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ASIA: ”Jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen 
koulupäivän yhteydessä”.  

Suomen mallin kehittämisen vaaranpaikat 

  Kuvataideopettajat KUVIS ry suhtautuu positiivisesti tavoitteeseen  harrastusmahdollisuuden  
  tarjoamisesta kaikille suomalaisille lapsille ja nuorille. Varsinkin, kun mallista puhuttaessa kulttuuri ja 
  taide ovat näkyvästi esillä.  

  Samalla jälleen kerran toteamme, että (peruskouluun) koulupäivän yhteyteen suunnitellun toiminnan 
  ja mallin kehittämistyöryhmästä ja keskustelukumppanuudesta ovat jääneet syrjään alan   
  asiantuntijat, perusopetuksen taidekasvatuksen opettajat.  

  Taideopetuksen näkökulmasta on myös suuri paradoksi, että taiteen maisterin tutkinnon   
  suorittaneita kuvataideopettajia on runsain joukoin työttöminä samaan aikaan, kun kaikki tavoittavan 
  kouluun suunnitellaan tuotavaksi ulkopuolista taidetoimintaa. 

  Suomen malliin ja harrastamiseen koulupäivän yhteydessä meillä on muutamia huolenaiheita. Ne 
  liittyvät ensisijaisesti harrastustoiminnan – erityisesti siis  kuvataiteen harrastamisen –   
  tavoitteellisuuteen ja laatuun sekä vaikutuksiin kaikille yhteiseen taideopetukseen  

Ammattilaiset ja laatu 

 Peruskoulu on Suomen tärkein taide- ja kulttuurikasvattaja – se tavoittaa kaikki 
 oppivelvollisuusikäiset lapset ja nuoret. Perusopetuksen taidekasvatuksella on vaikutuksensa 
 pitkälle  tulevaisuuteen sekä yhteiskunnassa ja yksilötasolla  –  kyse on siis sekä 
 koulupolitiikasta että kulttuuripolitiikasta, ja myös hyvinvointipolitiikasta. 

 Kuvataide on oppiaine, jonka aineenopetus on kaikille yhteistä pääsääntöisesti vain 7.-luokalla. Sitä 
 ennen on täysin sattumanvaraista, minkä tasoista taideopetusta oppilaat  luokanopettajan 
 opetuksessa saavat. 8.- ja 9. -luokilla oppiaine on valinnaisuuden varassa.   

 Harrastusmallin kehittämisessä keskeisintä on, ettei se vaaranna tai ainakaan vähennä
 peruskoulussa jo nyt suhteellisen vähäisenä tarjottavaa kuvataiteen aineenopetusta. Olennaisimpana 
 pidämme sitä, että ulkopuolisen toimijan järjestämä harrastustoiminta - tai koulun itsensä järjestämät 
 kerhot - eivät saa korvata tai niiden avulla ei voi ulkoistaa tavoitteellista ja yleissivistävää 
 taideopetusta. Taideaineiden osalta olemme jo nähneet opetuksen järjestäjän julkisuudessa tekemän 
 jaon tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin oppiaineisiin sekä kuulet lausahduksen ”piirrellä voi 
 kerhoissakin”. 
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 Mallin esittelytilaisuuden 5.3.2020 jälkeen pohdimme, onko harrastustoiminnalla  tarkoitus esimerkiksi 
 kuvataiteen nimissä tuottaa jotain kuvataideopetuksen kaltaista toimintaa, joka ammattilaisen silmin 
 on jotain ihan muuta kuin taideopetusta?  

 Pidämme keskeisenä sitä, että harrastustoiminnan ohjaajalla tulee olla hallussaan myös substanssi. 
 Kuvataiteen – tai arkkitehtuurin, sarjakuvan, videon, valokuvan, elokuvan, median, muotoilun, 
 piirtämisen jne. – nimeä harrastetoiminnassa ei voi käyttää, jos toiminnan sisältö on kevyttä eikä 
 ohjaajalla ole koulutusta. Kerhomainen, lyhytjänteinen toiminta, jossa oppilaat voivat vapaasti tulla ja 
 mennä tai vaihtaa kerhoa ohjaa helposti enemmänkin kepeään puuhasteluun ja askartelutoimintaan 
 kuin pitkäjänteiseen kuvataideopiskeluun. Jota toteutetaan sekä perusopetuksen kuvataiteessa että 
 taiteen perusopetuksessa. Askartelukerho voi antaa taideopetuksesta ihan väärän kuvan.  

Kuka maksaa kulut? 

 Laadun ja substanssin lisäksi pohdimme kuluja. Jos harrastustoiminnan kuluja tulee kunnissa 
 sivistys-/koulutoimen maksettaviksi, pelkäämme, että heikossa asemassa olevat taideaineet ovat 
 jälleen säästökohteina. Valinnaisryhmien koolla ja lukujärjestyksellä kikkailut sekä epäpätevien 
 opettajien käyttö ovat tehokkaita keinoja vähentää taideaineiden valinnaisuutta ja samalla sen 
 opetuksesta aiheutuvia kuluja peruskoulussa.  

 Meitä pohdituttavat myös harrastuksen vetäjän palkkausperusteet. Ammattilaiselle tulee maksaa 
 ammattilaisen palkka. Moni kuvataideopettaja opettaa jo sekä peruskoulussa (ja lukiossa) että 
 taiteen perusopetuksessa . Maksetaanko hänelle eri palkkaa saman työn tekemisestä eri 
 järjestelmissä?  

 Laadukas opetus tarvitsee myös kunnolliset tilat ja välineet. Kenen vastuulla ja kustannettavina ne 
 ovat, jos samaa luokkatilaa ja välineitä käyttää sekä koulun opettaja, että koulun ulkopuolinen toimija?  

Koordinointi ja yhteistyö  

 Perusopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa kouluja yhteistyöhön paikallisten toimijoiden 
 kanssa. Parhaimmillaan harrastustoiminta voisi tukea perusopetuksen taidekasvatusta, jos se 
 painottuu aineenopettajan koordinoimana yhteistyöhön ja projekteihin koulun ulkopuolisten 
 toimijoiden, kuten taiteen perusopetuksen järjestäjien, kanssa. Harrastustoiminnan koordinointia ei 
 kuitenkaan voi olettaa aineenopettajan harteille ilman erillistä korvausta.  

 Katsomme asiaa myös harrastusta kaipaavan lapsen ja nuoren kannalta. ”Osana 
 koulupäivää” tai ”koulupäivän sisällä” tapahtuva toiminta voi pahimmillaan olla sekavaa, jos 
 opetussuunnitelman mukaisen toiminnan ja koulun omien kerhojen lisäksi koulussa on 
 ulkopuolista harrastetoimintaa. Samaa asia voidaan opettaa kolmella eri  tavalla?  

Kuvataideopettajat KUVIS ry puolesta           
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