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Maisterin opinnäytteessäni Kuvataide Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 ‒ 

Diskurssianalyysi kuvataiteen ja perusopetuskokonaisuuden suhteesta esittelen diskurssianalyysin 

teoreettiset lähtökohtani kuviossa 1 (s. 30). 
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ja seitsemäs ovat venähtäneet tekstikehystensä ulkopuolelle. 
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tuottamisen tavat 

Kielenkäyttö 

1. Kielenkäytöllä on sosiaalista 

todellisuutta konstruoiva luonne. 

2. Sosiaalisessa todellisuudessa ilmenee 

useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia 

merkityssysteemejä. 

3. Merkityksellinen toiminta on 

kontekstisidonnaista. 

4. Toimijat kiinnittyvät 

merkityssysteemeihin. 

5. Kielenkäytöllä on seurauksia tuottava 

luonne. 

Analyyttisyys Kriittisyys 

Diskurssi 

1. realisoituu tekstissä, 

2. liittyy objekteihin, 

3. sisältää toimijat, 

4. on yhtenäinen 

merkityssysteemi, 

5. viittaa toisiin 

diskursseihin, 

6. reflektoi omaa 

puhetapaansa ja 

7. on historiallinen. 

Kuvio 1. Olen jäsentänyt diskurssianalyysin teoreettiset lähtökohtani kuvioksi, jossa kolmion keskipisteessä ovat 

kielenkäyttö teoreettisine lähtöoletuksineen (Jokinen et al. 2016b, 25 ‒ 26). Kolmion kärkinä ovat 

diskurssianalyyttisen tarkastelun yhteenkietoutuneet perustasot, jotka ovat aina läsnä diskurssianalyysissä (Jokinen 

& Juhila 2016a, 267 ‒ 268). Kolmion kärjet haarautuvat ulottuvuuspareihinsa, joiden välillä yksittäistä analyysiä 

voi painottaa eri tavoin (Id. 267 ‒ 300). Kolmion kärkien kautta kulkeva ympyrä kuvaa erikseen kriittisyyden ja 

analyyttisuuden ulottuvuusparia, jonka näen vaikuttavan kolmen muun ulottuvuusparin tarkasteluun niiden 

kohdennetun painotuksen lisäksi (Id. 268, 300 ‒ 309). Olen ulottuvuuspareista lihavoinut oman analyysini 

painopisteet. Lisäksi kuviossa oikealla on diskurssin seitsemän tunnuspiirrettä (Parker 1992, 6 ‒ 17), joiden 

pohjalta muodostan diskurssianalyysini menetelmälliset sovellukset. 
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1 JOHDANTO 

Miksi kuvataidetta opetetaan peruskoulussa kaikille yhteisenä oppiaineena? 

Tätä kysymystä olen pohdiskellut kuvataidekasvatuksen opintojeni alusta asti. Kysymys voi 

ensisilmäyksellä vaikuttaa kyseenalaistavalta. Tarkoitukseni ei ole sitä kuitenkaan sellaisena esittää. 

Kuten varmasti kuvataidekasvattajat yleensä, minäkin jaan uskon kuvataidekasvatuksen (ja siis 

myös kuvataiteen oppiaineen) merkityksellisyydestä, (vrt. Tervo 2011, 8 ‒ 10; Pohjakallio et al. 

2015, 10), sillä taidekasvattajat ovat vakuuttuneita mm. "siitä, että kuvilla ja taiteella pystytään 

vaikuttamaan tavoilla, joilla perinteinen tiedonjako tehoaa heikosti" (Pohjakallio et al. 2015, 10). 

Kysymyksen koen kuitenkin ammatillisesti ensisijaisen tärkeäksi, onhan ammatin mielekkyyden 

kannalta tehtävä vähintään itselleen selväksi, miksi sitä harjoitetaan. Kuvataidekasvatus kuitenkin 

kuuluu niiden ammattien joukkoon, joiden merkitystä saa ajoittain selvittää myös muille (vrt. 

Tervo, 1). 

Tämä kysymys on jälleen ajankohtainen myös perusopetuksessa. Vuonna 2014 päätettiin uusista 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Tätä varten on opetussuunnitelmauudistuksen alla 

määritelty jokainen oppiaine, myös kuvataide, uudelleen, uuteen aikaan. Tämän jälkeen 

kuvataidekasvattajat ovat yhdessä ja erikseen paikallisesti päässeet uudelleenpohtimaan 

oppiainettamme ja sen merkitystä, sillä lukuvuoden 2016 ‒ 2017 alussa ensimmäiset uusien 

opetussuunnitelman perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat astuivat voimaan 

alaluokilla, ja yläluokkien osalta tästä kolmen vuoden aikana eteenpäin. 

Perusopetuksessa kuvataide oppiaineena on kuitenkin suhteutettava perusopetuskokonaisuuteen. 

Oppiaineena sen on osaltaan tuettava perusopetuksen yleistä tehtävää ja tavoitteita muista 

oppiaineista eriävällä tavalla, omilla sisällöillä ja käytännöillään. Kuvataiteen on tuettava 

perusopetuskokonaisuutta myös yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa osana opetuksen 

eheyttämistä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia (ns. "ilmiöoppimista" tai "ilmiöpohjaista 

oppimista", POPS 2014, 31 ‒ 32). Tässä kehyksessä kuvataide ei näyttäydy kovinkaan 

autonomisena oppiaineena, mutta se luo ensisijaisen intressin opinnäytteeni tutkimusasetelmalle. 
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Opinnäytteessäni en etsi vastausta kysymykseen, miksi kuvataidetta opetetaan peruskoulussa 

kaikille yhteisenä oppiaineena. Kysymys on vain eräs lähtökohdistani, joka on johdattanut minut 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden äärelle. 

1.1 Tutkimuskysymys ja -asetelma 

Opinnäytteeni aiheena on kuvataiteen oppiaine Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

2014. Tulen tarkastelemaan sitä, miten kuvataiteen oppiaine merkityksellistyy ja asettuu osaksi 

perusopetuksen kokonaisuutta. Opinnäytteeni keskeisin käsite onkin merkityssysteemi (ja 

myöhemmin täsmennettynä diskurssi), joka nousee diskurssianalyysin käsitteistöstä. 

Opinnäytteeni kokoavana tutkimuskysymyksenä kysyn, miten kuvataiteen opetussuunnitelman 

perusteet argumentoi kuvataiteen perusopetuksessa relevantiksi oppiaineeksi? Jäsennän tämän 

kysymyksen kahteen osakysymykseen: 

1. Millaisia merkityssysteemejä kuvataiteen oppiaine Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 itselleen rakentaa? 

2. Miten kuvataiteen oppiaine kiinnittyy perusopetuksen arvoperustaan, oppimiskäsitykseen, 

tehtävään, valtakunnallisiin tavoitteisiin, laaja-alaiseen osaamiseen sekä monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin? 

Opinnäytteessäni tarkoitan käsitteillä kuvataide ja kuvataiteen oppiaine kuvataidetta sellaisena kuin 

se opetussuunnitelman perusteissa rakentuu sekä kuvataiteen kuvauksella tarkoitan kuvataiteen 

opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Käsittelen 

opinnäytteessäni opetussuunnitelman perusteita ja sen osia toimijoina (jotka "argumentoivat", 

"rakentavat" ja "kiinnittyvät"). Perustelen tätä ratkaisua luvussa 1.3. 

Tutkimusasetelmani sisältää kolme lähtöoletusta. 

Ensiksi oletan, että kuvataide on perusopetuksen kannalta jotenkin relevantti oppiaine. Perustan 

tämän oletuksen sille tosiseikalle, että perusopetuksessa opetetaan kuvataidetta kaikille yhteisenä 

oppiaineena. Tämän oletuksen taustaoletuksena puolestaan on se, että perusopetuksessa ei yhteisenä 

oppiaineena opetettaisi sellaista oppiainetta, jota ei nähdä perusopetuskokonaisuuden kannalta 

olennaisena. 

Toinen lähtöoletukseni koskee kuvataiteen oppiaineen ja perusopetuksen välistä suhdetta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 määrätään mm. arvoperusta, tehtävä ja 
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tavoitteet koko perusopetukselle, niin kuin jokaiselle oppiaineellekin. Oletukseni onkin, että 

oppiaineiden on argumentoitava itsensä osaksi mm. noita perusopetuksen yleisiä arvoperustaa, 

tehtävää ja tavoitteita osoittaakseen relevanssinsa perusopetuksen osana. Tämäkin lähtöoletus 

juontaa samasta taustaoletuksesta kuin ensimmäinenkin oletukseni: perusopetuksen osana ei 

opetettaisi kokonaisuuden kannalta irrelevanttia oppiainetta. Toisin sanoen oletan kuvataiteenkin 

oppiaineen olevan responsiivisessa suhteessa perusopetuksen yleiseen kuvaukseen, eli olevan 

velvollinen niin itse argumentoimaan itsensä ylipäänsä merkitykselliseksi oppiaineeksi kuin myös 

osoittamaan itse relevanssinsa osana perusopetusta. 

Opetussuunnitelman perusteilla pyritään takaamaan valtakunnallisesti yhtenäinen perusopetus, ja 

tähän liittyykin opinnäytteeni kolmas lähtöoletus. Oletan, että kuvataiteen oppiaineen kuvaus 

edustaa yleisesti vallitsevaa ammatillista (kuvataidekasvatuksellista) näkemystä 

kuvataidekasvatuksesta perusopetuksessa, joka osaltaan perustelee ja oikeuttaa sen, miksi 

kuvataideopetuksenkin tulisi "noudattaa, mitä näissä perusteissa on määrätty" (POPS 2014, 3). 

Tämä oletus perustuu sille, että niin opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa kuin 

oppiaineidenkin kuvaukset laaditaan asiantuntijatyöryhmissä, joiden työskentelyyn myös 

"ulkomaailman" eri tahot pääsevät osallistumaan opetussuunnitelman perusteiden luonnosten 

julkisten kommentointikierrosten kautta. Näen siis kuvataiteenkin kuvauksen (kuten siis koko 

opetussuunnitelman perusteidenkin) sosiaalisesti konstruoituna, ja siksi sekä juuri sellaisena 

kiinnostavana tutkimuskohteena. Esittelen opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessia 

tarkemmin luvussa 1.3. 

Tulen lähestymään päätutkimuskysymystä osakysymyksilläni muodostamastani tulokulmasta. 

Osakysymykseni on muotoiltu ja järjestetty niin, että aloitan analyysini kuvataiteen oppiaineen 

sisältä käsin, jonka jälkeen siirryn eksplikoimaan kuvataiteen ja perusopetuksen yleisen kuvauksen 

välistä suhdetta. 

Ensimmäisen osakysymykseni luonne on alustava. Sen avulla pyrin ensin selvittämään, millaisia 

diskursseja kuvataide kuvauksessaan rakentaa, eli millaisilla merkityssysteemeillä se itsensä 

merkityksellistää. Tämä osakysymys fokusoi opinnäytteeni käsittelemään toista osakysymystäni 

kuvataiteen ehdoin, eli analysoimaan kuvataiteen ja opetussuunnitelman perusteiden yleisen osan 

välistä suhdetta ensisijaisesti kuvataiteen näkökulmasta. En usko, että kuvataide välttämättä 

kiinnittyy kaikkiin niihin diskursseihin, jotka perusopetuksen yleinen kuvaus puolestaan rakentaa. 

Toisen osakysymykseni avulla tulen erittelemään niitä kielellisiä keinoja, joilla kuvataide 

kuvauksessaan argumentoi itsensä olennaiseksi osaksi perusopetusta. 
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Opinnäytteeni aineistona sekä olennaisena kontekstuaalisena ja ajallisena rajauksena toimii 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Minua kiinnostaa se, millaisena ja miten 

kuvataide merkityksellistyy valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, "opetussuunnitelman 

todellisuudessa". En tule selvittämään sitä, miten kuvataide merkityksellistyy oppilaille ja 

opettajille opetuksen käytännöissä, "opetuksen todellisuudessa". Ajankohtaisen opinnäytteestäni 

tekee se, että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaiset paikalliset 

opetussuunnitelmat on laadittu ja otettu käyttöön vuosiluokkien 1 ‒ 6 osalta 1.8.2016, ja 

vuosiluokkien 7 ‒ 9 osalta opetussuunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön portaittain vasta 

1.8.2017, 1.8.2018 ja 1.8.2019 (POPS 2014, 3). 

Näkökulmani aiheeseen on konstruktivistinen. Konstruktivistisen tarkastelun avulla pyrin 

etääntymään henkilökohtaisesta kuvataidekasvattajan näkökulmastani. En tietenkään voi täysin 

irtautua omista kuvataidekasvatuskäsityksistäni, mutta konstruktivistisen näkökulman avulla pyrin 

tiedostamaan ja havaitsemaan asenteitani sekä ohjaamaan itseäni aineistolleni avoimempaan 

analyysiin. Avaan konstruktivismin ja sen opinnäytteeseeni vaikuttavat periaatteet luvussa 2. 

Henkilökohtaisten näkökulmaintressieni lisäksi myös analyysimenetelmäni vaatii avointa 

suhtautumista aineistooni. Opinnäytteeni on diskurssianalyysi, jossa fokukseni on siis aineistoni 

kielenkäytön keinoissa rakentaa sosiaalista todellisuutta. Määrittelen ja esittelen diskurssianalyysin 

ja sen metodiset sovellukseni, merkityssysteemien identifioinnin ja responsiivisen kielenkäytön 

analyysin, luvussa 3. Diskurssianalyysi tutkii sosiaalisen todellisuuden rakentumista erilaisissa 

merkityksenantokonteksteissa, joten pyrin sen avulla selvittämään, millaista "kuvataiteen 

oppiaineen todellisuutta" kuvataide Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 rakentaa 

määrittelemällä itseään ja sitoutumalla perusopetuskokonaisuuteen. 

Analyysiäni ohjaavana teoreettisena viitekehyksenäni toimivat diskurssianalyysin ja sen 

menetelmällisten sovellusten teoreettiset lähtökohdat, jotka niinikään esittelen luvussa 3. 

Diskurssianalyysi edellyttää tutkimaan aineistoa sen omilla ehdoilla, eikä aineistoa niin yleensä 

jäsennetä "mistään ulkopuolisista selittävistä teorioista" (Jokinen 2016, s. 251), sillä 

diskurssianalyysi tutkii, millaista todellisuutta aineisto omilla jäsennyksillään rakentaa ja miten, 

eikä miksi. Sen sijaan diskurssianalyysin teoreettinen viitekehys avaa sitä, miten sosiaalinen 

todellisuus rakentuu kielenkäytössä ja muussa merkitysvälitteisessä toiminnassa. 

Edellä tulin epäsuorasti argumentoineeksi sitä, etten tartu paikallisiin opetussuunnitelmiin. 

Kiinnostukseni juuri Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 kohdentuu sen 



11 

 

auktoriteettiasemaan. Toisaalta "[o]petuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä opetussuunnitelma 

noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty" (POPS 2014, 3), mutta toisaalta 

opetussuunnitelman perusteet ei myöskään tule tyhjästä, vaan sen laatimiseen vaikuttavat toisaalta 

(kulloisetkin) kasvatustieteelliset ja oppiainedidaktiset sekä eri tiedonalojen paradigmat ja toisaalta 

yhteiskunnalliset muutokset ja niiden asettamat "kasvatustarpeet" (kuten vaikkapa 

teknologisoitumisen mukana korostunut tarve tieto- ja viestintäteknologian opetukselle ja käytölle 

osana perusopetusta) (vrt. Pohjakallio et al. 2015, 10). 

Opinnäytteeni tutkimuksellinen tavoite on niiden kielellisten keinojen ymmärtäminen, joilla 

kuvataiteen oppiaine argumentoi itsensä perusopetuksessa relevantiksi oppiaineeksi Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa 2014. Lisäksi tavoitteenani on opetussuunnitelman perusteiden 

kuvataiteen skeeman jäsentäminen sekä kuvataidekasvatuksen jatkuvaan uudelleen argumentointiin 

osallistuminen. Tulen siis varsinaiseen tutkimuskysymykseeni vastaamisen rinnalla konstruoineeksi 

skeemaa kuvataiteen oppiaineesta perusopetuksessa, sillä siinä rakentuvia merkityssysteemejä 

eritellessäni tulen jäsentäneeksi oppiainetta myös sisällöllisellä tasolla. Lisäksi tulen opinnäytteeni 

kautta osallistuneeksi juuri siihen keskusteluun, joka on yksi merkittävimpiä tämän 

tutkimusasetelman virittämisen innoittajia, jatkuva pakote perustella niin itselleen kuin muillekin, 

miksi peruskoulussa opetetaan kuvataidetta kaikille yhteisenä oppiaineena (tosin vain 

opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta). 

Henkilökohtaisemmalla tasolla opinnäytteeni on kuitenkin ennen kaikkea oppimisprosessi. Tämän 

prosessin keskeisiä tavoitteita ovat oman ammatillisen ajattelun jäsentyminen, mutta myös laajan 

tutkielman laatiminen, konstruktivistisen ajattelun ymmärtäminen ja syventyminen sekä 

diskurssianalyysin hallitseminen. Oman kuvataidekasvatusajattelun jäsentymistä voisi eritellä 

samalla tavoin kuin tutkimuksellisiakin tavoitteita yllä. Näin laajaa tutkielmaa en ole aiemmin 

laatinut, joten sen rakenteellinen ja sisällöllinen hallitseminen on minulle keskeinen oppimistavoite. 

Mitä paremmin olen ymmärtänyt niin tieteenfilosofisia lähtökohtiani ja analyysimenetelmääni kuin 

omaa tutkimusasetelmaani, sitä innostuneemmaksi olen tullut. Konstruktivistinen tiedonkäsitys on 

puolestaan kiinnostanut minua siitä asti, kun olen suuntaukseen tutustunut. Se, että konstruktivismi 

istuu opinnäytteeni näkökulmaksi toimii siis välittömän funktionsa lisäksi myös tilaisuutena 

syventää omaa ymmärrystäni konstruktivismin periaatteista. Diskurssianalyysi taas on 

monipuolisesti varioitavana tutkimusorientaationa saanut minut kiinnostumaan sosiaalisen 

todellisuuden tutkimisesta, ja sen suhteen tavoitteeni onkin diskurssianalyysin perusperiaatteiden 

oppiminen. 
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Se, että henkilökohtaiset tavoitteeni läpäisevät opinnäytteeni kaikilla sen tasoilla, ohjaa minut 

avaamaan ja argumentoimaan kaiken mahdollisimman (ehkä liiankin) auki. Vaikka 

tutkimusasetelmani suuntaa opinnäytteeni Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014, 

ajattelen myös näkökulmaani ja analyysimenetelmääni eräänlaisina oheistutkimuskohteinani, joiden 

ymmärtämisen jäsentymisen tahdon yhtälailla raportoida auki. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 ei ole vielä ehditty juurikaan tutkia muuta kuin 

maisterin opinnäytteissä tai pro gradu -tutkielmissa. Sen sijaan kuvataidekasvatusta on 

argumentoitu paljon ja tuota argumentaatiotakin tutkittu, muttei välttämättä aina 

peruskoulukontekstissa. 

Pirkko Pohjakallio (2005) on väitöstutkimuksessaan Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen 

muuttuvat perustelut tutkinut kuvataiteen perusteluja kuvataidekasvattajien sekä Peruskoulun 

opetussuunnitelmakomitean mietintöjen I (Opetussuunnitelman perusteet) ja II (Oppiaineiden 

opetussuunnitelmat), eli valtakunnallisen peruskoulun ensimmäisten opetussuunnitelman 

perusteiden (1970) taidekasvatuspuhetta diskursiivisesta näkökulmasta. Pohjakallion tutkimusta 

pidin opinnäytteeni keskeisenä mahdollisena lähteenä, kunnes aineistoni rajautui tiukasti 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014. 

Sirkka Laitinen (2003) puolestaan on väitöstutkimuksellaan Hyvää ja kaunista ‒ 

Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena 

osallistunut kuvataidekasvatuksen argumentointiin etsimällä kuvataideopetuksen yhtymäkohtia mm. 

eettiseen ja esteettiseen kasvatukseen haastattelemalla lukio-opiskelijoita ja tutkimalla heidän 

kuviaan. 

Mira Kallio-Tavinin ja Jouko Pullisen (2015) toimittama Conversations on Finnish Art Education 

tarjoaa läpileikkauksen pohdinnoista suomalaisen kuvataidekasvatuksen tämänhetkisestä tilasta sen 

kansainvälisissä ja transkulttuurisissa konteksteissa. Nostan teoksesta vielä erikseen Kallio-Tavinin 

(2015) artikkelin Becoming Culturally Diversified, jossa hän pohtii opetussuunnitelmauudistuksen 

tarpeita ja miten kuvataidekasvatus pyrkii niihin vastaamaan. 

Marjo Räsänen (2015) rakentaa teoksessaan Visuaalisen kulttuurin monilukukirja visuaalisen 

kulttuurin monilukumallin sekä soveltaa teoriaansa kuvataiteelle keskeisiin kuvan-, media- ja 



13 

 

ympäristönlukutaitoihin. Räsänen käyttää viitekehyksenään kokonaisvaltaista taidekasvatusta, 

kulttuurista moninaisuutta ja monilukutaitoa. Räsänen siis esittää teoksessaan mallia 

kuvataideopetuksen kytkemiseksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 

monilukutaidon laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen. 

Maisterin opinnäytteessään Laura Juupaluoma (2015) tarkastelee Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden 2014 oppimisen arviointia. Erään kokeneen kuvataideopettajan 

haastattelusta Juupaluoma nostaa opetussuunnitelman tulkinnan taidon ja hiljaisen tiedon 

keskeisiksi arvioinnin kannalta. Salli Kulmala (2014) vertailee opinnäytteessään perusopetuksen 

kuvataiteen ja matematiikan oppiaineluonnoksista keväällä 2014 kerättyjen kommenttien 

puolustavan retoriikan keinoja diskurssianalyyttisesti. Inga Mustakallio (2017) selvittää 

diskurssianalyysissään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan laadituista 

ensimmäisistä paikallisista opetussuunnitelmista (2016), pystyykö tämän päivän peruskoulun 

kuvataidekasvatus vastaamaan kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan odotuksiin. 

Tuomas Tervasmäki (2016) erittelee pro gradu -tutkielmassaan Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista 2014 perusopetuksen arvoperustan ideologisia seurauksia ja niiden artikuloinnin keinoja 

laclaulaisella diskurssianalyysillä. Niinikään pro gradu -tutkielmassaan Marjut Manka (2015) 

identifioi kaksi oppilaanohjausta suuntaavaa (ristiriitaista) diskurssia Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteista 2004 ja 2014 kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Niko Lassila ja 

Katariina Matilainen (2015) puolestaan teemoittelevat pro gradu -tutkielmassaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden 2014 yleisessä osassa rakentuvia opettajan rooleja. 

Oman tiedonalamme aiemmasta diskurssianalyyttisestä tutkimuksesta mainittakoon vielä Juuso 

Tervon maisterin opinnäyte (2011), jossa hän analysoi Opetus- ja kulttuuriministeriön (2010) 

perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen alla julkaisemaa Perusopetus 2020 ‒ yleiset 

valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -raporttia1, sen herättämää keskustelua ja tuon keskustelun 

historiallisuutta. Tervon analyysi on oman opinnäytteeni taustalla kiinnostava, sillä uskoisin 

Perusopetus 2020:n herättämän keskustelun kantautuneen lopulta myös vuonna 2012 aloitettuun, 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 johtaneeseen prosessiin. 

                                                 

1 Raportin esittämät uudistukset kuitenkin hylättiin julkisen painostuksen vuoksi (Tervo 2011, 7). 
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1.3 Aineisto 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista käytetään usein lyhennettä POPS, jonka yhteyteen 

lisätään tarvittaessa vielä vuosiluku erittelemään, mitä perusteita kulloinkin tarkoitetaan. Tästä 

eteenpäin käytän itsekin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 lyhennettä POPS 

2014. 

Tulen aineistossani ensisijaisesti tarkastelemaan kuvataiteen oppiaineen kuvausta (kuvataiteen 

opetussuunnitelman perusteita), jolla tarkoitan POPS:n luvuissa 13.4.9 (vuosiluokat 1 ‒ 2), 14.4.11 

(vuosiluokat 3 ‒ 6) ja 15.4.15 (vuosiluokat 7 ‒ 9) (POPS 2014, 143 ‒ 145, 266 ‒ 269, 426 ‒ 429) 

määriteltyjä kuvataiteen oppiaineen tehtävää, opetuksen tavoitteita, tavoitteisiin liittyviä keskeisiä 

sisältöalueita, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyviä tavoitteita, ohjausta, tukea ja 

eriyttämistä sekä oppilaan oppimisen arviointia. Kuvauksessa keskityn pääasiassa oppiaineen 

tehtävään vuosiluokkakokonaisuuksien täsmennykset mukaan lukien ja opetuksen tavoitteisiin 

tehden täydentäviä huomioita myös muihin kuvauksen osiin. 

Tarkastellessani kuvataiteen responsiivista kielenkäyttöä suhteessa POPS 2014:n yleiseen osaan 

(jolla tarkoitan POPS 2014:n lukuja 1 ‒ 12) tarkastelen kuvataiteen kiinnittymistä lukuihin 2.2 

Perusopetuksen arvoperusta (Id. 15 ‒ 16), 2.3 Oppimiskäsitys (Id. 17), 3.1 Perusopetuksen tehtävä 

(Id. 18), 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet (Id. 19), 3.3 Tavoitteena laaja-

alainen osaaminen (Id. 20 ‒ 24) sekä 4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset 

oppimiskokonaisuudet (Id. 31 ‒ 32). Vuosiluokkakokonaisuuksille määritellään myös omat 

tehtävänsä luvuissa 13.1 (Id. 98 ‒ 99), 14.1 (Id. 154 ‒ 155) sekä 15.1 (Id. 280 ‒ 281) ja laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet täsmennetään vuosiluokkakokonaisuuskohtaisesti luvuissa 13.2 (Id. 99 ‒ 101), 

14.2 (Id. 155 ‒ 158) sekä 15.2 (Id. 281 ‒ 287). Aineistomäärän kohtuullistamiseksi rajaan nämä 

vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset täsmennykset aineistoni ulkopuolelle, sillä luvussa 3.1 (Id. 18) 

esitetään perusopetuksen yleinen tehtävä ja luvussa 3.3 (Id. 20 ‒ 24) laaja-alaisen osaamisen yleiset 

tavoitteet. 

"Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään 

koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan [perusopetuksessa paikalliseen 

opetussuunnitelmaan] opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt" (Oph: Opetussuunnitelmien ja 

tutkintojen perusteet). POPS 2014 määrittelee perusopetusta ohjaavat normit, joiden tarkoituksena 

on varmistaa koulutuksen tasa-arvo, laatu ja yhdenvertaisuus koko maassa (POPS 2014, 9; Oph: 

Opetussuunnitelma ja tuntijako; Oph: Uudet opetussuunnitelmat pähkinänkuoressa). 
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POPS:n pohjalta opetuksen järjestäjä valmistelee paikallisen opetussuunnitelman, jossa opetusta ja 

koulutyötä ohjataan tarkemmin sekä otetaan huomioon paikallisia tarpeita ja näkökulmia (POPS 

2014, 9; Oph: Uudet opetussuunnitelmat pähkinänkuoressa). Mira Kallio-Tavinin2 mukaan POPS 

nähdään kuitenkin opettajaa tiukasti ohjaavan standardin lisäksi opetuksen suunnittelua 

helpottavana työkaluna, sillä POPS kuvailee nykyisen käsityksen siitä, mikä opetuksessa koetaan 

tärkeäksi (Kallio-Tavin 2015, 22). 

Opetussuunnitelmien perusteet uudistetaan suurin piirtein kymmenen vuoden välein3. 

Opetussuunnitelmauudistus ei ole opinnäytteeni fokuksessa, mutta sen voi nähdä yhtenä 

mielenkiintoni herättäjänä, joten esittelen seuraavaksi muutaman näkemyksen POPS 2014:n 

keskeisistä uudistuksista aineistoani taustoittaakseni. 

Kallio-Tavin (2015, 22) näkee POPS 2014:n merkittävimpänä uudistuksena kuvataiteen 

näkökulmasta taide- ja kulttuurikäsitysten moninaistumisen, jossa on havaittavissa modernistisen 

taidekäsityksen vaihtuminen nykytaiteen suuntaan sekä tiedonalapohjaisen taidekasvatuksen 

muuntuminen visuaalisen kulttuurikasvatuksen suuntaan. Syiksi näille muutoksille Kallio-Tavin (id. 

23 ‒ 24) arvioi kulttuurisen moninaisuuden tunnistamisen kasvatuksessa ja yhteiskunnassa sekä 

tarpeet huomioida ja sisällyttää oppilaiden omat elämismaailmat (kuten erilaiset alakulttuurit ja 

yhteisöt) osaksi opetusta ja soveltaa nykytaiteen käytäntöjä oppimiseen. 

Opetushallitus (Oph: Uudet opetussuunnitelmat pähkinänkuoressa) puolestaan esittelee yleisesti 

koko POPS 2014:n merkittävinä uudistuksina mm. oppilaan oman toimijuuden vahvistamisen 

oppimisessa, oppimisympäristöjen laajenemisen luokkahuoneen ulkopuolelle (kuten luonnon- ja 

virtuaaliympäristöihin), oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen päivittymisen vastaamaan nyky-

yhteiskunnan ja tulevaisuuden vaatimuksiin, laaja-alaisen osaamisen korostamisen oppiaineiden 

opetuksessa, ohjelmoinnin opetuksen sisällyttämisen jo alaluokkien opetukseen, monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien sisällyttämisen kouluvuoteen, valinnaisaineiden lisäämisen jo alaluokille 

sekä oppimisen arvioinnin monipuolistumisen. 

                                                 

2 Vanhempi yliopistonlehtori, taiteen laitos, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS: 

Yhteystiedot); sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita [2014] valmistelleen kuvataiteen oppiaineen 

työryhmän jäsen (Oph: Kuvataide). 

3 Aiemmat POPS:t ovat Peruskoulun väliaikainen opetussuunnitelma [osat I ‒ XIII, peruskoulukokeiluun 1969 ‒ 1970], 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö I ‒ Opetussuunnitelman perusteet [POPS 1970 I] ja Peruskoulun 

opetussuunnitelmakomitean mietintö II ‒ Oppiaineiden opetussuunnitelmat [POPS 1970 II], Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1984 [POPS 1984], Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 [POPS 1994] sekä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 [POPS 2004]. 
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Irmeli Halinen4 (2014, 5, 7, 16) perustelee opetussuunnitelmauudistuksen tarvetta vielä yleisesti 

mm. perusopetuksen valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon muuttumisella vuonna 2012, 

perusopetuksen yhtenäisyyden ja oppiaineiden välisen yhteistyön vahvistamisella, oppiainerajat 

ylittävän osaamisen tärkeydellä, koulutuksellisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämisellä sekä 

koulua ympäröivän maailman muuttumisella (mm. talous, väestö, työn luonne ja ilmastonmuutos). 

Luvussa 1.1 avasin näkeväni POPSn sosiaalisesti konstruoituna, vallitsevana ammatillisena 

käsityksenä siitä, mitä peruskoulun oppiaineineen tulisi olla ja pitää sisällään (Kallio-Tavin 2015, 

22). Halinen (2012, 3) tukee tätä oletusta toteamalla, että "[j]okaiseen perusteasiakirjan 

laadintaprosessiin liittyy laaja sidosryhmäyhteistyö ja työskentely asiantuntijoiden kanssa". 

Seuraavaksi avaan lyhyesti, miten POPS:n laadinta on tapahtunut. 

Kesäkuussa 2012 Valtioneuvosto antoi asetuksen nykyisestä perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 

422/2012). Elokuussa 2012 asetettiin neljä työryhmää valmistelemaan perusopetuksen yleisiä 

linjauksia pohjaksi oppiainetyölle (Halinen 2012, 12 ‒ 13). Opetushallitus pyysi yleisten linjausten 

ensimmäisestä luonnoksesta palautteen opetuksen järjestäjiltä avaamalla avoimen 

kommentointimahdollisuuden verkkosivuillaan marraskuussa 2012 (Oph: Aikataulu; Halinen 2014, 

25). POPSn rinnalla esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita valmisteleva työryhmä aloitti 

työnsä joulukuussa 2012 (Oph: Työryhmät). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

oppiainekohtaisia osuuksia valmistelevat työryhmät aloittivat työnsä tammikuussa 2013 yleisten 

linjauksen ensimmäisen luonnoksen ja siitä kerätyn palautteen pohjalta (Ibid.). Esiopetuksen 

perusteiden ensimmäisestä luonnoksesta kerättiin palaute (niinikään avoimella 

kommentointimahdollisuudella) syyskuussa 2013 (Ibid.). Perus- ja lisäopetuksen kokonaisuuksien 

luonnokset avattiin kommentoitavaksi (oppiaineiden osalta siis ensimmäiset luonnokset) 

huhtikuussa 2014 (Oph: Aikataulu). Keskeisiltä sidosryhmiltä pyydettiin viralliset lausunnot 

uudesta POPS:sta syys-lokakuussa 2014 (Ibid.; Halinen 2014, 25). POPS 2014 viimeisteltiin vielä 

lausuntojen pohjalta (Oph: Aikataulu) ja Opetushallitus päätti Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteista 22.12.2014 (POPS 2014, 3). 

Opetushallituksen (Oph: Työryhmät) mukaan "[t]yöryhmät työskentelevät sekä kokouksissa että 

sähköisellä työskentelyalustalla. Jokainen työryhmä kutsuu työtään kommentoimaan vielä joukon 

                                                 

4 Opetusneuvos, päällikkö, Opetussuunnitelmat -yksikkö, Opetushallitus; sekä perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita [2014] valmistelleen rakenne- ja tavoitetyöryhmän puheenjohtaja (Halinen 2012, 1, 12). 
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koulujen ja kuntien edustajia tai muita asiantuntijoita." Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita valmisteleva kuvataiteen oppiaineen työryhmä5 koostui työryhmän puheenjohtajasta, 

opetusneuvos Mikko Hartikaisesta6, joka edusti opetushallitusta, sekä kahdeksasta jäsenestä, jotka 

edustivat viittä yliopistoa ja kolmea peruskoulua (joista yksi on ruotsinkielinen) (Oph: Kuvataide). 

Työryhmän työskentely puolestaan muodostui mm. sisäisistä kokouksistaan, yhteisistä 

seminaareista muiden työryhmien kanssa, luonnoksista kerättyjen kommenttien ja lausuntojen 

läpikäynnistä sekä luonnostensa ohjausryhmälle raportoinnista ja esittelystä (Perustetyön kulku). 

Vaikka näenkin POPS:n sosiaalisesti konstruoituna yleisenä näkemyksenä perusopetuksesta, 

korostan kuitenkin, ettei sen laatimisprosessi ole sosiaalisesti symmetrinen, jolla tarkoitan sitä, että 

POPS:n ja sen osien laatimiselle on laadittu "ylhäältä" erilaisia, laadintaprosessia ohjaavia 

reunaehtoja. Oppiainetyöryhmän työskentelyä on sidosryhmien kommenttien ja lausuntojen lisäksi 

ohjanneet opetussuunnitelman perusteiden yleiset linjaukset, joiden pohjalta se on kuvataiteen 

kuvauksen lähtökohtaisesti laatinut (ks. Halinen 2012, 13). Ja POPS:n laadintaa (niin yleisten 

linjausten kuin oppiaineidenkin kuvausten osalta) puolestaan ohjaavat perusopetuslaissa (1998/628, 

2 §) ja tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa (2012/422, 2 ‒ 4 §; ks. perusopetuslaki 14 §) 

säädetyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet (POPS 2014, 19) sekä perusopetuslaki 

(1998/628), perusopetusasetus (1998/852), valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (2012/422 ja 2014/378) ja 

valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta (2012/423) kokonaisuudessaan (POPS 

2014, 9). 

Analyysissäni tulen selkeyden vuoksi käyttämään kuvataidetta, POPS:n yleistä osaa ja POPS:a 

kokonaisuudessaan ikään kuin itsenäisinä toimijoina (esim. "POPS:n mukaan", "kuvataide 

määrittelee", "yleinen osa toteaa"), sillä diskurssianalyysi ei keskity kielenkäyttäjiin (tässä POPS:n 

laadintaan osallistuneisiin henkilöihin), vaan siihen, mitä he kielenkäytöllään tekevät. Sitä voidaan 

toki tarkastella, millaisia positioita kielenkäyttäjät itselleen tarkasteltavassa tilanteessa ottavat, 

                                                 

5 Työryhmän puheenjohtajana toimi opetusneuvos Mikko Hartikainen (opetushallitus). Jäseninä työryhmässä toimivat 

yliopistonlehtori Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto), kansainvälisen taidekasvatuksen lehtori Mira Kallio-Tavin (Aalto-

yliopisto), kuvataiteen lehtori Hannele Parviala (Helsingin normaalilyseo, Helsingin yliopisto), kuvataiteen opettaja 

Johanna Pitkänen (Tampereen yliopiston normaalikoulu), yliopistonlehtori Marjo Räsänen (Turun yliopisto), 

kuvataideopettaja Juha Saari (Porolahden peruskoulu, Helsingin kaupunki), kuvataiteen lehtori Juha Vakkilainen 

(Salpausselän peruskoulu, Lahden kaupunki) sekä lektor Johan Vikström (Vasa övningskola, Åbo Akademi). (Oph: 

Kuvataide.) 

6 Opetusneuvos (kuvataiteen opetus perusopetuksessa ja lukiossa ‒ taiteen perusopetus; visuaaliset taiteet), 

Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus / Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus, Opetushallitus (Oph: Hartikainen, 

Mikko) 
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mutta sitäkin tarkastellaan kielellisenä tekona, eikä kielenkäyttäjän "ominaisuuksina". Tämän 

vuoksi sekä siksi, että POPS itse ei paljasta laadintaansa osallistuneita henkilöitä, näen sekä POPS:n 

että sen osien objektivoinnin toimijoiksi tarkoituksenmukaisena. 
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2 KONSTRUKTIVISMI 

Esittelen seuraavaksi konstruktivismin niiltä osin kuin se on olennaista opinnäytteeni kannalta. 

Näkökulmanani ja lähestymistapanani konstruktivismi määrittää ensisijaisesti opinnäytteeni 

tiedonkäsityksen ja oppimiskäsityksen, eli sen, mitä tieto on ja miten sitä rakennetaan. 

Tiedonkäsityksenä, eli tieteenfilosofisena suuntauksena tässä kuvailemastani konstruktivismin 

suuntauksesta käytetään nimitystä radikaali konstruktivismi, jota muiden muassa Ernst von 

Glasersfeldin7 on kehitellyt Immanuel Kantin, Giambattista Vicon, Silvio Ceccaton ja Jean Piaget'n 

ajattelun pohjalta (von Glasersfeld 1984, 17). Oppimiskäsityksenä esittelemästäni suuntauksesta 

käytetään nimitystä kognitiivinen konstruktivismi (Tynjälä 2004, 39). Käytän niistä kuitenkin 

yhteisnimitystä konstruktivismi, sillä tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys limittyvät perustavanlaatuisesti 

keskenään (toista ei voi olla ilman toista), enkä niin näe tässä tarpeelliseksi eritellä niitä toisistaan. 

Konstruktivismi valikoitui opinnäytteeni näkökulmaksi omasta tahdostani saada tarkastella 

kuvataidetta ammatillisesti mahdollisimman vähän arvottavasta näkökulmasta. Myös 

diskurssianalyysi ohjaa aineiston mahdollisimman avoimeen tarkasteluun (Jokinen 2016, 251; 

Juhila & Suoninen 2016, 459 ‒ 460). Konstruktivismi (jonka sosiaalisesti painottuneisiin muotoihin 

diskurssianalyysikin perustuu) ei kuitenkaan tarjoa täysin objektiivista näkökulmaa, sillä siinä 

korostetaan ihmisen kokemuksen läsnäoloa kaikessa ajattelussa. Konstruktivismi kuitenkin ohjaa 

minua tunnistamaan oman kokemukseni läsnäolon analyysissäni sekä arvioimaan sen ja tulkintojeni 

välistä suhdetta. Lisäksi konstruktivismi auttaa ymmärtämään kuvataiteen kuvauksen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 olevan vain yksi tapa konstruoida 

oppiaineemme ja analyysini olevan vain yksi tapa ymmärtää tuo konstruktio. 

                                                 

7 1917 ‒ 2020. Ernst von Glasersfeld mm. opetti kognitiivista psykologiaa Georgian yliopistossa Yhdysvalloissa. 1970-

luvulla hän alkoi muotoilla radikaalin konstruktivismin epistemologiaa. (von Glasersfeld, Ernst.) 
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2.1 Konstruktivismi tiedonkäsityksenä 

Tiedon määritellään perinteisesti olevan hyvin perusteltu tosi uskomus (Tynjälä 2004, 23). Tämä 

määritelmä sopii niin perinteisiin kuin konstruktivistiseenkin tiedonkäsitykseen. Ensimmäinen 

olennainen ero perinteisten (esim. realistisen) ja konstruktivistisen tiedonkäsityksen välillä koskee 

kuitenkin tiedon ja todellisuuden suhdetta (von Glasersfeld 1984, 20). 

Perinteisten näkemysten mukaan tieto vastaa objektiivista, (kokemuksesta) riippumatonta 

todellisuutta. Tätä näkemystä kutsutaan totuuden korrespondenssiteoriaksi, ja sen mukaan ihmisen 

olisi mahdollista havaita tai löytää maailmasta havainnoitsijasta riippumatonta tietoa, joka kuvaisi 

tarkasteltavaa ilmiötä absoluuttisesti juuri sellaisena kuin se ontologisessa todellisuudessa8 on 

olemassa. (von Glasersfeld 1984, 19 ‒ 20; Tynjälä 2004, 23 ‒ 24.) 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan puolestaan ihminen ei koskaan voi havaita maailmaa 

sellaisena kuin se on, eli "maailmassa ei nähdä olevan muuttumattomia totuuksia tai valmiiksi 

olemassa olevaa tietoa" (JYU: konstruktivismi), sillä "ihmismieli tulkitsee nämä havainnot mielen 

sisäisiin rakenteisiin pohjautuen" (Tynjälä 2004, 25). Tieto ei peilaa "objektiivista" ontologista 

todellisuutta, vaan yksinomaan kokemuksemme muodostamaa järjestelmää ja rakennetta 

maailmasta (von Glasersfeld 1984, 24), eli kokemusmaailmaamme. Tieto on siis kokemustemme 

tulkintaa aiempien kokemustemme (kokemusmaailmamme) valossa (Tynjälä 2004, 41). Ja koska 

tieto peilaa kokemusmaailmaamme, ei sen voida katsoa peilaavan kokemuksesta riippumatonta 

ontologista todellisuutta. 

Kokemustemme tulkinta on siis mielemme omien rakenteiden varassa. Näiden rakenteiden nähdään 

perustuvan käsitteisiin ja käsitejärjestelmiin, joiden puolestaan nähdään olevan sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti tuotettuja sekä kehittyvän jatkuvasti (Tynjälä 2004, 25; Räsänen 2015, 26; Anttila 

2006, 580; JYU: konstruktivismi). 

Mutta se, että olemme jokainen oman ymmärryksemme varassa, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

olisimme auttamattomasti oman onnemme nojassa (tai luulojemme varassa), sillä 

konstruktivismissa ajatellaan, että todellisuuteen sopiva tieto pätee, ja sen voidaan niin katsoa 

                                                 

8 Ontologisella todellisuudella tarkoitetaan tässä sitä maailmaa, joka on olemassa kokemuksemme ulkopuolella, eli 

todellisuutta sellaisena ennen kuin ihmismieli on ehtinyt havaita ja tulkita sitä millään lailla, vrt. kokemusmaailma, jolla 

tarkoitetaan tässä todellisuutta sellaisena, millaisena sen (kukin meistä) koemme (aistimme, tunnemme, tiedämme…), 

eli sellaisena kuin ontologisen todellisuuden tajunnassamme tulkitsemme. 
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olevan validia (von Glasersfeld 1984, 21 ‒ 22). Konstruktivismi korvaa tiedon ja todellisuuden 

välisessä suhteessa traditionaalisen "vastaavuuden" (korrespondenssiteorian) "sopivuudella". 

Tiedon katsotaan olevan sopivaa, jos se pätee todellisuudessa ja mahdollistaa tiettyjen ilmiöiden 

ennustamisen, aikaan saamisen ja ehkäisemisen, eli osoittautuu säännönmukaiseksi. 

Kokemusmaailmasta tekemämme tulkinnat tai muodostamamme teoriat (eli kaikenlainen tieto) ovat 

mielensisäisiä rakenteita, jotka ovat altistettuja kokemusmaailmalle, joka lopulta osoittaa nuo 

rakenteet joko tosiksi tai epätosiksi. Sopiviksi osoittautuvia rakenteita ei kuitenkaan voi pitää 

absoluuttisena totuutena, sillä "sopivuus" ei anna mitään takeita sille, etteikö tarkasteltavaan 

ilmiöön voisi olla olemassa toista (tai vaikka kuinka monta) sopivaa rakennetta. Emme myöskään 

voi tietää, miten kokemusmaailmaamme sopiva rakenne yhdistyy maailmaan kokemuksemme 

ulkopuolella. Ontologinen todellisuus ilmenee kokemusmaailmassamme vain sen asettamina 

rajoitteina. Tällaista näkemystä käytännössä päteväksi osoittautuvasta tiedosta kutsutaan 

pragmatistiseksi totuusteoriaksi. (von Glasersfeld 1984, 23 ‒ 24; Tynjälä 2004, 25 ‒ 26.) 

Lisäksi tietoa (tulkintaa, teoriaa, säännönmukaisuutta…) voi arvioida sen sisäisen 

johdonmukaisuuden varassa (totuuden koherenssiteoria), sillä pätevän tiedon ei katsota voivan olla 

ristiriidassa itsensä kanssa. Tiedon pätevyyttä voi arvioida vielä tiedosta vallitsevalla 

yksimielisyydellä (totuuden konsensusteoria), jonka mukaan tiedon voidaan katsoa olevan sitä 

pätevämpää, mitä useampi sitä tietona pitää. (Tynjälä 2004, 26.) 

Opinnäytteessäni tarkastelen POPS 2014:ää siis oman kokemukseni, esimerkiksi esiymmärrykseni 

peruskoulusta ja kuvataidekasvatuksesta kautta, jolloin tuloksenani on "vain" oma tulkintani (eli 

yksi mahdollinen) siitä. Diskurssianalyysiä tehdessäni pyrin kuitenkin vaientamaan kokemukseni 

aineistoa tulkitessani, eli pyrin perustamaan jäsennykseni vain aineistooni ja olemaan oman 

kokemukseni kautta, peruskoulun käyneenä tai kuvataidekasvatuksen opiskelijana selittelemättä 

aineistoani. Tulkintani luotettavuuteen taas pyrin "sopivuusperiaatteen" mukaisesti osoittamalla 

tulkintani aineistosta sekä arvioimalla tulkintojeni johdonmukaisuutta koherenssiperiaatteen 

mukaisesti. Konsensusperiaatteen koettelemaksi opinnäytteeni sen sijaan joutuu vasta 

valmistuttuaan, sillä teen analyysini itsenäisesti. 

2.2 Konstruktivismi oppimiskäsityksenä 

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan ihmisen kokemus rakentuu perusajatukselle, jonka mukaan 

ihmisen kokemus sisältää jatkuvan aktiivisen toimijuuden ja suuri osa kokemuksen toiminnasta on 
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järjestelyprosesseja, kokemuksen järjestelmällistä mallintamista piilevien ja tunteellisten 

merkityksenantoprosessien avulla. Tämä yksilöllisen toiminnan järjestelmä on perustavanlaatuisesti 

itsetarkoituksellista ja itseään toistavaa (rekursiivista). Ihminen kuitenkin on olemassa ja kasvaa 

ihmissuhteidensa elävässä verkostossa, ja sulautuu orgaanisesti sosiaalisiin ja symbolisiin 

järjestelmiin. Ja kaikki tämä aktiivinen, merkityksellinen, sosiaalisesti sulautunut itsensä järjestely 

heijastaa jatkuvaa kehityksellistä virtaa, jolle dynaamiset, dialektiset jännitteet ovat välttämättömiä. 

(Mahoney 2003.) 

Koska kokemus vaatii aktiivista kognitiivista toimintaa, ei tietoakaan (joka on kokemusta) voida 

katsoa mahdolliseksi vastaanottaa passiivisesti, vaan sekin on tulos subjektin aktiivisesta 

kognitiivisesta toiminnasta, jossa subjekti tulkitsee tietoa aiemman tietonsa avulla ja rajoissa (von 

Glasersfeld 1984, 31; Tynjälä 2004, 37 ‒ 38; Mahoney 2003). Konstruktivismissa tietoa rakentavaa 

toimintaa kutsutaan operoinniksi. Operointi on konstruktivistisen näkemyksen mukaan 

kognitiivisen olennon oman kokemusmaailman jäsentämistä jäsentämällä itseään (tietoisuuttaan). 

(von Glasersfeld 1984, 33 ‒ 34; Mahoney 2003; Anttila 2006, 580.) Toisaalta mielemme rakenteet 

siis asettavat rajoitteet sille, mitä voimme kokemuksestamme tulkita, mutta, kuten edellä on jo 

todettu, yhtälailla todellisuus asettaa rajoitteet sille, mitä voimme siitä tulkita. 

Subjekti voi havaita todellisuudessa säännönmukaisuuksia ja muuttumattomuuksia vain toistuvia 

kokemuksia vertailemalla (von Glasersfeld 1984, 33 ‒ 35). Kokemusten vertailussa samuuden tai 

samanlaisuuden tunnistaminen on suhteellista riippuen siitä, mitä ominaisuuksia subjekti päättää 

vertailuparien välillä tarkastella. Kokemusten samoiksi tai samanlaisiksi toteamista kutsutaan 

assimilaatioksi (sulauttaminen). Tarkasteltavilta ominaisuuksiltaan samanlaisten kokemusten 

yhteensopimattomuus puolestaan aiheuttaa häiriön, joka voi johtaa kokemusten ominaisuuksien 

uudelleentarkasteluun. Uudelleentarkastelu mahdollistaa yhteensopimattoman kokemuksen 

poislukemiseen yhteensopivien (samojen tai samanlaisten) kokemusten joukosta jonkin aiemmin 

tarkastelemattoman lisäkriteerin perusteella. Tätä mielensisäisen rakenteen, skeeman, 

uudelleenjäsentämistä kutsutaan akkommodaatioksi (mukauttaminen). (von Glasersfeld 1984, 35 ‒ 

36; Tynjälä 2004, 41 ‒ 43; ks. Räsänen 2015, 29; ks. Anttila 2006, 580.) 

Opinnäytteessäni tiedostan siis tulkintani tapahtuvan kokemusmaailmani (joka puolestaan on 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti jäsentynyt) ehdoilla. Ja koska aineistoni tulkinta perustuu vertailulle 

(diskurssien erittelyyn aineistosta ja erottamiseen toisistaan), määrittelen niin vertailtavat 

ominaisuudet itse, jolloin erittelemäni diskurssit ovat itse konstruoimiani tulkintoja aineistosta. 

Tässä mielessä siis uskon, että aineistoni voitaisiin jäsentää myös jollain muulla tavoin. 
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2.3 Sosiaalinen todellisuus 

Lopuksi nostan vielä ontologisen todellisuuden ja kokemusmaailman rinnalle sosiaalisen 

todellisuuden (Jokinen et al. 2016a, 17), jolla tarkoitan niitä sosiaalisia ja symbolisia järjestelmiä, 

joissa ihmisinä elämme (Mahoney 2003). Diskurssianalyysinä opinnäytteeni keskittyy juuri 

sosiaalisen todellisuuden tarkasteluun. Sosiaalisen todellisuuden voisi nähdä ilmenevän eri 

kokemusmaailmojen välissä (aina kahdenkeskisestä vuorovaikutustilanteesta laajoihin kulttuurisiin 

käytäntöihin). Ymmärrän sosiaalisen todellisuuden sinä todellisuutena, jossa kulttuurisina 

toimijoina yhdessä rakennamme erilaisia, yhteisiä käytäntöjä ja tietorakenteita jakamalla 

kokemuksiamme (vrt. Räsänen 2015, 26). Niin kuin kokemusmaailmakaan, sekään ei vastaa 

ontologista todellisuutta, vaan koostuu niin konkreettisten kuin abstraktienkin objektien 

merkityksistä ja merkityssysteemeistä. 

Esittelemäni radikaali ja kognitiivinen konstruktionismi nähdään ns. yksilökeskeisenä 

konstruktivismina (Tynjälä 2004, 26), sillä se käsittelee yksilöllistä tiedonmuodostusta. Sen sijaan 

sosiaalista tiedon rakentamista painottavia konstruktivismin suuntauksia kutsutaan kategorisesti 

sosiokonstruktivismiksi (Ibid). En kuitenkaan näe näiden välillä suurtakaan eroa, sillä ihminen 

rakentaa ja tulkitsee tietoa yhtälailla kokemusmaailmansa asettamissa rajoissa, keräsi hän sitä sitten 

ympäröivästä ontologisesta tai sosiaalisesta todellisuudesta. Ja rakennetusta tiedosta, oli se sitten 

itsenäisesti luotua tai sosiaalisesti jaettua, tulee vääjäämättä osa ihmisen kokemusmaailmaa, jonka 

puitteissa hän taas tulkitsee uutta tietoa. Sosiokonstruktivismin puitteissa tiedostan kuitenkin tiedon 

olevan luonteeltaan kulttuurista (vrt. Jokinen 2016, 251 ‒ 252; Mahoney 2003), vaikkakin 

"sisäistettynä" perustavanlaatuisesti yksilöllistä (vrt. Räsänen 2015, 26 ‒ 27; Mahoney 2003). 

Opinnäytteessäni siis tutkin sosiaalista todellisuutta oman kokemusmaailmani varassa ja sitä 

jäsentämällä, mutta samalla osallistun sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen tätä kirjoittaessani. 
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3 DISKURSSIANALYYSI 

Tässä luvussa esittelen diskurssianalyysin sekä teoreettisena viitekehyksenäni että 

analyysimenetelmänäni. Aluksi määrittelen menetelmän lyhyesti, jonka jälkeen avaan analyysiäni 

ohjaavat teoreettiset lähtökohdat. Sitten esittelen diskurssianalyysin tutkimusasetelmia ja suhdetta 

aineistoihin ohjaavia perusperiaatteita. 

Tämän taustoituksen jälkeen määrittelen ja avaan omat metodiset sovellukseni, jotka ovat 

merkityssysteemien identifiointi ja responsiivisen kielenkäytön analyysi. Lopuksi käsittelen vielä 

omaa suhdettani opinnäytteeseeni sekä analyysiotettani tutkijapositioni, analyytikon, kautta. 

3.1 Määritelmä 

Arja Jokinen9, Kirsi Juhila10 ja Eero Suoninen11 määrittelevät oppikirjassaan Diskurssianalyysi ‒ 

Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö (2016)12 diskurssianalyysin olevan "sellaista kielenkäytön ja muun 

merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten 

sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä" (Jokinen et al. 2016a, 17; 

Eskola & Suoranta 2005, 195; vrt. Anttila 2006, 407, 409). Tämän määritelmän mukaisesti 

analysoin opinnäytteessäni sitä, miten kuvataiteen sosiaalista todellisuutta tuotetaan POPS 2014:ssä, 

joka on niin laadintaprosessina kuin asiakirjanakin sosiaalinen käytäntö, jossa valtakunnallinen 

perusopetus määritellään. 

Diskurssianalyysi ei kuitenkaan ole selkeästi rajattavissa oleva tutkimusmenetelmä, vaan 

pikemminkin väljä teoreettinen viitekehys, "joka sallii erilaisia tarkastelun painopisteitä ja 

                                                 

9 Sosiaalityön professori, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto (UTA: Jokinen, Arja). 

10 Sosiaalityön professori, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto (UTA: Juhila, Kirsi). 

11 Sosiaalipsykologian professori, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto (UTA: Suoninen 

Eero). 

12 Teokseen on koottu ja päivitetty Jokilan, Juhilan & Suonisen kaksi aiemmin julkaistua diskurssianalyysiopasta, 

Diskurssianalyysin aakkoset (1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä (1999). 



25 

 

menetelmällisiä sovelluksia" (Jokinen et al. 2016b, 25; Suoninen 2016c, 318; Eskola & Suoranta 

2005, 194). Diskurssianalyysin teoria pohjautuu laajalti sosiokonstruktivistiseen epistemologiaan ja 

sen metodisesti sovellettavia sukulaistraditioita puolestaan ovat mm. etnografia, keskusteluanalyysi, 

retoriikka ja semiotiikka (Jokinen 2016, 249 ‒ 265; Juhila 2016a, 371 ‒ 386). 

3.2 Teoreettiset lähtökohdat 

Vaikka diskurssianalyysiksi voidaankin kutsua monia erilaisia menetelmällisiä sovelluksia, voidaan 

niiden kaikkien nähdä perustuvan muutamille sosiaalista todellisuutta ja sen rakentumista koskeville 

lähtöoletuksille ja teorioille. 

Jokisen, Juhilan & Suonisen (2016b, 25 ‒ 26) mukaan diskurssianalyysi teoreettisena 

viitekehyksenä rakentuu viidelle teoreettiselle lähtöoletukselle: 

1. Kielenkäytöllä13 on sosiaalista todellisuutta rakentava luonne. 

2. Sosiaalisessa todellisuudessa ilmenee useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia 

merkityssysteemejä. 

3. Merkityksellinen toiminta on kontekstisidonnaista. 

4.  Toimijat kiinnittyvät merkityssysteemeihin. 

5. Kielenkäytöllä on seurauksia tuottava luonne. 

Kielenkäytön ei nähdä kuvaavan todellisuutta (ontologista, sosiaalista saati kokemusta) 

yksiselitteisesti, vaan konstruoivan, eli merkityksellistävän sitä ei-heijastavasti (Jokinen et al. 

2016b, 26, 28; Parker 1992, 4; Eskola & Suoranta 2005, 196; vrt. konstruktivistinen tiedonkäsitys, 

jossa tiedon ei nähdä vastaavan tai heijastavan todellisuutta, vaan tarjoavan yhden sopivan 

tulkinnan siitä: von Glasersfeld 1984, 18, 24). Diskurssianalyysissä kieli nähdäänkin "sosiaalisesti 

jaettuina merkityssysteemeinä" (Jokinen et al. 2016b, 27), joiden avulla todellisuutta 

merkityksellistetään (määritellään, kuvaillaan, vertaillaan, perustellaan, arvotetaan…). 

Merkityssysteemien puolestaan nähdään rakentuvan osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä (Jokinen 

et al. 2016b, 29). Diskurssianalyysissä sosiaalinen todellisuus nähdäänkin moninaisena, eri tavoin 

merkityksellistyneenä maailmana (Jokinen et al. 2016b, 32). Kuvataide esimerkiksi voi 

                                                 

13 "Kielenkäytön" sijaan voisi käyttää myös käsitettä "merkitysvälitteinen toiminta", joka sisältäisi kielellisen 

vuorovaikutuksen lisäksi kaikki muut vuorovaikutuksen muodot, kuten kuvallisen, tilallisen, eleellisen tai vaikkapa 

musikaalisen vuorovaikutuksen (vrt. Jokinen et. al. 2016b, 34; vrt. Parker 1992, 7; vrt. Anttila 2006, 409). Tässä 

opinnäytteessä "kielenkäyttö" on kuitenkin käyttökelpoinen käsite myös sen kapeassa merkityksessä, sillä analysoitava 

aineistoni on vain kirjoitettua. 
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merkityksellistyä eri tavoin, erilaisena vaikkapa oppilaiden, kuvataidekasvatuksen tiedonalan tai 

Opetushallituksen kielenkäytössä. 

Jokinen, Juhila & Suoninen (2016b, 31 ‒ 32) korostavat myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen 

osaltaan konstruoivan todellisuutta ja painottavat reflektiivisyyttä sen suhteen, miten tutkija haluaa 

tutkimuskohteensa rakentaa (myös Eskola & Suoranta 2005, 200). Näkisin reflektiota tapahtuvan 

kuitenkin ylipäänsä kaikessa kielenkäytössä tarkoituksellisena merkityksellistämisenä. 

Merkitykset puolestaan rakentuvat suhteessa toisiin merkityksiin. Tällaiset erilaiset 

merkityssuhteiden joukot muodostavat itsenäisiä merkityssysteemejä. Yksittäisten 

merkityssysteemien nähdään siis muodostuvan sisäisistä merkityssuhteistaan, mutta myös 

interdiskursiivisesti suhteessa toisiinsa. Merkityssysteemit ovatkin määriteltävissä "verrattain 

eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta". Merkityssysteemit voivat olla myös 

rinnakkaisia (vaihtoehtoisia tai toisiaan tukevia) tai jopa keskenään kilpailevia. (Jokinen et al. 

2016b, 27 ‒ 28, 34, kursiivi kuten lähteessä, 35 ‒ 36; Parker 1992, 10 ‒ 14.) 

Riippuen siitä, millaisia merkityssysteemejä aineistosta etsitään, voidaan niistä käyttää käsitteitä 

tulkintarepertuaari tai diskurssi (Jokinen et al. 2016b, 34; Jokinen & Juhila 2016a, 281). 

Tulkintarepertuaarin käsitettä käytetään yleensä arkiseen kielenkäyttöön keskittyvissä 

tutkimuksissa, ja diskurssi käy käsitteenä paremmin tutkimuksiin, "joissa painopiste on ilmiöiden 

historiallisuuden tarkastelussa, valtasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa sosiaalisissa 

käytännöissä" (Jokinen et al. 2016b, 34 ‒ 35). Koska kuvataide ja POPS 2014 edustavat 

institutionaalisia sosiaalisia käytäntöjä, käytän omassa analyysissäni käsitettä diskurssi. 

Koska merkityssysteemejä "tuotetaan, uusinnetaan ja tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä", pidetään kielenkäytön kontekstia diskurssianalyysissä "diskursiivisen maailman 

ominaisuutena", joka huomioidaan aineistossa sen erilaisia asiayhteyksiä avaavana elementtinä, 

johon aineiston analyysi puolestaan pyritään suhteuttamaan (Jokinen et al. 2016b, 36 ‒ 37). 

Konteksti voidaan kuitenkin määritellä ajallisesti, paikallisesti ja sisällöllisesti monella eri tavalla, 

kuten lause- ja episodikontekstiin, vuorovaikutuskontekstiin, kulttuuriseen kontekstiin ja / tai 

reunaehtokontekstiin. Lause- ja episodikontekstissa tarkastellaan yksittäisten käsitteiden, ilmaisujen 

ja nonverbaalisten tekojen merkityksiä yksittäisten lauseiden sisällä, yksittäisten lauseiden suhteita 

toisiinsa ja niin edelleen laajentaen analyysiä koko aineiston kattavaksi. (Jokinen et al. 2016b, 36 ‒ 

38.) Merkityssysteemien identifiointini tapahtuu kokonaisuudessaan lause- ja episodikontekstissa, 
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joka tässä tapauksessa on kuvataiteen kuvaus. Vuorovaikutuskontekstilla tarkoitetaan erilaisia 

vuorovaikutuksen ominaisuuksia, joiden tulkitaan olevan olennaisia lausumien sekä 

vuorovaikutustilanteen kulun ja kokonaisuuden kannalta, kuten puheenaiheiden rajaukset, erilaiset 

kannanotot tai keskustelijoiden väliset suhteet, jotka rakentuvat keskustelun kuluessa toisiinsa 

suhteutuen (Id. 38). Responsiivisen kielenkäytön analyysissäni rakennan kuvataiteen kuvauksen ja 

POPS:n yleisen osan välille vuorovaikutuskontekstin, jossa näiden kahden osan välistä suhdetta 

tarkastelen. 

Kulttuurisessa kontekstissa puolestaan aineiston nähdään rakentuvan suhteessa ympäröivään 

kulttuuriin, ja tässä kontekstissa analysoitaessa tarkastellaankin sitä, millaisten kulttuuristen 

merkityssysteemien (kuten tapojen, stereotypioiden tai yhteiskunnallisen ilmapiirin) kautta aineisto 

rakentuu. Myös aineistossa esiintyvien lausumatta torjuttujen14 vasta-argumenttien voidaan nähdä 

liittyvän kulttuuriseen kontekstiin. Aineiston tuottamiseen, muotoon ja sisältöön lähtökohtaisesti 

vaikuttavia ehtoja kutsutaan reunaehtokontekstiksi. Reunaehdot otetaan yleensä huomioon jo 

tutkimuksen lähtökohdissa, mutta analyysiin ne nousevat vain niiltä osin kuin ne aineistossa 

rakentuvat. (Jokinen et al. 2016b, 39 ‒ 42.) POPS:n reunaehtoja olen sen taustojen, 

laadintaprosessin ja hierarkkisen aseman puitteissa esitellyt luvuissa 1.1 ja 1.3. 

Edellä luetelluista lause- ja episodikontekstin sekä vuorovaikutuskontekstin nähdään rakentuvan 

itsenäisesti analysoitavassa tilanteessa, kun taas kulttuurisen ja reunaehtokontekstin katsotaan 

vaikuttavan aineistoon ulkoapäin (Jokinen et al. 2016b, 39). 

"Diskurssianalyysin tarkastelun keskeisin kohde ei ole yksilö, vaan sosiaaliset käytännöt". 

Diskurssianalyysissä voidaan kuitenkin analysoida sitä, millaisia merkityksiä kielenkäyttäjä 

erilaisissa tilanteissa itselleen tai muille toimijoille rakentaa, ja miten. Identiteettiä käytetään väljänä 

yläkäsitteenä niistä "oikeuksista ja velvollisuuksista, joita toimija olettaa itselleen tai toisille 

toimijoille tai muut toimijat hänelle", ja jotka muotoutuvat ainutkertaisesti kussakin repertuaarissa 

ja diskurssissa. (Jokinen et al. 2016b, 43 ‒ 45; Parker 1992, 9 ‒ 10.) Analyysissäni tarkastelen 

diskursseja eritellessäni, millaisia toimijoita aineistossani rakentuu. 

Identiteetin katsotaan jäsentyvän kahdeksi alakäsitteekseen, subjektipositioon ja diskurssin 

käyttäjään. Näistä subjektiposition käsite sopii toimijan toiminnan rajoitusten ja toimijan aseman 

                                                 

14 "Lausumatta torjutulla" tarkoitan tässä aineiston kielenkäyttäjän varautumista mahdollisiin vasta-argumentteihin 

argumentoimalla niitä vastaan jo ennen kuin niitä esitetään. 
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vaihtelevuuden analyyseihin tilanteissa, joissa toimija ei voi itse määritellä positiotaan tai hänen 

mahdollisuutensa siihen ovat rajalliset. Diskurssin käyttäjä puolestaan voi määrittää itse itseään 

useidenkin merkityssysteemien avulla, jopa ristiriitaisesti. (Jokinen et al. 2016b, 45.) Koska 

aineistossani painottuvat valtasuhteet, käytän analyysissäni subjektiposition käsitettä (vrt. Jokinen et 

al. 2016b, 46). 

Kielenkäytön ajatellaan jonkin kuvaamisen lisäksi myös väittävän jotain todellisuuden luonteesta 

sekä samalla rakentavan tuota todellisuutta, eli tuottavan seurauksia. Diskurssianalyysi 

kohdentuukin siihen, "mitä kielenkäyttäjä milläkin ilmaisullaan kulloinkin tekee ja tulee 

tuottaneeksi". (Jokinen et al. 2016b, 47; Eskola & Suoranta 2005, 196.) Diskurssianalyysissä 

kielenkäyttö nähdäänkin siis maailmaa merkityksellistävänä aktiivisena toimintana (vrt. Suoninen 

2016a, 231 ‒ 233).  Aineistoni tuottamien seurausten lisäksi lienee hyvä muistaa, että myös 

opinnäytteeni itsenäisenä selontekonaan saattaa tuottaa seurauksia (vrt. Jokinen et al. 2016b, 50). 

Kielenkäytöstä on siis mahdollista eritellä sen tilannekohtaisia funktioita. Aineistoissa erilaiset 

funktiot voivat aktualisoitua suoraan tai esiintyä erilaisina tulkintapontentiaaleina, kielenkäyttäjän 

harkitsemina tai tiedostamatta. Lisäksi kielenkäytöllä voi olla myös "laajoja, yksittäiset tilanteet 

ylittäviä ideologisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja vallan yhteenkietoutumiseen". 

(Jokinen et al. 2016b, 47 ‒ 48, kursiivi kuten lähteessä; vrt. Parker 1992, 19 ‒ 20.) Ideologiset 

seuraukset voivat esiintyä aineistossa toisinaan selkeinä, toisinaan vaikeammin hahmotettavina. 

Lisäksi samassa diskurssissa voi näkökulmasta riippuen havaita ristiriitaisesti niin myönteisiä kuin 

kielteisiäkin seurauksia. (Jokinen et al. 2016b, 49.) Analyysissäni keskityn aineistossani rakentuviin 

tilannekohtaisiin funktioihin. 

Jokinen ja Juhila (2016a, 267) hahmottelevatkin diskurssianalyysin ytimen eräänlaiseksi 

kolmiyhteydeksi, jossa kielellistä toimintaa, eli selontekoja15 tarkastellaan niiden merkitysten, 

kommunikatiivisuuden ja kulttuurisuuden kautta. Merkitysten, kommunikatiivisuuden ja 

kulttuurisuuden katsotaankin olevan olennaisella tavalla toisiinsa kietoutuneita. 

Diskurssianalyysissä tutkitaan, miten kulttuuriset merkitykset rakentuvat (toisintuvat tai uusintuvat) 

sosiaalisessa toiminnassa. (Ks. kuvio 1.) 

                                                 

15 Diskurssianalyysissä aineistoksi otettuja kuvauksia kutsutaan usein selonteoiksi (Suoninen 2016a, 233). Selonteolla 

voidaan tarkoittaa niin kokonaista teosta (kielellistä, kuvallista, auditiivista…) kuin tarkasteltavaksi otetun 

vuorovaikutustilanteen yksittäisiä puheenvuorojakin (vrt. Suoninen 2016a, 233, 238 ‒ 242). 
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Jokinen ja Juhila (2016a, 268) konstruoivat kolmiyhteytensä pohjalta diskurssianalyysin kentän 

neljäksi ulottuvuuspariksi, jotka havainnollistavat (yksittäisen) diskurssianalyysin mahdollisia 

painopistealueita. Nämä ulottuvuusparit ovat tilanteisuus ja kulttuurinen jatkuvuus, merkitykset ja 

merkitysten tuottamisen tavat, retorisuus ja responsiivisuus sekä kriittisyys ja analyyttisyys. Käyn 

seuraavaksi opinnäytteeni painopisteet läpi näiden ulottuvuusparien avulla. (Ks. kuvio 1.) 

Tilanteisuus ja kulttuurinen jatkuvuus -ulottuvuusparin näkökulmasta otan niin kuvataiteen kuin 

POPS 2014n yleisenkin kuvauksen ensisijaisesti tilanteisena aineistona. Tarkastelen siis etupäässä 

niissä paikallisesti rakentuvia merkityksiä juurikaan arvioimatta, mistä nämä merkitykset ovat 

alkujaan syntyneet tai, millaisten POPS-työryhmäprosessien kautta ne ovat analysoitaviin 

selontekoihin päätyneet. Tyydyn vain painottamaan, että niin POPS asiakirjana kuin diskurssitkin, 

joihin se sitoutuu, ovat historiallisia ja kulttuurisia, eivätkä siis synny POPSiin tyhjästä, vaan ovat 

POPSn laadintaprosessissa tapahtuneen tiedostetun tai tiedostamattoman kulttuurisen toisintamisen 

tai uusintamisen tulosta. (Vrt. Jokinen & Juhila 2016a, 269 ‒ 270.) 

Merkitykset ja merkitysten tuottamisen tavat -ulottuvuusparissa sijoitun jonnekin puolitiehen, sillä 

analyysissäni tulen ensin identifioimaan sellaisia diskursseja, joiden avulla kuvataide 

merkityksellistetään, eli erittelemään kuvataiteelle rakentuvia merkityksiä. Seuraavaksi taas siirryn 

analysoimaan niitä keinoja, joilla kuvataide kiinnitetään POPS:n yleiseen osaan, eli tarkastelemaan 

merkitysten tuottamisen tapoja. (Vrt. Jokinen & Juhila 2016a, 280 ‒ 284.) 

Retorisuus ja responsiivisuus -ulottuvuuspari kallistuu opinnäytteessäni kuvataiteen kuvauksen 

responsiivisuuden tarkasteluun suhteessa POPS:n yleiseen osaan. Kuvataiteen kuvauksessa 

tietenkin argumentoidaan oppiaine ylipäänsä merkitykselliseksi, jolloin kuvaus on myös retorinen. 

Suhtaudun kuvaukseen läpi opinnäytteeni kuitenkin ensisijaisesti responsiivisena selontekona 

POPS:n yleisen osan luomiin odotushorisontteihin. (Vrt. Jokinen & Juhila 2016a, 291 ‒ 292.) 

Kriittisyys ja analyyttisyys -ulottuvuusparissa asetun analyytikon positioon, jonka esittelen luvussa 

3.5. Vaikka jo opinnäytteeni lähtöoletuksissa näen POPS:n poliittisena tuotteena, joka sisältää 

valtasuhteita ja hegemonioita, minulla ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti opinnäytteessäni agendaa 

niiden murtamiseen tai vahvistamiseen. Sen sijaan pyrin vain yksinkertaisesti tunnistamaan ja 

kuvailemaan löytämiäni merkityksiä ja merkitysten tuottamisen tapoja. (Vrt. Jokinen & Juhila 

2016a, 300 ‒ 303.) Jonkinlaiseen muutokseen tähtäävän, kriittisen diskurssianalyysin näen 

luontevaksikin jättää mahdolliseksi jatkotutkimukseksi opinnäytteessäni tekemieni tulkintojen 

pohjalta, sillä "[d]iskurssianalyyttisen orientaation mukaisesti tutkimus nähdään yhtenä 
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Merkitykset 

Kommunikatiivisuus Kulttuurisuus 

Merkitykset 

Kulttuurinen 

jatkuvuus 

Tilanteisuus 

Responsiivisuus 

Retorisuus 

Merkitysten 

tuottamisen tavat 

Kielenkäyttö 

1. Kielenkäytöllä on sosiaalista 

todellisuutta konstruoiva luonne. 

2. Sosiaalisessa todellisuudessa ilmenee 

useita rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia 

merkityssysteemejä. 

3. Merkityksellinen toiminta on 

kontekstisidonnaista. 

4. Toimijat kiinnittyvät 

merkityssysteemeihin. 

5. Kielenkäytöllä on seurauksia tuottava 

luonne. 

Analyyttisyys Kriittisyys 

Diskurssi 

1. realisoituu tekstissä, 

2. liittyy objekteihin, 

3. sisältää toimijat, 

4. on yhtenäinen 

merkityssysteemi, 

5. viittaa toisiin 

diskursseihin, 

6. reflektoi omaa 

puhetapaansa ja 

7. on historiallinen. 

Kuvio 1. Olen jäsentänyt diskurssianalyysin teoreettiset lähtökohtani kuvioksi, jossa kolmion sisässä ovat 

kielenkäyttö teoreettisine lähtöoletuksineen (Jokinen et al. 2016b, 25 ‒ 26). Kolmion kärkinä ovat 

diskurssianalyyttisen tarkastelun yhteenkietoutuneet perustasot, jotka ovat aina läsnä diskurssianalyysissä (Jokinen 

& Juhila 2016a, 267 ‒ 268). Kolmion kärjet haarautuvat ulottuvuuspareihinsa, joiden välillä yksittäistä analyysiä 

voi painottaa eri tavoin (Id. 267 ‒ 300). Kolmion kärkien kautta kulkeva ympyrä kuvaa erikseen kriittisyyden ja 

analyyttisyyden ulottuvuusparia, jonka näen vaikuttavan kolmen muun ulottuvuusparin tarkasteluun niiden 

kohdennetun painotuksen lisäksi (Id. 268, 300 ‒ 309). Olen ulottuvuuspareista lihavoinut oman analyysini 

painopisteet. Lisäksi kuviossa oikealla on diskurssin seitsemän tunnuspiirrettä (Parker 1992, 6 ‒ 17), joiden 

pohjalta muodostan diskurssianalyysini menetelmälliset sovellukset. 

puheenvuorona puheenvuorojen ketjussa. Tutkimus ei pyri lopettamaan keskustelua tarjoamalla 

kaiken kattavia todellisuuden selityksiä, vaan sen keskeinen tehtävä on uuden keskustelun 

synnyttäminen." (Jokinen & Juhila 2016a, 300.) 
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3.3 Menetelmällisiä perusperiaatteita 

Seuraavaksi käsittelen muutamaa diskurssianalyysiä ohjaavaa yleistä käytännön perusperiaatetta, 

jotka näen olennaiseksi opinnäytteeni kannalta. Esittelemäni periaatteet ovat kysymyksenasettelu, 

suhde teoreettisiin viitekehyksiin, aineistosidonnaisuus sekä diskurssin tunnuspiirteitä. 

"Diskurssianalyysin keskeinen kiinnostuksen kohde on viestiemme sisältämä kuvailu ja 

selittäminen sekä se, miten tuo kuvailu ja selittäminen rakentaa sosiaalista todellisuutta" (Juhila & 

Suoninen 2016, 459). Analyysissä pyritään siis muodostamaan tulkinta siitä, millainen sosiaalinen 

todellisuus rakentuu analysoitavassa tilanteessa, ja syitäkin (selityksiä) tuon tilanteen rakentumiseen 

pyritään etsimään tilanteen sisältä. Tämän vuoksi diskurssianalyysissä tutkimuksen 

kysymyksenasettelu on usein muotoa "miten", eikä "miksi" (Ibid.)16. 

"Koska painotus on miten-kysymyksissä, diskurssianalyysissä vältetään yleistäviä selittäviä 

teorioita". Diskurssianalyysissä tutkitaan, mitä tarkasteltavassa tilanteessa tapahtuu, eikä 

selittämään tapahtumaa sen ulkopuolelta, josta miksi-kysymykset ohjaisivat vastauksia etsimään. 

Tästä johtuen diskurssianalyyttisissä tutkimuksissa analyysiä ei pyritä suhteuttamaan toimintaa 

selittävään teoreettiseen viitekehykseen.17 Sen sijaan diskurssianalyysi itsessään nähdään 

eräänlaisena metodologisena teoreettisena viitekehyksenä, sillä "[d]iskursianalyysin teoria kietoutuu 

kielenkäytön merkitysten korostamiseen ja sen tutkimiseksi kehiteltyihin analyysissä käytettäviin 

työkaluihin ja käsitteisiin". (Juhila & Suoninen 2016, 460.) Tässä opinnäytteessä erityisesti luku 3.2 

muodostaa analyysini pohjalle teoreettisen viitekehyksen, jonka avulla ja jota vasten analyysini 

teen. 

"Aineistoa ei siis lähdetä jäsentämään mistään ulkopuolisista selittävistä teorioista, vaan olennaiset 

sisällölliset jäsennykset rakennetaan aineiston analyysin tuloksena" (Jokinen 2016, 251; vrt. Eskola 

& Suoranta 2005, 196). Tämän vuoksi Jokinen (2016, 251) painottaakin, että analyysissä on 

olennaista, että aineisto otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan. Aineiston status 

diskurssianalyysissä on poikkeuksellisen korkea, sillä sen nähdään olevan osa tutkimuksen 

                                                 

16 Esimerkiksi opinnäytteeni tutkimuskysymys on aseteltu muotoon "Miten kuvataiteen opetussuunnitelman perusteet 

argumentoi kuvataiteen perusopetuksessa relevantiksi oppiaineeksi?" eikä "Miksi peruskoulussa opetetaan kuvataidetta 

kaikille yhteisenä oppiaineena?" Tämänkaltainen kysymyksenasettelu ei ole diskurssianalyysin näkökulmasta edes 

mahdollinen (Juhila & Suoninen 2016, 459). 

17 Diskurssianalyysissä voi toki tarkastella myös erilaisissa selonteoissa esitettyjä (mahdollisesti teoreettisiakin) sisäisiä 

ja ulkoisia selityksiä, mutta vain analysoitavan selonteon ehdoin (Juhila & Suoninen 2016, 459 ‒ 460). 
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kohteena olevaa sosiaalista todellisuutta, eikä vain sen kuvausta (Suoninen 2016b, 52; Jokinen 

2016, 251). Suonisen (2016b, 53) mukaan myös analyysissä todennettavien tai kumottavien 

alkuhypoteesien rakentaminen soveltuu diskurssianalyysiin huonosti, sillä "[m]erkityssysteemit 

eivät esiinny aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieninä paloina, joiden tunnistaminen 

merkityssysteemien osiksi tarkentuu ja usein myös muuntuu analyysin kuluessa". Analyysin aikana 

on kuitenkin luontevaa rakentaa hahmottuvista merkityssysteemeistä hypoteeseja tarkemman 

tarkastelun kohteiksi (Ibid.). 

Koska sosiaalisen todellisuuden nähdään rakentuvan eri tavoin rinnakkaisten ja toisinaan keskenään 

ristiriitaisten merkityssysteemien kirjona, diskurssianalyysissä ei tutkita merkityssysteemejä 

sinänsä, vaan sitä, miten ja millaiset merkityssysteemit aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä. Analysoitavien aineistojen nähdään voivan olla usein hyvinkin moniselitteisiä ja 

avoimia erilaisille tulkinnoille, jolloin diskurssianalyysin katsotaankin olevan tekstin 

ominaisuuksien perusteltua tulkintaa. (Jokinen et al. 2016b, 32, 35; Eskola & Suoranta 2005, 198; 

Anttila 2006, 412.) Konstruktivistisesta näkökulmasta moniselitteisyyden voi nähdä pätevän myös 

POPS:n kaltaiseen normitekstiin, sillä jokainen lukee POPS:n kuitenkin oman kokemusmaailmansa 

avulla ja ymmärtää sen siis omista lähtökohdistaan, mahdollisesti enemmän tai vähemmän eri 

tavalla kuin muut. 

Merkityssysteemien tunnistamiseen diskurssianalyysi ei anna yksiselitteisiä ohjeita, sillä Suonisen 

mukaan (2016b, 61) aineistoa voi tarkastella eri asioiden suhteen (vrt. von Glasersfeld 1984, 35). 

Lisäksi Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016b, 35) painottavat merkityssysteemien rakentuvan tutkijan 

tulkinnan tuloksena. (Suoninen 2016b, 53) avaa merkityssysteemien tunnistamista täsmentämällä, 

etteivät merkityssysteemit esiinny aineistoissa selkeinä kokonaisuuksina, vaan "pieninä paloina" 

(ikään kuin vihjeinä siellä täällä), ja painottamalla, ettei merkityssysteemien identifiointi ole 

aineistoissa esiintyvien aiheiden ja teemojen tyypittelyä. Merkityssysteemit ovat ennemmin 

"sellaisia kielenkäytön alueita, joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi monenlaisia aiheita tai 

teemoja" (Suoninen 2016b, 53). 

Seuraavaksi avaan Ian Parkerin18 seitsemän kriteeriä diskurssien tunnistamiseksi (Parker 1992, 6 ‒ 

17; Suoninen 2016b, 62 ‒ 64), jotka otan oman analyysini tueksi, sillä Suonisen (2016b, 62) 

                                                 

18 Kriittisen psykologian ja psykoanalyysin tutkija, tarkastaja ja asiantuntija sekä mm. Discourse Unit -keskuksen 

johtaja (Erica Burmanin kanssa) ja Annual Review of Critical Psychology -julkaisun päätoimittaja (Parker, Ian). 
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mukaan "luettelo antaa yleisen tason vihjeitä siitä, mistä näkökulmista --- [diskurssien] rajauksia ja 

ominaisuuksia on mahdollista tarkastella". 

Parker määrittelee diskurssit lausumien systeemeiksi, jotka rakentavat objekteja (Parker 1992, 5). 

Tämän jälkeen Parker (Id. 6 ‒ 17) avaa määritelmänsä tueksi seitsemän kriteeriä, joiden mukaan 

diskurssi 

1. realisoituu tekstissä, 

2. liittyy objekteihin, 

3. sisältää toimijat, 

4. on yhtenäinen merkityssysteemi, 

5. viittaa toisiin diskursseihin, 

6. reflektoi omaa puhetapaansa ja 

7. on historiallinen 

Koska diskurssien nähdään realisoituvan teksteissä19 paloina (Parker 1992, 6; Suoninen 2016b, 53), 

Parker (1992, 7) kehottaa etsimään aineistosta konnotaatioita (sivumerkityksiä), alluusioita 

(viittauksia) ja implikaatioita (ehdollisia seurauksia) jonkinlaisella vapaalla assosiaatiolla. 

Diskurssi rakentaa objekteja, eli esittää omaa versiotaan siitä "todellisuudesta", jota se käsittelee. 

Toisinaan objektia, eli ilmiötä, johon diskurssi viittaa, ei välttämättä ole edes olemassa diskurssin 

ulkopuolella. Toisinaan taas objektilla voi olla oma todellisuutensa diskurssin ulkopuolellakin, 

mutta diskurssi märittää sen uudella tavalla. (Id. 8, 9; Suoninen 2016b, 62.) Parker (1992, 9) 

huomauttaa myös diskurssianalyysin rakentavan diskursseja objekteina. Analyysissä on siis hyvä 

tarkastella sitä, mihin objekteihin aineisto viittaa, ja kuvailla ne sekä käsitellä diskursseja objekteina 

("puhua puheesta"). 

Diskurssi mahdollistaa (vain) tietyntyyppisiä toimijoita suhteessa määrittelemiinsä objekteihin.  

Toimijuus muodostuu niiden ominaisuuksien ja velvollisuuksien kautta, joita diskurssi toimijoille 

asettaa. (Id. 9; vrt. Jokinen et al. 2016b, 45.) Teksti asettaa jo vastaanottajansa jonkinlaiseen 

positioon ja diskurssi saattaa itsessään sisältää jonkinlaisia toimijoita. Aineistosta onkin hyvä 

täsmentää, millaisista toimijoista diskurssissa puhutaan (näistä osa voi olla tunnistettu jo diskurssin 

objekteiksi), sekä pohtia, millaisia oikeuksia heillä diskurssissa on. (Parker 1992, 10.) 

                                                 

19 "Tekstillä" Parker tarkoittaa mitä tahansa "merkitysvälitteistä toimintaa" (ks. Parker 1992, 6), ks. alaviite 13. 
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Metaforat, analogiat ja kuvat, joita diskurssi todellisuudesta esittää, voidaan johtaa esityksiksi 

(toteamuksiksi tai kannanotoiksi) tuosta todellisuudesta. Diskurssin esitykset todellisuudesta 

voidaan näin ryhmitellä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (merkityssysteemiksi) sikäli kuin ne 

käsittelevät samaa aihetta. Tässä tarvitaan kulttuurista ymmärrystä siitä, mikä rakentaa aiheen tai 

teeman. Apuna voidaan hyödyntää tietoutta erilaisista kilpailevista kulttuureista, jotka tuovat 

diskurssiin eri näkökulmia (niistä, jotka hyötyvät, niihin, joita diskurssi loukkaa). (Parker 1992, 10 

‒ 11; Suoninen 2016b, 63.) Aineistosta voi näin kartoittaa, millaisen kuvan diskurssi todellisuudesta 

esittää ja arvioida, kuinka tätä diskurssia käyttävä teksti vastaisi termistöönsä kohdistuviin 

vastalauseisiin (Parker 1992, 12). 

Tekstissä realisoituminen, objektien rakentaminen, toimijoiden positiointi ja merkityssysteemin 

yhtenäisyys muodostavat analyysini tarkastelutasot. Sen sijaan interdiskursiivisuuteen (toisiin 

diskursseihin viittaamiseen), diskurssin sisäiseen reflektiivisyyteen tai diskurssien historiallisuuteen 

en tule analyysissäni keskittymään, mutta avaan ne tähän loppuun, sillä vaikken niitä analyysissäni 

tarkastelekaan, voi niiden silti nähdä esiintyvän aineistossani (enemmän tai vähemmän). 

Diskurssit rakentuvat suhteessa toisiinsa lainaamalla toisiaan sisällöllisesti ja muodollisesti sekä 

kommentoimalla toisiaan (Id. 12 ‒ 13; Suoninen 2016b, 63). Parker (1992, 14) ehdottaakin 

asettamaan vastakohtaisia diskursseja toisiaan vasten ja tarkastelemaan niiden rakentamia erilaisia 

objekteja sekä tunnistamaan kohtia, joissa ne limittyvät esittämällä erilaisia, mutta samoilta 

vaikuttavia objekteja. 

Kaikki tekstit eivät reflektoi ilmaisukeinojaan, mutta joissain yhteyksissä tekstit voivat 

kommentoida (perustella, täsmentää, lieventää…) itseään. Diskurssin väitteiden voidaan kuitenkin 

ajatella aina luovan vastakkaisen positionsa. Analyysissä voikin olla hyvä viitata toisiin teksteihin 

sen täsmentämiseksi, miten diskurssi esiintyy (mahdollisesti implisiittisesti) ja puhuttelee eri 

yleisöjä sekä reflektoida niitä ilmaisuja, joilla analyysissä diskurssia kuvailee ("millaisena sen 

analyysissä esittää"). (Id. 14 ‒ 15.) 

Diskurssit eivät ole staattisia, vaan ajassa kehittyviä, historiallisia rakenteita, joten objektit, joihin 

diskurssi viittaa, ovat saman tai sukulaisdiskurssien menneisyydessä rakentamia (Parker 1992, 15 ‒ 

16). Analyysissä voi siis vielä tarkastella, miten ja missä diskurssi kehittyi sekä kuvailla, miten se 

on muuntunut ja kertonut tarinaansa, yleensä siitä, miten se viittaa asioihin, jotka ovat aina olleet 

olemassa löydettäviksi (Id. 16). 
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Parker (1992, 5) huomauttaa kuitenkin, ettei tahdo ehdottaa seitsemää kriteeriään metodiksi, jossa 

kriteerejä tulisi välttämättä käyttää järjestyksessä. Suoninen (2016b, 64) puolestaan lisää, ettei usko, 

että "yksittäisessä empiirisessä tutkimuksessa olisi mahdollistakaan keskittyä huolellisesti jokaiseen 

seitsemään kohtaan". Muodostan Parkerin seitsemän kriteerin luettelon neljästä ensimmäisestä 

kriteeristä kuitenkin pohjan opinnäytteeni menetelmällisille sovelluksille. 

3.4 Menetelmälliset sovellukset 

Diskurssianalyysin menetelmälliset sovellukseni ovat merkityssysteemien identifiointi (Parker 

1992, 5 ‒ 17; Suoninen 2016b, 52 ‒ 64) ja responsiivisen kielenkäytön analyysi (Suoninen 2016c, 

313 ‒ 336). Esittelen ne vielä lyhyesti nostaen esiin sellaisia menetelmällisiä erityispiirteitä, joita en 

ole käsitellyt vielä luvuissa 3.1, 3.2 tai 3.3. 

3.4.1 Merkityssysteemien identifiointi 

Analyysini ensimmäisessä osassa, luvussa 4 tulen ensimmäisen osakysymykseni mukaisesti 

tulkitsemaan, millaisia merkityssysteemejä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

kuvataiteen oppiaineelle rakentaa. Tässä osassa keskityn erittelemään, millaisia diskursseja 

kuvataiteen kuvauksessa (POPS 2014, 143 ‒ 145, 266 ‒ 269, 426 ‒ 429) rakentuu. 

Merkityssysteemejä identifioidessani hyödynnän Parkerin (1992, 6 ‒ 12) diskurssien tunnistamisen 

seitsemästä kriteeristä neljää ensimmäistä: tekstissä realisoituminen, objektien rakentuminen, 

toimijoiden sisältyminen ja merkityssysteemin yhtenäisyys. Tulen kuvailemaan tunnistamiani 

diskursseja vain niin kuin ne aineistossani rakentuvat ja erittelemään, millaisia objekteja ne 

rakentavat. Tulen myös tarkastelemaan, millaisia toimijoita diskursseihin liittyy. Lisäksi arvioin 

tunnistamieni diskurssien koherenssia. 

3.4.2 Responsiivisen kielenkäytön analyysi 

Analyysini toisessa osassa, luvussa 5 asetan kuvataiteen kuvauksen ja POPS 2014:n yleisen osan 

(luvuissa 1.1 ja 1.3 argumentoimallani tavalla) dialogiin keskenään niin, että POPS:n yleinen osa 

näyttäytyy "avauspuheenvuorona" ja kuvataiteen kuvaus "vastauspuheenvuorona". Tässä 

asetelmassa tulen selvittämään toista osakysymystäni, miten kuvataiteen oppiaine kiinnittyy 
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perusopetuksen arvoperustaan, oppimiskäsitykseen, tehtävään, valtakunnallisiin tavoitteisiin, laaja-

alaiseen osaamiseen sekä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. 

Suonisen (2016c, 313 ‒ 336) metodisia ohjeita mukaillen hyödynnän "keskusteluanalyysiä 

resurssina diskurssianalyyttisen tutkimuksen tarpeisiin" (Id. 314). Kuvataiteen responsiivisuutta 

suhteessa POPS:n yleiseen osaan tarkastellessani minua kiinnostaa ennen kaikkea se, miten 

perusopetusinstituution todellisuus rakentuu perusopetuskokonaisuuden ja yksittäisen oppiaineen 

välisessä vuorovaikutuksessa (ks. Id. 315 ‒ 316). 

Merkitysten rakentumiseen vuorovaikutuksessa liittyy kolme teoreettista oletusta. Edelliset 

puheenvuorot muodostavat olennaisen kontekstin seuraavalle puheenvuorolle, eli ohjaavat ja 

muotoilevat sitä. Puheenvuoro luo sisällöllisiä ja muodollisia odotuksia seuraavalle puheenvuorolle. 

Lisäksi puheenvuoro tuottaa edelliset puheenvuorot ("uudelleen") tietynlaisina, eli osoittaa sen, 

miten siinä on aiempi keskustelu ymmärretty. Tässä mielessä vuorovaikutus voidaan ottaa 

kokonaisuudessaan (kommentointeineen, täsmennyksineen, sivupolkuineen) rakenteellisesti 

jäsentyneenä, funktionaalisena. (Suoninen 2016c, 316). Opinnäytteeni kahden puheenvuoron 

vuorovaikutustilanteen funktionaalisuus on kuitenkin "arkisempaa" vuorovaikutustilannetta 

helpompi hahmottaa, sillä molempien puheenvuorojen funktiot ja järjestys ovat jo annetusti selkeät 

luvussa 1.3 kuvailemallani tavalla. 

Vuorovaikutusta voidaan analysoida usealla eri tarkastelutasolla. Suoninen (2016c, 317) jäsentää 

vuorovaikutuksen tasoja seuraavasti: sanojen valinta on osa puheenvuoron muotoilua, joka on osa 

vuorovaikutustilanteen jaksottaista järjestystä, joka on vielä osa vuorovaikutuksen 

kokonaisrakennetta. Koska opinnäytteeni tarkastelee sitä, miten kuvataide vastaa POPS:n yleiseen 

osaan, tarkastelen aineistoani metodisesti sanavalintojen ja puheenvuoron muotoilun tasoilla. 

Sanojen ja sanastojen valinnan tarkastelulla tarkoitetaan siis sen tarkastelua, millaisia diskursseja 

puheenvuoroon valitaan (Id. 319). Tarkastellessani kuvataiteen kuvauksen diskursseja suhteessa 

POPS:n yleiseen osaan minua siis kiinnostaa ensisijaisesti se, millaisia yleisen osan välittämiä 

diskursseja kuvataide toisintaa. Tätä tarkastelua fokusoidakseni nostan kuvataiteesta tunnistamani 

diskurssit Suonisen (2016b, 52) esittämällä tavalla hypoteeseiksi, joiden rakentumista yleisessä 

osassa erittelen. Tässä vertailuun perustuvassa tarkastelussa tulen niinikään hyödyntämään 

merkityssysteemien identifiointiin käyttämääni metodiikkaa (tekstissä realisoituminen, objektien 

rakentuminen, toimijoiden sisältyminen ja merkityssysteemin yhtenäisyys). 
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3.5 Tutkijapositio 

Kirsi Juhila esittää diskurssianalyytikolle kolme erilaista tutkijapositiota suhteessa analyysiin sekä 

vielä neljännen position suhteessa tutkimustulosten käyttöön. Nämä positiot ovat analyytikko, 

asianajaja ja tulkitsija sekä neljäntenä vielä keskustelija. (Juhila 2016b, 412 ‒ 413.) 

Merkityssysteemejä identifioidessani ja responsiivista kielenkäyttöä analysoidessani asetun 

analyytikon positioon, sillä tahdon pitää oman osallisuuteni aineistoon mahdollisimman pienenä ja 

kontrolloituna, eli en tahdo tuottaa omia selityksiäni (tai spekulaatiota) siitä, mitä aineistossani 

tapahtuu, vaan pyrkiä tavoittamaan aineistoni omia orientaatioita (Id. 413). Pyrkimyksenäni on siis 

konstruktivistisen näkökulmani mukaisesti tunnistaa ja vaientaa omaa kokemustietoani analyysiä 

tehdessäni, ja niin yrittää avoimesti, ilman kokemukseni luomia odotuksia tavoittaa niitä 

merkityksiä ja merkityksellistämisen tapoja, joita kuvataiteen kuvauksessa (ja koko POPS:ssa) 

rakentuu. Lisäksi analyytikon positiossa pyrin pitäytymään vain aineistoni jäsentämisessä sen 

enempää arvottamatta tulkintojani. 

Analyytikon positiossa pitäydyn niissä raameissa, jotka aineistossani määrittyvät relevanteiksi, ja 

pyrin pitämään aineistooni liittyvän etukäteistietoni analyysini ulkopuolella (eli en tuo analyysini 

osaksi tai tueksi sellaista tietoa, jota en löydä aineistostani). (Id. 413 ‒ 414.) Tulen siis 

pysyttelemään tiukasti aineistoni "POPS-kontekstissa", eli keskityn analysoimaan vain sitä, mitä 

kuvataiteen kuvauksessa ja POPS:n yleisessä osassa merkityksellistyy. 

Tiukasti aineistosidonnaisessa analyysissä "on pystyttävä yksityiskohtaisesti osoittamaan ne tavat, 

joilla toimijat orientoituvat juuri tiettyyn toimintaan" (Id. 414), eli Kuvataiteen kuvauksessa ja 

POPS:n yleistä osaa analysoidessani minun on aineistostani osoitettava tarkasti ne kohdat, joissa 

näen tulkitsemieni diskurssien jäsentyvän. 

Todettakoon kuitenkin konstruktivistisesta näkökulmastani, että analyytikon positiostakin käsin 

tutkin aineistoani kulttuurisen pääomani ehdoin ja avulla, sekä teen itse aineistoni ja johtopäätösteni 

esittämiseen liittyvät ratkaisut, enkä niin voi saavuttaa täysin kokemuksestani vapaata tulkintaa 

analyysissäni. 
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4 MERKITYSSYSTEEMIT 

Tässä luvussa aloitan analyysini erittelemällä, millaisia erilaisia diskursseja kuvataiteen kuvaus 

itselleen rakentaa. Keskityn merkityssysteemien identifioinnissani kuvataiteen oppiaineen tehtävään 

(POPS 2014, 143, 266 ‒ 267, 426) ja tavoitteisiin (Id. 144, 267, 426 ‒ 427) nostaen kuitenkin 

tarvittaessa huomioita myös muista kuvauksen osioista, jotka ovat oppiaineen tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet, kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa sekä oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa (Id. 144 ‒ 145, 

267 ‒ 269, 427 ‒ 429). 

Olen nimennyt identifioimani diskurssit niiden rakentamien objektien mukaan. Esitellessäni 

erittelemäni diskurssit osoitan aineistoesimerkein kuvataiteen kuvauksesta kohtia, joissa diskurssit 

esiintyvät, ja kielellisiä keinoja, eli sanavalintoja ja ilmauksia, joilla diskurssit rakentuvat. 

4.1 Millaisia merkityssysteemejä kuvataiteen oppiaine Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2014 itselleen rakentaa? 

Esitän tähän alkuun kaksi aineisto-otetta, kuvataiteen oppiaineen tehtävän sekä kuvataiteen 

opetuksen tavoitteet. Oppiaineen tehtävässä olen numeroinut jokaisen lauseen hakasulkeisiin 

aineistoon viittaamiseni helpottamiseksi. Eritellessäni identifioimiani diskursseja esitän viittaukset 

aineisto-otteisiini hakasulkeissa oppiaineen tehtävän lausenumeroilla [n] sekä opetuksen 

tavoitteiden T-numeroilla [Tn]. Muihin kuvataiteen kuvauksen osiin viitatessani käytän normaalia 

sisäviitekäytäntöä. 

Kuvataiteen oppiaineen tehtävä sekä sen vuosiluokkakohtaiset täsmennykset (POPS 2014, 143, 266 

‒ 267, 426, lihavointi kuten lähteessä) ovat: 

Oppiaineen tehtävä 

[1] Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja 

ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. [2] 

Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja 
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yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. [3] 

Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan 

opetukselle.20 [4] Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, 

ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. [5] Oppilaille tarjotaan 

tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. [6] Kulttuuriperinnön 

tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. 

[7] Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa 

heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. [8] 

Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja 

globaalille toimijuudelle. 

[9] Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, 

moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. [10] Oppilaat tarkastelevat 

kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista 

näkökulmista. [11] Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen 

tehtävistä. [12] Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia 

välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. [13] Opetuksessa 

kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta 

sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. [14] Oppilaille tarjotaan 

mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 

opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. [15] Opetuksessa 

tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan 

kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia. 

[16] Vuosiluokilla 1‒2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle 

suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. [17] Ilmaisun 

taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko 

kehon yhteistyöllä. [18] Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, 

kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. [19] Opetuksessa 

hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. [20] Oppilaita 

kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. [21] Kuvien tuottamista ja 

tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja 

verkkoympäristöjen avulla. [22] Opetuksessa rohkaistaan toimimaan 

yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan 

palautetta kuvallisesta työskentelystä. 

[23] Vuosiluokilla 3‒6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan 

kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. [24] Oppilaita 

kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun 

sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. [25] Opetuksessa 

tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia 

mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. [26] Oppilaita ohjataan tutkimaan 

taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja 

                                                 

20 Vuosiluokkien 3 ‒ 6 kuvataiteen kuvauksessa tämä lause on muodossa "Oppilaiden omat kokemuksen, ja 

mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle" (POPS 2014, 266). Muutoin oppiaineen tehtävän kuvaus on 

identtinen jokaisen vuosiluokkakokonaisuuden kuvauksessa. 
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eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. [27] Opetuksessa 

tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja käytäntöjä. [28] 

Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä 

vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä. 

[29] Vuosiluokilla 7‒9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista 

suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä 

asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. [30] Opetuksessa 

vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan 

häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. [31] Oppilaita 

harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 

henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä 

osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. [32] Opetuksessa kehitetään 

yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin 

kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. 

[33] Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja 

verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. [34] Oppilaille 

tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä 

huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia. 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet (POPS 2014, 144, 267, 426 ‒ 427, lihavointi kuten lähteessä) 

puolestaan ovat: 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1‒2 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

sisältyvät 

sisältöalueet 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 

moniaistisesti ja kuvia tekemällä 

S1, S2, S3 L1, L3, 

L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 

havainnoistaan ja ajatuksistaan 

S1, S2, S3 L2, L4, 

L5, L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen 

tapojen avulla 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia 

materiaaleja, ja tekniikoita sekä harjoittelemaan 

kuvallisia ilmaisutapoja 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L5, L6 

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen 

kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä 

muiden kanssa 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L3, L5 

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan S1, S2, S3 L1, L2, 
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kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja 

muiden kuvissa 

L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen 

käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia 

kuvatyyppejä 

S1, S2, S3 L1, L4, 

L5, L6 

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita 

lähiympäristössään 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L6, L7 

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman 

elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien 

tarkastelun pohjalta 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, 

ympäristössä ja visuaalisessa kulttuurissa 

ilmeneviä arvoja 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan 

kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 

moninaisuus ja kestävä kehitys 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L7 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3‒6 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 

moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä 

hyödyntäen 

S1, S2, S3 L1, L3, 

L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan 

havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä 

harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

S1, S2, S3 L2, L4, 

L5, L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon 

tuottamisen tapoja hyödyntäen 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti 

erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 

keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen 

taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L5, L6 

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten 

taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L3, L5 
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muiden kanssa 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin 

kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään 

kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri 

lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan 

todellisuuden ja fiktion eroa 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L5 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja 

muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja 

katsojan näkökulmista sekä pohtimaan 

historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden 

vaikutusta kuviin 

S1, S2, S3 L1, L4, 

L5, L6 

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen 

ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa 

kulttuurissa ilmenevistä arvoista 

S1, S2, S3 L3, L4, 

L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon 

kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 

kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja 

valitessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L7 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7‒9 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, [sic] 

taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista 

kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään 

monipuolisesti kuvallisen tuottamisen 

menetelmiä 

S1, S2, S3 L1, L3, 

L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista 

ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä 

perustelemaan näkemyksiään 

S1, S2, S3 L2, L4, 

L5, L6 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 

ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja 

tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri 

ympäristöissä 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L4, L5 
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Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia 

materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 

sekä syventämään kuvallisen tuottamisen 

taitojaan 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L5, L6 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan 

itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa 

kuvallisessa työskentelyssä 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L3, L5 

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan 

mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen 

viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7ohjata [sic] oppilasta soveltamaan kuvallisia, 

sanallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä 

S1, S2, S3 L1, L4, 

L5, L6 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja 

muun visuaalisen kulttuurin merkitystä 

yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian 

ja kulttuurin näkökulmista 

S1, S2, S3 L2, L3, 

L6, L7 

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 

kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 

tuottamisessaan 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa 

kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 

S1, S2, S3 L3, L4, 

L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta ottamaan 

kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 

moninaisuus ja kestävä kehitys sekä 

vaikuttamaan kuvien avulla 

S1, S2, S3 L1, L2, 

L4, L7 

Joidenkin alustavien aineistonlukukertojen jälkeen aloitin analyysin. Analysoin aineistoani lause 

kerrallaan Parkerin (1992, 7) ohjeiden mukaisesti assosioiden, millaisia konnotaatioita, viittauksia 

(alluusioita) ja/tai ehtolauseita (implikaatioita) kukin lause rakentaa. Assosiaatioideni pohjalta 

tulkitsin, millaisia objekteja tekstissä (kussakin lauseessa) rakentuu, ja nimesin alustavasti 

diskursseja rakentuvien objektien mukaisesti (Id. 9). Diskurssien vähitellen rakentuessa kartoitin 

myös, millaisia toimijoita diskurssit sisältävät ja arvioin, millaisiin positioihin he diskursseissa 

asettuvat (Id. 10). "Raaka-analyysini" tuotti 37 alustavaa diskurssia. Alustavista diskursseista 

koostin tukkimiehen kirjanpidolla taulukon, jossa tarkastelin niiden toistuvuutta kuvataiteen 

kuvauksen eri osissa. Tämän jälkeen analysoin vielä alustavien diskurssieni koherenssia 
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arvioimalla, millaisia kuvia ne todellisuudesta esittävät yhdistellen selkeästi samaa aihetta, samalla 

tavoin kuvaavia alustavia diskursseja keskenään (Id. 12). (Ks. Liite 1.) 

Olen lopulta eritellyt kuvataiteen kuvauksesta 18 diskurssia, jotka ovat eheys, vuorovaikutus, 

osallisuus, aktivointi, kokonaisvaltaisuus, tutkiminen, ymmärtäminen, tavoitteellisuus, 

kumulatiivisuus, tiedonala, monialaisuus, yhteys maailmaan, kriittisyys, teknologia, monilukutaito, 

kulttuurinen moninaisuus, kestävä kehitys sekä normatiivisuus. Identifioimani diskurssit limittyvät 

monilta osin keskenään, mutta olen niiltä osin tulkinnut limittymisen interdiskursiivisuudeksi, sillä 

näen jokaisen diskurssin rakentavan hieman eri objekteja ja hieman eri tavoin. Harkitsin vielä 

pitkään edelleen yhdistelyä lopullisten diskurssieni kohdalla, mutta se alkoi tuntua aineiston 

taivuttamiselta omaan tulkintaani sopivaksi aineiston omien orientaatioiden erittelemisen sijaan. 

4.1.1 Eheys 

Eheysdiskurssilla rakennetaan oppilaasta mm. identiteettiään rakentavaa [2], yhteisöllistä [2, T5], 

yhteistyötaitoista [22, 32, T5], kriittisesti ajattelevaa [7], havaintojaan ja ajatuksiaan ilmaisevaa 

[T3], itsenäistä [T5], tavoitteellisesti työskentelevää [T5], erilaisia työtapoja soveltavaa [T4] ja 

kantaa ottavaa [T10, T11] ihmistä. 

Itsenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä painotetaan myös oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä 

tavoitteissa, joissa "otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan 

tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä" ja vuosiluokilla 3 ‒ 6 kehitetään ajattelua 

kriittiseen suuntaan kannustamalla "suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin" (POPS 2014, 145, 

268, 427 ‒ 428). Itsenäisyys, yhteisöllisyys ja identiteettityö puolestaan painottuvat vielä 

kuvataiteen ohjauksessa, tuessa ja eriyttämisessä ja saavat myös rinnalleen osallisuuden ja 

hyvinvoinnin, sillä taideoppimisen "yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan 

identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia". Itsenäisyyttä painotetaan toteamalla myös, 

että "oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja". Lisäksi oppilaan eheyteen liittyvät tunneilmaisu ja motorinen kehitys, sillä 

ohjausta, tukea ja eriyttämistä "voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa 

ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä". (POPS 2014, 145, 268, 428.) 

Oppimisen arvioinnissa nostetaan vielä tavoitteellisuus, itsearviointitaidot ja toisten näkemysten 

arvostaminen oppilaan eheyden osatekijöiksi, sillä arvioinnilla tuetaan "pitkäjänteisten työtapojen 
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sekä itsearviointitaitojen kehittymistä" ja oppilasta rohkaistaan ja ohjataan "omien ajatusten 

ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen" (Ibid.). 

4.1.2 Vuorovaikutus 

Vuorovaikutusdiskurssi voisi toisaalta sisältyä eheysdiskurssiin, mutta erotan vuorovaikutuksen 

eheydestä sen korostuneisuuden vuoksi, sillä kuvataiteen kuvaus rakentaa oppilaasta ennen kaikkea 

ilmaisu- (joka on vuorovaikutukseen asettumista) [1, 12, 13, 17, 18, 24, 30, 31, 33, T1, T3, T4, T6, 

T9, T11], vuorovaikutus- [22, T2, T10] ja yhteistyötaidoiltaan [2, 7, 22, 27, 32, T5] pystyvää 

yksilöä. 

Oppiaineen tehtävän ja opetuksen tavoitteiden lisäksi vuorovaikutusdiskurssi aktivoituu ainakin 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä tavoitteissa, joiden mukaan opetuksessa "otetaan 

huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely 

yksin ja ryhmässä" sekä pyritään luomaan "vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri" 

(POPS 2014, 145, 268, 427 ‒ 428). Ohjauksessa, eriyttämisessä ja tuessa luodaan myös edellytyksiä 

niin ilmaisulle, vuorovaikutukselle kuin yhteistyöllekin, sillä tavoitteena on mm. "sosiaalisten --- 

lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen". Taideoppimisen yksilöllisen luonteen lisäksi sen 

"yhteisöllinen luonne tukee --- [mm.] osallisuutta". Oppimiselle myös "luodaan turvallinen, 

moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri" ja "erityisesti havaintojen ja 

tunteiden visuaalisessa ilmiasussa" tarjotaan tukea. (POPS 2014, 145, 268, 428.) 

Arvioinnissa palaute puolestaan "rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten 

näkemysten kunnioittamiseen" (Ibid.). Ja mm. vuosiluokilla 1 ‒ 2 keskeisiä arvioinnin ja palautteen 

kohteita ovat "edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa" 

sekä "edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa" (Id. 145). 

4.1.3 Osallisuus 

Osallisuusdiskurssi myös limittyy perustavanlaatuisesti eheys- ja vuorovaikutusdiskurssien kanssa, 

mutta näen edellisten diskurssien kuvaavan ennemmin oppilaan edellytyksiä, eli ominaisuuksia ja 

taitoja tulla osalliseksi. Osallisuus puolestaan vaatii näiden edellytysten lisäksi oppilaalta asennetta 

ja tahtoa omaehtoiseen osallistumiseen. Osallisuudeksi tulkitsen sellaisia ominaisuuksia ja 

käytäntöjä kuin ilmaiseminen [1, 12], yhteisöllisyys ja keskusteleminen [2, 22, 27, 32], oppilaan 

kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen opetuksen perustana [3, 24], arvottaminen ja 
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vaikuttaminen [5, 7, 31], traditioiden välittyminen ja uudistuminen [6, 10, 11, 15], toimijuus [8, 30], 

harrastaminen [15], omakohtainen suhde [16, 23, 29], (itsenäinen) tavoitteellisuus [24, 29] sekä 

vastuullisuus [33]. 

Kuvataiteen opetus näyttäisi pyrkivän osallistamaan oppilasta ainakin luokkayhteisöönsä [2, 19, 27, 

32], omiin kuvakulttuureihinsa [3, 4, 6, 16, 23, 25, 29, 30, 31, 32] (POPS 2014, 144, 267, 427), 

ympäristöönsä [2, 4, 6, 7, 8, 15, 25] (Id. 144, 268, 427), taiteeseen [1, 3, 4, 6, 15, 16, 18, 23, 25, 29, 

31, 32] (Id. 145, 268, 427), kulttuuriseen moninaisuuteen [1, 2, 6, 11], tieto- ja 

viestintäteknologiaan sekä verkkoympäristöihin [21, 28, 33], yhteiskuntaan [7, 25, 34] ja globaaliin 

maailmaan [8]. 

Osallisuusdiskurssi on kuvataiteen kuvauksessa vahva ja luettavissa läpi koko kuvauksen. 

Esimerkiksi kuvataiteen tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa "[o]ppilaita kannustetaan 

ottamaan osaa opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja 

välineiden valintaan" (Id. 144, 267, 427). 

4.1.4 Aktivointi 

Aktivointidiskurssiin kiinnitin ensimmäisenä huomioni alkaessani käydä kuvataiteen kuvausta läpi. 

Kuvauksessa oppilas on yleensä asetettu kielellisesti opetuksen objektiksi (niin suoraksi kuin 

epäsuoraksikin) [esim. 1]. Opetus puolestaan toimii useimmiten joko kuvauksen aktiivisena 

toimijana, subjektina [esim. 1], tai sitten "tilana", jossa toiminta tapahtuu ("opetuksessa"), jolloin 

myös toimijat jäävät tuntemattomiksi (lauseet, joissa kuvaillaan "opetuksessa" tapahtuvaa 

toimintaa, ovat passiivimuotoisia) [esim. 8]. Oppilaat toimivat subjekteina oppiaineen tehtävässä 

kahdessa lauseessa [10, 23]. 

Opettaja puolestaan ei ole toimijana läsnä kuin arvioimassa oppilaan oppimista vuosiluokilla 3 ‒ 6 

(POPS 2014, 268). Tämä oppilaan ja opetuksen positiointi kuitenkin näyttäisi olevan välttämätön 

aktivointidiskurssin käyttämiseksi, jolla opetusta kuvataan oppilasta motivoivaksi ja orientoivaksi, 

joka puolestaan tuntuisi johtavan ymmärtämiseen ja osallisuuteen, ja niin liittyvän ymmärtämisen ja 

osallisuuden diskursseihin. 

Aktivointidiskurssissa opetus toimijana ohjaa [1, T4, T5, T6 (vslk. 3 ‒6), T7, T8, T10], kehittää [4], 

tukee [7], kannustaa [7, T1, T5 (vslk. 1 ‒2), T6 (vslk. 1 ‒2), T8 (vslk. 1 ‒2), T11], rohkaisee [T2, 

T6 (vslk. 7 ‒ 9)] ja innostaa [T3, T4 (vslk. 1 ‒2), T9]. Näistä toiminnanmuodoista jokainen on 

aktivoivaa siinä mielessä, että niiden on tarkoitus saada oppilaat toimimaan, mutta varsinkin 
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kannustamisen, rohkaisemisen ja innostamisen näkisin vahvasti motivoivina käytäntöinä johtavan 

onnistuessaan osallisuuteen. 

4.1.5 Kokonaisvaltaisuus 

Kokonaisvaltaisuus on aktivoinnille rinnakkainen diskurssi. Se rakentaa kuvataiteen opetuksesta 

sekä käytännöllisesti että sisällöllisesti kokonaisvaltaista kokonaisuutta, jossa mm. oppilas rakentaa 

identiteettiään [2], "[o]ppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan 

opetukselle" [3], "[o]petus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä" [7; vrt. T7, T10, T11], 

opitaan kokemuksellisesti, moniaistisesti ja toiminnallisesti [9], oppilaat käyttävät erilaisia välineitä, 

materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja monipuolisesti [12; vrt. T4, T6], kehitetään 

monilukutaitoa "hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen keinoja" 

[13; vrt. T3], opitaan monialaisesti "yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa" [14], "[i]lmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri 

aistien ja koko kehon yhteistyöllä" [17; vrt. T1], oppilaat käyttävät mielikuvia [18], opetus on 

toiminnallista ja leikinomaista [19] sekä "rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin" [32; vrt. T8]. 

Keskeistä kokonaisvaltaisuusdiskurssissa siis on ajattelun, kehon ja kokemuksen aktivoiminen 

osaksi opetusta sekä erilaisia tiedollisia ja taidollisia (jopa monialaisia) aineksia yhdistelevä ja 

oppilaiden elinpiiriä laajentava opetus. Lisäksi kokonaisvaltaisuusdiskurssi yhdistää kaikki 

kuvataiteen opetuksen tavoitteet [T1 ‒ T11] kaikkien oppiaineiden jakamaan seitsemään laaja-

alaiseen osaamiskokonaisuuteen [L1 ‒ L7]21. Kokonaisvaltaisuusdiskurssi näyttäisikin luovan 

edellytyksiä eheys-, vuorovaikutus- ja osallisuusdiskursseille. 

4.1.6 Tutkiminen 

Tutkimisen diskurssin näen kuvaavan, mihin oppilasta kuvataiteen tiedollisessa ja taidollisessa 

opiskelussa aktivoidaan. Tutkiminen kuvannee opiskelun luonnetta parhaiten, sillä oppiminen 

kuvataiteessa tapahtuu itsenäisesti ja yhdessä [22, 27, 32, T5] mm. tutkien [1, 26, 31, T5 (vslk. 7 ‒ 

9)], kokeillen [3, 24, T4 (vslk. 1 ‒ 2), T9 (vslk. 3 -- 6)], ymmärrystä kehittäen [4], tuntemusta 

                                                 

21 Laaja-alainen osaaminen on ihmisenä kasvamisen, opiskelun, työnteon sekä kansalaisena toimimisen nyt ja 

tulevaisuudessa edellyttämää "tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista", eli "tietojen, taitojen, arvojen, 

asenteiden ja tahdon" muodostama kokonaisuus (POPS 2014, 20). Laaja-alaista osaamista käsittelen kattavammin 

responsiivisen kielenkäytön analyysissäni luvussa 5. 
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vahvistaen [6], tarkastellen [10, 25, T6, T7, T8 (vslk. 3 ‒ 6, 7 ‒ 9)], tutustuen [11, 15], 

visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja hyödyntäen [13, T3 (vslk. 3 ‒ 6, 7 

‒ 9)], monialaisesti [14], kuvallisia taitoja tavoitteellisesti kehittäen [24, T5 (vslk. 3 ‒ 6)], yhteyksiä 

rakentaen [32], havainnoiden [T1] sekä jo opittua soveltaen [T4 (vslk. 7 ‒ 9), T6 (vslk. 7 ‒ 9), T7 

(vslk. 7 ‒ 9), T9 (vslk. 7 ‒ 9)]. 

4.1.7 Ymmärtäminen 

Ymmärtämisen diskurssi puolestaan rakentaa kuvataiteen tiedollisia ja taidollisia tavoitteita, eli sitä, 

mihin tutkimisella tähdätään. Ymmärtäminen myös osaltaan näyttäisi olevan edellytyksenä 

osallisuudelle. "Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun 

visuaalisen kulttuurin ilmiöitä" [4] ja niin rakentaa mm. taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista 

kulttuuria havainnoivaa [T1], arvioivaa [T10] sekä ilmaisussaan ja vaikuttamisessaan hyödyntävää 

[T4, T6] oppilasta. 

Oppilaan ymmärryksen kehittymistä tavoitellaan mm. tutkimalla "kulttuurisesti moninaista 

todellisuutta taiteen keinoin" [1], tarjoamalla "tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen" 

[5],"[k]ulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla" [6], "kriittisen ajattelun kehittymistä" tukemalla 

[7], tarkastelemalla "kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista 

näkökulmista" [10], tutustumalla "erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä" [11], kannustamalla 

"monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja 

esittämisen tapoja" [13], tutustumalla "museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin" [15], ohjaamalla 

"käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja" [18], 

tarkastelemalla taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja 

toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa" [25], tutkimalla 

taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä 

erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä" [26], harjaannuttamalla "tutkimaan kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä 

osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina" [31] sekä harjaannuttamalla "hyödyntämään tieto- ja 

viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti" [33]. 

Havainnollisimmin ymmärtämisen diskurssi näkyy kuvataiteen arviointikriteereissä 6. vuosiluokan 

päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arviota / arvosanaa kahdeksan varten (POPS 2014, 269) ja 

kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 

(Id. 429), joissa kaikki opetuksen tavoitteissa kuvailtu aktivointi, eli ohjaaminen [T4, T5, T6 (vslk. 
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3 ‒6), T7, T8, T10], kannustaminen [T1, T11], rohkaiseminen [T2, T6 (vslk. 7 ‒ 9)] ja innostaminen 

[T3, T9] johtavat oppilaan osaamiseen (Id. 296, 429), tai muutamassa yksittäisessä tapauksessa 

kulttuuriseen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien näkökulmien huomioonottamiseen 

(Id. 269: vslk. 3 ‒ 6, T11), pyrkimykseen vaikuttaa (ottaa kantaa) (Id. 429: vslk. 7 ‒ 9, T6), 

keskusteluun osallistumiseen (Ibid. vslk. 7 ‒ 9, T8) sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän 

kehityksen tarkasteluun ja kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksien tunnistamiseen (Ibid. T11), eli 

kaiken kaikkiaan ymmärtämiseen. 

Nimesin diskurssin osaamisen sijaan ymmärtämiseksi siksi, että näen kuvataiteen tavoittelemien 

taitojen, kuten havaintojen ja ajatusten sanallistamisen (Ibid. T2), erilaisten kuvallisen tuottamisen 

materiaalien, tekniikoiden ja keinojen tavoitteellisen käyttämisen (Ibid. T4) tai joidenkin 

kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen soveltamisen (Ibid. T9), edellyttävän teknisen 

"osaamisen" lisäksi laadullista "ymmärtämistä" toteutuakseen22. 

4.1.8 Tavoitteellisuus 

Tavoitteellisuusdiskurssi rakentaa kuvataiteesta moneen suuntaan tavoitteellista oppiainetta. Se 

limittyy niin eheys-, vuorovaikutus-, osallisuus- kuin ymmärtämisen diskurssinkin kanssa, mutta se 

ilmenee myös oppiaineen tavoitteissa tarjota "riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille 

opinnoille sekä huomioi[da] työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia" [34]. 

Vuosiluokkien 7 ‒ 9 ohjauksen, tuen ja eriyttämisen "tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista 

kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta" (POPS 2014, 428). 

Lisäksi näen tavoitteellisuusdiskurssin osaltaan rakentavan myös oppilasta, sillä häntä aktivoidaan 

mm. rakentamaan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin [16, 24, 29], 

pitkäjänteisyyteen [21, T5], taitojensa tavoitteellinen harjoitteleminen [24, T4 (vslk. 3 ‒ 9), T5 

(vslk. 3 ‒ 9)], omien määrätietoisten tavoitteiden asettamiseen [29] sekä  kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisten merkitysten tutkimiseen [31], jotka näyttäisivät 

edellyttävän ja kasvattavan oppilaan itsenäistä tavoitteenasettelua. Myös oppimisympäristöihin ja 

                                                 

22 Mainituissa esimerkeissä havaintojen ja ajatusten sanallistaminen edellyttää ainakin sanallistamiseen 

tarkoituksenmukaisen käsitteistön ymmärtämistä ja tiedostavaa havainnointia, erilaisten kuvallisen tuottamisen 

materiaalien, tekniikoiden ja keinojen käyttäminen tavoitteellisesti puolestaan vaatii ainakin eri materiaalien, 

tekniikoiden ja keinojen ymmärtämistä siinä määrin, että niiden tarkoituksenmukainen valinta asetettujen tavoitteiden 

ehdoin mahdollistuu, ja joidenkin kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen soveltaminen vaatii niinikään ainakin 

tietämystä kulttuurisesti erilaisten kuvailmaisun tapojen muodoista sekä niiden jonkinasteista ymmärtämistä, jotta 

soveltaminen omiin tarkoitusperiin olisi mahdollista. 
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työtapoihin liittyvinä tavoitteina on tukea mm. "pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja 

tavoitteellista taideoppimista" (POPS 2014, 145, 268, 428). Myös arvioinnilla ja palautteella 

"tuetaan --- pitkäjänteisten työtapojen ja itsearviointitaitojen kehittymistä" (Ibid.). 

4.1.9 Kumulatiivisuus 

Kumulatiivisuusdiskurssi kuvaa kuvataiteen opetuksen rakennetta ja liittyy niin kaikkiin 

erittelemiini diskursseihin. Kuvataiteen kuvaus on jaettu kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen 

(kuten koko POPS), jotka muodostavat eräänlaiset portaat kuvataiteen opetuksen alkamisesta 1. 

vuosiluokalla kuvataiteen päättöarviointiin oppiaineen päättyessä kaikille yhteisenä oppiaineena. 

Kumulatiivisuus ilmenee oppimisen tapahtuvan laajentamalla ja syventämällä aiemmin opittua ja on 

luettavissa käytännössä vain vuosiluokkakokonaisuuksia vertailemalla. Esimerkiksi oppiaineen 

tehtävässä todetaan, että "[o]ppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat 

perustan opetukselle" [3], jolle vuosiluokilla 1 ‒ 2 "luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle 

suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin" [16]. Tämän jälkeen vuosiluokilla 3 ‒ 

6 puolestaan "oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin" [16]. Ja lopulta vuosiluokilla 7 ‒ 9 "oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista 

suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia 

tavoitteita toiminnalleen" [29]. 

Opetuksen tavoitteista nostan toisena hyvänä esimerkkinä tavoitteen T8, jossa vuosiluokilla 1 ‒ 2 

opetus "kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita 

lähiympäristössään", jonka jälkeen vuosiluokilla 3 ‒ 7 tunnistaminen laajennetaan tarkasteluksi ja 

mukaan nostetaan näkökulmien ja kontekstien vaihtelu ohjaamalla "oppilasta tarkastelemaan 

taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan 

historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin". Vuosiluokilla 7 ‒ 9 tarkastelua 

syvennetään vielä ohjaamalla "oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 

merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista" [T8]. 

Kolmantena esimerkkinä esittelen tavoitteisiin liittyvän keskeisen sisältöalueen "S3 taiteen 

maailmat" (POPS 2014, 145, 268, 427) kumuloitumista: Vuosiluokilla 1 ‒ 2 "[o]ppilaat tutustuvat 

kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä" (Id. 145). 

Vuosiluokilla 3 ‒ 6 tutustuminen laajenee perehtymiseksi ja teosten käsittely saa rinnalleen taiteen 

käytäntöjen ja taidekäsitysten käsittelemisen, kun "[o]ppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin 
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toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta" (Id. 268). Vuosiluokilla 7 ‒ 

9 "[o]ppilaat syventävät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan 

ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista", jolloin perehtyminen 

muuttuu syventymiseksi ja erilaisia käsityksiä ja ilmiöitä tarkastellaan kontekstisidonnaisemmin. 

4.1.10 Tiedonala 

Tiedonaladiskurssi nousee puolestaan kuvataidekasvatuksen tiedonalasta ja määrittelee niin 

kuvataidetta tiedollisten ja taidollisten sisältöjen sekä käytäntöjen osalta. Tiedonalan määrittelyksi 

luen mm. seuraavia sisältöjä ja käytäntöjä: taide, ympäristö ja/tai muu visuaalinen kulttuuri [4, 10, 

16, 23, 25, 26, 29, 32, T1, T7, T8, T10], taide [1, 11, T7], kulttuuriperintö, traditioiden välittyminen 

ja uudistuminen, museot sekä muut kulttuurikohteet [6, 15, T8 (vslk. 3 ‒ 6, 7 ‒ 9), T9, T10], 

kulttuurinen moninaisuus [1, T7, T8 (vslk. 3 ‒ 6, 7 ‒ 9), T9, T10 T11], kulttuurinen osaaminen [2, 

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11], kuvien tuottaminen, tarkasteleminen ja/tai tulkitseminen 

[2, 18, 21, 28, 30, 31, T1, T3, T4 T5, T7, T8, T9], välineet, materiaalit, teknologiat, ilmaisu, 

toimintatavat ja/tai estetiikka [12, 17, 24, 32, T1 (vslk. 3 ‒ 6, 7 ‒ 9), T3, T4, T9 (vslk. 3 ‒ 9), T11], 

arvottaminen ja/tai vaikuttaminen [5, 31, T6, T10], mielikuvitus [3, 18], kokemuksellisuus, 

moniaistisuus ja toiminnallisuus [9, T1], visuaalisuus ja kuvallisuus [13, T5, T6], aistisuus, 

kehollisuus, toiminnallisuus ja leikinomaisuus [17, 19] sekä havaitseminen ja ajatteleminen [T1, T2, 

T3]. 

Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet kuvaus jäsentää vielä omiin 

kuvakulttuureihin (S1), ympäristön kuvakulttuureihin (S2) ja taiteen maailmoihin (S3) (POPS 2014, 

144 ‒ 145, 267 ‒ 268, 427). Omat kuvakulttuurit tarkoittavat "oppilaiden tekemiä kuvia ja 

kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti" (Id. 144, 267, 427), eli käsittävät ne taiteen ja 

visuaalisen kulttuurin ilmiöt, joissa oppilaat ovat osallisina. Ympäristön kuvakulttuurit käsittää 

erilaisia rakennettuja ja luonnon ympäristöjä, esineitä, mediakulttuureja ja virtuaalimaailmoja (Id. 

144, 268, 427), eli kaikkea, jonka voi käsittää visuaaliseksi kulttuuriksi. Ja taiteen maailmat koostuu 

"eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta" (Id. 145, 268, 427). 

4.1.11 Monialaisuus 

Monialaisuusdiskurssi limittyy kokonaisvaltaisuus- ja tiedonaladiskurssin kanssa ja se rakentaa 

kuvataiteen yhteyksiä muuhun opetukseen ja koulun ulkopuolisiin toimijoihin [14]. Kuvataiteen 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä tavoitteissa ohjataan myös taiteidenväliseen 
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toimintaan sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöön (POPS 2014, 145, 268, 428). Lisäksi 

vuosiluokilla 7 ‒ 9 "tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelyä" sekä "luodaan mahdollisuuksia 

--- koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle" (Id. 428). Lisäksi 

todettakoon kuvataiteen tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden ohjaavan monialaiseen 

opetukseen, sillä "[s]isältöalueet ovat toisiaan täydentäviä ja opetuksessa tarkastellaan myös niiden 

välisiä yhteyksiä" (Id. 144, 267, 427). 

4.1.12 Yhteys maailmaan 

Yhteys maailmaan -diskurssi puolestaan limittyy osallisuus-, kokonaisvaltaisuus-, tavoitteellisuus- 

ja monialaisuusdiskurssien kanssa, sillä se rakentaa opetuksen yhteyksiä koulun ulkopuolelle niin 

opetuksen lähtökohdiksi [3], oppimismuodoiksi [14, 15] kuin tavoitteiksikin [7, 8]. Oppilaat siis 

tulevat maailmasta kouluun, joka myös on osa maailmaa, ja lähtevät perusopetuksen jälkeen 

takaisin maailmaan. 

Esimerkiksi kuvataiteen tavoitteisiin liittyvissä keskeisistä sisältöalueista todetaan, että "[s]isältöjen 

valinnassa hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia" (POPS 2014, 144, 267, 427). Lisäksi 

vaikkapa ympäristön kuvakulttuurien opetuksessa vuosiluokilla 1 ‒ 2 "keskitytään oppilaiden 

lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn" (Id. 144), vuosiluokilla 3 ‒ 6 "käsitellään oppilaiden 

laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa" (Id. 268) ja vuosiluokilla 7 ‒ 9 

"käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin 

maailman näkökulmista" (Id. 427). Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyviä tavoitteita 

puolestaan ovat mm. vuosiluokilla 1 ‒ 2 toteuttaa opetustilanteet "kouluympäristön lisäksi 

erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä" (Id. 145) ja 

vuosiluokilla 7 ‒ 9 luoda "mahdollisuuksia verkko- ja viestintäteknologian monipuoliselle käytölle, 

taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle" (Id. 

428). Ohjauksen, tuen ja eriyttämisen tavoitteena vielä vuosiluokilla 7 ‒ 9 "on vahvistaa oppilaan 

osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta" (Ibid.). 

4.1.13 Kriittisyys 

Kriittisyysdiskurssi liittyy olennaisesti eheys-, osallisuus-, tutkimisen, ymmärtämisen, tiedonala- ja 

yhteys maailmaan -diskurssiin. Erittelin sen omaksi diskurssikseen juuri siksi, ettei se asetu oikein 

mihinkään muuhun diskurssiin kuin omaansa. Kuvataiteen kuvauksessa sekä opetus rakentuu 

arvioivana käytäntönä että oppilas kehittyy kumulatiivisesti yhä arviointikykyisemmäksi. 
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Kriittisyysdiskurssi rakentuukin siis esimerkiksi oppilaan kehittyvinä taitoina, ajatella kriittisesti 

[7], perustella näkemyksiään [T2 (vslk. 3 - 6, 7 - 9)], arvottaa ja ottaa kantaa [5, T10 (vslk. 7 - 9)] 

sekä vaikuttaa [5, 7, 31, T6, T11] elinympäristöönsä ja yhteiskuntaansa, toimia paikallisesti ja 

globaalisti [8], ymmärtää taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, 

asenteisiin ja toimintatapoihin omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa [25, 31, T6, T8 (vslk. 3 - 

6, 7 - 9), T10], ottaa omassa toiminnassaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 

[T11] sekä vastaanottaa ja antaa palautetta [22]. 

Opetuksen tehtävänä puolestaan on arvioida oppilaan oppimista (POPS 2014, 145, 268, 428). 

Arviointi on "kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen kehityksen huomioivaa" (Ibid.). 

Oppimisen arvioiminen jäsentyy tiedonalakohtaiseen arviointiin, joka kohdistuu mm. kuvan 

tuottamisen ja tulkinnan taitoihin sekä taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemukseen (Ibid.), 

ja kasvatukselliseen arviointiin, joka keskittyy mm. pitkäjänteisten työtapojen ja itsearviointitaitojen 

kehittymiseen (Ibid.). 

4.1.14 Teknologia 

Teknologiadiskurssi nousee kuvauksesta omaksi diskurssikseen, sillä mitään muuta opetuksessa 

käytettävää ja opittavaa välineistöä ja ympäristöä ei mainita yhtä täsmällisesti tai usein kuin tieto- ja 

viestintäteknologia ja verkkoympäristöt. 

Teknologiadiskurssi toistuu läpi kuvauksen oppiaineen tehtävässä [12, 21, 28, 33], opetuksen 

tavoitteissa tavoitekohtaisin viittauksin laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen L5 (tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen, POPS 2014, 23) [T1, T2, T3, T4, T5, T7, T8 (vslk. 3 ‒ 6), T9], 

tavoitteisiin liittyvässä keskeisessä sisältöalueessa ympäristön kuvakulttuurit (S2), jossa sisältöjä 

valitaan mm. "mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista" (POPS 2014, 144, 268, 427) sekä 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvissä tavoitteissa, joita on mm. mahdollistaa 

"monipuolinen --- teknologioiden --- käyttäminen sekä luova soveltaminen" sekä vuosiluokilla 1 ‒ 2 

toteuttaa opetustilanteita "kouluympäristön lisäksi --- [mm.] verkkoympäristöissä", vuosiluokilla 3 

‒ 6 hyödyntää "teknologioita ja verkkoympäristöjä --- monipuolisesti" ja vuosiluokilla 7 ‒ 9 mm. 

luoda "mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle" (Id. 145, 268, 427 ‒ 

428). 
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4.1.15 Monilukutaito 

Monilukutaitodiskurssi limittyy olennaisesti kokonaisvaltaisuus-, tiedonala- ja 

monialaisuusdiskurssien kanssa luoden niille oman tavoiteulottuvuutensa. Monilukutaito nousee 

myös laaja-alaisesta osaamisesta omana kokonaisuutenaan (L4, POPS 2014, 22 ‒ 23). 

Monilukutaidon kehittämiseen kannustaminen mainitaan yhtenä oppiaineen tehtävänä [13]. Siihen 

viitataan esimerkiksi visuaalisuuden (tai kuvallisuuden) ja muiden tiedon tuottamisen (ja 

esittämisen) tapojen käyttämisellä [13, T3, T7 (vslk. 7 ‒ 9)], kuvallisen viestinnän keinojen 

ymmärtämisenä ja hyödyntämisenä omissa kuvissaan [T6] tai taiteen, ympäristön ja muun 

visuaalisen kulttuurin tarkastelulla erilaisista näkökulmista erilaisissa konteksteissa [4, 6, 10, 11, 14, 

18, 21, 25, 26, 28, 31, 33, T8, T9]. 

Lisäksi opetuksen tavoitteissa monilukutaitodiskurssi esiintyy, kuten teknologiakin, 

tavoitekohtaisina viittauksina monilukutaidon laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen (L4) [T1, T2, 

T3, T6, T7, T8 (vslk. 3 ‒ 6), T11]. 

4.1.16 Kulttuurinen moninaisuus 

Kulttuurisen moninaisuuden diskurssi luo sekä arvoperustaa että sisältöä kuvataiteeseen. 

Kulttuurisen moninaisuuden voi nähdä eheyttä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja kokonaisvaltaisuutta 

tukevana arvona sekä tiedonalaa, monialaisuutta ja yhteyttä maailmaan valaisevana tietoaineksena. 

Kulttuurinen moninaisuus rakentuu kuvataiteen tehtävässä mm. oppilaiden ohjaamisena "tutkimaan 

ja ilmiasemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin" [1], oppilaiden identiteettien 

rakentumisena [2], oppilaiden omien kokemusten ja mielikuvien toimiminen opetuksen perustana 

[3], traditioiden välittymisenä ja uudistumisena [6], kokemuksellisena, moniaistisena ja 

toiminnallisena opetuksena [9], kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tarkasteluna 

historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista [10], erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävistä 

tutustumisena [11], museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin tutustumisena [15], mielikuvien 

käyttöön ohjaamisena [18], taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteiden ja roolien 

tutkimiseen eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä ohjaamisena [26], erilaisissa 

visuaalisissa ympäristöissä toimimiseen ohjaamisena [30], kuvataiteen ja muun visuaalisen 

kulttuurin henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten merkitysten tutkimiseen harjaannuttamisena [31], 

yhteyksien rakentamisena kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin [32] 

sekä opetuksen tavoitteissa varsinkin taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tunnistamisena ja 
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tarkasteluna eri näkökulmista [T8], kuvien tekemisenä eri aikojen ja kulttuurien tarkastelun pohjalta 

sekä niiden kuvailmaisun tapoja kokeillen ja soveltaen [T9] sekä vielä kulttuurisen moninaisuuden 

huomioon ottamisena kuvailmaisussa [T11]. 

Lisäksi esimerkiksi tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa "[s]isältöjen valinnan 

lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja 

ilmiöt" ja "[s]isällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvakulttuurien välille" 

(POPS 2014, 144, 267, 427). Ohjauksessa, eriyttämissä ja tuessa puolestaan "[t]aideoppimiselle 

luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat 

saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea" (Id. 145, 268, 428). 

4.1.17 Kestävä kehitys 

Kestävän kehityksen diskurssi sisältyy täysin osallisuusdiskurssiin, mutta erittelen sen omakseen 

siksi, että sitä painotetaan erikseen omana arvonaan siinä, missä kaikki muu arvottaminen, 

osallistuminen ja vaikuttaminen jätetään avoimeksi. Kestävää kehitystä ei mainita kuvataiteen 

kuvauksessa kuin opetuksen tavoitteissa, joita on (kumulatiivisesti) vuosiluokilla 1 ‒ 2 "kannustaa 

oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys", 

vuosiluokilla 3 ‒ 6 "kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä 

kehitys kuvailmaisunsa sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan" ja vuosiluokilla 7 ‒ 9 "kannustaa 

oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä 

vaikuttamaan kuvien avulla" [T11]. 

Kuitenkin kestävän kehityksen mainitseminen saa lukemaan varsinkin tavoitteisiin liittyvää 

keskeisen sisältöalueen ympäristön kuvakulttuurit (S2) sisältöjen valintaa ja käsittelyä tästä 

näkökulmasta: "Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 

mediasta" (POPS 2014 144, 268, 427). Vuosiluokilla 1 ‒ 2 "keskitytään oppilaiden lähiympäristöön 

ja sen medioiden käsittelyyn" (Id. 144), vuosiluokilla 3 ‒ 6 "käsitellään oppilaiden laajenevaa 

elämänpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa" (Id. 268) ja vuosiluokilla 7 ‒ 9 lopulta 

"käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin 

maailman näkökulmista" (Id. 427). 
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4.1.18 Normatiivisuus 

Normatiivisuusdiskurssi läpäisee koko kuvataiteen kuvauksen ja niin myös muut erittelemäni 

diskurssit. Kuvataiteen kuvaus määrittelee reunaehdot valtakunnallisesti yhtenäisen perusopetuksen 

kuvataideopetukselle, eli asettaa ne normit, joita kuvataideopetuksen on paikallisissa 

opetussuunnitelmissa mukailtava paikallisista sovelluksista huolimatta. 

Kuvaus on kuitenkin väljä ja monenlaisia sovelluksia mahdollistava. Esimerkiksi kuvaus ei 

määrittele tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa opetuksen sisältöjä kuin kategorisesti: 

omissa kuvakulttuureissa (S1) "sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, 

joihin he osallistuvat omaehtoisesti" (POPS 2014, 144, 267, 427), ympäristön kuvakulttuureissa 

(S2) "sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista" 

(Id. 144, 268, 427) ja taiteen maailmoissa (S3) "sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri 

kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta" (Id. 145, 268, 427). Sisältöjen tarkempi yksilöiminen jätetään 

opetuksen ja oppilaiden tarkennettavaksi, sillä "[o]ppilaita kannustetaan ottamaan osaa opetuksen 

sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan" (Id. 144, 

267, 427). 

Toki esimerkiksi opetuksen tavoitteet ilmentävät tiukkaa normatiivisuutta jokseenkin 

yksiselitteisine vaatimuksineen sekä ohjauksineen sisältöalueiden valintaan (joita jokaista 

edellytetään kuvataiteen opetuksen jokaisen tavoitteen täyttämiseksi) ja yhteyksien rakentamiseksi 

kunkin tavoitteen kohdalla määriteltyihin laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin [T1 ‒ T11]. 

Lisäksi kuvataiteen normit sanellaan suoraan paikallisten opetussuunnitelmien ohi oppilaan 

oppimisen arvioinnissa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten ja päättöarvioinnissa oppimäärän 

päättyessä: "Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja 

käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä" (POPS 2014, 268). Ja "[p]äättöarvosana 

muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin" (Id. 428). 
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5 RESPONSIIVINEN KIELENKÄYTTÖ 

Tässä luvussa asetan kuvataiteen kuvauksen (POPS 2014, 143 ‒ 145, 266 ‒ 269, 426 ‒ 429) 

vuorovaikutukseen POPS 2014:n yleisestä osasta rajaamieni perusopetuksen arvoperustan (luku 2.2, 

Id. 15 ‒ 16), oppimiskäsityksen (luku 2.3, Id. 17), perusopetuksen tehtävän (luku 3.1, Id. 18), 

opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten tavoitteiden (luku 3.2, Id. 19), laaja-alaisen osaamisen 

(luku 3.3, Id. 20 ‒ 24) sekä opetuksen eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien (luku 

4.4, Id. 31 ‒ 32) kanssa. 

Käsittelen POPS:n yleistä osaa avauspuheenvuorona23 ja kuvataiteen kuvausta 

vastauspuheenvuorona. Tarkastelen sanojen ja sanastojen valinnan sekä puheenvuoron muotoilun 

puitteissa (Suoninen 2016c, 317), miten kuvataide vastaa yleisen osan oppiaineille asettamiin 

odotuksiin. Käytän responsiivisen kielenkäytön analyysini tukena kuvataiteen kuvauksesta 

identifioimiani diskursseja näin fokusoiden analyysini selvittämään, mitkä kuvauksesta 

erittelemistäni diskursseista vastaavat yleisen osan odotuksiin. Kuvataiteen kuvauksesta 

identifioimani diskurssit ovat eheys, vuorovaikutus, osallisuus, aktivointi, kokonaisvaltaisuus, 

tutkiminen, ymmärtäminen, tavoitteellisuus, kumulatiivisuus, tiedonala, monialaisuus, yhteys 

maailmaan, kriittisyys, teknologia, monilukutaito, kulttuurinen moninaisuus, kestävä kehitys sekä 

normatiivisuus. 

Diskursseja läpikäydessäni osoitan aineistoesimerkein kohtia ja keinoja, missä ja miten diskurssit 

rakentuvat perusopetuksen arvoperustassa, oppimiskäsityksessä, perusopetuksen tehtävässä, 

opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisissa tavoitteissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa ja/tai 

opetuksen eheyttämisessä ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, sekä vastaavasti, missä ja 

miten kuvataide toisintaa niitä. 

                                                 

23 POPS:n yleiset linjaukset (yleinen osa) on luonnosteltu ensin pohjaksi oppiainetyölle (Halinen 2012, 12 ‒ 13). 
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5.1 Miten kuvataiteen oppiaine kiinnittyy perusopetuksen arvoperustaan, 

oppimiskäsitykseen, tehtävään, tavoitteisiin, laaja-alaiseen osaamiseen sekä opetuksen 

eheyttämiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin? 

Yleistä osaa lukiessani hyödynsin Parkerilta (1992, 6 ‒ 12) lainaamiani menetelmällisiä ohjeita ja 

Suonisen (2016b, 53) neuvosta kuvataiteen kuvauksesta erittelemiäni diskursseja tarkasteluani 

fokusoivina hypoteeseina käyttäen. Analysoin yleisenkin osan lause kerrallaan assosioiden tekstissä 

esiintyviä konnotaatioita, viittauksia (alluusioita) ja ehtolauseita (implikaatioita) muodostaen näin 

mahdollisimman koherentteja diskursseja assosiaatioideni rakentamien objektien perusteella 

arvioiden myös diskurssien sisältämien toimijoiden positioita (Parker 1992, 6 ‒ 12). (Ks. Liite 2.) 

Näen kuvataiteen kiinnittyvän perusopetuksen arvoperustaan, oppimiskäsitykseen, tehtävään, 

tavoitteisiin, laaja-alaiseen osaamiseen sekä opetuksen eheyttämiseen ja monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin jokaisen luvussa 4.1 identifioimani diskurssin avulla. 

5.1.1 Eheys 

Yleinen osa rakentaa eheysdiskurssia mm. toteamalla perusopetuksen arvoperustassa jokaisella 

olevan "oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä" sekä oppilaan 

oppiessaan rakentavan identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä 

paikkaansa maailmassa" (POPS 2014, 15). Oppimiskäsityksessä puolestaan kerrotaan esimerkiksi, 

että oppilas "oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä 

muiden kanssa" sekä "[u]usien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan 

oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan" (POPS 2014, 17). Perusopetuksen tehtäväksi asetetaan 

mm. ohjata "oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen 

keinoin", tukea oppilaiden oppimista, kehitystä, ja hyvinvointia sekä "edistää osallisuutta ja 

kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen" (Id. 18). 

Kuvataide vastaa eheysdiskurssiin ainakin toteamalla oppiaineen tehtävän olevan vahvistaa 

"[o]ppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä" ja tarjota "tapoja 

arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen" (POPS 2014, 143, 266, 426). Lisäksi vuosiluokkien 7 ‒ 9 

tehtävänä on mm. ohjata "oppilaita --- asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen" ja 

opetuksen tavoitteita on esimerkiksi "T5 ohjata oppilaita tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja 

yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä", "T6 rohkaista oppilaita ilmaisemaan 

mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan" 
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sekä "T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla" (Id. 426 ‒ 427). Lisäksi ohjauksessa, tuessa ja 

eriyttämisessä todetaan oppilaiden voivan "hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja 

käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja" (Id. 145, 268, 428) ja oppimisen arvioinnilla "tuetaan --- 

[mm.] itsearviointitaitojen kehittymistä" (Ibid.). 

5.1.2 Vuorovaikutus 

Yleinen osa asettaa odotukset myös vuorovaikutusdiskurssille. Mm. oppimiskäsityksessä todetaan 

oppimisen tapahtuvan "vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä 

eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa" (POPS 2014, 17). Laaja-alaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa mm. ajattelussa ja oppimaan oppimisessa (L1) esitetään ajatteluun ja 

oppimiseen vaikuttavan se, "miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa" (Id. 20) ja kulttuurisessa osaamisessa, 

vuorovaikutuksessa ja ilmaisussa (L2) todetaan oppilaiden saavan "kokemuksia vuorovaikutuksen 

merkityksistä myös omalle kehitykselle" sekä kehittävän "sosiaalisia taitojaan, oppi[van] 

ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa" (Id. 21). 

Kuvataide vastaa vuorovaikutusdiskurssiin mm. tehtävässään "ohjata oppilaita tutkimaan ja 

ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin", vahvistamalla yhteisöllisyyttä 

sekä tarjoamalla "mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 

opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa" (POPS 2014, 143, 266, 426). Ja esimerkiksi 

vuosiluokkien 7 ‒ 9 "[o]petuksessa kehitetään yhdessä oppimisen taitoja" ja tavoitteina on mm. "T2 

rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista sekä perustelemaan 

näkemyksiään" ja "T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja 

yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä" (Id. 426). 

5.1.3 Osallisuus 

Osallisuusdiskurssia yleinen osa jäsentää perusopetuksen arvoperustassa avaamalla mm., että 

oppiessaan oppilas "luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri 

kulttuureihin" ja argumentoi osallistamisen välttämättömyyttä sillä, että "[o]ppimisesta 

syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle 

kasvulle ja kehitykselle" (POPS 2014, 15). Oppimiskäsityksessä puolestaan kerrotaan, että 

"[o]ppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin 
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ihmisiin ja ympäristöön" (Id. 17). Perusopetuksen tehtävänä on esimerkiksi "edistää osallisuutta ja 

kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen" ja lisätä "ymmärrystä 

kulttuurisesta moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden jatkumona, joissa jokainen voi itse olla toimijana" (Id. 18). Laaja-alaisessa 

osaamiskokonaisuudessa osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

(L7) todetaan vielä suoraan, että "[k]oulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta" 

(Id. 24). 

Kuvataide puolestaan kehittää oppilaan osallisuutta mm. tehtävässään tarjota "tapoja arvottaa 

todellisuutta ja vaikuttaa siihen", tukea "traditioiden välittymistä ja uudistumista" kulttuuriperinnön 

tuntemusta vahvistamalla, kannustamalla "vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan" 

sekä luomalla "perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle" (POPS 2014, 143, 266, 

426). Esimerkiksi vuosiluokkien 7 ‒ 9 opetuksen tehtävässä "ohjataan syventämään omakohtaista 

suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia 

tavoitteita toiminnalleen" (Id. 426). Lisäksi osallisuutta edistetään opetuksen tavoitteissa 

esimerkiksi "T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä 

yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista", "T9 innostaa oppilasta 

soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan", "T10 

ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa ilmeneviin 

arvoihin" sekä "T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 

moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla" (Id. 427). Esimerkiksi vielä 

tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa "[o]ppilasta kannustetaan ottamaan osaa 

opetuksen sisältöjen, tarkasteltavien kuvastojen, työskentelymenetelmien ja välineiden valintaan" 

(Id. 144, 267, 427). 

5.1.4 Aktivointi 

Aktivointidiskurssi jäsentyy yleisessä osassa esimerkiksi oppimiskäsityksessä, jonka mukaan 

"[o]petussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas 

on aktiivinen toimija", lisäksi oppimiskäsityksessä korostetaan mm., että "[m]yönteiset 

tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat 

kehittämään omaa osaamistaan" (POPS 2014, 17). 

Kuvataiteen kuvauksessa omaksutaankin käsitys oppilaasta (jo valmiiksi) aktiivisena omaa 

osaamistaan kehittävänä toimijana, jota ei tarvitse kuin motivoida ja orientoida kulloiseenkin 
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toimintaan. Tämä ilmenee esimerkiksi vuosiluokkien 7 ‒ 9 opetuksen tavoitteissa, joissa opetuksen 

tehtävänä on kannustaa oppilasta "havainnoimaan --- ja käyttämään" (T1) sekä "ottamaan --- 

huomioon --- sekä vaikuttamaan" (T11), rohkaista häntä "keskustelemaan --- sekä perustelemaan" 

(T2) ja "ilmaisemaan --- sekä soveltamaan" (T6), innostaa häntä "ilmaisemaan havaintojaan ja 

ajatuksiaan" (T3) ja "soveltamaan" (T9) sekä vielä ohjata häntä "soveltamaan --- sekä syventämään" 

(T4), "tutkivaan lähestymistapaan" (T5), "soveltamaan" (T7), "tarkastelemaan" (T8) ja "ottamaan 

kantaa" (T10). Oppilas siis nähdään kykeneväksi havainnoimaan, käyttämään, ottamaan huomioon, 

vaikuttamaan, keskustelemaan, perustelemaan, ilmaisemaan, soveltamaan, syventämään, tutkivaan 

lähestymistapaan, tarkastelemaan ja ottamaan kantaa, hän vain tarvitsee kannustusta, rohkaisua, 

innostusta ja ohjausta toimintaan virittyäkseen ja siinä edetäkseen. 

5.1.5 Kokonaisvaltaisuus 

Kokonaisvaltaisuusdiskurssi ilmenee yleisessä osassa ainakin oppimiskäsityksessä, jossa oppimisen 

todetaan olevan "erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista" 

sekä kielen kehollisuuden ja eri aistien käytön olevan "ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia" 

(POPS 2014, 17). Kokonaisvaltaisuus rakentuu myös perusopetuksen tehtävässä, jota "voidaan 

tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän sekä tulevaisuustehtävän 

näkökulmasta". Opetus- ja kasvatustehtävä "tarkoittaa [mm.] oppilaiden oppimisen, kehityksen ja 

hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa". "Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä 

on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta". Kulttuuritehtävänä puolestaan 

"on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea 

oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa". Tulevaisuustehtävä 

tarkoittaa vielä mm. sitä, että "[p]erusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, 

arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista". (Id. 18.) 

Myös laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ilmentävät perusopetuksen kokonaisvaltaisuutta 

täysivaltaiseen osallisuuteen tähtäävillä tavoitteillaan. "Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve 

nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä 

kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja 

yhdistävää osaamista." (Id. 20.) Kutakin oppiainetta ohjataan rakentamaan "osaamista oman tiedon- 

ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen" (Ibid.) Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet ovat 

ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

(L5), työelämä ja yrittäjyys (L6) sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden 
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rakentaminen (L7) (Id. 20 ‒ 24). Esimerkiksi ajattelussa ja oppimaan oppimisessa todetaan vielä, 

että "[l]eikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä 

taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja 

oivaltamiseen" (Id. 21). 

Kuvataide puolestaan vastaa kokonaisvaltaisuuteen mm. liittämällä jokaisen opetuksen tavoitteensa 

(T1 ‒ T11, POPS 2014, 144, 267, 426 ‒ 427) tavoitekohtaisesti tarkoituksenmukaisiin laaja-alaisiin 

osaamiskokonaisuuksiin (L1 ‒ L7). Lisäksi esimerkiksi ohjauksessa, eriyttämisessä ja tuessa 

tavoitteena "on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon 

ottaminen", tukea "oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia" ja lisäksi 

"[o]hjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää leikinomaisuutta, pelejä ja eri 

aistialueisiin liittyviä kokemuksia" (Id. 145, 268,428). Kuvataiteen tehtäväksi puolestaan todetaan 

vielä perusopetuksen yhteiskunnalliseen, kulttuuri- ja tulevaisuustehtävään vastaavasti mm., että 

"[o]ppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen", "opetuksen tehtävä on ohjata 

oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin" sekä 

"[k]uvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle" 

(Id. 143, 266, 426). 

5.1.6 Tutkiminen 

Tutkimisen diskurssille yleinen osa luo perustaa perusopetuksen arvopohjassa määrittelemällä 

sivistyksen merkitsevän mm. "yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, 

toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella" sekä taitoa "käyttää tietoa 

kriittisesti" (POPS 2014, 15 ‒ 16). Oppimiskäsityksessä oppimisen määritellään olevan mm. "yksin 

ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista 

arvioimista" (Id. 17). Laaja-alaisissa osaamiskokonaisuuksissa rakennetaan tutkimisen diskurssia 

lisää ajattelussa ja oppimaan oppimisessa (L1), jossa nähdään ajattelun ja oppimisen kannalta 

olennaiseksi mm. se, "miten [oppilaat] oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, 

muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita", ja jossa "[o]ppilasta ohjataan 

huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai 

intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen" sekä "käyttämään tietoa itsenäisesti ja 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja 

johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen" (Id. 20).  
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Kuvataide vastaa tutkimisen diskurssin odotuksiin ainakin opetuksen tavoitteissaan, joita 

esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9 on "kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja 

muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen 

menetelmiä" (T1), "innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia 

välineitä ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä" (T3) ja "ohjata oppilasta tutkivaan 

lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä" (T5) (POPS 

2014, 426). Lisäksi vaikkapa tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa "opetuksen 

tavoitteita lähestytään omia kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja 

tutkimalla" (Id. 144, 267, 427) ja oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyviä tavoitteita on mm. 

tukea "moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista 

taideoppimista" (Id. 145, 268, 428). 

5.1.7 Ymmärtäminen 

Ymmärtämisen diskurssia yleinen osa rakentaa mm. opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisissa 

tavoitteissa, joiden mukaan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostamisen ja maailmankuvan 

avartumisen perustaksi "tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja 

läpileikkaavaa osaamista" (POPS 2014, 19). Laaja-alainen osaaminenkin rakentaa ymmärtämisen 

diskurssia argumentoimalla, että "[i]hmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena 

toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää 

osaamista" (Id. 20). Ajattelussa ja oppimaan oppimisessa (L1) sanotaan, että "[v]almiudet 

systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden 

välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia" (Id. 21). 

Monilukutaitoakin (L4) argumentoidaan mm. sillä, että "[o]ppilaat tarvitsevat monilukutaitoa 

osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista moninaisuutta" (Id. 22). 

Lisäksi opetuksen eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteina on "tehdä 

mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien 

ymmärtäminen", joka "auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä 

jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa", jolloin 

"[k]okonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat 

oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen 

tuottamiseen" (Id. 31). 
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Kuvataide rakentaa ymmärtämisen diskurssia oman tiedonalansa näkökulmasta. Oppiaineen 

tehtävänä on mm. "kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin 

ilmiöitä", tarkastella "kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista 

näkökulmista", kannustaa oppilaita "monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta 

sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja" (POPS 2014, 143, 266, 426) sekä esimerkiksi 

vuosiluokilla 7 ‒ 9 harjaannuttaa oppilaita "tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 

henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja 

vaikuttamisen muotoina" (Id. 426). Lisäksi vielä mm. tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä 

sisältöalueissa valittujen sisältöjen todetaan rakentavan "yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille 

uusien kuvakulttuurien välille" (Id. 144, 267, 427). 

5.1.8 Tavoitteellisuus 

Tavoitteellisuusdiskurssia ollaankin sivuttu opetuksen näkökulmasta aiempia diskursseja 

tarkasteltaessa. Yleinen osa tiivistää perusopetuksen tavoitteellisuuden perusopetuksen tehtävässä 

tarjota "oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja 

oppivelvollisuuden suorittamiseen", "antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin" 

sekä ohjata "oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen 

keinoin" (POPS 2014, 18). Oppilaan tavoitteellisuutta taas rakennetaan oppimiskäsityksessä, jonka 

mukaan mm. "[m]yönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät 

oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista", oppiminen "tukee oppilaiden kiinnostuksen 

kohteiden laajentumista", "oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteellisella ja 

elinikäiselle oppimiselle" ja "[o]ppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii 

toimimaan yhä itseohjautuvammin" (Id. 17). 

Tavoitteellisuusdiskurssissa kuvataide rakentaa yleissivistystavoitetta oman tiedonalansa 

tulokulmasta samoin kuin ymmärtämisenkin diskurssissa. Lisäksi esimerkiksi vuosiluokkien 7 ‒ 9 

tehtävässä "[o]ppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä 

huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia" (POPS 2014, 426). 

Oppilaiden tavoitteellisuutta puolestaan edistetään niinikään esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9, joilla 

oppilaita "ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen" (Ibid.). Myös 

oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvien tavoitteiden mukaan "[o]petustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri" ja "[p]edagogisilla ratkaisuilla 
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tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista 

taideoppimista" (Id. 145, 268, 427 ‒ 428). Opetuksessa kuvataiteen tehtävän mukaan myös 

"tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia" (Id. 143, 266, 426). 

5.1.9 Kumulatiivisuus 

Kumulatiivisuusdiskurssin voi nähdä rakentuvan jo perusopetuksen arvoperustassa, jossa todetaan 

oppilaan tarvitsevan "kannustusta ja yksilöllistä tukea" kasvaakseen "täyteen mittaansa ihmisenä ja 

yhteiskunnan jäsenenä" (POPS 2014, 15). Oppimiskäsityksessä puolestaan argumentoidaan 

kumulatiivisuutta sanoin "[j]otta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä 

opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin 

oppimaansa" sekä todetaan, että "[t]ietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein 

pitkäjänteistä ja sinnikästä harjoittelua" (POPS 2014, 17). Kumulatiivisuus rakentuu myös laaja-

alaisessa osaamisessa, jonka "tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 

vuosiluokkakokonaisuuksittain" (POPS 2014, 20).24 

Kuvataide rakentaakin kumulatiivisuusdiskurssia tehtävässään, jonka mukaan "[o]ppilaiden omat 

kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle" (POPS 2014, 143, 266, 

426). Lisäksi kuvataiteen kuvaus on jäsennetty kolmeen vuosiluokkakokonaisuuteen sekä kuvattu 

kumuloitumaan vuosiluokkakokonaisuudesta toiseen niin opetuksen tehtävän, tavoitteiden, 

tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvien 

tavoitteiden, ohjauksen, eriyttämisen ja tuen kuin oppilaan oppimisen arvioinninkin osalta (Id. 143 

‒ 145, 266 ‒ 269, 426 ‒ 429). Esimerkiksi vuosiluokkakokonaisuuskohtaisten tehtävien 

ensimmäinen lause kumuloituu seuraavalla tavalla: "Vuosiluokilla 1‒2 [sic] luodaan perustaa 

oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin" (Id. 143, 

lihavointi kuten lähteessä). "Vuosiluokilla 3‒6 [sic] oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan 

kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin" (Id. 266, lihavointi kuten lähteessä). 

"Vuosiluokilla 7‒9 [sic] oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja 

muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen" (Id. 426, 

lihavointi kuten lähteessä). 

                                                 

24 Laaja-alaisen osaamisen vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset täsmennykset löytyvät vuosiluokille 1 ‒ 2 luvusta 13.2 

(POPS 2014, 99 ‒ 101), vuosiluokille 3 ‒ 6 luvusta 14.2 (Id. 155 ‒ 158) ja vuosiluokille 7 ‒ 9 luvusta 15.2 (Id. 281 ‒ 

285). Lisäksi vuosiluokkakokonaisuuksille on täsmennetty perusopetuksen yleisen tehtävän lisäksi omat erityiset 

tehtävänsä, jotka löytyvät vuosiluokille luvusta 13.1 (Id. 98 ‒ 99), vuosiluokille 3 ‒ 6 luvusta 14.1 (Id. 154 ‒ 155) sekä 

vuosiluokille 7 ‒ 9 luvusta 15.1 (Id. 280 ‒ 281). 
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5.1.10 Tiedonala 

Tiedonaladiskurssi jäsentyy yleisessä osassa esimerkiksi opetuksen ja kasvatuksen 

valtakunnallisissa tavoitteissa, jonka mukaan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumisen ja 

maailmankuvan avartumisen perustaksi "tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että 

tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista" (POPS 2014, 19). Kuvataidekasvatuksen 

tiedonala puolestaan alkaa hahmottua jo perusopetuksen arvoperustassa, jossa todetaan mm., että 

"[e]ettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta" (Id. 

16). Lisäksi kuvataidekasvatuksen tiedonala hahmottuu laaja-alaisessa osaamisessa varsinkin 

kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun (L2) kokonaisuudessa, jonka mukaan 

esimerkiksi "[o]ppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja 

kulttuuriperintöä", "tärkeätä on oppia käyttämään --- [mm.] kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, --- 

ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä", "[k]oulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen 

käyttöön ja kekseliäisyyteen" ja vielä "[o]ppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä 

ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista" (Id. 21). 

Kuvataide vastaakin tiedonaladiskurssiin jo tehtävässään, jonka mukaan mm. "[o]ppilaiden omat 

kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle", "opetus kehittää kykyä 

ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä", "[t]aiteelle ominainen 

työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen" ja 

"[o]petuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä 

muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja" (POPS 2014, 143, 266, 426). 

5.1.11 Monialaisuus 

Monialaisuusdiskurssiakin yleinen osa jäsentää mm. opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisissa 

tavoitteissa, jonka mukaan oppilaan laajan yleissivistyksen muodostumisen ja maailmankuvan 

avartumisen perustaksi "tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja 

läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista" (POPS 2014, 19). Laaja-alainen osaaminen puolestaan 

rakentaa monialaisuutta läpäisemällä kaikki oppiaineet toteamalla, että "[k]ukin oppiaine rakentaa 

osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen" sekä argumentoimalla, 

että "[i]hmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja 

tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista" (Id. 20). Lisäksi 

opetuksen eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien mukaan "tavoitteena on tehdä 

mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien 
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ymmärtäminen" ja "opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään 

yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa" (POPS 2014, 31). 

Kuvataide sitoutuu monialaisuusdiskurssiin toteamalla tehtävässään, että "[o]petuksessa 

kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon 

tuottamisen ja esittämisen tapoja" ja "[o]ppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa" 

(POPS 2014, 143, 266, 426). Kuvataide myös yhdistää jokaisen opetuksen tavoitteensa (T1 ‒ T11) 

tavoitekohtaisesti tarkoituksenmukaisiin laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin (L1 ‒ L7) (Id. 144, 

267, 426 ‒ 427). 

5.1.12 Yhteys maailmaan 

Yleinen osa rakentaa yhteys maailmaan -diskurssia esimerkiksi perusopetuksen arvopohjassa, jonka 

mukaan "[k]oulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta 

ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia" (POPS 2014, 15). Oppimiskäsityksessä 

puolestaan avataan oppimisen tapahtuvan "vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja 

muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa" (Id. 17). Perusopetuksen 

tehtävänä puolestaan on mm. "antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin" (Id. 18). 

Myös laaja-alainen osaaminen rakentaa sekä opetuksen että oppilaiden yhteyttä maailmaan 

toteamalla "[i]hmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja 

tulevaisuudessa edellyttävät tiedon ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista" (Id. 20). 

Esimerkiksi laaja-alaisessa osaamiskokonaisuuden työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) mukaan 

"[o]ppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja" 

ja "[p]erusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä 

yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa" (Id. 23). Osallistumisen, vaikuttamisen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) osaamiskokonaisuudessa rakennetaan vielä yhteyttä 

yhteiskunnalliseen toimintaan avaamalla oppilaiden saavan "tietoja ja kokemuksia 

kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä 

työskentelystä koulun ulkopuolella" (Id. 24). 

Kuvataide luo osaltaan yhteyttä maailmaan avaamalla tehtävässään mm., että "opetuksessa luodaan 

perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle", "[o]ppilaille tarjotaan 

mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa" ja "[o]petuksessa tutustutaan museoihin ja muihin 
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kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia" (POPS 2014, 143, 266, 

426). Lisäksi esimerkiksi oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvinä tavoitteina "on luoda 

oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun 

ulkopuolisissa ympäristöissä" (Id. 145, 268, 428). Ja vuosiluokkien 7 ‒ 9 tehtävänä on mm. tarjota 

oppilaille "riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioi[da] työelämässä 

tarvittavia yleisiä valmiuksia" (Id. 426). 

5.1.13 Kriittisyys 

Yleinen osa jäsentää kriittisyysdiskurssia esimerkiksi perusopetuksen arvoperustassa 

määrittelemällä sivistyksen merkitsevän "yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen 

pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella" sekä jatkamalla 

sivistyneen ihmisen pyrkivän "toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen" 

sekä osaavan "käyttää tietoa kriittisesti" (POPS 2014, 16). Myös opetuksen ja kasvatuksen 

valtakunnallisissa tavoitteissa määritellään keskeiseksi tavoitteeksi "tukea oppilaiden kasvua 

ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen" (Id. 19). Lisäksi esimerkiksi 

ajattelun ja oppimaan oppimisen (L1) laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa edellytetään 

oppilailla olevan "mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista" (Id. 20) 

ja osaamiskokonaisuudessa osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

(L7) oppilaat "oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, 

sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua" (Id. 24). 

Kuvataide vastaa kriittisyysdiskurssin odotuksiin ainakin tehtävässään tarjota "tapoja arvottaa 

todellisuutta ja vaikuttaa siihen" sekä tukea "oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä 

kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan" (POPS 2014, 143, 266, 

426). Lisäksi esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9 opetuksen tavoitteisiin kuuluu "ohjata oppilasta 

ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin" 

(T10) ja "kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla" (T11) (Id. 427). Oppilaan oppimisen 

arvioinnillakin tuetaan mm. "itsearviointitaitojen kehittymistä" (Id. 145, 268, 428). 

5.1.14 Teknologia 

Teknologiadiskurssia yleinen osa argumentoi laaja-alaisessa osaamiskokonaisuudessa tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen (L5) sillä, että se on "tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että 
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osana monilukutaitoa" ja "oppimisen kohde ja väline", jolloin "[p]erusopetuksessa huolehditaan 

siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen 

kehittämiseen", joka tarkoittaa mm. oppilaiden opastamista tuntemaan tieto- ja viestintäteknologian 

"erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, [sic] ja 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona" (POPS 2014, 23). 

Kuvataide vastaakin laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kaikkien vuosiluokkakokonaisuuksien 

tehtävissään (POPS 2014, 143, 266, 426), esimerkiksi vuosiluokkien 7 ‒ 9 tehtävässä 

harjaannuttamalla "hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, 

kriittisesti ja vastuullisesti" (Id. 426). Kuvataide myös liittää tieto- ja viestintäteknologian 

soveltamiseen sopivat tavoitteensa sen osaamiskokonaisuuteen (L5), esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9 

tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T7 ja T9 (Id. 426 ‒ 427). Lisäksi tavoitteisiin liittyvässä keskeisessä 

sisältöalueessa ympäristön kuvakulttuurit (S2) sisältöjä valitaan mm. "mediakulttuureista ja 

virtuaalimaailmoista" (Id. 144, 268, 427) sekä esimerkiksi oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

liittyvissä tavoitteissa vuosiluokilla 7 ‒ 9 mm. "luodaan mahdollisuuksia verkko- ja 

mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle" (Id. 428). 

5.1.15 Monilukutaito 

Myös monilukutaitodiskurssi rakentuu yleisessä osassa laaja-alaisena osaamiskokonaisuutenaan 

monilukutaito (L4), jolla "tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 

taitoja, jotka auttavat oppilasta ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä 

rakentamaan omaa identiteettiään", ja joka "perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä", eli 

"sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä 

näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa" (POPS 2014, 22). Se merkitsee mm. "taitoa hankkia, 

yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa 

sekä erilaisten välineiden avulla" (Ibid.). 

Kuvataide tuottaa monilukutaitodiskurssia tehtävässään suoraan toteamalla, että "[o]petuksessa 

kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon 

tuottamisen ja esittämisen tapoja" ja oman tiedonalansa näkökulmasta ilmaisten "opetus kehittää 

kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä" (POPS 2014, 143, 

266, 426). Laaja-alaisena osaamiskokonaisuutena monilukutaidonkin (L4) kuvataide liittää 

opetuksen tavoitteisiin, esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9 tavoitteisiin T1, T2, T3, T6, T7, T10 ja T11 

(Id. 426 ‒ 427). Tavoitteisiin liittyvissä keskeisissä sisältöalueissa puolestaan omien 
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kuvakulttuurien (S1) "sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he 

osallistuvat omaehtoisesti", ympäristön kuvakulttuurien (S2) "sisällöt valitaan erilaisista 

ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista" ja taiteen maailmojen (S3) 

"sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta" (Id. 144 

‒ 145, 267 ‒ 268, 427). Ja esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 9 käsitellään "omien kuvakulttuurien [S1] 

merkitystä omaan elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta", "erilaisten 

ympäristöjen ja medioiden [S2] merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman 

näkökulmista" sekä "kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen [S3] tuottamiseen että 

tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista" (Id. 427). 

5.1.16 Kulttuurinen moninaisuus 

Kulttuurisen moninaisuuden diskurssi rakentuu yleisessä osassa yhtenä perusopetuksen 

arvoperustan keskeisenä arvona, jonka puitteissa opetus "tukee oppilaiden oman kulttuuri-

identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisöissään 

sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan" ja samalla "vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen 

moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja välillä ja luo siten pohjaa 

kulttuurisesti kestävälle kehitykselle" (POPS 2014, 16). Lisäksi kulttuurinen moninaisuus on liitetty 

laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuteen kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), jossa 

mm. todetaan oppilaiden kasvavan "maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti 

ja katsomuksellisesti moninainen" ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan ja monimuotoisissa 

ympäristöissä toimimisen edellyttävän "ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista 

osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään" (Id. 

21). 

Kuvataiteen kuvauksessa kulttuurista moninaisuutta rakennetaan jo opetuksen tehtävän 

ensimmäisessä lauseessa: "opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan 

kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin" (POPS 2014, 143, 266, 426). Lisäksi 

kulttuurinen moninaisuus on liitetty osaksi opetuksen tavoitteita, joita esimerkiksi vuosiluokilla 7 ‒ 

9 on "innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 

tuottamisessaan" (T9) sekä "kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen 

moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla" (T11) (Id. 427). Lisäksi 

tavoitteisiin liittyvistä keskeisten sisältöalueiden sisältöjen todetaan rakentavan "yhteyksiä 

oppilaille tuttujen ja heille vieraiden kuvakulttuurien välille" Id. 144, 267, 427). Ohjauksessa, 



71 

 

eriyttämisessä ja tuessa vielä luodaan taideoppimiselle "turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja 

itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea" (Id. 

145, 268, 428). 

5.1.17 Kestävä kehitys 

Yleinen osa rakentaa kestävän kehityksenkin diskurssin osaksi perusopetuksen arvoperustaa, jonka 

mukaan "[p]erusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen 

välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaite kestävän elämäntavan 

omaksumiseen", "[k]estävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja 

taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen" sekä "[e]kososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on 

luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien 

monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen 

kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle" (POPS 2014, 16). Kestävän kehityksen diskurssi 

rakentuu mm. läpi laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien. Osallistumisen, vaikuttamisen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) kokonaisuudessa diskurssi kuitenkin kiteytetään 

toteamalla, että oppilaita "ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen 

merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle" (Id. 24). 

Kuvataide jäsentää kestävän kehityksen diskurssia suoraan käytännössä vain opetuksen tavoitteessa 

T11, joka vuosiluokilla 7 ‒ 9 esimerkiksi on "kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan 

huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys" (POPS 2014, 427). Esimerkiksi tavoitteisiin 

liittyvässä keskeisessä sisältöalueessa ympäristön kuvakulttuurit (S2) kuitenkin johdatellaan 

kuitenkin kestävän kehityksenkin pohdintaan, sillä vuosiluokilla 7 ‒ 9 kehitetään sisältöjen 

valinnoilla "oppilaan tietoisuutta erilaisista ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista 

kysymyksistä" ja "[o]petuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä 

oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista" (Ibid.). 

5.1.18 Normatiivisuus 

Normatiivisuusdiskurssi rakentuu yleisessä osassa kaikkialla, sillä esimerkiksi millekään sen 

välittämille käytännöille ei anneta vaihtoehtoja, eikä mitään niistä problematisoida, vaan kaikki 

käytännöt esitetään noudatettavina normeina. Esimerkiksi perusopetuksen arvoperustassa todetaan, 

että "[o]petussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti" (POPS 

2014, 15) ja vaikkapa opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisten tavoitteiden mukaan "[o]petuksen 
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ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä tarkemmin 

valtioneuvoston asetuksessa" ja "[t]avoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-

alueiden laadintaa" (Id. 19). Myös laaja-alaisessa osaamisessa toteamus "[k]ukin oppiaine rakentaa 

osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen" (Id. 20) on luettavissa 

noudatettavana normina. Vielä suorempana määräyksenä on luettavissa esimerkiksi opetuksen 

eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien lause "[j]otta voidaan turvata kaikkien 

oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan 

työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi 

monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa" (Id. 31). 

Normatiivisuusdiskurssin voikin nähdä kiinnittävän kuvataiteen kaikilta osin opetussuunnitelman 

perusteiden yleiseen osaan, sillä yleinen osa asettaa normatiivisuusdiskurssilla odotukset opetuksen 

yhdenmukaisuudelle ja niin oppiaineille velvoitteen sitoutua siihen. Edellä käsiteltyjen diskurssien 

voi nähdä rakentuvan kuvataiteen kuvauksessa yleisen osan asettamien odotusten mukaisesti. 

Kuvataiteen kuvaus (niin kuin yleinen osakin) jättää kuitenkin paljon vapauksia paikalliselle 

toteuttamiselle. Esimerkiksi oppiaineen tehtävän mukaan "[o]ppilaita ohjataan käyttämään 

monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja" (POPS 2014, 143, 

266, 426), mutta missään ei sen tarkemmin yksilöidä, mitä. Samoin tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisältöalueissa todetaan vain kategorisesti, että "opetuksen tavoitteita lähestytään omia 

kuvakulttuureja, ympäristön kuvakulttuureja ja taiteen maailmoja tutkimalla" (Id. 144, 267, 427), 

mutta opetuksen tarkemmat sisällöt ja tutkimisen menetelmät jätetään avoimiksi. Kuvataiteen 

kuvaus asettaakin yleisen osan mukaisesti normit vain oppiaineen tehtävälle sekä opetuksen, 

oppimisympäristöjen ja työtapojen, ohjauksen, eriyttämisen ja tuen, oppilaan oppimisen arvioinnin 

sekä oppilaan oppimisen tavoitteille ja vielä ylimalkaisesti opetuksessa käsiteltäville sisällöille. 

Tehtävän täyttävien ja tavoitteiden saavuttamista edistävien, tarkoituksenmukaisten, kuvauksen 

asettamia reunaehtoja noudattavien menetelmien ja opetuksen sisältöjen valinta puolestaan jätetään 

opetuksen, mielellään oppilaiden kanssa yhdessä, päätettäväksi. (Id. 143 ‒ 145, 266 ‒ 269, 426 ‒ 

429.) 
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6 YHTEENVETO 

Yhteenvedossani esitän vielä kokoavasti keskeiset tulkintani siitä, miten kuvataiteen 

opetussuunnitelman perusteet argumentoi kuvataiteen perusopetuksessa relevantiksi oppiaineeksi 

sekä pohdin tulkintojeni merkitystä. Lisäksi reflektoin lyhyesti opinnäytettäni tutkielmana. 

Pysyttäydyn luvussa 3.5 määrittelemässäni analyytikon positiossa vielä esitellessäni 

johtopäätökseni ja päätelmäni, jonka jälkeen reflektiossani siirryn subjektiivisempaan otteeseen. 

6.1 Johtopäätöksiä 

Miten kuvataiteen opetussuunnitelman perusteet argumentoi kuvataiteen perusopetuksessa 

relevantiksi oppiaineeksi? 

Luvussa 4 identifioin kuvataiteen kuvauksesta 18 diskurssia: eheys, vuorovaikutus, osallisuus, 

aktivointi, kokonaisvaltaisuus, tutkiminen, ymmärtäminen, tavoitteellisuus, kumulatiivisuus, 

tiedonala, monialaisuus, yhteys maailmaan, kriittisyys, teknologia, monilukutaito, kulttuurinen 

moninaisuus, kestävä kehitys sekä normatiivisuus. 

Luvussa 5 totesin kuvataiteen kiinnittyvän perusopetuksen arvoperustaan, oppimiskäsitykseen, 

tehtävään, valtakunnallisiin tavoitteisiin, laaja-alaiseen osaamiseen sekä monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin kaikilla kuvataiteesta erittelemilläni 18 diskurssilla, eli toisintavan noita 

diskursseja niin kuin ne POPS:n yleisessä osassa rakentuvat. 

Koska erittelemäni diskurssit ovat vahvasti interdiskursiivisia keskenään, jäsennän ne tässä vielä 

kolmeen diskurssiryhmään, jotka ovat ihmisyys, toiminta ja sivistys. Kaikkien erittelemieni 18 

diskurssin voi kuitenkin tämän kolmijäsennyksen ohi nähdä olevan ennen kaikkea arvodiskursseja, 

jotka asettavat ihanteita kuvataiteen opetukselle. 

Ihmisyysdiskurssien alle jäsensin eheys-, vuorovaikutus- ja osallisuusdiskurssin, sillä niiden näen 

ensisijaisesti tukevan oppilaan kasvua "täyteen mittaansa ihmisenä" (POPS 2014, 15). Eheyden, 
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vuorovaikutuksen ja osallisuuden välillä näen jäsennyksessäni kuitenkin selkeitä eroja. 

Eheysdiskurssilla oppilas esitetään omaa kokemusmaailmaansa jäsentävänä, itsenäistyvänä, 

tajunnallisesti ja kehollisesti kehittyvänä sekä omaa hyvinvointiaan vähitellen tunnistavana ja yhä 

itseohjautuvampana oppijana. Vuorovaikutusdiskurssi taas rakentaa oppilasta omaa suhdettaan 

toisiin ihmisiin rakentavana sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan kehittävänä ryhmän jäsenenä. 

Osallisuusdiskurssi puolestaan asettaa oppilaan luomaan aktiivista, omaehtoista suhdettaan erilaisiin 

sosiaalisen todellisuutemme ilmiöihin, kuten opintoihinsa, erilaisiin yhteisöihin, opetuksessa 

vallitseviin arvoihin ja yhteiskuntaan. 

Toimintadiskursseiksi luin aktivointi-, kokonaisvaltaisuus-, tutkimisen, tavoitteellisuus-, 

kumulatiivisuus-, tiedonala-, monialaisuus-, yhteys maailmaan- sekä normatiivisuusdiskurssin. 

Siinä, missä ihmisyysdiskurssit konstruoivat kuvaa oppilaasta, toimintadiskurssien näen jäsentävän 

opetuksen käytäntöjä. 

Aktivointidiskurssissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana, jolloin siinä opetusta rakennetaan 

oppilasta virittäväksi (motivoivaksi ja orientoivaksi) ja niin aktiiviselle toimijuudelle tilaa antavaksi 

käytännöksi. Kokonaisvaltaisuusdiskurssissa puolestaan huomioidaan oppilaan yksilöllinen ja 

ihmisyysdiskurssien mukainen, kokonaisvaltainen kasvaminen sekä ylipäänsä oppilaiden 

keskinäinen erilaisuus määrittelemällä opetusta mm. moniaistiseksi sekä erilaisia toimintamuotoja 

hyödyntäväksi kokonaisuudeksi. Tutkimisen diskurssi niinikään huomioi oppilaan aktiivista 

toimijuutta korostamalla opetuksen monenlaiseen havainnointiin, tiedon hankintaan, kokeilemiseen, 

soveltamiseen ja esittämiseen perustuvaa toimintaa. 

Tavoitteellisuusdiskurssi määrittelee niin opetusta kuin oppilastakin tavoiterationaalisiksi 

toimijoiksi, joista opetuksen tavoitteina on tiivistettynä opettaa ja kasvattaa oppilaita, ja oppilaiden 

tavoitteina on niin oppia ja kasvaa, mutta alkavan vähitellen myös asettamaan omia tavoitteitaan 

toiminnalleen. Kumulatiivisuusdiskurssi taas tukee tavoitteellisuutta, sillä siinä tiedostetaan 

konstruktivistisesti oppimisen ja kasvamisen tapahtuvan aiemman kokemuksen rajoissa ja ehdoilla, 

joten sillä jäsennetään opetusta vuosiluokkakokonaisuudesta toiseen kumuloituvana prosessina. 

Tiedonaladiskurssilla kuvataiteen opetukseen nostetaan kuvataidekasvatuksen keskeisiä tiedollisia 

ja taidollisia sisältöjä ja käytäntöjä, jotka tukevat osaltaan perustan luomista "oppilaan laajan 

yleissivistyksen muodostumiselle ja maailmankuvan avartumiselle" (POPS 2014, 19). 

Monialaisuusdiskurssilla kuvataide asetetaan aktiiviseen vuorovaikutussuhteeseen laaja-alaisen 

osaamisen ja muiden oppiaineiden kanssa osoittamalla kuvataiteen yhteyksiä laaja-alaisiin 
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osaamiskokonaisuuksiin sekä velvoittamalla oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Yhteys maailmaan 

-diskurssissa perusopetuksen nähdään olevan erottamaton osa koulun ulkopuolista maailmaa, joten 

sillä opetus asetetaan myös vuorovaikutukseen maailman kanssa ohjaamalla erilaisten koulun 

ulkopuolisten oppimisympäristöjen, tutkittavien ilmiöiden sekä yhteistyökumppanien 

hyödyntämiseen opetuksessa. 

Normatiivisuusdiskurssissa kaikille yhdenmukainen perusopetus nähdään ensisijaisena opetuksen 

järjestämistä ohjaavana arvona ja tavoitteena, joten sillä asetetaan enemmän tai vähemmän 

yksiselitteiset reunaehdot paikallisesti järjestettävän opetuksen tehtäville, tavoitteille, sisällöille ja 

käytännöille. 

Sivistysdiskursseiksi ryhmitin ymmärtämisen, kriittisyys-, teknologia-, monilukutaito-, kulttuurisen 

moninaisuuden sekä kestävän kehityksen diskurssin. Sivistysdiskurssien näen määrittelevän niin 

opetusta ohjaavia kuin oppilaille välitettäviäkin arvoja, jotka voisivat luoda perustaa "oppilaan 

laajan yleissivistyksen muodostumiselle ja maailmankuvan avartumiselle" (POPS 2014, 19). 

Ymmärtämisen diskurssissa painotetaan tiedon ja taidon merkitystä osallisuudelle, joten 

kuvataiteessa opiskellaankin tiedonalalle ominaisia käytäntöjä kehittäen oppilaan edellytyksiä 

kulttuuriselle osallisuudelle. Kriittisyysdiskurssi taas korostaa tiedon arviointia sekä käytäntöjen 

eettisyyttä, joten oppilasta pyritään kasvattamaan sekä omaa että muiden toimintaa arvioivaksi, 

vastuulliseksi toimijaksi. 

Teknologiadiskurssi esittää tieto- ja viestintäteknologioita ja verkkoympäristöjä jokapäiväisenä 

perusvälineistönämme ja -toimintaympäristöinämme sekä korostaa niiden merkitystä 

oppimisvälineinä ja -ympäristöinä ja niin oppilaan ohjaamista niiden vastuulliseen soveltamiseen. 

Monilukutaitodiskurssissa tiedostetaan merkitysvälitteisen toiminnan monimuotoisuus, joten sillä 

painotetaan monenlaisen tiedon hankkimista, soveltamista ja arvioimista eri muodoissa, kuvataiteen 

erityisalueena visuaalisuus. 

Kulttuurisen moninaisuuden diskurssilla hahmotetaan maailman, yhteiskunnan, erilaisten yhteisöjen 

ja jopa yksilöiden rakentumista monien erilaisten kulttuurien vuorovaikutuksessa, kuten kielten, 

arvojen, käytäntöjen, perinteiden, instituutioiden, uskontojen tai katsomusten, sekä korostetaan 

moninaisuuden näkyväksi tekemisen tärkeyttä edellytysten luomiseksi "aidolle vuorovaikutukselle 

ja yhteisöllisyydelle" (POPS 2014, 16). Kestävän kehityksen diskurssissa rakennetaan vielä 

ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista etiikkaa sekä painotetaan eettisen kasvatuksen 

tärkeyttä kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi. 
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Kuvataide argumentoi itsensä siis perusopetuksessa kaikin puolin relevantiksi oppiaineeksi, joka 

tukee niin perusopetuksen arvoperustan, oppimiskäsityksen, tehtävän, valtakunnallisten 

tavoitteiden, laaja-alaisen osaamisen kuin monialaisten oppimiskokonaisuuksienkin toteutumista. 

6.2 Päätelmiä 

Opinnäytteeni tehtävänä on ollut eritellä, miten kuvataide argumentoi itsensä perusopetuksen 

kannalta relevantiksi oppiaineeksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. 

Analyysini tuotti laajan kirjon erilaisia keskenään limittyviä diskursseja, joilla kuvataide vastaa 

POPS 2014:n yleisen osan asettamiin odotushorisontteihin. 

Vaikka kuvataide argumentoikin itsensä kaikin puolin relevantiksi oppiaineeksi kiinnittymällä 

POPS:n yleiseen osaan jokaisen diskurssinsa avulla, on muistettava, että oppiaineella on oltava 

muitakin perusopetuskokonaisuutta tukevia ominaisuuksia kuin taito perustella itselleen sellaisia. 

Tästä näkökulmasta päättelen ainakin kaksi ehtoa kuvataiteen relevanssille. Ensiksi kuvataiteen 

kuvauksessa rakentuvien diskurssien on oltava kuvataidekasvatukselle ominaisia. Toiseksi se, että 

kuvataide kykenee sitomaan itsensä osaksi perusopetuskokonaisuutta, ei riitä takaamaan kuvataiteen 

paikkaa muiden oppiaineiden joukossa, vaan myös perusopetuksen oppiaineista päättävien on 

nähtävä kuvataide merkityksellisenä. Ensimmäiseen ehtoon en analyytikon positiossani ota kantaa 

(sillä joutuisin niin tehdessäni joko arvottamaan tulkintojani tai etsimään vastauksia aineistoni 

ulkopuolelta), mutta toisen ehdon voi nähdä toteutuvan POPS:n yleisessä osassa, jossa 

perusopetuksen voi tulkita asettavan odotuksia nimenomaan kuvataiteen oppiaineelle, sillä mm. 

perusopetuksen arvoperustassa tunnustetaan eettisten ja esteettisten näkökulmien merkityksellisyys 

arvokasvatuksessa (POPS 2014, 16) ja vaikkapa monilukutaidon laaja-alaisessa 

osaamiskokonaisuudessa (L4) kuvallisuuden nähdään muiden tekstimuotojen ohessa auttavan 

"ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa 

identiteettiään" (Id. 22). 

Selvittämättä analyysissäni jäi, mihin yleisen osan asettamiin odotushorisontteihin kuvataide ei 

vastaa, eli millaisia yleisessä osassa rakentuvia diskursseja kuvataide jättää toisintamatta. 

Tarkoituksenikaan ei ollut selvittää tätä, mutta aihe nousi mieleeni analyysini loppupuolella 

kiinnostavana mahdollisena sisaranalyysinä. 

Tehtävänäni ei myöskään ollut ottaa kantaa tulkitsemiini kuvataiteen argumentoinnin keinoihin, 

vaan yksinkertaisesti eritellä noita keinoja analyytikon positiostani käsin. Nyt kuvataiteen 
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hyödyntämiä diskursseja eriteltyäni voisi ehkä arvioida kuvataiteesta puhumisen käytäntöjä tai 

kuvataiteen perusteluja, eli mm. sitä, ovatko erittelemäni diskurssit kuvataiteelle ominaisia. 

Kriittinen diskurssianalyysi tai muunlainen arvioon tähtäävä analyysi voisikin olla luonnollinen 

jatko opinnäytteelleni. 

Merkityksellisimmäksi opinnäytteeni ominaisuudeksi näen kuitenkin kuvataiteen ja yleisen osan 

välisen suhteen erittelemisen. Tutkimusasetelmassani oletin toisena lähtöoletuksenani, että 

kuvataiteen oppiaine on responsiivisessa suhteessa perusopetuksen yleiseen kuvaukseen. Tulin 

analyysissäni huomaamaan, että tämä suhde on perustavanlaatuinen, ja kuvataidekasvatus 

peruskoulussa määrittyy kuvataiteen oppiaineeksi ensisijaisesti perusopetuskokonaisuuden ehdoilla, 

sillä kaikki kuvataiteen kuvauksesta identifioimani diskurssit näyttävät toisintavan POPS:n yleistä 

osaa. Toki POPS:ssa on myös paljon väljyyttä, sillä niin yleinen osa kuin kuvataiteen kuvauskin 

sanelevat pääsääntöisesti vain opetuksen tehtäviä ja tavoitteita sekä ylimalkaisia reunaehtoja 

opetuksen sisällöille ja menetelmille, mutta sitä vastoin jättävät opettajille ja oppilaille paljon 

vapauksia varsinaisten opetuksen sisältöjen sekä tehtävät täyttävien ja tavoitteita tukevien 

menetelmien valintaan. 

6.3 Reflektiota 

Koen opinnäytteeni täyttäneen tutkimustehtävänsä. Opinnäytteeni tutkimuksellisena tavoitteena oli 

niiden kielellisten keinojen ymmärtäminen, joilla kuvataiteen oppiaine argumentoi itsensä 

relevantiksi oppiaineeksi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Tältä osin näen 

saavuttaneeni tavoitteeni, sillä koen lukeneeni POPS 2014:n rajaamiltani osin perusteellisesti ja 

osoittaneeni kuvataiteen ja yleisen osan välisiä yhteyksiä kattavasti. Lisäksi tavoitteinani olivat 

opetussuunnitelman perusteiden kuvataiteen skeeman jäsentäminen sekä kuvataidekasvatuksen 

jatkuvaan uudelleen argumentointiin osallistuminen. Erittelemieni diskurssien näen muodostavan 

eheän kuvataiteen skeeman POPS:ssa. Kuvataidekasvatuksen jatkuvaan perusteluun koen myös 

osallistuneeni erittelemällä, miten kuvataide perustelee itseään POPS:ssa. 

Erittelemäni diskurssit olisi voinut varmasti konstruoida joiltain osin toisinkin. Yllätyin siitä, miten 

monta diskurssia tulkitsin kuvataiteessa rakentuvan. Toki niitä oli ensin enemmänkin ja niitä olisi 

varmasti voinut yhdistellä edelleenkin, mutta yhdisteltyäni selkeimmin samoja objekteja rakentavia 

alustavia diskurssejani keskenään alkoi yhdisteleminen vaikuttaa vähitellen pakotetulta. Tulkitsin 
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tämän väkinäisyyden aineiston orientaatioiden erittelyn ja oman spekulaationi rajana, jota en 

positiossani tahtonut ylittää, joten päädyin lopulta jäsentämiini diskursseihin. 

Koen ymmärtäneeni diskurssianalyysin niin kielenkäytön teorioineen kuin 

tutkimusmenetelmänäkin. Mielestäni olen sisäistänyt "puheesta puhumisen" periaatteen (Parker 

1992, 9), jonka näen erottavan diskurssianalyysin esimerkiksi sisällönanalyysistä tai muusta 

kategorisointiin perustuvasta analyysimenetelmästä: sen sijaan, että aineistosta luokiteltaisiin 

erilaisia teemoja tai aiheita, eritellään ja kuvaillaan sitä, miten aineistossa "puhutaan" niistä asioista, 

jotka ovat käsiteltävänä. 

Konstruktivismi jäi opinnäytteessäni odottamaani pienempään rooliin. Konstruktivismi on 

vaikuttanut kyllä tiedonkäsityksenäni läpi analyysini, vaikken sitä läpi tekstini avaakaan. 

Konstruktivismiin perehtyminen on auttanut minua ensinnäkin ymmärtämään ylipäänsä tiedon 

luonnetta, mutta myös diskurssianalyysin teoreettisia lähtökohtia. Lähteehän koko 

tutkimusorientaatio oletuksesta, että kielellä on sosiaalista todellisuutta konstruoiva luonne (Jokinen 

et al. 2016b, 25 ‒ 26). 

Näen, että tutkimusasetelmani on opinnäytteen laajuuteen nähden hieman liian laaja, varsinkin kun 

diskursseja rakentui kuvataiteen kuvauksessa noin suuri määrä. Näin analyysissäni kuitenkin 

tarkoituksenmukaisimmaksi sitoa tulkintani aineistoon kattavasti lievän ylimitan uhallakin. 

Opinnäyteprosessini oli palkitseva, sillä koen saavuttaneeni myös henkilökohtaisen tavoitteeni 

hallita näin laaja tutkielma sisällöllisesti ja rakenteellisesti. Esimerkiksi konstruktivismia ja 

diskurssianalyysiä opiskellessani huomasin itselleni mielekkääksi käytännöksi valita yksi tai kaksi 

päälähdettä, jotka lukea huolella. Kirjoitusvaiheessa aluksi referoin päälähteistäni keskeiset osat, 

jonka jälkeen luen vielä "täydentäviä" lähteitä kirjoittaen niistä nousevia mahdollisia täsmennyksiä 

ja lisäyksiä sekä lisäilemällä "rinnakkaisviitteitä" jo kirjoittamiini osioihin. Aiheeseeni olin myös 

täysin imeytynyt. POPS 2014:n analysoiminen oli mielenkiintoista ja ammatillisesti valaisevaa. On 

kiinnostavaa, miten monet eri tekijät (lait ja asetukset, POPS-työryhmät, kommentit, lausunnot) 

ovat vaikuttaneet kuvataiteen kuvaukseen (ja koko POPS:iin) ja millaiseksi se on lopulta 

muotoutunut. Voisikin olla kiehtovaa joskus päästä perehtymään tyhjentävästi opetussuunnitelman 

perusteiden laadintaan kaikissa sen vaiheissa ja kaikilla sen tasoilla. 
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6.4 Lopuksi 

Opinnäytteeni ei vastaa todellisuutta. Esitän opinnäytteessäni kylläkin perustellun oman tulkintani, 

jonka näen sopivan todellisuuteen. 

En kuitenkaan vähättele tulkintaani, sillä kuten Jokinen & Juhila (2016b, 103 ‒ 104) huomauttavat: 

Diskurssianalyyttisissä tutkimuksissa todetaan toisinaan, että tutkimuksessa 

esitetty tulkinta on yksi tulkinta muiden joukossa, ei sen oikeampi. --- Ei ole 

järkevää määritellä omaa tutkimustaan näin merkityksettömäksi. Tutkijan 

tekemä tulkinta perustuu ‒ tai ainakin sen tulisi perustua ‒ huolelliseen 

aineiston analyysiin, johon ei arkielämässä useinkaan päästä tai edes pyritä. 

Niinpä tutkijan kannattaa kohtuullisessa määrin argumentoida herättämiensä 

merkityspotentiaalien puolesta. 

Tästä huolimatta olen sitä mieltä, että toinen diskurssianalyysi voisi tulkita ja jäsentää POPS 2014:n 

eri tavoin, sillä jokainen analyysi on konstruktivistisessa mielessä yksi tapa kokea tutkimuskohde. 

Tässä mielessä on kiinnostavaa jäädä odottamaan, millaisia tutkimuksia POPS 2014:ään vielä 

tehdään. 
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LIITTEET 

Liite 1. 

Kuvakooste merkityssysteemien identifioinnista 

 
Kuvataiteen kuvauksen "raaka-analyysi". Ylärivissä vuosiluokkien 1 ‒ 2 kuvaus, keskirivissä vuosiluokkien 3 ‒ 6 

kuvaus ja alarivissä vuosiluokkien 7 ‒ 9 kuvaus. 
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Esimerkki kuvataiteen kuvauksen "raaka-analyysistä". Sivun ylälaidassa opetuksen tavoitteiden taulukossa alleviivattu 

edellisen vuosiluokkakokonaisuuden tavoitteista kumuloituvia ilmauksia. Vasempaan marginaaliin on kirjattu erilaisia 

huomioita, kuten kaikkien vuosiluokkakokonaisuuksien kuvauksessa identtisesti laaditut osat. Oikeaan marginaaliin 

taas on lause lauseelta identifioitu kussakin lauseessa rakentuvia (alustavia) diskursseja (joita yhdistelemällä ja 

uudelleen nimeämällä muodostivat lopulliset tunnistamani kuvataiteen diskurssit). 
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Kuvataiteen kuvauksessa jäsentyvien alustavien diskurssien toistuvuuden taulukointi. Ylärivissä ensimmäisenä on  

ajatuskartta alustavien lukukertojeni ensimmäisistä assosiaatioista ja huomioista. Sitä seuraa kuvataiteen kuvaukseen 

tekemäni "raaka-analyysin" pohjalta tehty taulukointi, jonka sarakkeina juoksee kuvataiteen kuvauksen osat ja riveinä 

kuvauksesta tulkitsemani alustavat diskurssit. Taulukkoon kirjasin tukkimiehen kirjanpidolla alustavien diskurssieni 

toistuvuutta, jonka pohjalta arvioin muodostamieni diskurssien koherenssia sekä yhdistelin niitä ja joiltain osin nimesin 

uudelleen lopulta jäsentämikseni 18:ksi kuvataiteen  kuvauksessa rakentuvaksi diskurssiksi. 



88 

 

Liite 2. 

Kuvakooste responsiivisen kielenkäytön analyysistä 

 
Yleisen osan "raaka-analyysi". Ylärivistä lukien: perusopetuksen arvoperusta (2 sivua), oppimiskäsitys (1 sivu), 

perusopetuksen tehtävä (1 sivu), opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet (1 sivu), laaja-alainen osaaminen 

(5 sivua) sekä opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (2 sivua). 
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Esimerkki yleisen osan "raaka-analyysistä". Vasempaan marginaaliin on merkitty aineistoni rajaukset yleisestä osasta 

(monisteissani on välissä esimerkiksi yksi paikallisesti päätettäviä asioita käsittelevä luku). Oikeaan marginaaliin on 

lause lauseelta identifioitu kussakin lauseessa rakentuvia diskursseja, samalla tavoin kuin kuvataiteenkin kuvauksessa 

sillä erotuksella, että kuvataiteessa tarkastelin kaikkia kuvauksessa rakentuvia diskursseja ja yleisessä osassa keskityin 

tunnistamaan niitä diskursseja, joita jo kuvataiteen kuvauksessa identifioin. 
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Responsiivisen kielenkäytön analyysi. Ylärivissä koko kuvataiteen kuvaus ja alarivissä yleisestä osasta rajaamani osat. 

Responsiivista kielenkäyttöä analysoidessani olin jo muodostanut lopulliset kuvataiteen diskurssini, mutta monisteideni 

oikeaan marginaaliin kirjaamani alustavat diskurssit toimivat hyvinä asiasanoina (joillakin diskursseilla oli siis 

useampia asiasanoja), joiden avulla poimin aineistoesimerkkejä analyysiini. Toki muutaman läpilukukerran jälkeen 

aloin jo jossain määrin muistamaan aineistoni ulkoa, jolloin aineistoesimerkkien osoittaminen kävi loppua kohden 

kevyemmäksi (tämä sama tapahtui toki jo merkityssysteemien identifioinnissanikin). Ulkomuistista en kuitenkaan 

tehnyt mitään analyysini esittämiseen liittyvää ratkaisua, vaan läpi analyysini selasin jokaista diskurssia jäsentäessäni 

koko aineistoni läpi harkiten, millaisia aineistoesimerkkejä kunkin diskurssin osoittamiseen käytän. 






