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Opetushallitukselle 

 
Asia:  Kuvataideopettajat KUVIS ry:n lausunto perusopetuksen 
 opetussuunnitelman perusteiden oppilaan arviointia käsittelevästä luvusta  
 
Viite:  Opetushallituksen lausuntopyyntö perusopetuksen oppilaan oppimisen ja 
 osaamisen arvioinnin täsmentämiseksi, OPH 2607/2019, 26.11.2019 
 
 
 
Kiitämme mahdollisuudesta lausua luonnokseen. 
 
 Yleisellä tasolla kiitämme summatiivisen ja formatiivisen arvioinnin eron 
 selkeyttämistä ja niiden tarkoituksen määrittelyä luonnoksessa. 
 
 
Lausumme erityisesti taide- ja taitoaineiden, erityisesti kuvataiteen, arvioinnista 
seuraavaa: 
 

Luonnoksen esitys ei poista sitä tosiasiaa, että monimutkainen arviointikäytäntö   
taide- ja taitoaineissa voi edelleenkin johtaa epäjohdonmukaisuuksiin arvioinnissa 
ja näin ollen asettaa oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan.  
 
Päättöarviointi taide- ja taitoaineissa tehdään peruskoulun yläluokilla eri oppilaille   
eri aikoina riippuen oppilaan tekemistä valinnaisainevalinnoista. Osa oppilaista 
opiskelee kuvataidetta kaikille yhteisenä aineena tavallisimmin vain 
seitsemännellä luokalla, kun toiset kartuttavat osaamistaan oppiaineessa myös 
valinnaisaineena kahdeksannella ja/tai yhdeksännellä luokalla. Tämä perus-
lähtökohta aiheuttaa haasteita taide- ja taitoaineiden arvioinnin valtakunnalliseen - 
jopa paikalliseen - tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.  
 
Kuvataideopettajat KUVIS ry katsoo, että seitsemäsluokkalaista ja yhdeksäs-
luokkalaista ei tulisi asettaa samalle viivalle päättöarvioinnissa; on oppilaita  
eriarvoistavaa tehdä päättöarviointi kaikille samoilla kriteereillä ja yhdellä 
numerolla tilanteessa, jossa nuoren kehityksessä ehtii tapahtua paljon. 
Perusopetuksen kolmen viimeisen vuoden aikana oppilaan motivaatiossa, 
kypsyydessä ja taidoissa tulee erityisesti murrosiän takia nousuja ja laskuja. On 
myös selvää, että useamman vuoden ainetta opiskelevan osaamisen taso on eri 
kuin lyhyemmän aikaa opiskelevien. Erityisesti päättöarvosanojen pitäisi olla 
keskenään vertailukelpoisia ja kuvastaa osaamisen tasoa yhtenäisesti 
vertailukelpoisella tavalla.  
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Kannatamme luonnoksen esitystä siitä, että päättöarvosanan yhteydessä 
kerrotaan myös oppimäärän laajuus, mutta samalla olemme sitä mieltä, että se ei 
riitä. Luonnos ei ratkaise valinnaisaineiden sekavaa huomioimista päättö-
arvioinnissa erityisesti ns. lyhyiden valinnaisten osalta. Osa valinnaisista vaikuttaa 
ja osa ei vaikuta ko. aineen päättöarvosanaan.  
 
 Kuvataideopettaja KUVIS ry esittää, että taide- ja taitoaineissa 
 päättöarvosana annetaan oppilaalle vaiheessa, jossa hänen osaltaan   
 yhteinen oppimäärä loppuu. Kaikista muista taide -ja taitoaineen 
 opinnoista, ns. syventävistä tai-tai -valinnaisista ja muista 
 koulukohtaisista valinnaisista, annetaan erilliset arvosanat ja samalla   
 ilmoitetaan niiden laajuus. Tällä katsomme olevan merkitystä erityisesti   
 niille oppilaille, joille näiden oppiaineiden arvosanat ovat merkittäviä 
 toiselle asteelle hakemisessa. 
 
Lisäksi kommentoimme luonnoksen kirjausta arvioinnin monipuolisuudesta ja 
esityksestä perustaa arviointi “...pidemmältä opiskeluajalta huomioon otettuun 
näyttöön”.  Kuvataide on oppiaine, jota aineenopettaja opettaa kaikille yhteisenä 
pääsääntöisesti vasta 7. luokalla. Ala- ja yläluokkien nivelvaiheessa tulevat 
erityisesti esiin oppilaiden keskinäiset erot kuvataiteen osaamisen tasossa, 
osittain myös ko. oppiaineen opetuksen tasosta johtuen. “Pidempi opiskeluaika” 
on liian epämääräinen tässä kohdassa.  
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