppiaineen tilanne nähtiin hyvänä, jos koulu on siihen omilla keinoilla panostanut.  

 

Muutama kyselyyn vastanneista kuvaili kuvataiteen tilannetta hyvin vaihtelevana. Tä-

hän nähtiin vaikuttavan muun muassa ainetta opettavan opettajan oma kiinnostus ja 

osaaminen. Vuonna 2021 tekemässäni kandidaatin tutkimuksessa, osa kyselyyn vas-

tanneista yläkoulun rehtoreista vertasivat yläkoulun kuvataiteen tilannetta alakouluun. 

Heidän näkemysten mukaan alakoulussa tarvittaisiin myös kuvataidekasvatusta osaa-

via opettajia, jotta opetus olisi yhtä laadukasta kuin yläkouluissa. Yksi yläkoulun vas-

taajista mainitsi, että kuvataiteen oppitunti käytetään alakoulussa usein kaikkeen muu-

hun kuin itse kuvataiteeseen. (Braun, 2021 s. 9.) Alakoulun rehtorit olivat aika lailla 

samaa mieltä yläkoulun rehtoreiden kanssa. Heidän mielestään kuvataiteeseen erikois-

tuneita tai kaksoispätevyyden omaavia opettajia saisi alakoulun puolella olla enem-

män.  

 
 
 
4.2 Kuvataiteen oppiaineen tilanne ei eroa muista taide- ja taitoaineista 

 
Kyselyyni vastanneiden rehtoreiden näkemysten perusteella kuvataiteen oppiaineen 

tilanne nähdään muihin tt -aineisiin verrattuna melkein tasapuolisena. Osa rehtoreista 

koki, että aseman heikentymistä on nähtävissä kaikissa tt-aineissa. He eivät ole myös-

kään ainoita, jotka ovat huolissaan tt-aineiden heikentymisestä. Nimittäin vuonna 
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2019 Suomen taito- ja taideaineiden liitto Staili ry. kirjoitti vetoomuksen koulujen 

taito- ja taideaineiden aseman puolesta. Liitto oli huolissaan peruskoulun, lukion ja 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen tt-aineiden aseman heikentymisestä. Perus-

koulun osalta he olivat huolissaan uuden opetussuunnitelman myötä tulleista ongel-

mista. He kertoivat, että tt-aineiden valinnaisten opintojen vähentäminen on vaikutta-

nut heikentävästi oppiaineiden asemaan kouluissa. Staili ry. toivoi, että koulupolitii-

kassa ryhdyttäisiin etsimään keinoja tt-aineiden heikentyneen aseman parantamiseksi 

ja resurssien lisäämiseksi, jotta valinnaisaineet toteutuisivat kaikissa kouluissa. (Staili 

ry. 2019.) 

 

Yksi rehtori mainitsi myös tärkeän tekijän, että alakouluissa koulukohtaiset valinnais-

aineet ratkaisevat, käytetäänkö valinnaistunteja kuvataiteen opetukseen vai johonkin 

muuhun taide- ja taitoaineeseen. Muutaman rehtorin mielestä kuvataiteella on saman-

lainen tilanne ainoastaan musiikin ja käsityön kanssa. Liikunnan koettiin olevan tt-

aineiden johtoasemassa. Samoin myös käsityö mainittiin arvostetumpana tt-aineena. 

Onkin oletettavaa, että valinnaistunnit annetaan oppiaineelle, joka on eniten koulun 

suosiossa. Kuvataiteen nähtiin usein olevan oppiaine, jolla ei ole omaa erikoisluok-

kaansa, vaan opetus tapahtuu oppilaiden kotiluokassa. Tämä nähtiin negatiivisena 

erona muihin taide- ja taitoaineisiin nähden. Myös oppiaineen yleinen näkyvyys kou-

lun arjessa nähtiin tuovan eroja tt-aineiden välille.  

 

Lisäksi valinnaisaineiden valintaan nähtiin vaikuttavan tuntimäärien rajallisuus, väli-

neiden ja materiaalien määrä sekä suurten ryhmäkokojen ongelmat. Liikuntaa voidaan 

esimerkiksi järjestää hyvinkin laadukkaasti ilman tiettyjä välineitä tai materiaaleja. 

Usein suurista ryhmäkoista ei ole liikuntalajeissa myöskään ongelmaa. Parin rehtorin 

mielestä kuvataiteella on usein huonoimmat materiaalit ja tilat sekä vähiten tunteja. 

Syynä tähän nähtiin oppiaineen huono arvostus ja se, että muita oppiaineita pidettiin 

tärkeämpinä. Olen myös itse havainnut ongelman siinä, että kuvataidetta ei arvosteta 

samalla tavalla kuin esimerkiksi liikuntaa. Olen kuullut perusteluja, että liikunta edis-

täisi oppilaiden hyvinvointia ja auttaa jaksamaan myös tulevaisuudessa. Yritän aina 

kertoa, että myös kuvataide edistää oppilaiden hyvinvointia yhtä paljon.  

 

Taito- ja taideaineiden pedagogiikan tutkimusprofessori Antti Juvonen on puhunut 

tästä samasta aiheesta YLE:n haastattelussa. Hänen mukaansa tt-aineiden merkitystä 
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peruskoulussa on vaikea todistella, koska niiden vaikutuksia ei voida mitata samalla 

tavalla kuin esimerkiksi PISA -testeissä mitataan matematiikkaa ja äidinkieltä. Juvo-

nen toteaa, että ainoa ratkaisu on vedota tutkimuksiin, joilla pystytään osoittamaan, 

että tt-aineilla on jonkinlainen terapeuttinen vaikutus. Tt-aineet ovat juuri sellaisia op-

piaineita, jotka tarjoavat oppilaille pedagogista hyvinvointia ja lisäävät heidän koulu-

viihtyvyyttä. Hän kuitenkin uskoo, että jokainen luokanopettaja on nähnyt käytännön 

opetustyössään, kuinka tt-aineet ovat vaikuttaneet positiivisesti oppilaiden jaksami-

seen. (Väinämö, 2014.) Vaikka olen opettanut alakoulussa vasta vähän aikaan, olen 

ehtinyt huomaamaan kuinka suuri merkitys tt-aineilla on koulussa jaksamiseen. Usein 

tt-oppiaineet ovat vapaampia ja rennompia ilmapiiriltään kuin lukuaineiden oppitun-

nit, niin oppilaille kuin myös opettajalle. Myös Marjo Räsänen (2009) ajaa takaa asiaa, 

että tt-aineilla on kiistaton vaikutus koulussa viihtymiseen, oppilaiden mielentervey-

teen, sosiaaliseen kasvuun sekä yksilönä hyväksytyksi tulemiseen ja yhteisöön kuulu-

miseen. Räsäsen mukaan tt-aineet voivat toimia oppimisen edistäjinä myös muidenkin 

kuin alan ammattilaisten mielestä, jos niiden taustalla vallitsevaa tiedonkäsitystä sel-

kiinnyttäisiin kaikille. (Räsänen, 2009, s. 70.) 

 

Samanlaista näkemystä on havaittavissa rehtoreiden vastauksissa. Rehtorit olivat vah-

vasti sitä mieltä, että koulupoliittiset päättäjät eivät arvosta kuvataidetta tarpeeksi. 

Myös Sirkka Laitisen (2006) kokemusten perusteella kuvataiteen opettamista ja oppi-

aineen merkitystä on jouduttu valitettavan useasti todistelemaan niin kouluorganisaa-

tion jäsenille kuin myös koulupoliittisille päättäjille. Laitisen tekemien havaintojen 

mukaan ihmiset useimmiten arvostavat enemmän oppiaineita, joiden he kokevat anta-

van enemmän valmiuksia menestyä tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi lukuaineita tai 

matemaattis-luonnontieteitä. Usean vanhemman sekä oppilaan mielestä kuvataiteen 

oppiaine ei välttämättä anna tarpeeksi hyviä eväitä tulevaisuuden opintoihin ja ammat-

tiin ollessaan tt -aine. (Laitinen, 2006, 33.) Myös pari rehtoria kertoi, että kaikki eivät 

ymmärrä kuvataiteen merkitystä oppilaan tulevaisuuden kannalta.  

 

Taito- ja taideaineet pitäisi ymmärtää myös kasvatuksen ja oppimisen  

välineenä, ei opita kuvataidetta vaan kuvataiteella, näin saisimme  

myös taiteen kuluttajia Suomeen. (Rehtori 5) 
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Yksi rehtori nosti mielestäni erittäin tärkeän esimerkin siitä, miten tt-aineiden heikko 

asema näkyy päättäjien käsissä. Hänen esimerkkinsä oli nimittäin peruskoulun jälkei-

sen lukion valintaperusteet, jossa painotetaan vain lukuaineiden keskiarvoon. Myös 

minun mielestäni on hieman naurettavaa kertoa opettajana oppilaille kuvataiteen tär-

keydestä, kun samaan aikaan koulupoliittiset päättäjät ovat sitä mieltä, että tt-aineilla 

ei ole väliä lukioon hakiessa.  

 

Vuonna 2017 Kuvataideopettajat ry ja Koulun musiikinopettajat ry tekivät kannanoton 

opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka sisälsi muun muassa pyynnön tasavertaisem-

masta valintatavasta peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin. Heidän mukaansa luki-

oon pyrkiessä tulisi jatkossa huomioida kaikki oppiaineet yhdenvertaisina. (Linna & 

Laurila, 2017.)  Kuitenkin vuoden 2022 lukion ja ammatillisen koulutuksen valintape-

rusteista selviää, että lukion valintaperusteissa ei edelleenkään oteta huomioon tt-ai-

neita. Lukiokoulutuksen erikoislinjoille hakiessa saatetaan ottaa jonkin tt-aine mukaan 

keskiarvon laskentaan esimerkiksi kuvataide- tai musiikkilinjoilla. Ainoastaan amma-

tillisen perustutkinnon valintaperusteissa otetaan huomioon tt-aineiden arvosanat. 

(Opintopolku, 2022.)  

 

Myös viime vuosien korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa on ollut puhetta tt-aineiden 

merkityksestä. Tällä hetkellä monissa korkeakouluissa suurin osa opiskelijoista vali-

taan ylioppilastodistuksen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että tt-aineita ei näissä va-

linnoissa huomioida, sillä ne eivät ole osa ylioppilaskirjoituksia. Opetusalan ammatti-

järjestön OAJ:n mukaan ylioppilastodistuksen suuri painoarvo jatko-opinnoissa uhkaa 

jättää tt-aineet paitsioon opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelija ymmärrettävästi pa-

nostaa niihin oppiaineisiin, josta on hyötyä jatko-opintoihin hakeutuessa. (OAJ, 2019.) 

Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi lukiodiplomiselvityksen 

(2020:34), jonka tavoitteena on kehittää lukiodiplomin näkyvyyttä ylioppilastutkin-

nossa. Esityksen tekijöiden Marko Borodavkinin, Reima Härkösen ja Kaisa Tikan mu-

kaan (2020:34, s. 3) selvityksellä pyritään edistämään tt-aineille ominaisia tiedon tuot-

tamisen tapoja yhdenvertaisina muiden ylioppilastutkintoon sisältyvien oppiaineisen 

tiedon tuottamisen kanssa. Myös OAJ:n (2019) mukaan lukiodiplomin kehittäminen 

auttaisi tt-aineiden asemaa lukio-opinnoissa. Uskon siihen, että kuvataiteen aseman 

parantuminen lukio-opinnoissa muuttaisi paremmaksi myös peruskoulun näkemystä 

kuvataiteen oppiaineesta.   
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Yhtä pidetty aine oppilaiden mielestä ja koen, että yhtä vahva muiden 

taito- ja taideaineiden rinnalla. Koska kuvataiteessa ei täällä ole erityis-

luokkia, kuten musiikissa ja liikunnassa, se ei ehkä ole yhtä näkyvästi 

esillä. (Rehtori 11) 

 

Kuitenkin osa rehtoreista oli sitä mieltä, että kuvataiteen tilanne on hyvinkin tasaver-

tainen muiden tt-aineiden kanssa, tai jopa parempi. Kahden kyselyyn vastanneen reh-

torin mielestä, kuvataiteella on muihin tt-aineisiin nähden etulyöntiasema, koska ku-

vataidetta pystyy parhaiten integroimaan muihin oppiaineisiin, mikä nostaa oppiai-

neen merkitystä ja käyttöä. Käsittelen integroinnin mahdollisuuksia kuvataiteen oppi-

aineessa myöhemmin luvussa 6. Rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen mer-

kityksestä.  

 

 

4.3 Rehtoreiden omissa kouluissa kuvataiteen tilanne nähdään hyvänä  

 

Kysyessäni alakoulun rehtoreilta kuvataiteen oppiaineen tilanteesta, halusin kohdistaa 

yhden kysymyksen suoraan rehtoreiden omiin kouluihin. Tahdoin selvittää, tuleeko 

rehtoreiden vastauksissa minkäänlaisia poikkeuksia kuvataiteen oppiaineen tilantee-

seen, kun puhutaankin rehtoreiden omista kouluista.  

 

Aineistosta selvisi, että vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista rehtoreista koki kuva-

taiteen oppiaineen tilanteen olevan huono yleisesti koko Suomessa, suurimman osan 

mielestä oppiaineen tilanne nähtiin kuitenkin hyvänä omassa alakoulussa. Oppiaineen 

hyvää tilannetta perusteltiin ammattimaisilla kuvataiteen opettajilla ja oppilaiden hen-

kilökohtaisilla kiinnostumisella kuvataidetta kohtaan. Rehtoreiden vastauksista huo-

maa selkeästi, että kuvataiteen oppiaineen tilanne nähtiin silloin hyvänä, kun koulussa 

työskenteli yksi tai useampi pätevä kuvataiteen opettaja tai oppiaineeseen itse erikois-

tunut luokanopettaja. Rehtoreiden mukaan osaavat opettajat jakavat tietoa ja taitoaan 

myös muille opettajille, mikä edistää koko oppiaineen asemaa. Myös yhteistyöt lähi-

alueen harrasteseurojen ja ammattitaiteilijoiden kanssa nähtiin parantaneen koulukoh-

taista oppiaineen tilannetta. 
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Juha Varton (2014) mukaan olemme taidekasvatuksen uudessa muutoksen vaiheessa. 

Digitaalinen maailma on tullut jäädäkseen osaksi opetusta, taiteessa välineet ovat de-

mokratisoituneet kun taiteen tekemisestä on tullut mahdollista kaikille sekä postmo-

derni on tuonut uudet ilmiöt kuten ideat, ajattelun ja vapauden. Hänen mukaansa myös 

nuorempi sukupolvi on rohkeampi, uskoo itseensä ja vertaisiinsa sekä toimii. (Varto, 

2014, s. 12.) Kysyin rehtoreilta, onko kuvataiteen oppiaineen tilanne mahdollisesti 

muuttunut vuosien aikana heidän kouluissaan. Ainoana heikentävänä tekijänä muu-

tama rehtori nosti esille uuden opetussuunnitelman mukana tulleen viikoittaisten op-

pituntien vähentymisen. Muita muutoksia oppiaineen tilanteeseen ei nähty tapahtu-

neen viime vuosien aikana. 

 

Meillä on useampi luokanopettaja, jotka nauttivat itse käsillä tekemi-

sestä ja taiteesta. Siksi koulussamme on melko hyvä tilanne. Alakoulun 

valinnaisissa kuvataide on aina kovin suosittu ryhmä. (Rehtori 14) 
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5 Rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen tavoitteista 

 
Kuvataiteen oppiaineen tilanteen tarkastelun jälkeen on hyvä siirtyä katsomaan, min-

kälaisia näkemyksiä alakoulun rehtoreilla on oppiaineen opetussuunnitelmasta. Ta-

voitteenani on tuoda ilmi rehtoreiden omia näkemyksiä kuvataiteen opetussuunnitel-

man sisällöstä, tavoitteista, toteutumisesta sekä mahdollisista epäkohdista, joihin he 

tahtovat muutosta. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(POPS) on merkitty kuvataiteen opetuksen tavoitteisiin kaikilla vuosiluokilla 1–6 neljä 

eri kategoriaa: visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaa-

lisen kulttuurin tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. Neljä 

kategoriaa sisältävät jokainen yksityiskohtaiset tavoitteet, sisältöalueet ja laaja-alaisen 

osaamisen kohdat. (POPS 2014, 267.) Jaottelin kyselyyn vastanneiden rehtoreiden 

vastaukset näihin neljään kuvataiteen opetuksen tavoitteisiin, joista koostin kaavion 

(Kaavio 8). Otin huomioon sen, että yhdessä vastauksessa saattoi olla moneen eri ka-

tegoriaan kuuluvia tavoitteita, jolloin pilkoin vastauksen moneen osaan.  

 

 

 
 

 
Kaavio 8. Miksi kuvataide on mielestänne osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa? 
 
 

Visuaalinen 
havaitseminen ja 

ajattelu
31 %

Kuvallinen 
tuottaminen
29 %

Visuaalisen 
kulttuurin tulkinta 

11 %

Esteettinen, 
ekologinen ja eettinen 

arvottaminen 
6 %

Muut tavoitteet
23 %



 37  

5.1 Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu sekä kuvallinen tuottaminen 

 

Tarkastellessa rehtoreiden vastauksia visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun kategori-

assa eniten esille tuli näkemys oppiaineesta itsensä ilmaisun välineenä. Opetussuunni-

telman (2014) mukaan kuvataiteen tehtävänä on innostaa oppilaita ilmaisemaan omia 

ajatuksiaan kuvallisesti. Ajatus voi sisältää muun muassa omien tunteiden ja arvojen 

käsittelyä, identiteetin rakentumista sekä muita henkilökohtaisia näkemyksiä. (POPS 

2014, 267.) Rehtoreiden mukaan kuvataiteessa pääsee käsittelemään ajatuksiaan ja 

myös ilmaisemaan niitä kuvallisin keinoin. Itseilmaisun nähtiin myös olevan myös 

positiivista vastapainoa teoreettisille oppiaineille. Yhden rehtorin mukaan kuvataide 

kokonaisuudessaan, eli motorinen tuottaminen, taiteellinen työskentely ja taiteen ku-

luttajana toimiminen, tuovat iloa ja työkaluja tunnetaitoihin. Taiteen tohtori Sirkka 

Laitinen kirjoittaa artikkelissaan Miksi kuvataidetta opetetaan koulussa ja mitä opet-

tajan tulisi tietää ja osata? (2006, s. 34), että itsensä ilmaisemisen tarve on hyvin kes-

keistä lapsen kasvussa, ja kuvataide mahdollistaa sen.  

 

Laitisen mukaan alakoulussa kuvataiteen opetukseen kuuluvat ominaisuudet ovat pe-

rusoletukselle perussisältöä. Kuvataiteessa opetellaan mielikuvituksen käyttöä ja mo-

nipuolisten aistihavaintojen tekoa oppilaan kehitystasolle kuuluvan leikinomaisen lä-

hestymistavan kautta. Kuvataiteen yksi tärkeimmistä tavoitteista on luoda oppilaalle 

henkilökohtainen suhde kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Opetuksen 

tulee tukea oppilaan kuvataiteellista oppimista ja kuvallisen ilmaisun kehittymistä. 

(Laitinen, 2006, s. 34, 37.) Rehtorit nostivat vastauksissaan esille myös kuvataiteeseen 

kuuluvan visuaalisen havainnoinnin.  

 

Taiteen tohtorin Elina Heikkilän (2019) mukaan taiteessa maailman kuuluu esittää niin 

kuin se henkilön kokemukselle avautuu. Se voi olla epäselvä ja moniulotteinen, eikä 

se tarkoita sitä, että se olisi ainoa totuus maailmasta. Taidekasvatuksen tehtävänä on 

tarjota oppilaille vapaita paikkoja, jossa hän pääsee tutkimaan ympäristöään moni-

muotoisesti. (Heikkilä, 2019, s. 233.) Myös opetussuunnitelmassa (2014) ensimmäi-

senä tavoitteena on kannustaa ja ohjata oppilasta taiteen, ympäristön ja muun visuaa-

lisen kulttuurin havainnointiin. Opetussuunnitelma kannustaa myös keskusteluun op-

pilaiden kanssa heidän havainnoistaan ja ajatuksistaan, jolloin oppilas pääsisi harjoit-

telemaan näkemystensä perusteluja. (POPS 2014, 267.) Kyselyn vastanneet rehtorit 
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kertoivat hyvin, että kuvataiteen avulla opitaan näkemään ympäröivää maailmaa ja sitä 

kautta myös hahmottaminen kehittyy. Muutenkin luovuuden ja tekemisen kautta op-

pimisen nähtiin olevan hyvänä vastapainona teoreettiselle opiskelulle. 

 

No käden taidot ja kuvallinen ilmaisu ovat osa ihmisen kehityshistoriaa. 

Paljon jäisi ihmisestä kasvamatta ilman kuvataidekasvatusta. 

(Rehtori 7) 

 

Kuvallinen tuottaminen sisältää monipuolisesti erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja 

muiden ilmaisukeinojen käyttöä. Oppilasta tulisi kannustaa erilaisten kuvallisten kei-

nojen kokeilemiseen sekä kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä mui-

den kanssa. (POPS 2014, 267.) Kymmenen kyselyyn vastanneista rehtoreista mainitsi 

kuvataiteen kuuluvan opetussuunnitelmaan siksi, että se sisältää luovuuden näyttämi-

sen ja kehittämisen. Marjo Räsäsen (2012, s. 11) mukaan kuvallisen ilmaisun taitoja 

on pidetty aina kuvataiteen oppiaineen perussisältönä. Monen rehtorin mielestä kuva-

taide on kuvallisen ilmaisun lisäksi kädentaitojen harjoittelua, motoriikan kehittymistä 

sekä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden oppimista. 

 

Kuvataide usein sisältää pitkiä työvaiheita ja kokonaisuuksia, jotka kehittävät oppilai-

den pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä. Pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn kan-

nustaminen yksin ja muiden kanssa on opetussuunnitelmassa (2014, s. 144) yksi vuo-

siluokkien 1 – 2 kuvataiteen oppiaineen tavoite. Myös osa rehtoreista mainitsi kuva-

taiteen kehittävän sinnikkyyttä, ja ongelmanratkaisutaitoja, joista on hyötyä myös 

muissa oppiaineissa. 

 

Sen opiskelu mm. tukee kädentaitojen ja hahmottamisen kehittymistä, se 

on ilmaisukeino ja vastapaino teoreettisille aineille. Se opettaa suunnit-

teluprosessia, pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä (Rehtori 9) 
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5.2 Kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 

 

Vain harvan rehtorin vastaus sisälsi visuaalisen kulttuurin tulkintaan liittyviä asioita. 

Muutama rehtori sivusi visuaalisen kulttuurin tulkintaa vastauksissaan kirjoittaessaan 

muun muassa taidehistoriasta, kuvallisesta viestinnästä ja kulttuurikasvatuksesta. Vi-

suaalisen kulttuurin määrittely onkin hankalaa, sillä esimerkiksi Juha Varton (2009) 

näkemysten mukaan visuaalinen kulttuuri on jatkuvaa esillä olemista. Varto käsittelee 

artikkelissaan visuaalisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä taiteen kanssa. Hän nostaa 

esille tärkeän seikan siitä, että visuaalista kulttuuria voi tehdä jokainen ja se on kaik-

kien saatavilla eli toisin sanoen se on rajatonta. (Varto, 2009, s. 29–44.) Opetussuun-

nitelman (2014) mukaan visuaalisen kulttuurin tulkinta sisältää oppilaan ohjausta ja 

kannustusta kuvien tarkasteluun erilaisista perspektiiveistä esimerkiksi historian ja 

kulttuurin näkökulmasta, teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmasta tai todellisuuden 

ja fiktion suhteesta. Oppilasta tulisi myös ohjata käyttämään eri aikojen kuvailmaisun 

tapoja omassa taiteessaan. (POPS 2014, 267.) 

 

Kuvataiteen tehtävänä on kannustaa oppilaita tarkastelemaan kulttuurista moninai-

suutta ja kestävää kehitystä taiteen tekemisessä (POPS 2014, 267). Räsäsen (2009, s. 

69–70) mukaan kulttuurikasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia havain-

noida ja kokea ympäristöä aistivoimaisesti, ilmaista tunteitaan, tutkia ja käsitteellistää 

symbolijärjestelmien avulla sekä ilmaista ja lukea erilaisia kulttuurisia merkityksiä. 

Leena Knif (2021) on käsittely väitöskirjassaan, miten moninaisuutta voidaan perus-

opetuksen alaluokkien kuvataidekasvatuksen kontekstissa toimivalla tavalla tukea. 

Hänen mukaansa tulee muistaa, että kuvataidekasvatus ei kuitenkaan ole automaatti-

sesti tasa-arvoa tukevaa. Kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin normatiivista kat-

setta on pohdittava, että minkälaisia arvoja ja viestejä sillä oikeastaan välitetään oppi-

laille. Myöskään pelkkä näkyvyys ei riitä, vaan se miten kukin heille esitetään, on 

osallisuuden, toimijuuden ja tasa-arvon rakentumisen kannalta tärkeää. (Knif, 2021, s. 

106.) On erittäin hyvä, että edes yksi rehtori mainitsi visuaalisen kulttuurin tarkaste-

lussa kulttuurikasvatuksen, mutta tietenkin olisi ollut mahtavampaa nähdä, jos enempi 

rehtoreista olisi nostanut aiheen tärkeäksi.  

 

Opetusneuvos Mikko Hartikaisen (2013) mukaan kulttuurisesti kestävän taidekasva-

tuksen perusta on koulussa, jonka arjessa nähdään, opitaan ja juhlistetaan erilaisia 
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kulttuureja. Tällaisen koulun ilmapiiri on osallistava ja yhteisöllinen, mikä edistää op-

pilaiden kokemuksia ja näin ollen kulttuurillisesti kestävää tulevaisuutta. Jotta myös 

kuvataideopetus olisi kulttuurisesti kestävää, tulee opettajalla olla tietoinen ja kehit-

tyvä taidekasvatusnäkemys. (Hartikainen, 2013, s. 142 – 143.) Eli myös rehtorilla on 

vaikutusta siihen, miten moninainen kulttuuri näkyy koulun arjessa ja tätä kautta hän 

voi kannustaa myös opettajia kulttuurisesti kestävämpään opetukseen.  

 

Kuvataide on ympäristökasvatusta, avaa silmiä, opettaa näkemään, on 

itseilmaisua, mainio väline integrointiin, kulttuurikasvatusta, taidekas-

vatusta. (Rehtori 15) 

 

Kyselyyn vastanneista rehtoreista vain kaksi mainitsi esteettisen ja eettisen arvottami-

sen. Tulevana kuvataiteenopettajana olen perehtynyt hyvin paljon kuvataiteen opetuk-

sen eettiseen näkökulmaan. Mielestäni kuvataide on yksi niitä harvoja oppiaineita, 

jossa oppilaiden kanssa voidaan puhua maailman menosta vapaasti ja käsitellä aihetta 

rauhassa taiteen avulla. Myös Hartikaisen (2013) mukaan nykytaide tarjoaa kuvatai-

deopetukseen hyviä lähestymistapoja maailman todellisuuden tutkimiseen. Nykytai-

teelle tyypillinen yhteisöllisyys, arvaamattomuus, kokeellisuus ja leikillisyys tarjoavat 

mahdollisuuksia osallistavammalle ja kulttuurisesti kestävämmälle pedagogiikalle. 

(Hartikainen, 2013,  s. 143.) Oppiaineiden laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteissa on 

myös korostettu kestävämmän tulevaisuuden pohtimista. Oppilaita tulee opettaa ym-

märtämään omien valintojen ja tekojen vaikutus itselleen, lähiyhteisölle, yhteiskun-

nalle ja luonnolle. Ympäristön suojelemisen vaikutus ja sen ymmärtäminen kasvaa 

oppilaan omakohtaisen luontosuhteen kautta. (POPS 2014, 24.) Hartikainen (2013) li-

sää mielestäni hyvin opetussuunnitelman tavoitteisiin, että niiden tarkoitus on tukea 

oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyiseen yhteisön jäsenyyteen. 

Koulu kehittää oppilaiden valmiuksia edistää tulevaisuudessa yhteiskunnallisia ja kult-

tuurillisia asioita sekä kestävää kehitystä. (Hartikainen, 2013, s. 140.) 

 

Kaksi rehtoria kertoivat oppiaineen olevan ympäristökasvatusta ja sen avulla ymmär-

retään rakennettua ympäristöä. Kukaan muu rehtoreista ei vastannut kuvataiteen kuu-

luvan opetussuunnitelmaan siksi, että oppiaine sisältää ekologista ajattelua ja arvotta-

mista. Kuvataidekasvattajana tämä oli mielestäni hyvin huolestuttavaa, sillä itse koen, 

että kuvataideopetuksessa käydään useasti läpi ympäristöön ja ekologiseen liittyviä 
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kysymyksiä taiteen keinoin. Lisäksi opetus sisältää paljon ekologisia valintoja materi-

aalien ja työvälineiden suhteen, esimerkiksi tiedän monta opettajaa, jotka hyödyntävät 

kierrätysmateriaaleja kuvataideopetuksessaan. Niiden kautta on helppo käydä kierrä-

tyksen ja ekologisuuden eettisiä valintoja. Myös nykytaiteessa on lisääntynyt runsaasti 

roska/kierrätystaide, joihin oppilaiden kanssa voi tutustua. Myös Hartikaisen (2013) 

mielestä ympäristökasvatuksella on oma erittäin tärkeä rooli kuvataideopetuksessa. 

Kuvataideopetus tuo oppilaalle monipuolisia tietoja ja taitoja muun muassa arkkiteh-

tuurin, rakennetun ympäristön ja visuaalisen median ilmiöistä. Oppilaiden henkilökoh-

taisten kokemusten ja tunteiden arvostaminen, sekä asioiden pohdinta ovat ympäristö-

kasvatuksen perustaa kuvataideopetuksessa. Lisäksi koulussa kestävän kehityksen ta-

voitteita tuetaan kuluttajakasvatuksella, mikä voi esimeriksi olla tuotesuunnittelua, vi-

suaalista kulutuskulttuurin ja erilaisten brändien tutkimista. Opetuksessa voidaan poh-

tia tärkeitä asioita, esimerkiksi, miten oppilaat voivat muuttaa elinympäristöään ja yh-

teiskuntaa esteettisesti, eettisesti ja kulttuurisesti paremmaksi paikaksi elää. (Hartikai-

nen, 2013, s. 144–145, 147.) Onneksi rehtorit kuitenkin nostivat enemmän esille es-

teettisen, ekologisen ja eettisen arvottamisen tärkeyden kuvataiteen merkityksessä ala-

kouluikäisille, jota käsittelen seuraavassa 6. luvussa. 

 

 

5.3 Opetussuunnitelman ulkopuoliset teemat 

 

Tarkastellessa kaavio 8. tuloksia, tulee huomioida se, että kyselyyn vastanneet rehtorit 

eivät tienneet vastatessaan näihin kysymyksiin, että heidän vastaukset tullaan jaka-

maan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Jätin tämän tarkoituksella kerto-

matta, jotta rehtorit kertoisivat aiheesta omin sanoin, eikä suoraan kopioi opetussuun-

nitelmasta. Muotoilin rehtoreille kysymykset: miksi kuvataide on mielestänne osa pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmaa ja pitäisikö kuvataiteen opetussuunnitelmaa joten-

kin muuttaa. Rehtoreilta ei siis odotettu kuvataiteen opetussuunnitelman ulkoa muis-

tamista, vaan sitä, mitkä asiat he kokivat itse tärkeänä opetussuunnitelmassa. Osittain 

tästä syystä noin 23% rehtoreiden vastauksista sisälsi jotain muuta kuin erityisesti ku-

vataiteen opetussuunnitelmaan merkittyjä tavoitteita. Lisäksi voi olla, että rehtorit ei-

vät muistaneet mainita kaikkia asioita, jotka kokevat kuvataiteessa tärkeäksi.  
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Kolme eniten mainittua asiaa opetussuunnitelman kuvataiteen tavoitteiden ulkopuo-

lelta olivat integrointi, yleissivistys ja kaikille jotakin -asenne. Kuvataiteen integroin-

tia muihin oppiaineisiin perusteltiin hyvin monessa vastauksessa, mikä on mielestäni 

hyvin harmillista, jos oppiaine koetaan pelkkänä välinearvona muihin oppiaineisiin. 

Marjo Räsäsen (2006) mukaan kuvataiteen oppiaine mielletään välinearvona silloin, 

kun taide nähdään osana kasvatusta. Kun taas kasvatus lähtee taiteen luomisesta ja 

kokemisesta, voidaan puhua itseisarvosta. (Räsänen, 2006, s. 11.) Osa rehtoreista sel-

keästi koki kuvataiteen oppiaineen välinearvona, mutta myös itseisarvoon viittaavia 

vastauksia löytyi. Tämä on mielestäni erittäin merkittävä tulos, jonka vuoksi käsittelen 

tätä enemmän viimeisessä 9. luvun pohdinnassa.  

 

Sen pitäisi olla muustakin kuin väinearvosyystä. En tiedä, onko. 

(Rehtori 18) 

 

Kuvataidekasvattajan näkökulmasta rehtoreiden perustelut kuvataiteen kuulumisesta 

opetussuunnitelmaan pelkästään yleissivistyksen tai jokaiselle oppilaalle jotakin -

asenteella on hieman turhauttavaa. Yksi rehtori kommentoi esimerkiksi, että kaikilla 

oppilailla on joku vahva osaamisalue ja kuvataide voi olla jollakin se vahva. Kuvatai-

detta perusteltiin myös sillä, että se on osa perusopetuksen kokonaisuutta, jonka tehtä-

vänä on yleissivistää ja mahdollistaa jokaiselle oppilaalle oman vahvuusalueensa. Ku-

vataideopettajan näkökulmasta tuo on hieman ympäripyöreä vastaus siihen, miksi ku-

vataide on osa perusopetusta. En halua kuitenkaan väittää, että rehtoreiden vastaukset 

ja näkemykset olisivat jotenkin vääriä, mutta ne herättävät väistämättä kysymyksiä 

siitä, kuinka merkittävänä oppiaineena kuvataidetta oikeasti pidetään. Näiden lisäksi 

hyödyllinen ja tärkeä sanat esiintyivät useaan otteeseen rehtoreiden vastauksissa. Huo-

mattavan moni ei kuitenkaan perustellut tarkemmin, että miksi kuvataiteen oppiaine 

on heidän mielestään hyödyllinen tai tärkeä. 

 
 

5.4 Mielipiteet mahdollisista muutoksista  

 

Kuvataiteen tilannetta käsittelevässä luvussa kävin läpi nykyisessä opetussuunnitel-

massa tapahtunutta muutosta kuvataiteen viikoittaiseen tuntimäärään ja sitä, kuinka 

kyselyyn vastanneiden rehtoreiden näkemysten mukaan se on yksi syy kuvataiteen 
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aseman heikentymiseen. Myös kysymys kuvataiteen opetussuunnitelman mahdolli-

seen muuttamiseen herätti tuntimääristä keskustelua. Viiden rehtorin mukaan tunti-

määriä pitäisi lisätä niin, että jokaisella vuosiluokalla olisi kaksi oppituntia viikossa 

kuvataidetta. Kuitenkin vastavuoroisesti viiden rehtorin näkemysten mukaan nykyinen 

opetussuunnitelma on hyvä kuvataiteen osalta eikä sitä tarvitsisi suuremmin muuttaa.  

 

Myös kuvataiteen opetussuunnitelman sisältö nähtiin ongelmana. Aineistosta tuli 

muun muassa esille, että taidehistoriaa tahdottiin lisätä enemmän alakouluun ja oppi-

aineen sisällöissä voisi enemmän keskittyä opetuksen eri osa-alueisiin (piirustus, maa-

laus, grafiikka, valokuvaus ym.). Yhden rehtorin näkemysten mukaan opetussuunni-

telma ohjaa liikaa pelkkään asioista keskusteluun, kun tekeminen on merkittävämpi 

osa kuvataidetta. Kuvataidekasvatuksen tutkijan Liisa Piirosen (1996) mielestä perus-

koulun vähäisen tuntimäärän vuoksi taideaineissa ei ole mahdollista käyttää aikaa tai-

dehistorian opiskeluun. Hänen mukaansa opettajan tulee keksiä erilaisia lähestymista-

poja, jotta taidehistorian käyminen tapahtuisi muun opetuksen lomassa ja oppilaat sai-

sivat edes jonkin näköisen yleiskuvan taiteen historiasta. (Piironen, 1996, s. 40.) Pii-

rosen artikkeli on hyvin vanha, mutta uskon, että moni kuvataiteen opettaja kamppai-

lee yhä saman ongelman parissa, sillä kuvataiteen tuntimäärät eivät ole tuosta ajasta 

kovinkaan parantuneet.  

 
OPS:n osiot taidehistoriasta tai alueellisista taidekulttuurin tilasta ovat 

haastavia opettaa. (Rehtori 19) 

 

Jos opetussuunnitelman sisältö nähtiin toimivana, niin ongelma oli sen toteuttami-

sessa. Muutama rehtori nosti esiin opettajien lisäkoulutuksen tarpeen kuvataiteeseen, 

jotta heillä olisi riittävä osaaminen kuvataiteen opettamiseen. Paljon näkemyksiä he-

rätti myös kuvataiteen arviointi. Osan rehtoreista koki, että taideaineiden arviointia 

tulisi kehittää, jotta se olisi oppilaan luovuuden kehittämisen ja tukemisen kannalta 

rikkaampaa. Rehtorit ehdottivat myös suoraan, että numeraalinen arviointi poistettai-

siin kuvataiteesta.  

 

Aineistosta yllätti se, että jopa neljä rehtoria jätti vastaamatta opetussuunnitelman 

mahdollisiin muutoksiin tai he myönsivät, että eivät osaa vastata kysymykseen. Reh-

toreiden virka ei vaadi sitä, että heidän tulisi olla tietoisia tällaisista kysymyksistä 
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jokaisesta oppiaineesta. Kuitenkin tämä antaa tälle tutkimukselle tärkeää tietoa siitä, 

kuinka perillä rehtorit ovat tämän hetkisestä opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvistä 

ongelmista kuvataiteen osalla. Huomaan aineistosta, että kuvataiteen opetussuunni-

telma sisältää suurimman osan kyselyyn osallistuneiden rehtoreiden mielestä ongelmia 

ja puutoksia, joista nämä ”ei mitään” vastanneet rehtorit eivät ole tietoisia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45  

6 Rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen merkityksestä 

 

Tutkimuksen kannalta on erittäin mielenkiintoista kuulla, minkälaisia näkemyksiä reh-

toreilla on kuvataiteen oppiaineen merkityksestä alakouluikäiselle. Kysyin kyselylo-

makkeessa suoraan millaisilla tavoilla rehtoreiden mielestä kuvataide voi vaikuttaa 

erityisesti alakouluikäisiin. Lisäksi kysyin, millainen rooli/vaikutus opettajalla, kou-

lulla tai yhteiskunnalla voi olla kuvataiteen opetukseen.  

 

Aineistoa tarkastellessa aihepiireittäin (Kaavio 9) on selvää, että rehtorit vastasivat 

kuvataiteen oppiaineen merkitystä koskeviin kysymyksiin keskiarvollisesti kaikista 

monipuolisimmin ja eniten, kuin missään muista kyselylomakkeen kysymyksistä. 

Kaaviosta voidaan myös päätellä, mitkä aiheet keräsivät eniten rehtoreiden näkemyk-

siä ja mielipiteitä sanamäärällisesti. Tutkijan näkökulmasta näin tämän erittäin ainut-

laatuisena mahdollisuutena tarttua kuvataiteen merkityksiin hyvin tarkasti ja tuoda 

esille rehtoreiden tärkeitä näkemyksiä. 

 

 
 

Kaavio 9. Rehtoreiden vastauksissa olevien sanamäärien keskiarvot eri teemoissa.  

 
 
6.1 Kuvataide auttaa tarkastelemaan ympäröivää maailmaa 

 

Sirkka Laitisen mukaan kuvataiteen oppiaineen keskeisimpänä päämääränä on luoda 

oppilaalle henkilökohtainen suhde taiteeseen (Laitinen, 2006, s. 33). Myös 



 46  

varhaiskasvattajien Sinikka Rusasen ja Riikka Mäkisen (2016) mukaan oppilaan suhde 

taiteeseen voi rakentua, jos kuvataiteen opetuksessa tutkitaan monipuolisesti erilaisia 

taiteita ja oppilasta itseään ympäröivää visuaalista kulttuuria. Kun oppilaalle kehite-

tään mahdollisimman avoin suhde taiteeseen, voi seurauksena olla koko elämän pitui-

nen motivaatio itsensä tarkasteluun suhteessa taiteen ja kulttuurin ilmiöihin. (Rusanen 

& Mäkinen, 2016.) Marjo Räsäsen (2015) mukaan riippumatta siitä onko kyseessä tie-

teen- tai taiteenala, jokainen edustaa erilaista tapaa lähestyä todellisuutta. Koulun tai-

deaineita perustellaan usein tunnekasvatuksen ja merkityksellisen vaikutuksen kautta. 

Taideaineiden käsitteellinen osuus on jäänyt pimentoon. Samoin kuin muut tieteenalat, 

taideaineisiin kuitenkin kuuluu merkittävässä osassa myös taiteen käsitteet ja teoriat. 

(Räsänen, 2015, s. 27.) 

 

Edellisessä luvussa selvisi, että moni rehtori ei pohtinut kuvataiteen osuutta opetus-

suunnitelmassa visuaalisen kulttuurin tulkinnan tai esteettisen, ekologisen ja eettisen 

arvottamisen näkökulmista. Kuitenkin purkaessani vastauksia kuvataiteen vaikutuk-

sista alakouluikäiseen, moni rehtori oli maininnut kuvataiteen merkityksen ympäröi-

vän maailman tarkasteluun. Kuvataiteen nähtiin tuovan alakouluikäiselle välineitä vi-

suaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun muun muassa muotojen, värien, ympäristön 

rakenteiden avulla. Rehtoreiden mukaan kuvataide kehittää myös alakouluikäisten ha-

vaintojen ilmaisemista kuvallisesti. Räsäsen (2009, s. 77) mukaan peruskoulun oppiai-

nejaon yleisimpänä perusteluna pidetään sitä, että jokainen oppiaine edustaa taustal-

laan olevaa tieteenalaa, jolla voidaan tarkastella todellisuutta. Tavoitteena on luoda 

oppilaille mahdollisimman monipuolinen oppi ympäröivän maailman tarkasteluun.  

 

Se tuottaa onnistumisia ja antaa lapselle käsitystä ympäröivän maail-

man muodoista, väreistä ja rakenteista. (Rehtori 1) 

 

Räsäsen (2009) mukaan kuvataiteessa ja käsityössä on yksilön hyvinvoinnin lisäksi 

olemassa ihmisen ja luonnon kohtaamisen ekologinen merkitys. Ympäristöetiikka tu-

lee kuvataiteessa esille, kun käsitellään oppiaineen sisältöalueeseen kuuluvaa esine-

suunnittelua. Ihmisen rakentamaa ympäristöä lähestytään kokonaisvaltaisesti, suunni-

tellaan itse sekä valmistetaan. Kuvataiteelliseen suunnitteluun kuuluu osaksi myös ar-

viointi, jossa esteettisyyden mukaan liittyy eettisyys. (Räsänen, 2009, s. 74.) Esteetti-

syys, etiikka ja luonto tulivat aineistossa esille rehtoreiden kertoessa kuvataiteen 
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olevan välineenä ympäristö asioiden käsittelyssä. Osa kyselyyn vastanneista rehto-

reista perusteli, että kuvataiteessa voidaan helposti käsitellä luonnon visuaalisuutta, 

monimuotoisuutta ja arvostamista kuvataiteen tehtävien kautta ja tarkastellessa ai-

heesta tehtyjä taideteoksia.  

 

Yksi kyselyyn vastannut rehtori nosti esille myös luonnon monimuotoisuuden ja ar-

vostamisen näkyvyyden kuvataiteen materiaalien valinnoissa. Tiedän monia kuvatai-

teen tai luokanopettajia, jotka hyödyntävät mahdollisimman paljon luonnosta saatavia 

materiaaleja kuvataiteen opetuksessaan. Ne toimivat ekologisen ja esteettisen näkö-

kulman lisäksi myös helpottavina keinoina resurssipulassa. Luonto toimii hyvin myös 

uutena oppimisympäristönä, joka voi herättää monenlaisen oppijan mielenkiinnon. 

Henrika Ylirisku (2021) on väitöskirjassaan kuitenkin haastanut nämä aikaisemmin 

taidekasvatukselle tutut ympäristökasvatuksen käytänteet ja teoria, sekä pohtinut nii-

den syvempää merkitystä luonnon näkökulmasta. Hänen mukaansa posthumanismi-

sesta ajattelusta ja nykytaiteen toimintatavoista voisi olisi hyötyä ympäristötaidekas-

vatuksen uudelleen suuntautumisessa sekä ihmisen, luonnon ja kulttuurin suhteen ke-

hittämisessä. Yliriskun tutkimuksen tavoitteena ei ole kertoa selkeitä tuloksia miten 

jatkossa tulisi toimia, vaan hän haluaa tuoda esille, miten posthumanistista ajattelua 

voidaan soveltaa ympäristötaidekasvatuksessa. (Ylirisku, 2021.) 

 

Myös kuvataiteen osuus visuaalisen kulttuurin tulkinnassa nähtiin olevan suuri vaiku-

tus alakoulun oppilaisiin. Aineistossa mainittiin kuvakulttuurien ymmärtäminen, his-

toriallinen perspektiivi sekä monikulttuurisuuden pohdinta. Alakoulun rehtoreiden 

mukaan erilaisten kuvakulttuurien tarkastelu ja oman kuvakulttuurin löytäminen voi 

edistää esteettisyyden pohdintaa ja ymmärtämistä. Kuvataiteen opettajan tehtävänä 

onkin kannustaa oppilaita syventämään tietoaan ja ymmärrystään heitä kiinnostaviin 

kuvakulttuureihin, jotta he löytäisivät oman intressinsä kuvataiteeseen ja muuhun vi-

suaalisen kulttuuriin.  

 

 

6.2 Kuvataide kehittää ja tukee oppimisen taitoja 

 

Marjo Räsänen on vuonna 2006 kuvaillut, että peruskouluissa vallitsee vahva ajatus 

siitä, että kuvataide toimii välineenä tukemaan lukuaineissa oppimista. Räsäsen 
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mukaan tämä on peräisin instrumentaalista taidenäkemyksestä ja myös monet kuva-

taidekasvattajat väittävät, että taiteen opinnot parantavat niin sanotusti oletettujen tär-

keimpien aineiden mitattavia tuloksia. Tällöin uskottiin, että mitä enemmän taideai-

neita oppilaalla on, sitä erinomaisemmin hän suoriutuu koulussa. (Räsänen, 2006, s. 

18.) Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden näkemyksissä on havaittavissa samankaltaisia 

ajatuksia. Heidän mukaan kuvataiteen oppiaine parantaa oppilaan oppimisen taitoja 

laaja-alaisesti. Usean rehtorin näkemyksen mukaan kuvataide on loistava oppiainein-

tegroinnin väline. Kuvataiteen nähtiin kehittävän ja tukevan esimerkiksi matematii-

kan, historian, musiikin ja ympäristöopin oppimista. Osa rehtoreista korosti, että ku-

vataidetta käytetään heidän alakoulussaan paljon oppiaineintegroinnissa ja he näkivät 

tämän suurena oppiaineen aseman edistäjänä.  

 

Osa rehtoreista perusteli, että muissa oppiaineessa käytetään usein havainnollistavia 

kuvia, mitkä kehittävät oppimista ja tukevat tietynlaisia oppijoita. Annamari Manni-

nen on tutkinut enemmän kuvataiteen oppiaineen integrointia väitöskirjassaan. Hän on 

jakanut kuvataiteen integrointityylit seitsemään osaan perustuen aikaisempaan tutki-

muksiin ja teorioihin. Kun tarkastelen rehtoreiden perusteluita kuvataiteen integroin-

nista muihin oppiaineisiin, niin osa näkemyksistä sijoittuvat Mannisen teorian mukaan 

alistavaan integraatiotyyliin. Mannisen mukaan alistavassa integrointityylissä kuvatai-

teen oppiaineen tehtävä on havainnollistaa käsiteltävää aihetta moniaistisesti, joko jon-

kun aiheeseen liittyvän teoksen kautta tai kuvallisen tekemisen kautta eli oppiainetta 

käytetään vain havainnollistavana välineenä. (Manninen, 2021, s. 137–139.) Mieles-

täni on harmillista, että muutama rehtori käytti tätä ainoana perusteena kuvataiteen 

integroinnissa muihin oppiaineisiin. Varsinkin kun oman kokemukseni sekä Mannisen 

mukaan tällaisessa integraatiossa kuvallisen tekemisen vaatimustaso on usein hyvin 

matala eikä kuvataiteen teknillisiin asioihin kauheasti keskitytä (Manninen, 2021, s. 

139). 

 

Taideaineiden ja välineaineiden hyvä tasapaino vahvistaa käsitykseni 

mukaan oppimista. Kuvataide antaa monenlaisten vahvuuksien näkyä ja 

tulla näkyväksi. Sen avulla voi käsitellä monia oppiaineita (historia, ym-

päristöoppi jne.) Kuvataide sisältää koko visuaalisen ympäristön tulkin-

taa ja tuottamista. Kehittää lasta kokonaisvaltaisesti, mm. silmän ja 
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käden yhteistyö, monilukutaito, oman luovuuden löytäminen ja kehittä-

minen, itseilmaisun väline, kuvakulttuurin ymmärtämisen väline... 

 (Rehtori 4) 

 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa (2014) ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista on ko-

rostettu hyvinkin paljon yksittäisissä oppiaineissa sekä erilaisten projektien ja oppiai-

neintegraatioiden kautta. Aineiston mukaan myös muutama rehtori mainitsi oppiai-

nerajat ylittävät projektit ja ilmiöpohjaisen oppimisen kuvataiteessa. Ilmiöpohjainen 

opetus on hyvin lähellä oppiaineintegrointia, mutta se sisältää lisäksi erilaisten ilmiöi-

den käsittelyä. Päivi Granö, Mirja Hiltunen ja Timo Jokela (2018) kertovat, että il-

miöpohjaisessa opetuksessa käsiteltävät aiheet eivät tule oppiaineiden sisällöistä, vaan 

oppilaiden, koulujen, asuinympäristöjen ja yhteisöjen arjesta. Tällöin opetuksen ai-

heena toimii todellisesta maailmasta otetut ilmiöt. Ne myös kiinnittyvät tiettyyn paik-

kaan ja tilanteeseen, jolloin voidaankin todeta, että ilmiöpohjainen opetus ja oppimi-

nen ovat paikka- ja tilannesidonnaisia. (Granö, Hiltunen & Jokela, 2018, s. 5–6.) 

 

Räsänen (2015, s. 105–106) kertoo monilukutaitoa käsittelevässä kirjassaan, että mo-

nilukutaitoon kuuluva visuaalinen lukutaito kehittää oppilaan yleisiä kognitiivisia ky-

kyjä eli kaikenlaisen tiedon käsittelytaitoja, jonka vuoksi sen hyödyntäminen ja kehit-

täminen on tarpeellista kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Usean rehtorin näkemyk-

sen mukaan kuvataiteen nähtiin kehittävän erityisesti monilukutaitoa. Monilukutaito 

kuuluukin yhdeksi laaja-alaisten osaamisalueeksi ja on täysin ymmärrettävää, että reh-

torit mainitsivat moneen kertaan monilukutaidon merkittävyyden. Oman näkemykseni 

mukaan kuvataide on erittäin merkittävässä asemassa monilukutaidon kehittämisessä. 

Tämä johtuu siitä, että kuvataiteen oppiaineessa käsitellään paljon erilaisia tekstejä. 

 

Opetussuunnitelma (2014, s. 143, 266) antaa kuvataiteen oppiaineelle ainoaksi oh-

jeeksi, että kuvataiteen tulisi rohkaista oppilaita käyttämään taiteen tekemisessä mo-

nenlaisia materiaaleja, välineitä, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Tähän viitaten, 

mielestäni rehtoreiden vastauksissa jäi uupumaan kuvataiteen osallistuminen digitaa-

liseen kehitykseen ja opetukseen. Osa rehtoreista mainitsi monilukutaidon kehittymi-

sen, mutta enempää digitaalisuudesta ei kommentoitu. Kuvataidekasvatuksessa on pal-

jon puhuttu kuvataiteen olevan oppiaine, jossa oppilas pääsee hyödyntämään digitaa-

lisuuden tuomia työkaluja taiteen ja oppimisen parissa. Mediakasvatuksen tutkijan 
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Hanna Niinistön (2022) mukaan erilaisia mediakulttuureita ja virtuaalimaailmoja hyö-

dynnetään kuvataiteen oppiaineen kuvallisen työskentelyssä kaikilla perusopetuksen 

vuosiluokilla. Lapsille ja nuorille osallisuus digitaalisessa kulttuurissa on keskeinen 

osa arkea, ilmaisua, oppimista ja vertaissuhteiden kehittymistä. Mediat tarjoavat väli-

neitä lapsen itsetunnon ja identiteetin rakentumiseen, sosiaalisten suhteiden ylläpitä-

miseen ja maailman havainnointiin. Lasten kasvuympäristö sisältää siis paljon median 

käyttöä. Tämän vuoksi mediaa ja digitalisaatiota tulisi hyödyntää monipuolisesti myös 

opetuksessa, jotta lapsi oppisi käyttämään ja hyödyntämään digimaailmaa turvallisesti. 

Niinistö jatkaa artikkelissaan, että kuvataiteen tehtävänä on kehittää ja tukea oppilaan 

mediasuhteen rakentumista sekä antaa eväitä mediakulttuurin tarkasteluun ja sen hyö-

dyntämiseen omassa ilmaisussa. Medialukutaitoa kehitetään kuvataideopetuksessa 

erityisesti median moninaisia kuvia ja multimodaalisuutta tutkimalla. (Niinistö, 2022.) 

 

Kyselyyn vastanneet rehtorit kertoivat kuvataiteen vaikuttavan myös alakouluikäisten 

keskittymiskykyyn, ryhmätyöskentelyyn ja ongelmanratkaisutaitoihin. Räsänen 

(2009) kirjoittaa artikkelissaan, että kuvataidetta kutsutaan syystäkin välineaineeksi, 

koska sen avulla voidaan edistää myös muiden oppiaineiden ja kasvatuksen tavoittei-

den toteutumista. Hän mainitsee kuvataiteen kehittävän kriittisyyttä, kärsivällisyyttä, 

riskinottoa, organisointikykyä, luovuutta ja yhteistyötaitoja. (Räsänen, 2009, s. 74.) 

Aineistosta ilmeni myös kuvataiteen vaikutus oppilaan silmien ja käsien yhteistyöhön. 

Tähän varmasti vaikuttavat oppilaan hahmottamiskyvyn ja hienomotoriikan kehitty-

minen taiteen ja käsillä tekemisen avulla. Taiteen tohtori Pirkko Pohjakallio (2006) on 

yhdessä hänen tutkimuksessaan käynyt läpi erilaisia perusteluita peruskoulun kuvatai-

teen opetukselle vuosilta 1960–70. Pohjakallion mukaan tuolloin pidettiin tärkeänä, 

että koulun taideopetus sisältää esteettisyyttä ja eettisyyttä, hyvyyttä, todellisuutta, 

kauneutta ja syvempää ulottuvuutta.  Taiteen opetus nähtiin edellytyksenä ihmisenä 

kasvamiseen. (Pohjakallio, 2006, 28.) 

 

Yksi kyselyyn vastannut rehtori mainitsi lisäyksenä kuvataiteen olevan merkitykselli-

nen alakouluikäisille erilaisten kausikohtaisten askarteluiden ja taideteosten kautta esi-

merkiksi äitien- ja isänpäivät, juhlapyhät ja muut merkkipäivät. Mielestäni tämä oli 

aineiston kannalta yllättävä ja merkittävä näkökulma. Kuvataiteen rinnastamisesta as-

karteluun on ollut paljon puhetta kuvataidekasvattajien keskuudessa. Vuoden 1999 jäl-

keen, kun kuvaamataito nimi vaihtui kuvataiteeksi, pyrittiin kehittämään enemmän 
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luokanopettajien kuvataiteen opetusta erityisesti oppiaineen sisältöjen,  tavoitteiden ja 

taidekäsitteiden ymmärtämisellä. Tällöin myös eroavaisuuksia alakoulun askartelun ja 

kuvataiteen välillä pyrittiin kehittämään entistä enemmän. (Räsänen, 2006, 12.) Räsä-

nen on käsitellyt askartelun eroavaisuutta kuvataiteesta myös väitöskirjassaan. Hänen 

mukaansa askartelulle keskeistä on motoristen taitojen kehittäminen ja ohjeiden seu-

raaminen, kun taas kuvataide on kognitiivista toimintaa, kuten taiteen havaitsemista ja 

pohdintaa. (Räsänen 2008, 3, 39, 66, 70.) 

 

 

6.3 Henkireikä vai pakkopulla 

 

Vuosi sitten tekemässäni kandidaatin tutkimuksessa (2021) selvisi, että yläkoulun reh-

torit korostivat eniten kuvataiteen merkityksessä oppiaineen sisällä tapahtuvaa tuntei-

den käsittelyä. Heidän mukaansa kuvataiteen oppiaine on rauhoittava ja terapeuttinen 

oppiaine, jossa oppilas pääsee taiteen avulla käsittelemään omia ajatuksiaan ja tuntei-

taan. (Braun, 2021, s. 11) Minua kiinnosti tämä näkökulma jo silloin ja odotin saman 

kaltaisia vastauksia myös alakoulun puolelta. Aineistosta lopulta selvisi, että alakou-

lun rehtorit ovat näkemyksiltään melkeinpä samaa mieltä yläkoulun rehtoreiden 

kanssa. Oppiaineita kuvailtiin samalla tavoin terapeuttisena ja hengähdyshetkenä aka-

teemisten aineiden keskellä.  

 

Taiteen tohtori ja taideterapeutti Mimmu Rankanen (2006) on tutkinut kuvataiteen 

opetuksen terapeuttista näkökulmaa tarkemmin. Hänen mukaansa terapeuttisuus on 

väljempi käsite kuin terapia. Tämä tarkoittaa sitä, että terapeuttisuus ei ole sidottu tiet-

tyyn tilanteeseen, sillä terapeuttista kuvailmaisua voi tapahtua missä vaan esimerkiksi 

opetustilanteessa, yksin kotona tai kuvataideterapian yhteydessä. Terapeuttisuuden 

kokeminen taiteen tekemisen aikana määräytyy tekijän henkilökohtaisen kokemuksen 

pohjalta eli sen, minkä henkilö kokee terapeuttisena, riippuu henkilön omasta näke-

myksestä. Esimerkkinä oppilasryhmässä voi olla oppilas, joka kokee piirtämisen tera-

peuttisena, kun taas vierustoveri kokee savella muotoilun terapeuttisena hetkenä. On-

kin tärkeää, että myös kuvataiteen opettaja tiedostaa tämän vaihtelevuuden luokas-

saan, eikä rajaa terapeuttisen kuvaa tiettyyn lokeroon. Rankasen mukaan kun työsken-

nellään henkilökohtaisten aiheiden parissa ja annetaan taiteen tekemiselle vapaa-alue, 
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jossa itsekriittisyys vähenee ja oma ilmaisu voimistuu, tekijässä herää monenlaisia 

tunnekokemuksia ja oivalluksia. (Rankanen, 2006, s. 190.) 

 

Sirkka Laitinen (2006) on kuvaillut, että kuvataiteen tunnilla oppilaalla on mahdolli-

suus käsitellä erilaisia tunteitaan esimerkiksi iloa, surua, vihaa, katkeruutta, rakkautta 

tai pelkoa. Hänen mukaansa parhaimmillaan oppilas voi taiteen avulla vapautua tun-

teistaan ja käyttää niitä vahvuutena taiteen tekemisessä. (Laitinen, 2006, 40.) Rehto-

reiden näkemysten mukaan kuvataiteen oppitunnilla oppilas saa mahdollisuuden tuoda 

henkilökohtaisia ajatuksiaan esille ja kuvataide antaa työkaluja omien sekä muiden 

tunteiden käsittelyyn. Rankasen (2006) mukaan usein kuvataiteenopetuksessa sisältä-

vän terapeuttisuuden tavoitteena on herättää oppilaissa ainutlaatuisia, eheyttäviä ja 

omaa ilmaisua vapauttavia kokemuksia. Tällöin helposti unohdetaan ottaa huomioon 

myös itseilmaisun herättämät ikävimmät puolet, kuten esimerkiksi pelottavat, kipeät 

ja ahdistavat ajatukset. Rankasen tekemien havaintojen mukaan nämä voivat aiheuttaa 

luokassa epämiellyttävää tunnelmaa, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tera-

peuttista ilmaisua pitäisi vältellä tai vaikeita asioita ei saisi käsitellä luokassa. (Ranka-

nen, 2006, s. 195–196.) 

 

Annamari Mannisen (2021) integrointityylien mukaan, rehtoreiden vastaukset kuva-

taiteen käytöstä itseilmaisun välineenä, kuuluvat affektiiviseen integrointityyliin. 

Tässä tyylissä kuvataide toimii oppilaiden omakohtaisten aiheiden käsittelyssä ja il-

maisussa sekä ylipäätänsä itseilmaisussa. Samoin kuin aikaisemmin käydyssä alista-

vassa integrointityylissä, niin myös tässä kuvallisen tekemisen taitotaso on valitettavan 

usein hyvin alhainen. (Manninen, 2021, s. 139.) 

 

Yksi rehtori nosti mielestäni hyvin esille sen, että vaikka kuvataide sisältää paljon tun-

neilmaisulle tärkeitä asioita voi se silti toimia joillekin oppilaille pakkopullana. Tämä 

on mielestäni tärkeä huomio tutkimuksen kannalta, koska vaikka tässä tutkimuksessa 

kerromme, miksi kuvataide on merkittävä, tulee meidän myös tunnistaa totuus, että 

kuvataiteen oppiaine ei ole yhtä miellyttävää kaikille oppilaille. Varsinkin kun pu-

humme tunneilmaisusta ja oppilaan henkilökohtaisten tunteiden käsittelystä, tulee 

myös ajatella niitä oppilaita joille tunteista puhuminen tai niiden käsittely on vaikeam-

paa.  
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Myös opettajat ovat ihmisiä, joten kaikille kuvataiteen opettajillekaan terapeuttinen 

kuvailmaisun luominen ei ole helppoa. Rankanen (2006) haluaakin todeta, että vaikka 

taideterapeuttinen työskentely on erittäin tarpeellista kuvataiteen opetuksessa, siihen 

ei kaikki opettajat kuitenkaan pysty. Opettajalla tulee olla rohkeutta kohdata ja käsi-

tellä opetusryhmässä esiin tulleet vaikeat kuvalliset tai sanalliset aiheet. Lisäksi opet-

tajan tulee toimia havaintojensa mukaan ja hänellä tulee olla henkilökohtaista koke-

musta terapeuttisesta taiteen tekemisestä, jolla hän tarjoaa ymmärrystä ja menetelmiä 

asioiden käsittelyyn. (Rankanen, 2006, s. 197–198.) 

 
 
6.4 Itsetunto vahvistuu 
 
 
Henni-Säde Kopperi (2011) on opinnäytetyössään tutkinut taiteen vaikutusta ihmisen 

itsetuntoon. Hänen mukaansa taiteen avulla voidaan käsitellä erilaisia asioita ja par-

haimmillaan lopputuloksena voi olla itsetuntemuksen kehittyminen ja luottamus omiin 

taitoihin voimistuu. Alla olevassa kaaviossa (Kaavio 10) olen mukaillut Kopperin te-

kemää kaaviota, jossa hän käy läpi tarkemmin taiteen vaikutusta itsetunnon vahvistu-

miseen. (Kopperi, 2011, s. 24.) Olen muuttanut kaaviota lähemmäs omaa tutkimustani 

aineistosta esille tulleiden seikkojen avulla. 
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ympäristö

Oppilas haluaa 
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Kaavio 10. Kuvataiteen vaikutus oppilaan itsetunnon vahvistumiseen. Henni-Säde 

Kopperin (2011, s. 24) tulkintaa mukaillen.  

 

Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden vastauksista voidaan havaita Kopperin (2011) kaa-

vion mukaisia näkemyksiä. Osa rehtoreista vastasi suoraan kuvataiteen kehittävän it-

seluottamusta ja -tuntoa. Tämän oli osan rehtoreiden mielestä mahdollista, jos opettaja 

loi ympäristöstä turvallisen sekä tuki ja kannusti oppilaitaan. Näiden lisäksi moni reh-

tori toi esille kuvataiteen muita mahdollisuuksia, jotka voivat olla itsetunnon kehitty-

misen taustalla, muun muassa omien vahvuuksien ja luovuuden löytäminen taiteen 

avulla, itsensä ylittäminen sekä uusien elämyksien kokeminen uudella tavalla. Yksi 

rehtori mainitsi hyvin, että kuvataide luo parhaillaan oppilaalle onnistumisen tunteen, 

mikä myös kehittää oppilaan itsetuntemusta ja luottamusta. Se, että kuvataide herättää 

oppilaalle onnistumisen tunteen ja kasvattaa hänen itseluottamustaan, on mielestäni 

yksi tärkeimmistä asioista kuvataiteen opetuksen tavoitteissa. Rehtoreiden mukaan se 

voi parhaillaan luoda oppilaalle kiinnostuksen aloittaa harrastus kuvataiteen parissa 

koulun ulkopuolella.  

 

Räsäsen (2009) mukaan jonkin teoksen tekeminen omin käsin ja koko työprosessin 

hallinnan herättämä kokemus kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan itsetuntoa. Itseteh-

dyt työt kertovat tekijästään ja hänen persoonallisuudestaan. Tästä syystä niiden teke-

minen voi edistää myös oppilaan persoonallisuuden kehittymistä eri osa-alueilla, mikä 

on erityisen tärkeää oppilaan minäkuvan muodostumisen kannalta. (Räsänen, 2009, s. 

73.) 

 

Kuvataide antaa itseluottamusta ja tukee itsetuntoa ja ohjaa luovuuden 

kehittämiseen. (Rehtori 19) 

 

Eniten itseluottamusta kehittäväksi rehtorit näkivät kuvataiteen töiden esittelyn muille 

ihmisille. Tämä onkin mielenkiintoista, sillä kandidaatin tutkimuksessani selvisi, että 

yläkoulun rehtorit olivat huolissaan omien oppilaittensa asenteesta tekemiään töitä 

kohtaan. Oppilaat eivät tahtoneet esitellä töitään koulun käytävillä tai edes välttämättä 

luokassa ystävilleen. (Braun, 2021, s. 15.) Tämän tutkimuksen aineiston perusteella 

alakoulun rehtoreilla oli toisenlainen kuva. He nimittäin kertovat kuinka koulussa töitä 

on paljon esillä ja oppilaat ovat ylpeitä esitellessään niitä. Tässä erovaisuudessa kyse 
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voi olla murrosiästä, jolloin usein nuoresta tulee kriittisempi taideteostansa kohtaan. 

Psykologi Viktor Lowenfeldin luoma kuvallisen ilmaisun teoria on yksi tunnetuim-

mista ja käytetyimmistä teorioista. Teoria esitettiin ensimmäisen kerran teoksessa 

”Creative and Mental Growth” vuonna 1947. Hänen mukaansa osa oppilaista ehtivät 

kuudennella luokalla hypätä näennäisrealismin vaiheeseen, joka sijoittuu noin 11 – 13 

ikävuoden väliin. Tässä kuvallisen kehittymisen vaiheessa oppilaan tekemiin kuviin 

alkaa tulla enemmän syvyyttä ja yksityiskohtia. Tällöin oppilas pyrkii mahdollisim-

man todenmukaiseen esittämiseen kuvallisesti. Mittasuhteet ja värien käyttö muuttu-

vat myös merkittävästi eteenpäin. Tällöin oppilaasta saattaa tulla paljon kriittisempi 

kuin aikaisemmin. Mahdollisimman todenmukaiseen pyrkivä kuvallinen ilmaisu voi 

turhauttaa joitakin oppijoita liikaa, jolloin kuvataiteellinen kiinnostus ja into katoaa. 

(Kauppinen & Wilson, 1980, s. 34; Lowenfield, 1964, s. 182 – 191, 214 – 226.) 

Kuitenkin tulee muistaa, että itseluottamuksen taustalla voi olla muitakin syitä ja Vik-

tor Lowenfieldin teoria on hyvin pölyyntynyt näkemys. Esimerkiksi Anu Heinonen 

(2001) on tutkinut aihetta tutkimuksessaan ja hänen näkemystensä mukaan luokan 

yleinen ilmapiiri vaikuttaa erittäin suuresti oppilaan ajatuksiin tekemästään kuvatai-

teen työstä. Oppilaan ajatukset oman työn onnistumisesta ovat paljon myönteisimpiä, 

kun luokan ilmapiiri on tarpeeksi kannustava ja positiivinen. Jos oppilas ei saa kan-

nustusta tekemiseensä ja luokan ilmapiiri on huono, voi oppilas helposti aliarvioi itse-

ään ja työtään. Heinosen mukaan opettaja voi myönteisellä asenteella, kehuilla ja kan-

nustuksella vaikuttaa oppilaan lopulliseen ajatukseen tekemästään kuvataiteen työstä, 

vaikka oppilas olisi ollut työn alussa paljon kielteisempi työnsä onnistumista kohtaan. 

(Heinonen, 2001, s. 71, 73.)  

 

Opetussuunnitelmassa (2014, s. 145, 268) on myös määritelty, että alakouluikäisen 

taideoppimiselle tulee luoda turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun 

kannustava ilmapiiri, jossa opettaja antaa jokaiselle oppijalle henkilökohtaista oh-

jausta ja tukea. David Mitchell (2018) on esitellyt opetusmenetelmän, mikä syventyy 

enemmän luokkahuoneen ilmapiirin. Mitchellin mukaan luokkahuoneella on merkit-

tävä osa oppilaan oppimisen ja motivaation saavuttamisessa. Luokkahuoneen ilmapiiri 

on saavuttanut tavoitteensa, kun sen ympäristö on oppilaalle turvallinen, luotettava, 

motivoiva ja kannustava. Hyvässä ilmapiirissä on miellyttävämpi työskennellä, jolloin 

myös oppiminen on helpompaa. (Mitchell, 2018, s. 349, 362.) 

 



 56  

Anniina Koivurova (2019) on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen peruskoulun ku-

vataideopetuksen julkista ja julkilausumatonta valtaa, vastuuta, ehtoja, sekä sen poten-

tiaalisuutta oppilaan identiteetin ja maailmankuvan muodostajana. Hän käsitteli tutki-

muksessa 7. luokkalaisten tarinoita ja kuvia, jotka oli kerätty kuvataidetuntien aikana. 

Koivurovan tutkimustulos kiteyttää alakoulun rehtoreiden, Heinosen (2001) ja Mit-

chellin (2018) ajatukset kuvataiteen oppitunnin ilmapiiristä,  sekä sen vaikutuksesta 

oppilaan itseluottamukseen. Hänen tutkimuksestaan selvisi, että kuvataidetunnin sosi-

aalinen tilan vaikutta oppilaiden motivaatioon, aktiivisuuteen ja itseluottamukseen op-

pimisprosessissa. Lisäksi luokan ilmapiirillä on suuri vaikutus siihen miten oppilas 

kokee arvioitavaksi tulemisen. Koivurovan mukaan, kun kuvataidetunnin ilmapiiri on 

positiivinen, rento ja syventyvä, oppilas ei jännitä ja hänen epäonnistumisen pelko häl-

venee. Jos kuvataidetunnin ilmapiiri on hyvä, niin luovat kokeilut ja oman identiteetin 

etsintä taiteen avulla mahdollistuvat ilman, että oppilaan tarvitsee pelätä ulkopuoli-

suutta tai häpeää. (Koivurova, 2019, s. 278, 281.) 

 

 

6.5 Opettajan, koulun ja yhteiskunnan vaikutukset 

 

Joonas Vähäsöyringin (2001) mukaan opettajalla on ratkaiseva asema vaikuttaa kou-

lussa vallitseviin asenteisiin ja ilmapiiriin. Opettaja näkee lähimpänä, miten oppilaiden 

näkemykset ja ideologiat muuttuvat sekä mitkä asiat näihin muutoksiin vaikuttavat. 

Jos asenne kuvataiteen oppiainetta kohtaan on huono, muutos tulee aloittaa opettajista, 

eikä oppilaista. Opettajan oman asenteen ja koulun tilanteen tiedostaminen on välttä-

mätön vaatimus kehittymiselle ja parannukseen. (Vähäsöyrinki, 2001, s. 99.) Samaa 

ajatusta voisi verrata myös rehtoreiden päätöksentekoon. Jotta koulussa voitaisiin ke-

hittää opetusta parempaan suuntaan, tulee koulusta vastaavan rehtorin tiedostaa ongel-

makohdat ja koulussa vallitsevat asenteet.  

 

Suuri vaikutus. Osaava opettaja luo lapsille ihan uuden maailman. Tämä 

kuvien aikakausi on myös tuonut uudella tavalla kuvallisen ilmaisun 

kaikkien lajiksi, eli enää kuvataide ei ole vain "taiteilijoita" ja taitavia 

piirtäjiä varten. (Rehtori 7) 
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Yläkoulun rehtoreita käsittelevässä kandidaatin tutkimuksessani (2021) selvisi, että 

merkittävänä tekijänä kuvataiteen asenteeseen nähtiin opettajien vaikutus. Samoin 

tässä tutkimuksessa alakoulun rehtorit nostivat esille opettajan vaikutuksen oppiainee-

seen. Alakoulun opettaja on pätevyydeltään usein luokanopettaja, joka on suurin piir-

tein erikoistunut jokaiseen oppiaineeseen tasavertaisesti. Luokanopettajilla voi olla li-

säksi pätevyys joihinkin tiettyyn oppiaineisiin esimerkiksi sivuainevalintojen kautta. 

Luokanopettaja voi olla osaavampi tietyissä oppiaineissa myös oman harrastuneisuu-

den ja mielenkiinnon kautta. Väistämättömästi luokanopettajalla on myös näitä epä-

mieluisempia oppiaineita, joihin hän ei ole itse perehtynyt kovinkaan paljon tai oman 

mielenkiinnon kohteet eivät kohtaa.  

 

Opettajan omalla asenteella ja osaamisella onkin hyvin merkittävä vaikutus oppiai-

neen suosioon ja asemaan kouluyhteisössä. Jokainen varmasti muistaa omilta koulu-

ajoiltaa, kuinka suuri ero oli olla osaavan ja motivoituneen opettajan tunnilla, kuin 

pitkäveteisellä ja aiheesta välinpitämättömän opettajan oppitunnilla. Opetustyössään 

viihtyvät opettajat huomataan helposti oppilaiden keskuudessa. Hyvin motivoituneet 

ja työstään selkeästi nauttivat opettajat edesauttavat myös työyhteisön arkea tuomalla 

positiivista asennetta työilmapiiriin. Opettajan positiivinen ote työhön voi tarttua toi-

seen opettajaan yhtä lailla kuin huono ilmapiirikin. Myös tutkimuksessa mukana ol-

leiden rehtoreiden mukaan opettajan innostus, positiivinen asenne ja oma mielenkiinto 

tarttuu oppilaisiin. Opettajan motivoitunut asenne voi tuoda tietynlaista syvyyttä op-

piaineeseen ja parhaillaan avata oppilaalle täysin uuden maailman. Opettaja voi tehdä 

oppilaisiin lähtemättömän vaikutuksen.  

 

Rehtoreiden mukaan opettajilla on siis suuri vaikutus luokkahuoneen ilmapiirin teki-

jänä sekä näin ollen ilmapiirillä on vaikutusta oppiaineen asemaan. Anniina Koivuro-

van (2019) väitöskirjan tutkimuksessa selvisi samantapaisia tuloksia. Koivurovan mu-

kaan opettajan tulisi tiedostaa kuvataiteen oppitunnin sosiaalisen tilan vaikutus. Luok-

kahuoneen ilmapiirin tulisi olla positiivinen ja kannusta. Sen tulee myös tarjota oppi-

laalle emotionaalista tukea, kehittymisen mahdollisuuksia sekä keskittymistä psyyk-

kisesti vaikeidenkin asioiden oppimiseen. Koivurova huomauttaa, että vaikka opetta-

jalla on merkittävä rooli tällaisen oppimistilan luomiseen, niin se luo opettajalle suuren 

haasteen. Paras mahdollinen saavutus on, että jokainen oppilas kokisi saavansa tyy-

dyttävän palautteen. (Koivurova, 2019, s. 281.) 
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Aineiston mukaan rehtorit pitivät myös opettajan henkilökohtaista taitavuutta ja har-

rastuneisuutta oppiaineessa merkittävänä tekijänä. Heidän mukaansa, jos opettajalla 

oli omasta takaa paljon tietoa aiheesta, se näkyi monipuolisissa opetusmenetelmissä, 

tehtävissä ja materiaaleissa. Jussa Lehtinen (2007) on tutkinut pro gradu -tutkielmas-

saan motivaation vaikutusta opettajuuteen ja työkykyyn. Hänen tutkimuksessaan sel-

visi, että opettajien motivoitunut asenne opetustyöhönsä näkyi tuntisuunnitelmien ja 

oppimateriaalien suunnittelun lisääntymisellä. Kuitenkin opettajat olivat myös sitä 

mieltä, että vähäinen motivaatio opetustyöhön on hyvitettävissä opettajan riittävällä 

ammattitaidolla. Lehtisen tutkimuksessa havaittiin myös, että opettajan innostus op-

piainetta kohtaan nähtiin tarttuvan opetuksen ilmapiiriin ja tätä kautta myös oppilai-

siin. Haastateltavat opettajat kokivat, että kun he olivat itse innostuneita aiheesta, he 

pystyivät luomaan laadukkaampaa opetusta oppilaille. (Lehtinen, 2007, 67.) Samoin 

myös tämän tutkimuksen rehtoreiden mukaan opettaja toimii opettamisen lisäksi kan-

nustajana, innostajana ja erityisesti roolimallina kyseiseen oppiaineeseen.  

 

Vastavuoroisesti opettaja voi myös tuhota jonkin oppiaineen arvostuksen ja merkityk-

sen olemalla päinvastainen, mitä aikaisemmin lueteltiin. Aineistossa opettajan huonoa 

osaamista kuvattiin muun muassa Pinterest -pohjaisella opettamisella tai taidekasva-

tuksen teoriaosuuden puuttumisella opetuksesta. Harmillisesti näiden kommenttien 

ajatusta ei vastauksissa avattu enempää, mutta ehkä näillä haettiin selitystä heikkolaa-

tuiselle ja sisällöltään liian suppealle opetukselle. 

 

 

Taitavan opettajan rooli on merkittävä, kiinnostus kuvataiteeseen ja 

kuvalliseen ilmaisuun lisääntyy. Koulussa kuvataiteen arvostus näkyy 

mm. siinä, miten oppilaiden tuotoksia pidetään esillä. Koulun pitäisi 

olla oppilaalle myös visuaalinen oppimisympäristö. Yhteiskunnallisesti 

määritellään mm. eri taiteenalojen asemaa, mm. rahoituksen ym. re-

surssoinnin avulla - kuvataiteen opetukseen voidaan vaikuttaa suoraan 

tuntijakopäätöksillä. (Rehtori 16) 
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Opettajan lisäksi halusin aineistossa selvittää mitkä vaikutukset koululla ja yhteiskun-

nalla on oppiaineeseen rehtoreiden mukaan. Näen itse, että koulun vaikutus oppiainee-

seen on hyvin lähellä sitä, mitkä vaikutukset rehtorilla on oppiaineeseen. Aikaisem-

pien tutkimuksien ja lähteiden perusteella voidaan todeta, että rehtorilla on suuri vai-

kutus koulun toimintaan, jolloin voidaan päätellä, että rehtorilla on mahdollisuus kou-

lun kautta vaikuttaa oppiaineeseen. Aineiston mukaan rehtorit kokivat koulun vaikut-

tavan oppiaineisiin hankintojen ja resurssien kautta. Hyvät tilat ja materiaalit voivat 

rehtoreiden mukaan mahdollistaa erilaisia oppilaita innostumaan kuvataiteesta, kun 

koululla on tarjottavana erilaisia lähestymiskulmia. Myös valinnaisaineiden tarjon-

nalla on suuri merkitys. Koulun vaikutus oppiaineeseen näkyi myös kuvataidetöiden 

näkyvyydessä koulun arjessa muun muassa koulun seinien käyttö töiden ripustukseen 

ja erilaisten näyttelyiden pitäminen. Kerran yhdessä opettamassani koulussa oli kiel-

lettyä laittaa seinille töitä paloturvallisuuden vuoksi, mutta koulussa ei oltu keksitty 

tilalle muuta ratkaisua. Mielestäni tästä koulusta paistoi selkeästi se, miten huonosti 

he arvostivat kuvataiteessa tehtyjä töitä ja sitä kautta koko oppiainetta. Yksi aineiston 

rehtori mainitsi, että koulun pitäisi olla oppilaalle itsessään visuaalinen ympäristö, joka 

innostaisi oppilaita taiteen äärelle. Itselleni tulee ensimmäisenä mieleen projektit, 

joissa oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan esimerkiksi koulun ulkoasua, piha-

rakennusta tai ruokalan tuoleja.  

 

Rehtoreiden mukaan yhteiskunnan tulisi kehittää ja edistää luokanopettajakoulutusta. 

Marja-Leena Juntunen ja Eeva Anttila (2019) ovat myös pohtineet tätä aihetta artikke-

lissaan Taidekasvatus: Peruskoulun sokea piste. Heidän mukaan olemme päätyneet 

eräänlaiseen kierteeseen, jossa luokanopettajien tt-aineiden osaaminen jatkaa heikke-

nemistään. Tämä johtuu siitä, että nykypäivän osaamattomat opettajat opettavat tällä 

hetkellä tulevaisuuden opettajat. Juntunen ja Anttila kuvaavat nykypäivän taidekasva-

tusta peruskoulun sokeaksi pisteeksi, jota meidän tulisi konkreettisin toimin ruveta pe-

lastamaan. Ratkaisuna tähän meidän tulisi kehittää luokanopettajakoulutusta. Taideai-

neiden ominaisuudet ja vaativuudet tulisi tunnistaa ja kaksoiskelpoisuuteen johtavia 

tutkintoja pitäisi tukea enemmän. Lisäksi Juntunen ja Anttila ehdottavat, että aikai-

semmista taideopinnoista tai taideaineiden lukiodiplomista tulisi saada lisäpisteitä luo-

kanopettajakoulutukseen hakiessa, jotta taideaineista kiinnostuneet hakisivat luokan-

opettajaksi. (Juntunen & Anttila, 2019, s. 6 – 7.) 
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Kolmen rehtorin mukaan kuvataiteeseen erikoistuneita luokanopettajia saisi olla 

enemmän. Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan yliopistoa, joissa voi opiskella suo-

men tai ruotsin kielellä luokanopettajaksi. Kuvataidekasvatusta voi opiskella Helsin-

gin ja Lapin yliopistoissa. Luokanopettaja puolella kuvataidetta voi käydä kuitenkin 

lyhyenä sivuaineena, mutta siitä ei saa pätevyyttä aineenopettajaksi. Kaksi rehtoria 

ehdotti, että kuvataiteeseen erikoistuneen luokanopettajan tulisi ainoastaan opettaa 

alakoulun kaikkia kuvataiteita, erityisesti vuosiluokkia 3 – 6. Myös Juntunen ja Anttila 

(2019, s. 7) olivat sitä mieltä, että taideaineiden aineenopettajat voisivat hoitaa alakou-

lun opettamisen.  

 

Viisi rehtoria toivoi luokanopettajille lisää säännöllistä lisäkoulutusta kuvataiteen 

opettamiseen. Yksi korosti, että erityisesti tarvittaisiin kuvataiteeseen liittyviä lisäkou-

lutuksia, joissa käytäisiin helppoja ja mukaansatempaavia kokonaisuuksia sekä niihin 

kuuluvia tekniikoita. Erilaiset opettajajärjestöt ja -yhdistykset tarjoavat jäsenilleen li-

säkoulutuksia, mutta usein kyse on siitä, kuinka aktiivinen opettaja on itse osallistu-

maan ja kehittämään osaamistaan. 

 

Yhteiskunnan vaikutuksista nostettiin esille myös jo aikaisemmin mainitut tuntijako-

päätökset. Rehtoreiden mielestä kuvataiteen oppiaineeseen vaikuttaa myös yhteiskun-

nan eri taiteenalojen tilanne. Rehtoreiden mukaan taiteenalojen asemaa voitaisiin pa-

rantaa esimerkiksi rahoituksilla. Taiteen tekeminen on maailmassa kasvanut ja taiteen 

määritteleminen laajentunut, joten meidän tulee sitä kautta myös monipuolistaa kuva-

taiteen opetusta. Monipuolisemman opetuksen saamiseksi meidän opettajien tulee olla 

hyvin koulutettuja, jolloin vaikutuksen ympyrä sulkeutuu.  
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7 Rehtoreiden näkemykset kuvataiteen opetuksen tavoitteista ja toteutumisesta 

 

Paikallisen opetussuunnitelman tavoitteena on tuoda esille ja painottaa niitä asioita, 

joita paikallisesti pidetään tärkeinä ja merkityksellisinä. Tehtävänä onkin luoda yhtei-

nen perusta ja suunta jokapäiväiselle koulutyölle. Samoin voidaan hyödyntää muita 

paikallisia mahdollisuuksia, jotka toiminnallaan edistävät lasten ja nuorten oppimista 

sekä tukevat hyvinvointia. Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että alueen 

koulut tarkentavat oman toimintakulttuurinsa, oppimisympäristöjen ja työtapojen ke-

hittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön 

toteutuksen koulukohtaisissa tavoitteissaan. Koulukohtaisesti on erittäin tärkeää mää-

ritellä, mitkä ovat kyseisen koulun toimintatavat eri oppimiskokonaisuuksien toteutta-

misessa sekä niiden arvioinnissa. (POPS 2014, s. 9, 33.) Eri koulujen tavoitteet voi-

vatkin poiketa hyvinkin paljon. Samoin myös tavoitteiden saavuttaminen ei ole niin 

yksinkertaista, kuin niiden asettaminen. Tahdoinkin tutkimuksessani selvittää myös 

rehtoreiden näkökulman koulukohtaisiin tavoitteisiin kuvataiteessa. Kysyin rehto-

reilta, millaisia tavoitteita kuvataiteella heidän koulussaan on sekä toteutuvatko ne. 

Lisäksi minua kiinnosti kokevatko he, että heidän koulussaan tulisi kehittää enemmän 

kuvataiteen opetusta sekä millä tavoilla he lähtevät niitä toteuttamaan. 

 

 
7.1 Eroja koulujen ja luokkahuoneiden välillä  

 

Kyselyyn vastanneista rehtoreista enemmistö arvioi, että heidän koulussaan kuvatai-

teen opetuksen tavoitteet onnistuvat ainakin osittain. Muutama rehtori vastasi tavoit-

teiden onnistuvan, mutta vastaus sisälsi sanat käsittääkseni tai uskoisin, jotka tutkijan 

näkökulmasta luo vastaukseen epävarmuutta. Eroja nähtiin kuitenkin luokka-asteiden 

välillä ja aineiston mukaan kouluilla saattoi olla huomattavasti eroavaisuuksia positii-

visesti ja negatiivisesti. Suurin osa rehtoreista vastasi, että heidän koulukohtaiset ta-

voitteet kuvataiteeseen perustuivat suoraan valtakunnalliseen ja/tai kuntakohtaisiin ta-

voitteisiin. Vain harvassa koulussa oli koulun henkilökohtaisesti laatimia tavoitteita 

kuvataiteen osalle. Jos koulukohtaisia tavoitteita kuvataiteeseen oli, niistä mainittiin 

muun muassa monipuolinen valinnaisaineiden tarjonta, töiden näkyvyys käytävillä, 

erilaiset taidenäyttelyt ja -kilpailut sekä kuvataiteen näkyminen koulun juhlissa.  
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Meidän koulussa juhlissa ja juhlakulttuurissa korostetaan kuvataidetta 

tunnelman tekijänä, mutta myös ohjelmanumeroina. Taidenäyttely voi 

olla diashow heitettynä seinälle tai huoltajat voivat kierrellä katso-

massa näyttelyitä juhlien yhteydessä. Meillä kuvataide on arvostettua 

ja jokaiselle oppilaalle opetetaan, että taide viedään aina kotiin ihailta-

vaksi. (Rehtori 14) 

 

Aineiston mukaan eroavaisuuksia koulujen välillä oli tilojen osalta. Vaikka itse ope-

tustyössä olen kohdannut puutetta kunnollisista kuvataiteen tiloista, vain harva rehtori 

mainitsi kuvataiteen kehittämisessä tilojen uudistamisen. Yksi rehtori nosti esille, että 

monissa kouluissa kuvataidetta joudutaan pitämään omassa luokassa, jolloin kunnol-

lisia tiloja tai tarvikkeita ei ole käytössä.  

 

Usea rehtori vastasi, että koulun tavoitteiden onnistuminen vaihtelee riippuen luokka-

asteesta. Tähän syynä nähtiin opettajien erot tavoitteiden asettamisessa sekä niiden to-

teuttamisessa niin kuin aikaisemmassa kappaleessa jo käsiteltiin. Mielestäni erittäin 

harmillinen asia on, että yllättävän monen rehtorin mielestä kuvataidetta ei tarvitse 

kehittää enempää heidän kouluissaan. Kuitenkin aineiston mukaan, moni rehtori oli 

tyytymätön kuvataiteen tilanteeseen, mikä luo rehtoreiden näkemyksiin ristiriidan. 

Taipale ym. (2002) mukaan kouluilla on usein oma toimintakulttuurinsa, jonka mu-

kaan toteutetaan tiettyjä tavoitteita ja opetusta. Se kehittyy pitkän ajan kuluessa ja reh-

torin tulisi tunnistaa sen olemassaolon muoto johtaakseen koulua laadukkaasti. Reh-

torin tulee olla myös valmis muuttamaan koulunsa toimintakulttuuria, jos se ei toteuta 

perusteltuja tavoitteita. (Taipale ym., 2002, s. 122 – 125.) Aineistosta selvisi myös, 

että ne rehtorit, jotka tahtoivat kehittää kuvataidetta jotenkin, eivät kertoneet millä ta-

voilla tämä onnistuisi. Ei voida kuitenkaan luoda päätelmiä, etteikö rehtorit tietäisi 

miten oppiaineita tulisi kehittää.  

 

Heta Kauppinen ja Brent Wilson kävivät (1980) tutkimuksessaan läpi miksi alakoulun 

kuvataiteen opetusta tulisi tutkia ja kehittää. Heidän mukaansa monet opettajat usko-

vat, että paras taideopetus on vapaamuotoista, jolloin se kannustaisi lasta luonnolliseen 

kasvuun ja kehitykseen. Opettajan tehtävänä olisi vain antaa oppilaalle tarvittavat ma-

teriaalit, virikkeet ja tehtäväehdotukset. Tämä saattaisi toimia siihen asti, kunnes 
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oppilas tulee kahdeksan ja yhdeksän vuoden ikään, jolloin lapsen kuvataiteellinen ke-

hitys muuttuu kriittisemmäksi, eivätkä he ole enää niin spontaaneja taideilmaisun suh-

teen. Jos opettaja kuitenkin jatkaa samanlaista taiteen opetusta kuin aikaisemmin, voi 

oppilaan kuvataiteellinen kehitys jäädä heikoksi tai kokonaan pois. Jotkut oppilaat voi-

vat jatkaa kehittymistä itsenäisesti, mutta se on harvinaisempaa. Onkin erityisen tär-

keää, että alakouluikäisten kuvataiteen opetusta tulee tutkia ja kehittää jatkuvasti 

muuttuvan maailman mukana. (Kauppinen & Wilson, 1980, s. 18.) Tämän jälkeen on 

kuitenkin löytynyt paljon uutta tietoa ihmisen kuvallisesta kehittymisestä, mutta pää-

tarkoitus on sama: meidän tulee jatkuvasti tutkia ja kehittää kuvataiteen opetusta, jotta 

siitä tulisi yhä laadukkaampaa.  

 

 

7.2 Lisää yhteistyötä! 

 

Aineistosta selvisi, että rehtorit toivoivat enemmän yhteistyötä myös koulun ulkopuo-

listen toimijoiden kanssa. Koulun ulkopuolisilla toimijoilla tarkoitetaan yleensä mu-

seoita, kansalaisopistoja, kerhoja tai muita harrastusjärjestöjä, jotka toteuttavat ja mah-

dollistavat uusia oppimisympäristöjä ja materiaaleja kouluille. Usein kuvataiteen yh-

teistyönä toimii koulun lähialueen museot ja taideharrastus paikat. Myös Marja-Leena 

Juntusen ja Eeva Anttilan (2019, s. 7) mukaan koulun tarjoamaa taidekasvatusta voi-

taisiin kehittää ja tukea yhteistyöllä paikallisten taiteilijoiden, kulttuuritoimijoiden ja 

koulupäivän jälkeisten harrastustuntien avulla.  

 

Vuoden 2014 opetussuunnitelmaan on alakoulun kuvataiteen tavoitteissa määritelty, 

että opetuksessa oppilaan tulee päästä tutustumaan museoihin ja muihin erilaisiin kult-

tuurikohteisiin sekä kuulla kuvataiteen harrastusmahdollisuuksista. (POPS 2014, s. 

143, 266.) Kuitenkin vain yksi rehtori mainitsi koko aineistosta tekevänsä tällä hetkellä 

yhteistyötä museoiden kanssa. Voi olla, että muut rehtorit vain unohdukseltaan jättivät 

mainitsematta mahdollisesta yhteistyöstä, mutta näin kuvataidekasvattajan näkökul-

masta tämä voi myös olla huono merkki oppiaineyhteistyöstä erilaisten kulttuuritoi-

mijoiden kanssa. 
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Onko yhteistyö kulttuuritoimijoiden kanssa koulun vastuulla vai pitäisikö museot olla 

aktiivisempia olemaan kouluihin yhteydessä. Kaisa Kettusen (2006) mukaan muse-

oilla ja kouluilla on kuitenkin samanlainen päämäärä, mutta sen saavuttamiseen on 

erilaiset reitit. Koulujen toiminta etenee perusopetussuunnitelman mukaisesti, kun taas 

museoilla on omat linjansa ja tavoitteensa. Lisäksi museoiden yleisönä toimii muutkin 

kuin koululaiset ja on hyvin museokohtaista, kuinka merkittävä mikäkin yleisöryhmä 

on museon toiminnan näkökulmasta. Kettunen kuitenkin muistuttaa, että pitkäjäntei-

sesti museon toimintaa tavoittelevat tietävät, että lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden 

aikuisyleisö, joten heihin tulisi keskittyä. Tällaiset museot tietävät toimintansa tärkey-

den kasvatuksellisena osapuolena ja kulttuuriperinnön siirtäjänä. Kettusen mukaan 

kulttuurikohteiden ja koulujen väliseen yhteistyöhön vaikuttaa museon toimijoiden li-

säksi koulun opettajat. Opettaja saattaa ottaa opetukseensa asioita sen mukaan, mitä 

museoilla on kulloinkin tarjottavana. Samoin myös museoilla on tärkeä tehtävä olla 

tarjoamassa oikeanlaisia asioita oikeaan aikaan. (Kettunen, 2006, s. 179–180.) On-

neksi nykyään monissa museoissa panostetaankin koululaisryhmiin muun muassa mo-

nipuolisilla opastuksilla, teemoilla, työpajoilla sekä etäopetusmateriaaleilla kouluille, 

joilla ei ole mahdollisuutta päästä museoon paikan päälle esimerkiksi etäisyyksien 

vuoksi.  

 

Osa rehtoreista korosti koulukohtaisissa tavoitteissaan hyvää yhteistyöstä viereisten 

koulujen kanssa. Yksi rehtori nosti muun muassa esille 6. luokkalaisten yhteistyön ku-

vataidepainotteisen yläkoulun kanssa. Kuvataidekouluilta ja muilta ulkopuolisilta tai-

detoimijoilta toivottiin isompaa roolia koulujen yhteistyölle. Pari rehtoria nosti esille, 

että esimerkiksi yksityiset taiteilijat voisivat ottaa osaa koulun kuvataiteen opetukseen 

esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta.  

 

Kuvataidekoulut yms. ulkopuoliset toimijat voisivat ottaa enemmän roo-

lia... (Rehtori 17) 

 

Osassa kouluista toivottiin myös enemmän tukea kuvataiteen harrastustoiminnan li-

säämiseen. Tuula Vanhatapio (2010) on tutkinut väitöskirjassaan kuvataideharras-

tusta. Hänen mukaansa kuvataideharrastus sijoittuu niin sanottuun kolmanteen tilaan. 

Kaksi muuta tilaa ovat kouluorganisaatio ja oppilaan koti. Harrastuspaikkana tämä tila 

toimii tietyn ryhmän suljettuna harrastusympäristönä, jossa kuitenkin koulu ja koti 
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toimivat tukevina tekijöinä. Koulun, kodin ja harrastustoiminnan yhteistyö on lapselle 

mielekästä ja kehittävää. (Vanhatapio, 2010, s. 28–30.) Tästä syystä minua ilahduttaa 

rehtoreiden ajatukset toimivammasta yhteistyötä koulun ulkopuolella olevan kuvatai-

teen harrastustoiminnan kanssa. 

 

Rehtorit toivoivat myös, että opettajat tekisivät enemmän yhteistyötä kollegoidensa 

kanssa esimerkiksi oppitunti-ideoiden vaihtamisessa ja yhteisopettajuudessa. Heidän 

mukaansa opettajat voisivat hyödyntää toistensa osaamista ja yhdessä ideoida kehitty-

vää opetusta opetussuunnitelman pohjalta.  
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8 Tulosten yhteenveto 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin alakoulun rehtoreiden näkemyksiä kuvataiteen oppiai-

neesta. Seuraavaksi kokoan yhteen tutkimuksen tuomat tulokset tiivistetysti pääkoh-

diltaan. Yhteenvedon apuna käytän alla olevaa kaaviota tutkimustuloksista (Kaavio 

11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 11. Alakoulun rehtoreiden näkemykset kuvataiteesta oppiaineena. 

 
 
Kävin aikaisemmin tutkimuksen toteutuksessa läpi analyysikysymykset (kts s. 12), 

joihin toivoin löytäväni tällä tutkimuksellani vastauksia. Ensimmäinen analyysikysy-

mykseni oli, että minkälaiset ovat rehtoreiden näkemykset kuvataiteen oppiaineen ti-

lanteesta yleisesti Suomessa. Suurin osa rehtoreista näkivät kuvataiteen oppiaineen ti-

lanteen huonona Suomessa. Rehtorit, joiden mielestä kuvataiteen oppiaineen arvostus 
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on huono tai laskenut, perustelivat vastauksiaan viikoittaisten tuntimäärien laskemi-

sella ja he kokivat, että koulutuspoliittisista asioista päättävät henkilöt eivät arvosta 

kuvataiteen oppiainetta riittävästi. Oppiaineen tilannetta hyvänä tai ainakin kohtuulli-

sena pitävät kokivat, että kuvataiteelle on annettu riittävästi tunteja ja niitä on lisätty 

koulukohtaisesti valinnaisaineilla ja oppiaineiden integroinnilla. Kyselyyn vastasi 

myös rehtoreita, joiden mukaan oppiaineen tilanne on vaihtelevaa koulujen ja luokan-

opettajien välillä, riippuen siitä, miltä kannalta asiaa tarkastelee. Suurempia eroja mui-

hin tt-aineisiin ei nähty, vaan moni rehtori piti kaikkien tt-aineiden tilannetta samana. 

Muutama rehtori koki, että liikunta oppiaineella on tällä hetkellä tt-aineista parhain 

tilanne.  

 

Rehtorit kuitenkin kokivat kuvataiteen oppiaineen tilanteen omissa kouluissaan hy-

vänä. Tähän halusin vastauksen toisessa analyysikysymyksessäni. Heidän mukaan 

muun muassa koulun aktiivisuus, kannustava ilmapiiri, osaava opettaja sekä oppiai-

neen laadukas ja monipuolinen tarjonta edistävät oppiaineen suosiota. Rehtoreiden 

mukaan suurin vaikutus oppiaineen tilanteeseen on yhteiskunnalliset päätökset esimer-

kiksi opetussuunnitelman laatiminen, viikoittaiset tuntimäärät, opettajien koulutus ja 

kouluille annettavat resurssit opetuksen toteuttamiseen.  

 

Kolmannen analyysikysymyksen tarkoituksena oli selvittää rehtoreiden näkemyksiä 

kuvataiteen opetussuunnitelmasta. Tulosten mukaan rehtorit nostivat eniten esille ku-

vataiteen visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun. Heidän mukaansa kuvataide kehittää 

ja tukee muun muassa oppilaiden itseilmaisua, tunnetaitoja sekä maailman havain-

nointia ja tutkimista. Myös kuvallinen ilmaisu nousi esille esimerkiksi luovuuden, mo-

toriikan ja pitkäjänteisen työskentelyn kehittämisen kautta. Opetussuunnitelma itses-

sään herätti rehtoreissa paljon näkemyksiä muun muassa sisältöjen vaikeudesta ja tiet-

tyjen kokonaisuuksien toteuttamisesta käytännössä. Osa rehtoreista toivoi opetukseen 

enemmän kuvataiteen teoriaa ja taidehistorian opettamista kun taas osa rehtoreista kai-

pasi vähemmän keskustelua ja enemmän tekemistä.  

 

Neljännessä ja viidennessä analyysikysymyksessä tahdoin saada selville, minkälaiset 

ovat rehtoreiden näkemykset kuvataiteen merkityksestä alakouluikäiselle sekä mitkä 

asiat vaikuttavat oppiaineeseen. Vaikka kuvataiteen oppiaineen opetussuunnitelmaa 

koskevasta kysymyksestä ei noussut esille kaikkia odottamiani asioita, rehtorit 
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kertoivat hyvin monipuolisesti kuvataiteen oppiaineen merkityksestä alakouluikäi-

selle. Rehtoreiden mukaan kuvataide tukee ympäröivän maailman havainnointia ja tut-

kimista, edistää muissa oppiaineissa pärjäämistä, auttaa tunteiden käsittelyssä sekä 

vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Heidän mukaansa opettajan asenteella, motivaatiolla ja 

osaamisella on suuri vaikutus opetuksen toteutumisessa. Myös koululla ja yhteiskun-

nalla on suuri vaikutus oppiaineen paikkaan koulumaailmassa esimerkiksi näkyvyy-

den, harrastemahdollisuuksien, resurssien ja opettajien lisäkouluttamisen kautta. Opet-

tajan, koulun tai yhteiskunnan luoma ilmapiirin nähtiin vaikuttavan oppiaineen ase-

maan ja suosioon merkittävästi.  

 

Viimeisenä halusin tietää rehtoreiden näkemyksistä kuvataiteen opetuksen toteutumi-

sesta käytännössä heidän alakouluissaan. Eroja oli kuntien, koulujen ja luokkahuonei-

den välillä. Aineiston mukaan eroja koulujen välille teki yleisesti kuvataiteen näkymi-

nen kouluarjessa esimerkiksi juhlissa, käytävillä, kilpailuissa tai oppilaiden taidenäyt-

telyissä. Myös koulujen välisiä eroja toi materiaalien, tilojen, valinnaisaineiden ja ku-

vataidekerhojen tarjonta. Luokkahuoneiden välisistä eroista mainittiin opettajien eroa-

vaisuudet sekä opetussuunnitelman toteutumisen vaihtelevuus. Suurin osa rehtoreista 

ei kokenut tarvitsevansa kuitenkaan minkäänlaista muutosta omassa koulussaan. Suu-

rin osa rehtoreiden toivomista muutoksista keskittyi koulun ulkopuolisiin tekijöihin 

esimerkiksi yhteistyön lisääminen niin kulttuuritoimijoiden, lähikoulujen kuin opetta-

jien kesken.  

 

Koen löytäneeni jokaiseen analyysikysymykseeni vastauksen, joten tulee todeta, että 

tutkimus oli tältä osin onnistunut. Kandidaatin tutkimukseeni nähden (2021) osasin 

nyt muodostaa oikeanlaiset kysymykset rehtoreille, sillä tutkimus tuotti juuri tarvitta-

vat tulokset. Analyysikysymykset yhdessä vastaavat tutkimuskysymykseeni.  
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9 Pohdinta  

 

Tämä on pro gradu tutkielmani lopetusluku. Käyn läpi tutkimuksen tuomia tuloksia 

pohtien niiden merkitystä ja vaikutusta kuvataidekasvatuksen ja rehtorin ammatin nä-

kökulmista. Käsittelen myös tutkimuksen eri vaiheiden luotettavuutta tutkimuksen ja 

tutkijan näkökulmista sekä tutkimusetiikkaa. Lopuksi pohdin hermeneuttisen kehän 

näkymistä tutkimuksen tässä vaiheessa, sekä millaisia jatkotutkimuksia tämän tärkeän 

aiheen parissa voitaisiin tulevaisuudessa nähdä.  

 

 

9.1 Johtopäätökset 

 

Tutkielman johdantoluvussa kävin läpi henkilökohtaisia kokemuksiani ja näkemyk-

siäni rehtoreiden työn vaikutuksista kuvataiteen oppiaineeseen. Kokemuksien ja ha-

vaintojeni perusteella rehtoreilla on ollut suuri vaikutus oppiaineen tilanteeseen ja ase-

maan koulussa. Minua kiinnosti vaikuttaako rehtoreiden omat näkemykset oppiainee-

seen ja minkälaiset näkemykset rehtoreilla on kuvataiteesta. Erittäin positiivisena yl-

lätyksenä tutkimuksen tulokset osoittavat, että rehtorit kokevat kuvataiteen oppiaineen 

hyvin merkittävänä oppilaiden oppimisen ja kehityksen kannalta. Rehtorit toivat hy-

vinkin laajasti esille alakoulun kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteita sekä lisäsi-

vät omia näkökulmiaan opetussuunnitelman parantamiseksi. Oppiaineen merkitys ala-

kouluikäisissä toi paljon monipuolisia ja laadukkaita kommentteja. Selkeästi suurin 

osa kyselyyn vastanneista rehtoreista koki oppiaineen hyvin tärkeäksi osaksi perus-

opetusta.  

 

Vaikka rehtorit osasivat hyvin kertoa oppiaineen tärkeydestä, niin oppiaineen tilanne 

yleisesti Suomessa nähtiin huonona. Harmillista on se, että pian valmistuvana kuva-

taiteen opettajana pystyn samaistumaan rehtoreiden näkemyksiin ja uskon etten ole 

ainoa opettaja, joka kokee näin. Uusimmat korkeakoulujen todistusvalinnat sekä kou-

lutus- ja kulttuurialojen leikkaukset tuovat mielestäni esille sen, kuinka yhteiskunta ei 

tällä hetkellä koe kuvataiteen oppiainetta merkittäväksi. Myös rehtorit kokivat, että 

muutoksen tulisi tapahtua yhteiskunnan ja koulupoliittisten päättäjien kautta esimer-

kiksi rahoituksilla, lisäkoulutuksilla ja opetussuunnitelman muutoksilla. 
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Kuitenkin mielestäni on hyvin ristiriitaista, että moni rehtori kuvaili oppiaineen tilan-

teen huonontuneen vuosien aikana, kun taas omissa kouluissa kuvataiteen tilanne näh-

tiin hyvänä. Samoin myös merkittävä osa rehtoreista ei kokenut tarvitsevansa min-

käänlaista muutosta omassa koulussaan, joka kuvataidekasvatuksen näkökulmasta on 

hieman huolestuttavaa. Väistämättä herää kysymys, olivatko kyselyyn vastanneet reh-

torit tarpeeksi kriittisiä arvioidessaan oman koulunsa kuvataiteen tilannetta. Osa reh-

toreista luetteli asioita, jotka he kokivat perusteeksi oppiaineen hyvälle tilanteelle, 

mutta jotkut jättivät perustelematta näkemystään. Olisi mielenkiintoista tietää, onko 

vastaukset samanlaisia jos aiheesta kysyttäisiin myös koulujen opettajilta. Vain pieni 

osa rehtoreista vastasi oppiaineen tilanteen olevan hyvä koulussaan, mutta osasivat 

kuitenkin luetella asioita joissa voisi vielä parantaa enemmän. Koen myös itse, että jos 

kerran oppiaineen tilanne on huono, niin sitä tulisi kehittää yhä paremmaksi jokaisessa 

koulussa ympäri Suomen.  

 

Tutkimuksen lopputulosten kannalta on myös hyvin kiinnostavaa, kuinka monessa ky-

symyksessä rehtorit vastasivat tai perustelivat näkemyksiään kuvataiteen oppiaineen 

integroinnilla. Oli sitten kyseessä kuvataiteen tilanne, opetussuunnitelma, tavoitteet tai 

merkitys oppilaisiin, niin rehtorit nostivat esille oppiaineen mahdollisuudet tukea ja 

edistää muita oppiaineita tai taitoja. Usein kyseessä oli samat rehtorit, jotka vain tois-

tivat tätä näkemystään eri kysymyksissä. Käsittelin aikaisemmin (kts. s. 42) väline- ja 

itsearvon eroavaisuuksia Marjo Räsäsen (2006, s. 11) mukaisesti. Koko tutkimusta 

tarkastellessa suurin osa rehtoreista perustelivat kuvataiteen oppiainetta selkeästi väli-

nearvoksi. He kertoivat kuvataiteen olevan hyvä apuväline ja tuki muiden oppiainei-

den tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi oppiaineen nähtiin kehittävän erilaisia tai-

toja, kuten motoriikkaa, käsillä tekemistä ja ongelmanratkaisua. Nämä voidaan myös 

kokea kuvataiteen välinearvottamiseksi, koska kuvataiteella pyritään kehittämään 

muita taitoja kuin itse kuvataidetta. Ajatus kuvataiteen oppiaineen välinearvottami-

sesta on hyvin yleistä, mutta mielestäni on erittäin harmillista, että monella rehtorilla 

tämä oli ainut näkemys vastauksessaan. Onneksi osa rehtoreista kertoi kuvataiteen op-

piaineen olevan itsessään arvokas eli myös oppiaineen itseisarvoa näkyy tuloksissa. 

 

Yllättävää oli se, kuinka monipuolisesti suurin osa rehtoreista vastasi kysymyksiin. 

Kuvataidekasvattajan näkökulmasta oli ihana lukea joiden rehtoreiden vastauksia, sillä 

niistä näkyi heidän kuvataiteen oppiaineen tietämyksensä. En tuonut aineiston 
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käsittelyssä esille sitä, kenellä tutkimuksen rehtoreista oli kuvataidekasvatuksen osaa-

mista ja kenellä ei. Halusin, että rehtoreiden näkemykset analysoidaan huomioimatta 

sitä, minkälainen kuvataidekasvatuksen osaaminen taustalta löytyy. Tutkimuksen kan-

nalta oli vain oleellista, että vastaajat olivat ammateiltaan rehtoreita. Kuitenkin nyt 

johtopäätöksissä on mielenkiintoista tarkastella, minkälainen kuvataidekasvatuksen 

osaaminen tutkimuksen rehtoreilla oli.  

 

 

Onko teillä itsellänne kuvataidekasvatuksen osaamista? 
 

 
 

Kaavio 12. Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden kuvataidekasvatuksen osaaminen 

 

 

Kyselyyn vastanneista rehtoreista viisi kertoi käyneensä kuvataidekasvatusta ainoas-

taan yhden pakollisen kurssin osana luokanopettajan monialaisia opintoja. Seitsemän 

rehtoria olivat käyneet sivuaineena kuvataiteen perusopinnot. Osa rehtoreista kertoi 

perusopintojen olleen 25 opintopisteen laajuiset. Harmillisesti nämä 12 rehtoria eivät 

kertoneet, kuinka vahvaksi he kokevat osaamisensa opintojen jälkeen. Opintojen 

määrä ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka hyvin hallitsee käsiteltävät asiat. Rehtoreista 

neljä arvio, että heillä ei ole minkäänlaista osaamista ja yksi rehtori arvioi osaamisen 

Kyllä
15 %

Perusopinnot
35 %

Pakollinen LO kurssi
25 %

Heikko
5 %

Ei
20 %
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heikoksi. Pelkästään kyllä vastanneita oli yhteensä kolme, mutta he eivät perustelleet 

miten arvioivat osaamisensa. 

 

Koska kysymys oli esitetty rehtoreille avoimena, he saivat itse määritellä, onko heillä 

kuvataidekasvatuksen osaamista ja minkä tasoisesta osaamisesta on kyse. Koen, että 

kyseisen kysymyksen olisi voinut tarkentaa paremmin selittämään sitä, minkä koen 

tutkimuksen kannalta riittäväksi osaamiseksi kuvataidekasvatuksessa. Kysymyksen 

olisi voinut muotoilla myös niin, että olisin kysynyt rehtoreilta heidän näkemystään 

siitä, onko heillä kuvataidekasvatuksen osaamista. Näin ollen on vaikeaa arvioida, 

minkälaista osaamista rehtoreilla todellisuudessa oli kyselyyn vastatessaan. Tutkimuk-

sen kannalta on mielenkiintoista, että rehtoreiden vastauksissa ei ollut suurempia eroja 

verrattaessa heidän taitotasojaan. Osaamisensa huonoksi arvioinut rehtori saattoi ker-

toa yhtä hyvin näkemyksiään, kuin osaamisensa hyväksi arvioinut. Täten voin tulkita, 

että tarkastellessamme henkilöiden näkemyksiä, ei tutkittavien aikaisemmalla osaami-

sella ole kovinkaan suurta vaikutusta.  

  

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Noudatin tutkimuksessa hyvän tieteellisen käytännön toimintatapoja. Näihin kuuluu 

muun muassa rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus sekä se, että tutkimus suun-

nitellaan, toteutetaan, raportoidaan ja tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten vaatimalla metodilla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6.) Li-

säksi noudatin Suomen lainsäädännössä olevaa tietosuojalakia (2018/1050) henkilö-

tietojen käsittelyssä.  

 

Ennen tutkimukseni toteutusta, minun tuli pohtia omia ennakkoluulojani ja -odotuk-

siani liittyen rehtoreiden ammattiin, ja miten ne tulisivat mahdollisesti vaikuttamaan 

tutkimukseeni. Nämä ennakkokäsitykseni rehtorin ammattiin koostuivat kandidaatin 

tutkimuksestani sekä henkilökohtaisista kokemuksista opetustyössä ja oppilaana. Jotta 

kyselystä saadun aineiston käsittely onnistui mahdollisimman luotettavasti, tuli minun 

päästä irti omista näkemyksistäni. Hermeneuttisen kehän tarkoituksena on siirtyä aina 

uudelle tasolle eli kiertää kehää uudestaan. Juha Varton (1992, s. 108) mukaan tämä 

tarkoittaa sitä, että teoria muodostuu aina edellisestä tutkimuksesta, eikä pelkästään 
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tutkijan oletuksista tutkimuksen alussa. Omassa hermeneuttisessa kehässäni (Kaavio 

1, sivu 8) on kuitenkin oleellista pohtia ja tarkastella tutkijan ajatuksia, sekä mielessä 

pyöriviä kysymyksiä tutkimuksen aloitusvaiheessa.  

 

Tutkimuksen aikana huomasin muutaman asian, jotka vaikuttavat mielestäni tutki-

muksen luotettavuuteen. Ensimmäinen huomio tapahtui tutkimuksen aineistonke-

ruussa, jolloin pohdin, vastaako kyselyyn ainoastaan ne rehtorit, joita tutkittava aihe 

eli kuvataide kiinnostaa. Tutkimuksen kannalta olisi kuitenkin parempi, että rehtorit 

edustaisivat mahdollisimman monenlaisia näkemyksiä. En kuitenkaan keksinyt ratkai-

sua tähän, joten minun tuli vain toivoa, että kysely saavuttaisi myös aiheesta piittaa-

mattomat rehtorit. Lähetin kyselypyyntöjä yli 200 alakoulun rehtorille, joista vain 20 

vastasi. En pysty arvioida, jättivätkö muut rehtorit vastaamatta kyselyyn heidän työ-

kiireiden, kiinnostuksen puutteen vai jonkin muun asian takia.  

 

Kun tarkastelen rehtoreiden vastauksia luotettavuuden näkökulmasta, tulee huomioida 

myös rehtoreiden motivaatio kyselyyn vastaamiseen. Merkittävä joukko rehtoreista 

vastasi joihinkin kysymyksiin yhdellä sanalla, kun taas toiset kertoivat asiasta monen 

rivin verran. Myös täysin tyhjiä ja en tiedä -vastauksia näkyi merkittävän paljon. 

Syynä näihin voi myös olla inhimillinen unohtaminen. Rehtorit saattavat olla hyvinkin 

perillä kyselyssä esillä olleista teemoista, mutta eivät jostain syystä muistaneet vastaus 

hetkellä mainita. Mielestäni tämä on täysin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon aihe-

alueen laajuuden. Onneksi kyselyyn vastasi hyvä määrä rehtoreita, joten yksittäisen 

henkilön heikompi vastaus ei vaikuttanut paljoakaan kokonaisuuteen.  

 
Yksi laadullisen tutkimuksen kysymyksistä on se, että onko tutkimukseni yleistettä-

vissä. Pohdin tätä hyvin pitkään, koska vaikka laadulliselle tutkimukselle ei ole oleel-

lista tutkimuksen yleistettävyys, niin se oli yksi tutkimukseni toiveista ja jopa päämää-

ristä. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joita tutkitaan, tietävät 

mahdollisimman paljon tutkittavasta ilmiöstä ja heillä on aiheesta tarpeeksi kokemusta 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, s. 85–86). Tämän vuoksi selvitin tutkimuksen kyselylo-

makkeella (Kaavio 13, s. 74), kuinka kauan kyselyyn vastanneet rehtorit olivat toimi-

neet rehtorin virassa. Onneksi aineistosta selvisi, että kysely oli saavuttanut rehtoreita 

laidasta laitaan, mikä on tutkimuksen kannalta hyvä. Eniten kyselyyn vastanneita reh-

toreita oli toiminut virassa 5–9 vuotta. Alle vuoden virassa olleita ei ollut vastannut 
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yhtään, joten voidaan todeta, että kaikilta vastaajilta löytyi ainakin jonkin verran ko-

kemusta rehtorin työstä.  

 

 

 
 

Kaavio 13. Kauan tutkimuskyselyyn vastanneet rehtorit ovat toimineet rehtorin vi-

rassa.  

 

Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden osaamisen ja kokemuksen lisäksi, voidaan tarkas-

tella sitä, että keräsin aineiston 13 eri maakunnasta (Kaavio 2, s. 13). Tämä tarkoittaa, 

että tutkimuksen otanta ei keskity vai tiettyyn alueeseen vaan rehtoreita osallistui tut-

kimukseen kokonaisvaltaisesti ympäri Suomea. Vaikka tutkimuksen otanta on määräl-

lisen tutkimuksen mukaan liian pieni yleistettävyyteen, voidaan kuitenkin todeta, että 

tutkimus muilta määrin vastaa jonkin verran luotettavaa yleistettävyyttä. Tulee kuiten-

kin muistaa, että tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rehtoreiden näkemyksiä, jotka 

ovat hyvin henkilökohtaisia ja useaan otteeseen poikkeavia toisistaan. Lopullisena joh-

topäätöksenä on, että tämä tutkimus ei ole yleistettävissä laadullisen tutkimuksen mää-

ritelmien mukaisesti.  

 

 

9.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Omaan hermeneuttiseen kehään palaten (Kaavio 1, s. 8) olen nyt vaiheessa, jossa olen 

ymmärtänyt käsiteltävän kokonaisuuden syvemmin kuin aikaisemmin. Olen saanut 
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vastauksia aikaisemmin mielessä olleisiin kysymyksiin ja osaan myös soveltaa tutki-

muksella opittuja asioita. Tässä vaiheessa mieleeni on herännyt myös paljon lisäaja-

tuksia ja -kysymyksiä tutkitun aiheen parista, joten matkani aiheen parissa jatkuu yhä 

eli siirryn hermeneuttisella kehällä uudelle kierrokselle.  

 

Tutkimus onnistui selvittämään monipuolisesti rehtoreiden näkemyksiä kuvataiteen 

oppiaineesta. Tulokset tuovat mielestäni kuvataidekasvatuksen ja kasvatustieteen ken-

tälle aivan uudenlaisen näkökulman. Aikaisemmin kuvataidekasvatusta ja kuvataiteen 

oppiaineita on tutkittu suurimmaksi osaksi eri opettajien tai oppilaiden näkökulmista. 

Jotta käsitys kuvataiteen oppiaineesta olisi mahdollisimman laaja, tulee meidän huo-

mioida kaikki siihen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esi-

merkiksi kuvataiteen opetussuunnitelmaa suunniteltaessa tai koulujen kuvataiteen 

opetuksen kehittämisen yhteydessä. Tulokset tuovat myös tärkeää tietoa niin kuvatai-

teen opettajille, kuin myös luokanopettajille. Mielenkiintoista olisi saada tietää, ovatko 

luokanopettajat samaa mieltä tutkimuksen rehtoreiden kanssa tai kokevatko he, että 

rehtoreiden näkemykset vaikuttavat kuvataiteen oppiaineeseen. Toivon, että tutkimus 

haastaa rehtorit, opettajat ja koulupoliittiset päättäjät pohtimaan omaa vaikutustaan 

kuvataiteen oppiaineeseen sekä sitä, miten voisimme omilla teolla sitä kehittää parem-

maksi.  

 

Minua kiinnostaisi saada tietää myös, miten kuvataiteen opettajan pätevyys näkyisi 

rehtorin työnkuvassa. Niin kuin aikaisemmin selvisi, tässä tutkimuksessa ei havaittu 

suurempia eroja rehtoreiden vastauksissa verrattuna heidän kuvataidekasvatuksen 

osaamiseensa. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tietää miten rehtori, joka on toiselta pä-

tevyydeltään kuvataiteen opettaja, vastaisi tällaiseen tutkimukseen ja eroisiko se jo-

tenkin tämän tutkimuksen rehtoreiden vastauksista.  

 

Lisäksi kiintoisaa olisi kuulla enemmän rehtoreiden näkemyksistä esimerkiksi muista 

peruskoulun oppiaineista tai heidän omasta työstään. Mielestäni rehtoreita ja heidän 

työtään ei olla viime vuosina paljoakaan tutkittu. Tämä näkyi myös tutkimuksen teko 

vaiheessa, kun teoriakirjallisuutta oli hyvin vaikea löytää tai aihetta käsittelevät tutki-

mukset sijoittautuvat hyvinkin kauas koulujen nykyhetkestä. Olisi erittäin tärkeää läh-

teä tutkimaan rehtoreiden johtajuutta nykypäivän kouluarjessa. Pohdin johdannossa 

sitä, että vaikuttavatko rehtoreiden henkilökohtaiset näkemykset heidän 
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päätöksentekoon työssään. Tämä tutkimus ei kuitenkaan antanut vastausta tähän ky-

symykseen. Voidaan vain päätellä, että kun aikaisemmat tutkimukset ja teoriat osoit-

tivat, että rehtorit pystyvät vaikuttamaan koulun arkeen ja opetukseen, niin heillä on 

jonkinlaista vaikutusta kuvataiteen oppiaineeseen. Rehtoreilta voisi kysyä suoraan ko-

kevatko he, että heidän näkemyksensä vaikuttavat koulun johtamiseen. 

 

Toivottavasti tämä tutkimus avaa uuden näkökulman ja antaa kuvataiteen oppiaineelle 

toivoa paremmasta tulevaisuudesta.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Tutkimuskysely 
 

1. Millä alueella toimitte rehtorin virassa alakoulussa? 

Varsinais-Suomi 

Uusimaa 

Satakunta 

Päijät-Häme 

Pohjois-Savo 

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Karjala 

Pohjanmaa 

Pirkanmaa 

Lappi 

Kymenlaakso 

Keski-Suomi 

Keski-Pohjanmaa 

Kanta-Häme 

Kainuu 

Etelä-Savo 

Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Karjala 

 

2. Kauan olette toimineet rehtorin virassa? 

Alle vuoden 

1 - 4 vuotta 

5 - 9 vuotta 

10 - 20 vuotta 

Enemmän kuin 20 vuotta 

 

3. Kuinka suuressa koulussa toimitte rehtorina? 

 

4. Onko teillä itsellänne kuvataidekasvatuksen osaamista? 
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5. Minkälainen tilanne kuvataiteen oppiaineella on näkemystenne mukaan yleisesti 

Suomessa? 

 

6. Minkälainen tilanne kuvataiteella on näkemystenne mukaan verrattuna muihin 

taito- ja taideaineisiin? 

 

7. Minkälainen tilanne kuvataiteella on teidän alakoulussa? Onko tilanne mahdolli-

sesti muuttunut vuosien aikana? 

 

8. Miksi kuvataide on mielestänne osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa? 

 

9. Pitäisikö mielestänne kuvataiteen opetussuunnitelmaa jotenkin muuttaa? Miten? 

 

10. Millaisilla tavoilla teidän mielestänne kuvataide voi vaikuttaa erityisesti alakou-

luikäisiin? 

 

11. Millainen rooli/vaikutus opettajalla, koululla tai yhteiskunnalla voi olla kuvatai-

teen opetukseen? 

 

12. Millaisia tavoitteita kuvataiteella on koulussanne? Toteutuvatko nämä tavoitteet? 

 

13. Koetteko, että koulussanne tulisi kehittää enemmän kuvataiteen opetusta? Millä 

tavoilla? 

 

14. Haluatteko vielä mainita jotain? Vapaa sana. 


