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Tiivistelmä  
Opinnäyte käsittelee arviointityön opettamista kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. 

Arviointi on laaja opetustyöhön kuuluva alue, mutta sen opetus kuvataideasvatuksen 

koulutusohjelmassa on ollut opiskelijoiden kokemusten mukaan suppeaa. Opinnäytteen tekijän 

opintojen ajankohtana (v. 2011-19) arvioinnin opetus on sisältynyt yksinomaan 

kuvataidekasvatuksen opetusharjoittelujen rinnalla suoritettaviin ainedidaktisiin kursseihin. Tästä 

huolimatta useiden opiskelijoiden kokemus on, että arvioinnin opetus on liian vähäistä, 

epäjohdonmukaista ja sitä käsitellään liian myöhäisessä vaiheessa opintoja. Opinnäytteen  

taustalla on huoli siitä, että valmistuvat kuvataideopettajat eivät saa tarpkeeksi ammattitaitoa 

kehittävää arvioinnin opetusta ennen alalle siirtymistä.

Opinnäyte on laadullinen ainedidaktinen tutkimus, jonka tutkimusosuus muodostuu kahdesta 

alueesta: arvioinnin teoreettisesta tutkimuskirjallisuuden osiosta sekän kuvataidekasvatuksen 

opiskelijoille suunnatulla kyselytutkimuksella. Näiden kahden aineiston valossa haetaan 

vastauksia tutkimuskysymykselle: Kuinka kuvataidekasvatuksen arvioinnin opetusta voisi kehittää 

teorian ja opiskelijoiden näkökulmasta käsin? Kyselytutkimuksen tarkoitus on kartoittaa 

opiskelijoiden kokemuksia taideopetuksen kritiikkitilaisuuksista, vuorovaikutteisesta palautteen 

antamisesta sekä näkemyksiä arvioinnin opetuksen kehittämiseen. 

Kyselytutkimuksen laajemmasta kysymysmäärästä on valittu kajdeksan avokysymystä  

käsiteltäväksi opinnäytteen tutkimusosion analyysiin. Tavoitteena on koota kyselyaineistosta 

saaduista tuloksista kehitysehdotuksia arvioinnin opetukselle yhdessä arvioinnin teoriakatsauksen 

kanssa. Opinnäytteen hypoteesini on, että taidekasvatuksen opiskelijoiden näkökulmasta 

arviointia opetetaan liian vähän kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa, ja että opiskelijat 

haluavat lisää opetusta arvioinnista.

Opinnäytteen tutkimusosion tulokset osoittavat, että kuvataidekasvatuksen opiskelijat kaipaavat 

lisää opetusta arvioinnin teoriasta ja käytännöstä jo olemassa olevan opetusharjoitteluihin liitetyn 

opetuksen lisäksi. Opiskelijat kokevat yleisesti toisen kuvasta puhumisen hankalaksi ja 

ympäripyöreäksi ilman sitä tukevaa teoriaa ja sanastoa. Kritiikkitilaisuuksia koskevien tulosten 

mukaan kritiikkien rakenteellisissa ja vuorovaikutteisissa puolissa on parannettavaa. Opiskelijoilla 

on jo jonkin verran ymmärrystä arviointityöstä ja heitä kiinnostaa oppia lisää. Heillä on jo 

valmiuksia hyvän arvioinnin suorittamiselle, jos olosuhteet ovat aikataulullisesti ja rakenteellisesti 

toimivat.

Aineiston analyysin pohjalta opinnäytteessä ehdotetaan arvioinnin opetuksen määrän lisäämistä 

jo olemassa oleville kursseille, sekä arviointia, taidekritiikkiä ja palautteen antoa käsittelevän 

itsenäisen kurssikokonaisuuden lisäämistä koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.
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Abstract
     This master's thesis addresses the teaching of assessment in the Programme of art education. 

Assessment literacy is a major didactic area in teachers’ work, yet the amount of its teaching in art 

education program has been little during my student years, from 2011 to 2019. So far, the teaching 

of assessment has been part of subject didactics studies which are linked to teaching practice. 

Despite this, according to the experience of several students, the amount of assessment teaching is 

insufficient and it has been taught too late in studies. The concern behind this thesis is that within 

this framework, graduating teachers will not get enough experience of assessment literacy which 

would support the development of their professional skills before entering a career. 

  The thesis is a qualitative didactic study, focusing on two areas: the theoretical part of the 

assessment in literature and a student survey for art education students. In the light of these two 

areas, the following research question were explored: How can the teaching of assessment in art 

education be developed from the perspective of assessment theory and experiences of art 

education students? The purpose of a student questionnaire was to examine students’ experience 

of critique in art courses, providing interactive feedback and gather their views of the development 

of assessment literacy.

 Eight questions from the broader survey were chosen to be analyzed in the research section. The 

aim of the research was to compile development suggestion for the assessment teaching from the 

survey data, together with the theory review. The hypothesis is that the amount of teaching of 

assessment is insufficient from the art education students’ point of view, and that students want to 

learn more of assessment literacy. 

The results of the research suggests that art education students need and want more teaching on 

assessment theory and practice, in addition to already existing teaching of assessment linked to 

teaching practice. In general, students find talking about one’s artwork without supporting theory 

and vocabulary to be difficult and vague. According to the results, there is also room for 

improvement in the structural and interactive aspects of art course critiques. However; the 

students already seem to have some understanding of assessment literacy and they are interested 

in learning more of it; though they already have a capacity to carry out a good assessment, if the 

conditions are well scheduled and structurally working.

  The thesis suggest that the amount of assessment as learning content of the existing courses 

should be increased. In addition, providing a new course that handles assessment, art criticism and 

giving feedback is considered to be a good development. 
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1 Johdanto

Aalto-yliopiston Taiteiden   ja   suunnittelun korkeakoulusta   valmistuu   visuaa-
lisen   alan   ammattilaisia.  Erityisesti kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmasta 
valmistuvien kuvataidekasvattajien  kuuluisi pedagogiikan ammattilaisena 
osata   arvioida visuaalisen kulttuurin tuotantoa  sekä   kyetä antamaan 
johdonmukaista arviointia  muiden  töistä, ensisijaisesti oppilastöistä. 

Huolimatta alati kasvasta arviointityön merkitykseen kohdistuvasta 
huomiosta osana opettajankoulutusta, kuvataidekasvatuksen koulutus-
ohjelman   opetussuunnitelmassa  arvioinnin ja arviointityön opettaminen on 
ollut jo pitkään suppea alue ainedidaktisissa opinnoissa. Opetus on myös 
painottunut opintojen loppupuolelle maisterin tutkintoon ja kantani on, 
että tämä ajankohta on opintojen ja ammattitaidon kehityksen kannalta 
liian myöhäinen.  

Opiskelijan arviointiosaaminen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa 
muodostuu - opetussuunnitelman puitteissa - kolmen eri väylän kautta: 
teorian, käytännön ja opiskelijan oman osallistumisen avulla. Arvioinnin 
teoreettinen opetus tulee ainedidaktisilla kursseilla, arvioinnin käytännön 
harjoittelu opetusharjoittelujen yhteydessä sekä omat kokemukset arviointi-
tilanteista taidekursseilta, erityisesti kurssien kritiikkitilaisuuksista. 

Kasvatustieteen professori Päivi Atjonen esittää väittämän, että vaikka 
opettaja olisikin lukenut huolellisesti Opetushallituksen arviointiohjeet ja 
noudattaisi niitä  tunnollisesti, hänen ymmärryksensä arvioinnin koko-
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naismerkityksestä koululaisten kasvun suuntaamisessa saattaa jäädä kapeaksi 
(2010, 87). Jos tutkijoiden mukaan työelämässä olevien opettajien arvioin-
tiosaaminen saattaa olla kapeaa vain opetussuunnitelmaan nojaten, niin olisi 
hyvä pohtia, miten kuvataideopettajaksi opiskelevan arviointiosaamiselle 
voisi antaa tukevan pohjan jo opiskeluvaiheessa - väitän, että tähän tarvitaan 
muutakin kuin opetussuunnitelmaan perehtyminen ja muutama käytännön 
kokemus kuvataiteen opetusharjoitteluista. 

Tämä opinnäyte on laadullinen ainedidaktinen tutkimus, joka   käsittelee  
arvioinnin opettamista kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa.1 
Opinnäytteen taustalla vaikuttaa kiinnostukseni opiskelijoiden kokemukseen 
arvioinnin opetuksen laadusta ja tutkielman keskipisteenä on pyrkimys 
kehittää arvioinnin opetusta kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. 
Opinnäyte muodostuu puoliksi empiirisestä tutkimuksesta ja puoliksi teo-
reettisesta kirjallisuusosiosta. Näiden osioiden pohjalta pyrin kartoittamaan 
vastausta tutkimuskysymykseen:

Kuinka kuvataidekasvatuksen arvioinnin opetusta voisi kehittää teori-
an ja opiskelijoiden näkökulmasta käsin?

Kokosin tutkimusaineiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoille suunnatulla 
kyselylomakkeella, jolla kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia arvioinnin 
opetuksesta. Tähän sisältyvät myös opiskelijoiden kehitysehdotukset arvioin-
nin opetukselle. Kirjallisuusosiossa tarkastelen kuvataideopetuksen 
arvioinnin kysymyksiä tutkimuskirjallisuuden valossa. Näin  pyrin 
jäsentämään mahdollisimman kattavasti kokonaisuuden asioista, joita 
minusta tulevana opettajana olisi hyvä tietää arvioinnista ennen alalle 
valmistumista. Tutkimuskirjallisuus muodostuu yleisesti arviointityötä 
käsittelevästä ja kuvataidekasvatuksen alan kirjallisuudesta.

1    Tässä työssä viittaan arvioinnilla ja arviointityöllä taiteen laadulliseen arviointiin yksinomaan 
kuvataideopetuksen kentällä.
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Opinnäytteen intentio ja painopiste ovat muuttuneet työprosessin kuluessa ja 
tutkimustehtävän tarkentuessa, joten pyrin kuljettamaan ja kuvaamaan työn 
kehityksen kulkua ja omaa ääntäni mukana tutkimusta mahdollisimman 
autenttisesti. 

Aiheeni   kohdistaa   väistämättä   kritiikkiä   Aalto-yliopiston   Taiteen   laitoksen 
opetusta   kohtaan. Tarkoituksenani   on   kuitenkin   herätellä   positiivis-henkistä   
keskustelua taidekasvatuksen   opetussuunnitelman   rakenteiden   kyseenalais-
tamiselle,  kehittämiselle ja uudistamiselle.  Korostan, että olen valmistuva 
opiskelija, jolla on hyvin vähän omakohtaista käytännön kokemusta opetus- 
ja arviointityöstä. Ääneni tutkimuksen kirjoittajana on myös sen mukaista.  
Toivon tämän opinnäytteen   toimivan  herättelevänä ja  innoittavana kes-
kustelunavauksena   lähteä   uudistamaan   arvioinnin  opetuksen   asemaa ku-
vataidekasvatuksen   opinnoissa. 
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2 Miksi tämä on tärkeää?

Tässä luvussa alustan ja avaan tarkemmin opinnäytteeni taustalla ollutta 
ajatusprosessia, joka on johtanut aiheeseen ja ennen pitkää tutkimusk-
ysymyksen muodostumiseen. Kiinnostukseni arviointityön opetuksen 
tutkimiseen kumpusi aluksi tyytymättömyydestäni taidekurssien kritiikki-
tilaisuuksiin. Kritiikit ovat taidekurssien koko ryhmän yhteisiä tilaisuuksia, 
jolloin yhdessä opettajan johdolla käydään läpi opiskelijoiden taiteellisia 
teoksia, joko keskeneräisiä tai valmiita, yksilöllisiä tuotoksia tai ryhmätöitä. 
Kritiikkitilaisuuksissa kuullaan sekä opettajan että opiskelijoiden palautetta 
teoksista, yleensä keskustelevan vuoropuhelun hengessä. Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean (TSAK) hyväksymässä 
kritiikkiohjeessa selvennetään, että kritiikkitilaisuus tarkoittaa korkeakou-
luopiskelijoiden taide- ja suunnitteluprojektien ja niihin liittyvien prosessien 
suullista arviointitilaisuutta (Aalto ARTS, TSAK 2015).

Opintojen aikana olen ollut  usein tyytymätön kritiikkitilaisuuksien 
huonoon aikatauluttamiseen, osallistujien eriarvoiseen kohteluun ja ak-
tiivisuuteen, sekä palautteen merkityksettömyyden tuntuun - enkä suinkaan 
ole ollut ainoa. Olen kuullut aika ajoin kanssaopiskelijoiden pohtivan, miksi 
arviointityö on tärkeätä ja ketä se oikeastaan palvelee? Tällaiset kysymykset 
ja kokemukset arvioinnin ja kritiikin merkitsettömyydestä voivat kummuta 
opiskelijoiden muistoista omilta kouluajoilta, jolloin arviointi on ollut 
luonteeltaan toisenlaista. Syitä taustalla on lukemattomia mutta oma 
käsitykseni nykytilanteesta on se, että opiskelijat tietävät kurssien kritiikkit-
ilaisuuksien tärkeyden, mutta syystä tai toisesta eivät koe niiden palvelevan 
heidän ammatillista kehitystään.
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Minua alkoi kiinnostaa, miksi kritiikit tuntuvat merkityksettömiltä ja min-
kä pitäisi muuttua. Vai pitäisikö muutoksen lähteä opiskelijoiden suhtautu-
misesta kritiikkiin ja arviointiin? Aiheeseen paneutumisen myötä huomasin, 
että tyytymättömyyteni kulminoitui opintojen käytännön kautta kritiik-
kitilaisuuksiin, vaikka tämä tyytymättömyys sukelsi pintaa syvemmälle: 
kokemukseen siitä, ettei arvioinnin opetukseen kiinnitetä tarpeeksi 
huomiota kuvataidekasvatuksen opetuksessa. Kyseessä ei kuitenkaan ollut 
pelkkää ärsytystä, vaan uteliaisuutta tarttua aiheeseen ja lähteä tutkimaan 
sitä eteenpäin.  Koin   arvioinnin huomattavan   tärkeänä   osana   kuvataide-
opettajan   työtä  ja pedagogista pätevyyttä.  Siksi   olin yllättynyt,   että  oman 
kokemukseni ja aikaisemman käsitykseni mukaan koulutusohjelman    
puitteissa   valmistuvat   opettajat   siirtyvät   uuteen työympäristöön  mukanansa   
vain   muutama   kokemus   vaihtelevista  kritiikki- ja arviointitilanteista.  

Olen toisinaan huomannut, että aika ajoin yleisessä vallitsevassa ilmapiirissä 
ajatellaan, että kyllä tämänkin asian oppii sitten parhaiten käytännön työssä. 
Minusta ei riitä, että siirryn opetusalalle takki tyhjänä odottaen, että käytännön 
työ opettaisi kaiken tarvitsemani arvioinnista. Tähän liittyen siteeraan jo 
valmistunutta kuvataidekasvatuksen opiskelijaa: Laura Juupaluoma käsittelee 
arviointityötä ja hiljaista tietoa maisterin opinnäytteessään Arvioinnin 
haasteet valmistuvan kuvataideopettajan näkökulmasta (2015) ja kirjoittaa 
alkupohdintojaan seuraavasti: 

Kuinka käy oppilaiden, joiden “kustannuksella” uransa alkuvai-
heilla oleva opettaja selviytyy ja löytää, esimerkiksi arviointitilan-
teissa? Kuinka selviytyä ja löytää mahdollisimman eettisesti?
 (Juupaluoma 2015, 15.)

 Juupaluoman opinnäytteen painopiste on opettajan työssä ja kokemuksessa 
periytyvässä alan hiljaisessa tiedossa2, joka on myös kytköksissä arviointityön 
osaamiseen. Hän viittaa löytämisellä ja selviytymisellä tässä yhteydessä  
opettajan ensimmäisiin työvuosiin opetusalalla. Opinnäytteidemme eri 

2    Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan ajan, kokemuksen ja konkreettisen työn myötä kasautuvaa 
yksilön syvää tietopohjaa. Kirjoittamaton tieto periytyy eteenpäin usein mestari-oppipoika suhteen 
tavalla. Hiljaisen tiedon käsitteen määrittelemiseen ei ole yksiselitteisiä vastauksia (Toom 2008, 33).  
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näkökulmasta huolimatta Juupaluoma jakaa kanssani saman huolen arvi-
ointityön opetukseen ilmaisemalla epävarmuutensa ammattitaidostansa, 
kun valmistuminen häämötti. Se, että arviointityötä on käsitelty aiemminkin 
opinnäytteissä opiskelijoiden näkökulmasta osoittaa minulle, että aiheen 
kanssa on yhä kehitettävää.

2.1 Arvioinnin opetus  kuvataidekasvatuksen  
      koulutusohjelmassa

Arvioinnin opetuksen tila kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa on  tämän 
opinnäytteen kirjoittamisen ajankohtana  uudistusten myötä toisenlainen 
kuin minun opiskeluni ajanjaksona vuosina 2011-2019. Opintojeni aikana 
arviointityö tuli osaksi opetuksen sisältöä vasta opintojen maisterivaiheessa 
viimeisen opetusharjoittelun ainedidaktisten opintojen yhteydessä3. 
Käytännössä teimme arviointiraportin opetusharjoittelun rinnalla.  
Arviointiraporttiin kuului avata yhden ryhmän opetuskokonaisuuden tehtävä 
ja kuvata oppilastöiden arviointia, nojautuen opetussuunnitelman antamiin 
arviointikriteereihin. Puolessa välissä harjoittelujaksoa meille pidettiin yksi 
luento arvioinnista ja arviointityöstä kouluissa, sekä tarjottiin kattava lista 
lähdekirjallisuutta. Muuten olimme omillamme arviointiraportin kanssa. 
Myöhemmin keväällä arviointitöiden palautuksen ja esittelyn yhteydessä 
opiskelijoiden antama palaute välitti hypoteesini läpi: opiskelijaryhmä oli 
yksimielisesti sitä sitä mieltä, että tehtävä oli hyvin haastava niin vähäisen 
pohjatiedon, kokemuksen ja käytännön metodien puuttumisen takia. Ar-
viointiraportti koettiin silti opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi tehtäväksi 
vaikka se jäi ajallisesti heikkojen olosuhteiden alle. Opiskelijoiden mielestä 
arvioinnin aihepiiriin ei  ollut tarpeeksi kontaktiopetusta.

3    AI-E1016 Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen, Opintojakso toteutetaan Aal-
to-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Helsingin yliopiston aineenopettajan pedagogisten 
opintojen edellisissä tutkintovaatimuksissa (2016-2017) Syventävään harjoitteluun kytkeytyvä kurssi 
oli Kuvataideopetuksen didaktiikka V ja sen pääsisältönä oli arviointi. Lukuvuodesta 2017-2018 
lähtien arviointi on kuulunut yhtenä sisältönä kandidaattivaiheen didaktiseen kurssiin Opetuksen 
suunnittelu, toteutus ja arviointi.
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Atjonen tarkastelee artikkelissaan (2017) Arviointiosaamisen kehittäminen 
yleissivistävän koulun opettajien koulutuksessa - opetussuunnitelmatarkas-
telun virittämiä näkemyksiä (Britschgi & Rautopuro 2017, 131-165) mitä 
oppimisen arvioinnista opetetaan tuleville opettajille suomalaisten opetta-
jankoulutusyksiköiden kirjoitettujen opetussuunnitelmien mukaan. Hänen 
artikkelinsa saa pohjaa vuonna 2015 järjestetyssä Forum Criteriorum -semi-
naarissa pidetystä esityksestä “Arviointi opettajankoulutuksessa opetus-
suunnitelmien kertomana”. Atjonen keräsi aineistonsa ensisijaisesti yli-
opistojen julkisilta verkkosivuilta, kuten WebOodi, joissa kurssitarjonta on 
löydettävissä. Hän etsi yliopistojen kursseja, joiden nimi viittasi suoraan ar-
viointityön opettamiseen. Näitä olivat esimerkiksi “opetuksen ja oppimisen 
arviointi ja etiikka (HY)”, “Oppimisen arviointi ja tuki (ISY)”, “Oppimisen 
ohjaaminen ja arviointi (JY)”,”Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja 
arviointi (OY)” ja “Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet (TY)”. 
(2017, 134). Osa edellä mainituista kursseista kuului laajempiin didaktisiin 
opintojaksoihin, ja arvioinnin sisältö saattaa tulla vain osana isompaa aihe-
kokonaisuutta. 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa ei ole vastaavia itsenäisiä, ope-
tusharjoittelusta irrallisia kursseja, jotka käsittelevät arviointia. Atjonen 
teki raportissaan huomion siitä, että opetusharjoitteluihin sisäänkirjoitettu 
arviointityön opettaminen voi olla suhteellisen epätasapainossa: riippuen 
harjoittelupaikasta, osa opiskelijoista saattaa teoriassa suorittaa opetushar-
joittelut tekemättä tavoitteellista arviointia, kun taas osa saa siihen paljon 
harjoitusta (Atjonen 2017, 136). Kokemukseni pohjalta olen samaa mieltä 
tämän väittämän kanssa. Oma kantani on, että arvioinnin opetus jää liian 
pienelle huomiolle niin kauan kuin se on kytketty opetusharjoitteluun tai 
opetusharjoittelun rinnalla suortitettaviin didaktisiin kursseihin - vaikka 
arviointityön käytäntöä oppii mainiosti opetusharjoittelujen käytännön 
työssä. Atjosen selvityksessä arviointia sisältävistä opettajankoulutuksen 
kursseista ilmeni kahta eri osaamistavoitetta arviointiosaamiselle: pyrittiin 
tarjoamaan teoreettista tietoa arvioinnista tai varmistamaan opiskelijan to-
siasiallinen arviointikyky. (2017, 134-136.) Jo olemassa olevan käytännön 
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lisäksi minua kiinnostaa, miksi kuvataidekasvatuksen arvioinnin teoreettinen 
opetus on jäänyt niin vähäiseksi. Oma näkemykseni on, että opintojen 
aikana muodostuvan arviointiosaamisen kehittyminen edellyttää käytännön 
kokemuksen lisäksi myös perustan arvioinnin teoriasta.

Taidekurssien kritiikkien rooli arviointityön oppimisessa kuvataidekas-
vatuksen koulutusohjelmassa on merkittävässä asemassa, koska niissä 
opiskelijat kohtaavat  useimmiten konkreettisen arviointityön toisten töitä 
analysoimalla ja niistä puhumalla. TSAK:n kritiikkiohjeessa on eriteltynä 
kritiikkitilaisuuden oppimistavoitteita ja niistä opinnäytteeni kannalta 
tärkeimmät ovat: “ Tukea ryhmän oppimista ja moniarvoista taiteellista 
keskustelua sekä kehittää opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta” ja 
“Oppia ammattialan arviointidialogia”.   (Aalto ARTS, TSAK, 2015.) Am-
matillisen asiantuntijuuden ja ammattialan arviointidialogin takia minusta 
olisi tärkeätä, että opiskelijat saisivat ja ottaisivat kritiikkitilaisuuksista kaiken 
opin irti oman ammattitason kasvattamiseksi.

2.2 Oma opetus- ja arviointikäsitykseni

Oma taidekasvatuskäsitykseni heijastuu luonnollisesti tähän opinnäytteeseen, 
joten avaan vielä omaa suhdettani ja kiinnostustani kouluympäristössä 
tapahtuvaan taidekasvatukseen ja sen piirissä tapahtuvaan arviointityöhön. Oman 
taidekasvatuskäsitykseni sanallistaminen on ollut aina aika haastavaa itselleni;  
se muodostuu enemmän ajatuksista ja ajatusten vaihdosta kuin käytännön 
tuomasta kokemuksesta. Minulle taidekasvattajan työ on ensisijaisesti toisessa 
piilevän potentiaalin löytämisen auttamista. Se tarkoittaa ohjausta, kannustamista, 
kyseenalaistamista ja haastamista ottamaan seuraava askel eteenpäin, ajattelemaan 
eri näkökulmista ja ottamaan riskejä. On tärkeätä opettaa ottamaan ilo ja vastuu 
omasta tuotoksesta ja opetella perustelemaan tekonsa ja valintansa. Mokaaminen 
on täysin OK ja on tärkeätä antaa tilaa mokaamiselle turvallisessa ilmapiirissä 
sekä tarjota puitteet uteliaisuuden tuottamille oudoimmillekin ideoille. Ajatus 
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“auttaa löytämään” pohjautuu luultavasti omaan elämänfilosofiaani, jossa ajattelen 
ihmisen itse olevan ensisijaisesti elämänsä muutosten ja kehityksen aikaansaaja - ja 
toiset ihmiset ovat tietojen ja taitojen kanssa matkan varrella avustavina oppaina.

Opetuksen ja oppimisen kuuluu olla kivaa, siis kepeästi nautittavaa, mutta 
siihen on suhtauduttava vakavasti. Vakavasti tai tosissaan otettavuus näkyy 
suhtautumisessani vaikka juuri arviointityöhön, ja se on peräisin jo omalta 
kouluajaltani. Kävin kuvataidepainotteisen lukion jossa työprosessin aikainen 
arviointi oli laadukasta, mutta ongelmakohtiakin oli. Sain aina oletetusti 
kurssiarvosanaksi numeron 10, ilman teosten kriittisempää tutkailua koska 
olin taitava. Sain aina vain kehuja ja se alkoi muodostamaan mielikuvaa, 
etteivät opettajat kokeneet tarvetta auttaa minua kehittymään taidoissani. 
Yhden ainoan kerran kun pyysin kritiikkiä, opettaja viimein mainitsi 
maneerimaisuuteni kuvan tekemisen tavoissa, ja se oli raskas kokemus. 
Myöhemmin ärsyynnyin itse siitä asiasta, miksi en ollut aiemmin saanut 
kriittistä tai rakentavaa palautetta vaikka se on välttämättömyys taitojen 
kehittymiselle ja kasvuna yksilönä. 

Jatkossa otin saamani palautteen vakavasti ja arvostin kritiikkiä joka kerta. 
Olen taidekasvatuksen opintojen aikana kuullut kanssaopiskelijoilta 
ja koulutuksen ulkopuolisilta ystäviltä myönteistä palautetta arviointi-
taidoistani, ja olen tietoisesti yrittänyt kehittyä niissä. Arvioinnissa ei ole 
kyse ainoastaan toisen tuotoksen arvottaminen: siihen kuuluu syvä, vuoro-
vaikutukseen ja ennen kaikkea toisen kohtaamiseen ja kunnioittamiseen 
kuuluva puoli. Pidän palautteen saamista ja antamista toista henkilöä kun-
nioittavina tekoina, eikä niitä sen takia kuulu pitää itsestäänselvyyksinä. 

Palautteen, kritiikin ja arvioinnin antaminen on vuorovaikutteista oppimista. 
Parhaimmillaan molemmat osapuolet oppivat jotakin: opettajan roolissa 
palautetta antaessani mietin tarkkaan miten asetan sanani, miten reagoin 
toisen vastaukseen ja miten ylläpidän kunnioittavaa ja luotettavaa tapaa 
lähestyä toisen tuotosta ja puhua toisen tuotoksesta. Lopuksi reflektoin 
itsekseni miten kohtaaminen sujui: olinko kannustava, pelottava, ärsyttävä? 
Oliko palautteesta hyötyä, jaarittelinko turhanpäiväisiä maneerisia koris-
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telauseita? Sanoilla on helposti suurempi merkitys toiselle kuin itse ajattelisi 
ja siksi haluan ymmärtää paremmin arviointityötä ja kehittää sitä vuorovai-
kutustaitojen rinnalla.

Kannatan kokonaisvaltaista eli holistista opetusta. Kokonaisvaltainen 
opetus pitää teoriaa ja käytäntöä oppimiskokemuksen näkökulmasta  sa-
manarvoisessa asemassa. Marjo Räsänen kirjoittaa kokonaisvaltaiseen taide-
opetukseen liittyen, että parhaimmillaan taide- ja taitoaineet vaikuttavat 
syvällisesti erilaisiin elämäntaitoihin. Käden taitojen lisäksi ne edistävät 
käsitteellistä ajattelua yhteiskunnan kannalta ja välittävät kulttuurista tietoa. 
(Räsänen 2010, 3.) Minua kiinnostaa juuri kuvataiteen ja kuvataidetuntien 
arvioinnin moninainen yhteys muihin arkielämän taitoihin ja tietoihin. 
Vaikka kuvataide ei olisi merkittävimmässä roolissa jonkun yksilön elämässä, 
uskon sen tarjoavan pitkäaikaisesti hyviä teorian ja käytännön yhdistäviä 
ongelmanratkaisutaitoja, sekä rikastuttavan monipuolisempia ajattelun 
prosesseja.
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3 Tavoitteiden määrittäminen 

Tässä luvussa avaan perusteellisemmin opinnäytteen aiheelle ja rajaukselle 
tärkeitä tekijöitä, tutkimuskysymyksen, tutkimusmenetelmän, aineiston 
tarkoituksen ja tutkimuksen tavoitteet sekä esittelen käyttämäni opin-
näytteelle tärkeimmät lähteet ja auktoriteetit. 

Opinnäyte on laadullinen ainedidaktinen tutkimus. Laadullisessa tut-
kimuksessa on kyse jonkin ilmiön laadun tutkimisesta, ymmärtämisestä, 
selittämisestä, tulkinnasta ja soveltamisesta. Tutkittavat ilmiöt ovat usein 
luonteeltaan reflektiivisiä ja dialektisia eli ne liittyvät sosiaalisiin, psyykkisiin 
ja kulttuurisiin yhteyksiin. (Anttila 2006, 276.) Valittua ilmiötä eli aineistoa 
pyritään kuvailemaan mahdollisimman seikkaperäisesti ja tavoitteena 
on kehittää todellisuutta vastaavasta aineistosta uutta teoriaa (Anttila 
2006, 280). Käytän tämän tutkimuksen aineiston analyysissä laadullisen 
tutkimuksen mukaista sisällönanalyysiä. 

 Didaktiikka on yksi kasvatustieteen alue, joka tarkoittaa opetusoppia. 
Didaktiikka tutkimusalueena käsittää sekä opetuksen sisällöt, että 
menetelmät, toisin sanoen didaktiikka on yhtä kuin opetuksen käytännöt 
ja teoriat (Uusikylä & Atjonen 2005, 26-27). Räsänen kirjoittaa, että 
taidekasvatuksen tutkimuksen viitekehykseen kuuluvat taidemaailma sekä 
kasvatustiede (Räsänen 2012, 4.) Tarkemmin sanoen taidekasvatus on 
taidemaailman ja kasvatustieteiden risteyksessä ja niiden yhteisestä dialogista 
syntyy itsenäinen kuvataidekasvatuksen tiedonala4. Taidemaailman ja kasva-

4    Tässä on kuitenkin otettava huomioon, että Räsänen edustaa kirjoituksissaan didaktista tutki-
musotetta ja taidekasvatuksen tutkimus voi olla myös jotain muuta. Se voi esimerkiksi kiinnittyä 
pelkästään kulttuurintutkimuksen viitekehykseen eikä lainkaan kasvatustieteeseen.
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tustieteen vuorovaikutus ilmenee prosesseina, jotka käsittelevät tuottamisen 
ja tulkinnan taitoja, ja toisinaan oppimisen ja opettamisen taitoja. Aine-
didaktiset tutkimukset sijoittuvat näille molemmille alueille. Kuvataidekas-
vatuksen ainedidaktiset tutkimukset voi olla selkeitä opetuskokeiluja ja/tai 
teoreettisia tutkimuksia kuvataidekasvatuksesta. (Räsänen 2012, 16.) Tämä 
ainedidaktinen tutkimus keskittyy kuvataidekasvatuksen teorian kautta 
arviointityön käytännön merkityksen tutkimiseen.  

3.1 Kysymyksiä ja tavoitteita 

Tutkielman keskiössä on arviointityön opetuksen merkitys osana kuvataide-
opettajan ammattitaitoa, opiskelijoiden kokemusten ja kokoamani taus-
tateorian näkökulmista käsin. Tutkimuskysymykseni on:

Kuinka kuvataidekasvatuksen arvioinnin opetusta voisi kehittää teori-
an ja opiskelijoiden näkökulmasta käsin?

Kysymys muotoutui vähitellen tutkimuksen edetessä ja kiteytyi vasta 
keräämäni kyselyaineiston käsittelyn aikana. Kiinnostukseni oli alusta asti 
opiskelijoiden näkökulmassa ja siksi suunnittelin kyselyaineiston, jonka 
kohderyhmäksi valitsin vain taidekasvatuksen opiskelijat. Tarkoitukseni on 
hankkia kyselyaineiston avulla tietoa opiskelijoiden kokemuksista arvioinnin 
opetuksesta kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Arvioinnin opetus 
on ollut kiinteänä osana kuvataidekasvatuksen opintoja monipuolisesti 
teorian ja käytännön muodossa, mutta siitä huolimatta opiskelijoiden seassa 
vallitseva ilmapiiri antoi ymmärtää, että opetus oli liian vähäistä tai puut-
teellista. Halusin lähteä selvittämään tarkemmin opiskelijoiden kokemuksia 
asiasta, sillä oletan, että osa arvioinnin opetuksesta ei  läpäise opiskelijan 
oppimisprosessia tietoisella tasolla. Tällä tarkoitan sitä, että opiskelijat eivät 
ajattele arvioinnin opetusta välttämättä ensisijaisena opetettavana asiana 
oppitunneilla, vaan toissijaisena, epävirallisena periytyvänä tietona. 



19

Arvioinnin teorian kartoitus on toinen opinnäytteen iso tutkimustehtävä. 
Koin tärkeäksi sen, että paneuduin huolella arviointia käsittelevään kirjal-
lisuuteen ja kirjoitin siitä kokonaan oman teoriaosion; teoreettinen tausta 
tukee kyselyaineiston tuloksien tulkintaa ja lopulta arvioinnin opetuksen 
kehitysehdotuksien tekemistä. Lisäksi toissijaisena pyrkimyksenäni oli 
koota ne asiat, joita pidän itse keskeisinä sisältöinä opiskelijoiden arviointi-
osaamisen kannalta. 

Opinnäytteen tavoitteena on saada mahdollisimman monipuolisesti 
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opetuskäytäntöä auttavia tutki-
mustuloksia. Tuotettu tieto muodostuu kyselyn aineistosta ja teoreettisesta 
kirjallisuusosiosta. Niiden yhdistämisestä tuotettu tieto pyrkii olemaan 
valaiseva selvitys siitä, miten tiettynä ajanjaksona opiskelleet opiskelijat ovat 
kokeneet arvioinnin opetuksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. 
Tämän  tiedon varassa lähden muodostamaan kehitys- ja muutosehdotuksia 
arvioinnin opetuksen käytäntöön. Lähtökohtaisesti kantani on, että arviointi-
työlle tulisi antaa enemmän huomiota opetuksessa a) lisäämällä sen 
painoarvoa jo olemassa olevilla kursseilla ja/tai b) laatimalla kokonaan uusi, 
ainoastaan arviointityötä käsittelevä kurssikokonaisuus.

3.2 Tutkimuksen rajaaminen

Opinnäyte käsittelee arviontityötä kolmesta suuresta, toisiinsa kytköksissä 
olevista alueesta käsin: taidemaailmasta, taidealan korkeakoulutuksesta ja yleis-
sivistävän koulutuksen opetussuunnitelmasta (POPS 2014). Taidemaailmalla 
viitataan taiteen kenttään, mikä on yhteydessä eri aikana vallitseviin taidekäsi-
tyksiin. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on linjattu taidekäsitys 
ja oppimiskäsitys, jotka yhdessä antavat suuntaa taidekasvatuskäsitykselle. 
Tätä kautta määräytyy, millaista koulujen taideopetus osittain on: POPS 
2014:n taidekäsitys luonnollisesti antaa jonkinlaisen yhtenäisen perustan 
kuvataide-oppiaineelle, vaikka yksilöllisten opettajien taidekäsitykset 
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saattavat vaihdella suuresti. Taidemaailman omat traditionaaliset diskurssit5 
määrittävät sen, millainen sanasto, tapa tulkita ja puhua taiteesta periytyy 
ammatilliseen- ja korkeakoulun taideopetukseen sekä koulujen kuvataiteen 
oppiaineeseen. Kritiikin käsite ja taidealan korkeakoulutuksen kritiikki-
tilaisuus ovat opinnäytteen kannalta olennainen esimerkki siitä, miten 
taidemaailma kietoutuu taidealan korkeakoulutuksen opetuksen käytäntöön 
ja käytettyyn diskurssiin.

Taidemaailman diskurssit linkittyvät koulujen kuvataideopetukseen oiko-
polkujen kautta; suurin vaikutus on koulun kuvataideopettajan oppimis-
käsityksellä ja henkilökohtaisella suhteella taidemaailmaan, toisinaan vai-
kuttajana voi olla myös koko koulun ilmapiirissä vallitseva suhtautuminen 
taiteeseen ja taideaineiden opetukseen. Taidekritiikki voidaan mieltää myös 
yhdeksi kuvataideopetuksen sisältöalueeksi, sillä oppilaan kyky soveltaa 
taidemaailmasta periytyviä kriitikon käyttämiä tutkimisen tapoja on osa 
kuvataidetunneilla opetettavaa visuaalista monilukutaitoa (Räsänen 2008, 
231). 

Toinen suuri opinnäytettä koskettava alue on taidealan korkeakoulutus, 
siihen kuuluvat traditiot ja opetuksen käytännöt. Huomioni on erityisesti 
taidekurssien kritiikkitilaisuuksissa, opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna. 
Kurssien kritiikkitilaisuudet ovat selkein käytännön esimerkki opiskelijoiden 
arviointityön oppimisesta teosten äärellä, mutta yhtä lailla muut kuvatai-
dekasvatuksen kurssit sisältävät arviointia alan diskurssista käsin. 

Kolmantena suurena alueena käsittelen arviointia yleissivistävän koulutuksen 
opetussuunnitelman näkökulmasta. Opetussuunnitelma on kuvaus 
koulutyön tärkeimmistä tavoitteista ja sisällöistä ja niiden saavuttamisen kes-

5    Diskurssi: 1. puhuttu ja kirjoitettu kielenkäyttö, 2. tietyn puhetavan tuottamat ja kielenkäytössä  
aktivoituvat merkitykset, 3. sosiaalisena käytänteenä esim. aiheensa puolesta tunnistettavasti toistuva 
ja rajautuva kielenkäytön tapa (www.tieteentermipankki.fi)
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keisistä keinoista. Sen keskeiset osiot ovat oppiaineen kuvaukset, tavoitteet, 
toteutus ja arviointi (Uusikylä & Atjonen 2005, 70-71.) Valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet koskevat perusopetuksen (POPS) ja lukion 
(LOPS) opetussuunnitelmaa. Näiden pohjalta koulut ja kunnat laativat 
omat opetussuunnitelmansa. 

Rajaan opinnäytteen arviointia koskevan osuuden peruskoulun kuvataide-
opetuksen piiriin eli tulen käymään läpi Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita. Jatkossa käytän tästä lyhennettä POPS 2014. Lukio-opetuksen 
opetussuunnitelmissa on yleisemmin keskinäistä vaihtelua kurssien sisällöissä 
ja opetuksen tavoitteissa, kun taas perusopetuksessa pyrkimyksenä on taata 
yhtenevä opetus kaikille - siksi aiherajaus peruskoulujen opetukseen tulee 
luontevaksi. Nämä kolme aluetta yhdessä suuntaavat kuvataidekasvatuk-
sen piirin käsitykset arvioinnin merkityksestä, tavoitteista ja arviointi-
käytännöistä. 

3.3 Ensisijainen lähdekirjallisuus 

Opinnäytteessä käyttämäni arviointia koskeva kirjallisuus käsittelee pääasiassa 
oppiainerajat ylittävää arviointityötä ja sen etiikkaa yleissivistävässä pe-
ruskoulun ja lukion piirissä. Harvassa lähdekirjallisuuden teoksessa arvioin-
tityöstä kirjoitetaan eri oppiaineiden ja niiden ainekohtaisten ominaisuuk-
sien mukaan, huolimatta siitä, että eri oppiaineiden arviointiperusteluissa, ja 
arvioinnin käytännöissä on keskinäistä vaihtelua. 

Yleisesti arvioinnin puolelta lähdekirjallisuuden tärkeimmät nimet ovat Päivi 
Atjonen ja Najat Ouakrim-Soivio. Kasvatustieteen professori Atjonen  on 
tarttunut arvioinnin arvositoumuksiin opetustyössä ja kirjoittanut arviointi-
työn ja eettisten kysymysten kohtaamisesta teoksessaan Hyvä, paha arviointi 
(2007). Tämän teoksen lisäksi käytän aineistona peräti neljä muuta Atjosen 
teosta joista kaksi edustaa tuoreempaa alan aineistoa lähivuosilta (Kehittävä 
arviointi kasvatusalalla, 2015 ja artikkeli Arviointiosaamisen kehittäminen 
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yleissivistävän koulun opettajien koulutuksessa - opetussuunnitelmatarkastelun 
virittämiä näkemyksiä, 2017). Myös kasvatustieteen tohtori Ouakrim-Soivio 
on ajankohtainen nimi arvioinnin kentällä. Tukeudun hänen teokseensa 
Oppimisen ja osaamisen arviointi  vuodelta 2016. Käytän myös apunani 
käsityötieteen professorin Pirkko Anttilan tuotantoa taide- ja taitoaineiden 
arvioinnin teoriasta, sekä tutkimusmenetelmää tukevana kirjallisuutena 
hänen teostaan Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen (2006).

Taito- ja taidealojen arvioinnilla on erityisluonne verrattuna muihin ope-
tettaviin aineisiin. Tähän sisältyy sekä etuja että haasteita: Kuvataiteen 
oppiaineen (niin kuin myös esimerkiksi musiikin, käsityön, kotitalouden ja 
liikunnan) erityispiirteinä on se, että arvioinnin kohde on julkinen, näkyvä 
tuotos, jonka ansiosta oppimisprosessista voi antaa välitöntä palautetta. 
Toisaalta taitoaineiden arvioinnissa oppilaan oppimisprosessiin kietoutuu 
mukaan tunne-elämän ja persoonan kehitystyö. Siksi taitoaineiden arvioin-
nissa on entistä tärkeämpää osata erottaa tuotos tekijästä. Taito- ja 
taideaineiden arviointityön luonteen ymmärtämiseksi käytän ensisijaisesti 
Marjo Räsäsen taidekasvatusta ja visuaalista kulttuuria koskevaa kirjallisuutta 
apunani linkittääkseni yleisellä tasolla käsitellyn arvioinnin teorian taide-
opetuksen kysymyksiin. Lisäksi kommentoin arviointia myös ajoittain 
POPS 2014:n näkökulmasta. 

3.4 Alan aiempi tutkimus

Opettajan arviointitietoja ja -taitoja on tutkittu Suomessa toistaiseksi melko 
vähän, mutta aihe on alkanut saamaan enemmän huomiota lähivuosina. 
Arvioinnista löytyy tuoretta kirjallisuutta (noin vuosilta 2016-2018) ja eri 
tahot ovat alkaneet tuottamaan enemmän hankkeita ja verkko-opetusma-
teriaalia arviointiosaamisesta. Tästä tuore esimerkki on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke Kansallinen 
arviointiosaamisen kehittämisverkosto eli KAARO. KAARO-verkosto 
kokoaa eri yliopistojen kansallisesti ja kansainvälisesti hankittuja tutki-
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mustietoja arviointiosaamisen kehittämisestä ja tarjoaa verkkomateriaalia 
sekä seminaareja opettajaopiskelijoiden pedagogisiin opintoihin. Aal-
to-yliopisto on myös mukana tässä hankkeessa. Hankkeen verkkosivujen 
mukaan KAARO Aalto keskittyy yhteistyössä KAARO Lapin kanssa ku-
vallisten tuotosten ja prosessien arviointikäytänteiden kehittämiseen kuvataide-
opettajien koulutuksessa6. KAARO Aalto osallistuu työpajojen, seminaarien 
ja koulutusten järjestämiseen, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. 
Muun muassa Taiteen laitoksen johtaja Martti Raevaara ja Päivi Atjonen 
ovat osa KAARO:n  johtoryhmää. 

Kuvataidekasvatuksen puolelta oppimisen ja opettamisen eritysluonnetta 
on tarkasteltu jonkin verran suomenkielisissä teoreettisissa julkaisuissa 
(Räsänen 2012, 17), mutta ei erityisemmin arvioinnin alueelta ja käytännön 
kautta. Martti Raevaara teki lisensiaatin työnsä Pedagoginen kritiikki. Ku-
vataidekurssien ryhmäkritiikki Taideteollisessa korkeakoulussa taidekasvatuksen 
osastolla vuonna 1999. Lähes 20 vuotta vanhassa tutkimuksessa seurattiin ja 
taltioitiin kuvataidekurssien ryhmäkritiikkejä ja niiden pohjalta kirjoitettiin 
sekä opiskelijoiden että ohjaajien kokemuksia ryhmäkritiikin merkityksistä, 
tavoitteena kehittää opetuskäytäntöjä. 

Lähivuosien ajalta arviointia tai kritiikkiä käsitteleviä Taiteen laitoksen opin-
näytteitä ovat muun muassa aiemmin mainittu Laura Juupaluoman vuoden 
2015 maisterin opinnäyte Arvioinnin haasteet valmistuvan kuvataideopettajan 
näkökulmasta, epäsuorasti arviointiin liittyvä Matteus Pentin maisterin 
opinnäyte (2013) Näkökulmia kuvataiteen aineenopettajan pätevyyteen ja 
kelpoisuuteen sekä Lapin yliopistosta Anttu Mattilan vuonna 2017 tehty pro 
gradu -tutkielma Kuvataideopettajien käsityksiä luovasta työskentelystä ja sen 
arvioinnista. 

Pentin opinnäyte on mielenkiintoinen paljastus siitä, kuinka moni haas-
tateltavista jo alalla työskennelleistä kuvavataiteen aineenopettajista olisi ollut 
nykyisten opettajan pätevyyden vaatimusten mukaan päteväksi määritelty. 

6    Suullinen tiedonanto, Marja Rastas 7.3.2019: Käytännössä hanke keskittyy lukiodiplomien 
arviointiin.
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Pentin opinnäytteen aineistona toimi opetushallituksen 2010 laatima 
opettajakysely, jonka pohjalta hahmoteltiin, mitä opetussuunnitelmateksti 
odottaa kuvataideopettajalta opetuksen toteuttajana. Tulosten mukaan 
kyselyyn vastanneista opettajista 24% laskettiin opetussuunnitelman pe-
rusteella muodollisesti ei-kelpoisiksi. (Pentti 2013, 4-5.) Kansainvälisissä 
tutkimuksissa on todettu, että opettajien tieto arviointimenetelmistä, niiden 
käyttötaito ja tarkoituksenmukaisuus vaihtelevat suuresti ja niihin vaikuttavat 
opettajien yksilöllinen ammatillinen kasvuvaihe (Rautopuro, Hildén & 
Ouakrim-Soivio 2017, 12-13.) Muiden opettajan työhön kuuluvien uusien 
kehityshaasteiden lisäksi opetustyön pedagoginen painopiste on entistä 
oppilaskeskeisempää, jonka takia opettajankoulutus tarvitsee entistä vuoro-
vaikutteisempaa arviointiosaamista (Atjonen 2017, 149). Tästä seuraavat 
arviointityön uudet vaatimukset asettavat myös kuvataiteen opettajille uusia 
ammattitaitoa mittaavia haasteita. Pentin opinnäyte osoittaa, kuinka paljon 
oman ammattitaidon ylläpitäminen sen ajoittaisen päivittämisen kautta 
merkitsee. 

Erityisesti omaa opinnäytettä lähentelee Anttu Mattilan pro gradu 
-tutkielma, jossa haastateltiin lukio-opettajia  ja kartoitettiin heidän 
näkemyksiään luovan työn arvioinnista. Tutkielman tiivistelmässä 
Mattila kirjoittaa, että opettajat käyttävät arvioinnin teoriaa tiiviisti  
opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Luovan työn arviointi koettiin 
yleisesti hankalaksi, juuri sen subjektiivisuuden takia (Mattila 2017). 
Tutkielman loppusanoissa Mattila toteaa, että luovan työn arvioimista 
olisi aiheellista tutkia myös opiskelijoiden kokemuksista käsin. Hän myös 
uskoo, että tutkimalla opiskelijoiden kokemuksia arvioinnin kriteerejä olisi 
mahdollista kehittää (Mattila 2017, 76.)  
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4 Arviointi

Arviointi on laaja kokonaisuus, joka jakautuu alakäsitteisiin, sisältää eri 
arvioinnin muotoja, tehtäviä, menetelmiä, arvioinnin eettiset kysymykset 
sekä aikaan ja paikkaan sidonnaisen filosofian. Koen tarpeelliseksi käsitellä 
kaikkia näitä osa-alueita, koska pyrkimyksenäni on tutkimusosion lisäksi 
kartoittaa arviointityötä pedagogisesta näkökulmasta; jokaisen arviointityötä 
tekevän taidekasvattajan on hyvä tietää ja sisäistää edellä mainitut arvioinnin 
eri osa-alueet. Kirjoitan arvioinnista aluksi yleisellä tasolla mutta paneudun 
siihen parhaani mukaan enemmän kuvataideopetuksen näkökulmasta. 
Tarkastelen siinä vaiheessa, mikä on taidemaailmasta periytyvän kritiikin ja 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tapahtuvien kritiikkitilaisuuksien 
suhde arvioinnin opetukseen. Toivon opinnäytteeni tarjoavan nämä 
osa-alueet kootusti taidekasvatuksen opiskelijan tarpeiden näkökulmasta, 
sillä niistä rakentuu opetustyön toimenkuvaan kuuluva arviointiosaaminen. 

4.1 Arvioinnin käsite

Arvioinnin käsite sisältää kokonaisuudessaan kolme termiä: arviointi, arvo 
ja arvottaminen. Arviointi tarkoittaa jonkin kohteen arvon määrittämistä. 
Arvolla tarkoitetaan ihannetta, jotain tavoiteltavana pidettyä asiaa, omi-
naisuutta tai omaisuutta (Atjonen 2007, 19-24.) Arvon määrittäminen on 
kohteen arvottamista (mt., 24). 
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Arvottamisen termi löytyy myös taidemaailmassa taidekritiikin diskurssista: 
perinteiseen kritiikin kolmijakoiseen rakenteeseen kuuluu teoksen kuvailu7, 
teoksen tulkinta8 ja teoksen arvottaminen. Teoksen arvottamisessa arvioidaan 
teoksen laatua ja sitä, kuinka hyvin tekijä on onnistunut pyrkimyksessään 
(Heikkilä & Tihinen 2012, 122.) Taidemaailmassa teoksen arvottaminen 
antaa lopullisen sanan tai rahallisen arvon teokselle, kun taas koulumaailmassa 
oppilaan työn ja suoriutumisen arvottaminen merkitsee kirjallista palautetta 
tai numeraalista arvosanaa. 

Arvottaminen on siis arviointityön yhteenkokoava, lopullisen palautteen 
antava työvaihe, johon kuuluu myös arvostelua. Arvostelu on kou-
lumaailmasta ja taidemaailmasta tuttu, hieman jo vanhanpuoleinen termi 
jota kohtaa arviointityön yhteydessä. Arvostelu koulutuksen kontekstissa 
tarkoittaa  arvosanojen antamista, mutta se ei ole synonyymi arvioinnille 
(Atjonen 2017, 153.) Siinä missä arvostelu on numeraalisen arvosanan 
antamista, arviointi on arvon antamista jollekin kohteelle, kasvatustyön 
tapauksessa oppilaalle ja hänen suoriutumiselle (Atjonen 2005, 63). 

Oppimisen arviointi on oppilaan osaamisen arvon määrittelemistä. Tehtävä 
on lähtökohtaisesti haastava, koska arviointi perustuu pitkälti ulkoisten 
oppimisprosessien havainnoimisen tulkinnanvaraisuuteen (Atjonen 2007, 
73). Se tarkoittaa sitä, että vaikka arviointi pyritään toteuttamaan objek-
tiivisesti, se on aina subjektiivista ja arvioijan lähtökohdista arvolatautunutta 
(Ouakrim-Soivio 2016, 138.) Arviointityötä suorittavalla henkilöllä tulee siis 
olla työn vaatimusten mukaista arviointiosaamista ja siihen kuuluu ymmärrys 
siitä, miten omat mieltymykset ja arvot saattavat värittää arviointia. 

Opetusalalla opettajien arviointitaitojen ja -valmiuksien kokoava teoreettinen 
englanninkielinen käsite on assessment literacy. Käsite on peräisin vuonna 
1991 julkaistusta R.J. Stigginsin artikkelista “Assessment literacy”. Termin 

7    Teoksen kuvailuun sisältyy teoksen ulkoisten puitteiden ja sisällön sanallistaminen yleisölle 
(Heikkilä & Tihinen 2012, 122.)

8    Teoksen tulkinnassa teoksen “sanomaa” tulkitaan ja arvioidaan; pohditaan millaisesta puheen-
vuorosta on kyse (Heikkilä & Tihinen 2012, 122.)
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suora käännös on arviointilukutaito, mutta sen sijaan yleisesti käytetty termi 
on arviointiosaaminen. Arviointiosaamisen käsitteen ytimenä on opettajan 
ymmärrys pätevän arvioinnin periaatteesta (Atjonen 2017, 151-152.) Sekä 
Atjonen että Ouakrim-Soivio toteavat, että muun muassa arviointityön 
subjektiivisuus-alttiuden takia opettajan olisi hyvä ymmärtää arviointityön 
eettisiä ja metodisia puolia.

Arvioinnin tehtävä koulumaailmasta käsin

Atjonen avaa teoksessaan Hyvä, paha arviointi tyhjentävästi sen, mitä 
arviointi koulumaailmassa tarkoittaa. Poimin tästä sitaatista kaksi arvioinnin 
isoa toisistaan eroavaa ominaispiirrettä, jotka olen oppinut tunnistamaan9:   

Arviointi ja arvottaminen tapahtuu suhteessa joihinkin annettuihin 
kriteereihin ja/tai standardeihin. Niihin nojaten arvotetaan kohteen 
hyödyllisyyttä, ansioita, arvoja ja merkittävyyttä. Arvioinnin tarkoi-
tuksena on siis antaa selvä arvo tarkasteltavalle asialle suhteessa sii-
hen, pidetäänkö saavutusta hyvänä, keskinkertaisena, heikkona tai 
epäonnistuneena. Tämä kuulostaa karulta, mutta arviointi on tavat-
toman tärkeä osa pedagogisen toiminnan alueesta ja se pyrkii helpot-
tamaan ja muovaamaan oppimista. (Atjonen 2007, 20.) 

Lainauksesta poimimani kohdat kriteerit ja standardit sekä oppimisen 
muovaaminen ja helpottuminen kuvaavat mielestäni parhaiten kuvataide-
tunneilla ja ylipäätään kouluissa tapahtuvan arviointityön kulmakiviä. Kou-
lumaailmassa ja kuvataideopetuksessa arvioinnin ja arvottamisen kohteena 
ovat sekä oppilaiden oppimisprosessit että opin osoittamat tulokset. Näitä 
prosesseja ja tuloksia verrataan opetuksessa asetettuihin tavoitteisiin. 
(Atjonen 2007, 19.) Oppimisprosessit ja tulokset kuuluvat mielestäni ku-
vataidetuntien arviointityön kohteiksi tasavertaisina oppimisen osoituksina. 
Myös Hartikainen ja Suvanto kirjoittavat artikkelissa Oman oppimisen 
arviointi kuvataideopetuksessa, että kokonaisvaltaisesti toteutetussa taideo-
petuksessa lopputulos ja prosessi nähdään samanarvoisina (2017, 177). 

9    Siteerauksiin tehdyt sanojen kursivoinnit ovat minun tekemiäni korostuksia.
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Irene Ihme puolestaan kuvaa kirjassaan Arviointi työvälineenä arvioinnin 
tarkoittavan prosessia, jossa jatkuvasti kerätään ja tulkitaan tietoa opetustyön 
päätöksenteon tarpeisiin ja oppimistulosten mittaamiseen (2009, 89). 
Ihmeen ja Atjosen määritelmien perusteella arvioinnin kahtena tärkeimpänä 
tehtävänä on siis edistää oppilaan oppimista ja asettaa oppimistulokset 
mitattavaan muotoon, jolloin ne ovat verrattavissa ja tilastoitavissa olevia 
todisteita eri tahoille. 

Opetuskonsultti D. Cooper jakaa arvioinnin kolmeen erilaiseen arvioinnin 
luonteeseen ja kohteeseen vaikuttavaan pedagogiseen tehtävään10. Arviointi 
jakautuu oppimistulosten arviointiin (assessment of learning), oppimisen 
tukemiseen (assessment for learning) ja arvioidessa oppimiseen (assessment 
as learning). (Atjonen 2010, 90.) Näistä oppimisen tukeminen ja oppi-
mistulosten arviointi myötäilevät Ihmeen ja Atjosen määritelmiä arvioinnista. 
POPS 2014:ssä mainitaan lisäksi, että arviointi on myös tärkeä opettajien 
itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin väline (2014, 47.) Tämä kuvaa 
Cooperin kolmatta pedagogista tehtävää eli arvioidessa oppimista. Tulkitsen 
tämän pedagogisen tehtävän niin, että itse arviointitilanne nähdään oppi-
mistilanteena oppilaille mutta lisäksi opettaja oppii siinä samalla lisää reflek-
toimalla omaa toimintaansa ja arviointityötään. 

Kriteeriperusteinen arviointi opetussuunnitelmassa

Koulumaailmassa yhtenevät arviointikäytänteet, jotka helpottavat oppilaan 
oppimisen ohjaamista ja tulosten mittaamista, nojaavat kriteereihin ja 
standardeihin ja ne on kirjoitettu auki opetussuunnitelmaan. Tulosten ti-
lastoimista ja vertaamista varten tarvitaan yhteiseen sopimukseen pohjautuvat 
kriteerit ja standardit. Kriteeri tarkoittaa vaatimustasoa, jonka perusteella 
eri asioita arvioidaan. POPS ja LOPS 2014 käyttävät kriteeriperusteista 
arviointia. Siinä oppimistulosten tavoitteet ja arviointi suoritetaan ennalta 

10    Cooper, Damian. 2006. Talk about assessment: Strategies and tools to improve learning.
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määriteltyjen kriteerien ja standardien avulla (Ouakrim-Soivio 2016, 59). 
Kriteerit on kirjoitettu auki opettajien arviointityön tueksi kurssikuvausten 
ja oppimisen tavoitteiden muotoon. Niiden auki kirjoittaminen tekee ar-
viointityön toteutuksesta läpinäkyvää ja julkista. 

Kriteeriperusteinen arviointi on kehitetty ennaltaehkäisemään oppilaiden 
välistä vertailua tarjoamalla yhdenmukaisen, tasa-arvoa edistävän pohjan 
arvioinnille. Kriteeriperusteisen arvioinnin vastakohtana on normatiivinen 
eli suhteellinen arviointi, jossa oppilaan suoritus arvioidaan suhteessa 
muiden oppilaiden suoritukseen. Tällaista arviointia ei enää katsota hyvällä, 
koska oppilaiden ja heidän töiden vertaaminen toisiinsa on eettisesti epäta-
sa-arvoista ja perustuu opettajan subjektiiviseen toimintaan, jossa opettajalla 
on yksinvalta sanoa kuka on suoriutunut parhaiten ja miten muut suo-
riutuivat häneen verraten. (Rautopuro, Hildén & Ouakrim-Soivio 2017, 
10.)

Arviointikriteerien vaikeutena on se, että niiden tulisi kuvata tarpeeksi 
konkreettisesti sitä, miten asetettuja tavoitteita tulisi arvioida. Kuvausten 
tulisi olla myös riittävän yksiselitteisiä, jottei niitä voisi tulkita liian väljästi 
opettaja- tai koulukohtaisesti (Ouakrim-Soivio 2016, 60.) POPS 2014:n 
perusteissa määritellään toistaiseksi kirjallisesti vain oppiaineiden kriteerit 
hyvälle suoritukselle eli arvosanalle 8 päättöarvioinnille11. Opettajan tulee 
suhteuttaa muita numeroarvosanoja vastaavia oppimissuorituksia hyvän 
suorituksen arvosanaan oman arviointikykynsä ja tulkintansa avulla.

Siteeratussa Atjosen tekstissä mainitaan kriteerien ja standardien jälkeen, 
että arvioinnilla pyritään helpottamaan ja muovaamaan oppimista. Loppujen 
lopuksi arvioinnin tärkein ja ensisijainen tarkoitus on palvella oppijaa eli 
oppilasta, ohjaamalla ja kehittämällä oppimista, osaamista ja omatoimisuutta 
millä tahansa kouluasteella.

11    Taulukko: Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8). Ope-
tushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki : Opetushallitus. 429
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Oppimiskäsitysten oppilaslähtöisyys arviointityön taustalla

Koulujen opetus- ja kasvatustyötä ohjaavat eri aikoina vallalla olevat oppi-
miskäsitykset jotka  on myös kirjoitettu auki opetussuunnitelmaan. Oppi-
miskäsitykset heijastuvat myös koulun ja opettajien arviointikulttuurin 
kautta kontekstisidonnaisiin arviointiperiaatteisiin. Koska opetustyön 
pedagoginen painopiste on entistä oppilaskeskeisempi (Atjonen 2017, 149), 
opetus on muuttunut entistä oppilaslähtöisemmäksi ja se näkyy koulujen 
arviointikäytänteissä. Esimerkiksi oppilaslähtöisemmän opetuksen ja 
arvioinnin takia opettajankoulutus korostaa entistä vuorovaikutteisempaa 
arviointiosaamista (Atjonen 2017, 149). Tämä tarkoittaa sitä, että pelkän 
auktoriteettiroolin sijaan opettajan tehtävänä on kannustaa oppilaita 
ottamaan osaa enemmän oman työn tai ryhmän yhteisen työn arvioimiseen. 
Opettaja myös ottaa itse oppilaan oman kannan huomioon.  

Oppilaslähtöinen oppimiskäsitys on toiselta nimeltään autenttinen op-
pimiskäsitys. Se korostaa aktiivista ja kriittistä tiedonhankinta- ja sovelta-
mistaitoa osana oppimista. (Ouakrim-Soivio 2016, 78.) Oppilas siis koetaan 
aktiiviseksi toimijaksi kokonaisvaltaisessa oppimiskokemuksessa. Kokonais-
valtaisessa opetuksessa otetaan huomioon kielen, kehollisuuden ja eri aistien 
käyttö osana oppimista. POPS 2014:ssa kirjoitettu oppimiskäsityksen osio 
ei suoranaisesti käytä autenttisen tai oppilaslähtöisen oppimiskäsityksen 
termiä, mutta sen sisältö on niiden mukaista: osion ensimmäisessä lauseessa 
lukee, että opetussuunnitelman perusteet nojaavat oppimiskäsitykseen, jossa 
oppilas on aktiivinen toimija (POPS 2014, 17).

Tuoreimmassa POPS:ssa ei siis ole selkeästi löydettävissä yhtä yksittäistä op-
pimiskäsitystä, mutta Ouakrim-Soivio kommentoi teoksessa Oppimisen ja 
osaamisen arviointi (2016) nykyisen POPS:n edustavan oppilaslähtöisempää 
oppimiskäsitystä, tukeutuen kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityk-
sen määreisiin (2016, 77-82). Kognitiivisessa oppimiskäsityksessä oppi-
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minen tapahtuu aistien, tunteiden ja käsitteiden vuorovaikutuksessa ja 
kaikki tiedonhankinnan tavat, kuten kuvat, äänet, liikkeet ja sanat nähdään 
samanarvoisina. Siinä siis korostuu oppilaslähtöinen yksilön oppiminen, 
ottaen huomioon yksilön aistimukset, havainnot ja tunteet osana tiedon 
rakentamista (Räsänen 2010, 4.)

Oppilaslähtöinen oppimiskäsitys on saanut kompleksisuutensa takia myös 
kritiikkiä osakseen: oppimispainotteisessa oppimiskäsityksessä tuntuu 
sekoittuvan oppimisen ja opettamisen käsitteet ja se vaikuttaa siihen, 
millaisissa rooleissa oppija ja opettaja nähdään osana oppimisprosessia. 
Tästä on kirjoittanut muun muassa kasvatustieteen professori Gert Biesta. 
Biesta puolustaa muun muassa artikkelissaan The Rediscovery of Teaching 
(2015) niin sanottua “perinteistä opettamisen tapaa”, joka liian helposti 
rinnastetaan vastakohdaksi oppilaslähtöiselle oppimiselle, missä opettajan 
roolia tarkastellaan ennemmin oppimisen mahdollistajana ja tukijana kuin 
opin antajana. (Biesta 2015). Kärjistetysti opettamisen käsite on jäänyt 
toissijaiseen rooliin. Biesta väittää, että suosittu vaihtoehto “perinteiselle 
opetukselle” eli opettajan asettaminen  oppimisen helpottavaksi ohjaajaksi, 
on riittämätön (Biesta 2015).       

Myös Irene Ihmeen mukaan vallitseva oppimiskäsitys on perustaltaan 
konstruktiivinen. Konstruktivistinen oppimiskäsitys on oppilaslähtöinen 
näkökulma, jossa oppija on itse oppimisen keskiössä. Ajatus konstruk-
tivistisen oppimiskäsityksen takana on, että tieto ei siirry, vaan oppija 
“konstruoi” sen itse: oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota ja  jäsentää sitä 
aiemman tietonsa pohjalta. Lisäksi konstruktivistinen oppimiskäsitys ottaa 
emootiot huomioon ehdottomana osana oppimista; tunteet voivat edistää 
tai heikentää oppimista (Ihme 2009, 42.) POPS 2014 sisältää vastaavia 
kuvauksia, joissa oppilaan kiinnostuksen kohteet, tunteet, työskentelytavat 
ja aiemmat kokemukset ohjaavat tämän oppimisprosessia ja motivaatiota 
(esim. POPS 2014, 17). Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa myös 
oppimisen vuorovaikutteisuutta, samoin kuin POPS:n oppimiskäsityksen 
kuvaus. Oppiminen on jatkuvassa muutoksessa oleva prosessi, joka on 
sidoksissa yhteisöllisiin ja sosiaalisiin vuorovaikutuksiin (Ouakrim-Soivio 
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2016, 78). Oppiminen on siis vuorovaikutteista toimintaa oppilaan, toisten 
oppilaiden, opettajan ja muiden ympäröivien aikuisten muodostamassa 
oppimisympäristössä.

Oppilaslähtöisyyden korostaminen ohjaa arviointityön käytäntöä ja ideologiaa 
sen taustalla. Oppilaslähtöisessä oppimiskäsityksessä arvioinnin ajatellaan 
korostavan oppilaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä (Ouakrim-Soivio 2016, 
78-79.) Erityisesti kasvavan huomion kohteena ovat oppilaan itsearviointi-
taidot ja niiden kehitys. Lisäksi arvioinnissa uuden tiedon tuottaminen 
on tärkeämpää kuin opitun toistaminen. Tämä ajatus pohjautuu kogni-
tiiviseen ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa opitun tiedon 
sisäistäminen ja sen soveltaminen osaksi aiempia tietoja ja taitoja nähdään 
tärkeämpänä kuin opitun tiedon toisto ja käyttö sellaisenaan kuin se on 
tarjottu  (Ouakrim-Soivio 2016, 82.) Oppilaslähtöisen oppimiskäsityksen 
näkökulmasta arviointi on parhaimmillaan osa oppimisprosessia. Lisäksi 
sekä Atjonen että Ouakrim-Soivio kirjoittavat, että ihanteellisessa tilanteessa 
arviointitilanteet ovat samalla oppimistilanteita. 

POPS 2014:n oppimiskäsityksen mukainen opetus ja arviointi ovat 
helpommin toteutettavissa kuvataidekasvatuksessa kuin monessa muussa 
oppiaineissa, sen kokonaisvaltaisten opetusmetodien ansiosta. Räsänen 
kuvaa nykyisten opetussuunnitelmien taide- ja taitoaineiden opetuksen 
painottavan nimenomaan kokonaisvaltaista oppimista, jossa erilaiset 
tietämisen tavat otetaan samanarvoisina huomioon opetuksessa. Eli taide- ja 
taitoaineita yhdistää oppimiskäsitys, jossa taidetta, taitamista ja tietämistä ei 
eroteta toisistaan (Räsänen 2010, 3.) Hartikaisen ja Suvannon mukaan juuri 
kuvataidekasvatuksella on keskeinen rooli opetuksen eheyttämisessä sekä 
laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. He korostavat erityisesti sitä, että 
oppilaan tunteet pääsevät vallitsevaan asemaan osana oppimiskokemusta 
ja oppimisprosessia. Esimerkiksi oppilaat tarkastelevat, miten tunteita on 
ilmaistu eri taiteenlajien keinoin, eri aiheiden pariin heittäydytään mukaan 
moniaistisesti ja eläytyen oppilaiden omiin tunnetiloihin (Hartikainen & 
Suvanto 2017, 177.)
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4.2 Arviointi käytännössä

Koulumaailmassa eettisyys liittyy opettajan ja oppilaan välisen suhteen lisäksi 
oppisisältöjä ja opetusmenetelmiä koskeviin valintoihin (Atjonen 2005, 53). 
Opettajan velvollisuus on taata oppilaan oppimisprosessin eteneminen myös 
arvioinnin avulla. Tätä varten opettajan kuuluu osata hyödyntää oikeanlaisia 
arvioinnin muotoja ja ymmärtää miten eri pedagogiset tehtävät palvelevat 
oppimisen arviointia. Tämän alaluvun sisältö voi tuntua jo arviointiin pereh-
tyneelle itsestäänselvältä, mutta pyrkimyksenäni on hahmottaa arvioinnin 
käsitteitä ja tehtäviä mahdollisimman syvällisesti ja laajasti opetustyön 
näkökulmasta. Esille tulevat arvioinnin muodot ja arviointimenetelmät 
mainitaan myös usein opiskelijakyselyn tuloksissa, joten mielestäni on 
perusteltua esittää ne lukijalle ensin arvioinnin teoreettisessa osiossa ennen 
kyselyaineiston analyysiä.

 Arvioinnin muodot

Arviointi koulussa jaetaan kolmeen arvioinnin muotoon: diagnostiseen,  for-
matiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arvioinnin muodoilla on erilaisia 
oppimisen kehittymistä mittaavia tehtäviä (Atjonen 2007, 66.) Arvioinnille 
on myös määritelty neljä arvioinnin tehtävää, joita eri arvioinnin muodot 
toteuttavat käytännössä. Arvioinnin tehtävät ovat: toteava tehtävä, ennustava 
tehtävä, ohjaava tehtävä ja motivoiva tehtävä (mt., 67-68.) Diagnostinen 
arviointi suorittaa arvioinnin ennustavaa tehtävää. Ennakoivalla, diag-
nosoivalla arviointitiedolla tarkoitetaan oppilaiden osaamisen lähtötason 
kartoittamista. Sitä käytetään muun muassa oppilaiden alkutilanteen taito- 
ja tietotason selvittämiseen (Kauppinen & Vitikka 2007, 109). Oppimisen 
ennakoivan tehtävän takia diagnostinen arviointi ei ole yleisin arvioinnin 
muoto opetustyön arjessa. 

Summatiivinen arvioinnin tehtävänä on kuvata oppimistuloksia eli 
oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoa suhteessa asetettuihin ta-
voitteisiin. Oppimistulosten kuvaaminen konkretisoituu joko sanallisesti tai 
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numeraalisin arvosanoin - yleensä vasta opintojakson päättyessä (Kauppinen 
& Vitikka 2007, 110.) Summatiivisella arvioinnilla on toteava tehtävä: 
oppimisen tason toteaminen tehdään eri kokeilla ja arviointien mitatut 
tulokset jaetaan koulun, opettajien ja oppilaiden lisäksi muille julkisille 
tahoille tilastoitavaksi (Atjonen 2007, 66.) Summatiivinen arviointi on 
erottamaton osa koulun arviointikäytänteitä, mutta se saa myös kritiikkiä 
osakseen. Monet tutkijat ja arvioinnin asiantuntijat suhtautuvat kriittisesti 
summatiivisen arvioinnin hyötyihin, koska se ei usein tarjoa hyvissä 
ajoin palautetta oppimista ja oppimisen ohjausta varten (Atjonen 2007, 
78). Nykyään kuitenkin peruskoulun ja lukio-opetuksen jaksottainen 
opettaminen ja välitodistukset pehmentävät summatiivisen arvioinnin 
jyrkkyyttä välietapeilla kuten välitodistuksilla. Näin oppilaan, hänen huol-
tajiensa sekä opettajan on helpompi seurata oppimisen kehityksen kulkua. 

Formatiivinen arviointi on yleisin opetuksessa tapahtuva arvioinnin 
muoto. Sitä käytetään opiskeltujen taitojen ja tietojen saavuttamisen kar-
toittamiseen ja puutteiden korjaamiseen. (Kauppinen & Vitikka 2007, 
110.) Sen tarkoituksena on säädellä ja ohjata oppilaan opiskelu- ja toiminta-
prosesseja (Atjonen 2007, 66) ja ohjata oppilasta tarkastelemaan realistisesti 
omaa ja yhteistä työskentelyä muiden kanssa. Formatiivinen arviointi alati 
käynnissä oleva, vuorovaikutukseen perustuvaa oppimisen ohjausta ja 
tarkkailua - sellaisena se toteuttaa arvioinnin ohjaavaa ja motivoivaa tehtäviä 
ja tukee oppilaslähtöistä opetusta. Tavoitteena on, että opettajan ja oppilaan 
vuorovaikutuksessa tapahtuvan arvioinnin avulla oppilas voi ymmärtää 
ja tiedostaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan - siten oppilas kykenee 
korjaamaan oppimistaan tavoitteiden mukaisesti (Kauppinen & Vitikka 
2007, 110.) Anttila kirjoittaa, että formatiivisen arvioinnin keskeinen tehtävä 
on oppilaan sisäisen motivaation luominen ja sen ylläpitäminen palautteen 
avulla (2013, 107). Tähän liittyen myös Atjonen kirjoittaa, että on eettistä 
antaa oppijalle palautetta pitkin työskentelyprosessia, koska silloin hänellä 
on mahdollisuus muuttaa omia toimintatapojaan ja hyötyä pikimmiten 
saamastaan palautteesta 12(2007, 22).

12   Atjonen käyttää sanaa “palaute” kuvatessaan opettajan kommentointia oppilaan työskentelypro-
sessia. Miellän palautteen ennemmin osaksi arvioinnin terminologiaa kuin arvioinnin synonyymiksi. 
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Monipuolinen arviointi kattaa ainakin summatiivisen ja formatiivisen 
arvioinnin muodot. Anttila kuitenkin esittelee artikkelissaan Taitojen 
ja luovien alojen arvioinnin kysymyksiä (2013) vielä yhden tarkentavan 
arvioinnin muodon käsitteen. Hänen näkemyksensä on, että taitoaineiden 
kohdalla arviointi ei ole puhtaasti fomatiivista tai summatiivista, vaan 
autenttista arviointia. Tämä perustuu ajatukseen, että oppilaan osaamisen 
tasoa ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan luotettavimmin autenttisissa eli 
luonnollisissa, arjen tilanteissa (Anttila 2013, 110.) Autenttinen arviointi 
pyrkii siis noudattamaan oppilaslähtöistä eli autenttista oppimiskäsitystä. 
Arvioinnin muotona autenttisessa arvioinnissa yhdistyvät osittain sum-
matiivisen ja formatiivisen arvioinnin pääpiirteet (mt., 110).

Käyttämällä tasaisesti arvioinnin muotoja opettaja kykenee kokoamaan 
kattavasti näyttöä oppilaiden oppimistuloksista. Jos opettajan ainoana 
arvioinnin muotona on esimerkiksi summatiivisen arvioinnin tapaan pelkän 
numeroarvosanan antaminen opetuskauden lopussa, hän toteuttaa liian 
yksipuolista ja kapea arviointia. 

Arviointimenetelmät

Arvioinnin muodot tulevat käytäntöön asti arviointimenetelmillä. Ihme 
toteaa, että arviointi vie usein runsaasti aikaa; sen takia opettajan on hyvä 
tietää kuinka usein ja miten oppilasarviointi kannattaisi toteuttaa. (2009, 
106.) Opettajajohtoisen arvioinnin rinnalle tärkeimmiksi arvioinnin me-
netelmiksi nostetaan itsearviointi ja vertaisarviointi. Yhdessä nämä kolme 
arviointimenetelmää auttavat oppilasta ymmärtämään mitä on tarkoitus 
oppia, mitä on jo opittu ja miten on mahdollista edistää omaa oppimista 
ja parantaa suoriutumista. (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, Nilivaara, 
Raami & Vainikainen 2016, 269.) Ne tekevät samalla oppimisprosessin 
näkyväksi sekä oppilaalle  että opettajalle.  

Palautteenannosta puhutaan helpommin niin koulujen opetuksessa kuin myös taidekurssien kritiik-
kitilaisuuksissa - en pidä siis pahana, että vuorovaikutteisessa arvioissa puhutaan palautteesta.
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Oppilaiden vertaisarvioinnilla ja itsearvioinnilla pyritään löytämään 
vaihtelua ja vertailukohdetta opettajan antamalle palautteelle - juuri tämän 
kuvauksen kaltaisista kokonaisvaltaisista arviointitilanteista on myös 
taideopetuksen kritiikkitilaisuuksissa kysymys. Niiden lisääminen osaksi 
arviointia tekevät arviointityöstä eettisesti kestävämpää, sillä ne aktivoivat 
ja osallistavat oppilasta ottamaan vastuun oppimisesta ja molemmissa on 
kysymys oppilaan oikeudesta saada itse vaikuttaa oman oppimisensa tavoitea-
setteluun ja opitun arvioimiseen. Kun oppilas osallistetaan mukaan oman 
oppimisen ja työskentelyn arviointiin ja oppimistavoitteiden asetteluun, hän  
kehittyy vähitellen arvioimaan myös itse omaa työskentelyään. (Atjonen 
2007, 75-81.) 

Vertaisarvioinnissa oppilas saa vertaisiltaan eli toisilta oppilailta palautetta 
työskentelystä ja oppimisestaan. Sen tarkoituksena on opettaa oppilaita 
kantamaan vastuuta tehtävien suorittamisesta sitoutumalla yhteiseen 
tehtävään (Anttila 2013, 109). Vertaisarvioinnin vahvuutena on sen vaikutus 
oppilaan käsitykseen itsestään oppijana ja vaikuttavana osapuolena päätösten 
teossa. Se on myös hyvä keino oppilaalle harjoitella vuorovaikutustaitoja ja 
palautteen vastaanottamista. (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, Nilivaara, 
Raami & Vainikainen 2016, 279-280.)  Vertaisarviointiin kuuluu myös 
ongelmallisia piirteitä. Teoksessa Ajattelun taidot ja oppiminen mainitaan 
tutkimus13 jonka mukaan kouluissa suuri osa luokkatovereilta saadusta 
spontaanista palautteesta on virheellistä ja kohdistuu oppimisen kannalta 
epäolennaisiin asioihin. Tämän takia vertaisarviointia on hyvä opetella 
strukturoituna, eli oppilaat tietävät mitkä ovat arviointikriteerit ja mihin 
arvioinnilla pyritään. (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, Nilivaara, Raami 
& Vainikainen 2016, 280.) 

Itsearviointi on oppilaan oman oppimisprosessin pohdintaa. Oppilas 
muun muassa tarkastelee ohjatusti omaa työskentelyään, oppimistaan sekä 
havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa (Anttila 2013, 
107.) Itsearviointi harjaannuttaa oppilaan ajattelun taitoa ja auttaa oppilasta 
suhteuttamaan työtään ja työskentelyään sovittuihin tavoitteisiin - näin 

13    Tutkimus: Hattie & Timperley, 2007.
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oppilas voi suunnitelmallisesti parantaa oppimistaan. (Halinen, Hotulainen, 
Kauppinen, Nilivaara, Raami & Vainikainen 2016, 269.) Itsearviointi on 
vakiintunut tärkeäksi osaksi koulujen arviointikäytäntöjä ja sen määritelmä 
on kirjoitettu auki POPS:iin. Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin 
tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä 
itsearviointiin (POPS 2014, 47). Itsearvioinnin  liittämistä osaksi oppilaan 
oppimisen arviointia pidetäänkin tehokkaana oppilaskeskeisen oppimis-
käsityksen näkökulmasta, koska se lisää oppilaan tietoisuutta arvioinnin 
kriteereistä (Ouakrim-Soivio 2016, 85).

Anttila mainitsee artikkelissaan Taitojen ja luovien alojen arvioinnin 
kysymyksiä (2013) lisäksi yhteisarvioinnin käsitteen. Yhteisarvioinnissa 
otetaan huomioon kaikkien osallistujien näkemykset: opettajat, työn ohjaajat 
samoin kuin opiskelijat tai oppilaat itse arvioivat suoriutumista, ja arviointi 
muodostuu kaikkien tahojen vuorovaikutuksessa. Anttila kirjoittaa yhteis-
arvioinnista vain ammatillisen korkeakouluopetuksen yhteydessä, mutta 
peruskoulujen ja lukioiden opetus on myös kehittynyt vuodesta 2013 entistä 
projekti- ja ryhmätyöpainotteisemmaksi. (Anttila 2013, 110.) Voi olla, että 
yhteisarvioinnin menetelmä periytyy kuvataidekasvatuksen opiskelijoilta 
osaksi yleissivistävien koulujen arviointikäytänteitä, koska korkeakoulujen 
opetus noudattaa yhteisarvioinnin periaatteita. 

Monipuoliset suoritustavat kuten portfoliot, suullinen ja sanallisen arviointi 
itsenäisesti ja ryhmässä ovat eettisesti hyväksi arviointityölle, mutta Atjonen 
myös huomauttaa, ettei niissä saa harhautua liiallisuuksiin (Atjonen 2005, 
64-65.) Eri suoritustapojen liiallinen tai suunnittelematon käyttö voi tuoda 
opettajalle haasteita pitää kiinni arviointitiedon laadullisesta puolesta. 
Voi olla hankalaa pysyä perässä arvioinnin asiapitoisuudesta, jos arviointi 
on ulkoistettu kokonaan yksilölle tai ryhmälle. Myös Anttila painottaa, 
että portfolion ja oppimispäiväkirjan pitäminen  ei saa jäädä muusta ar-
vioinnista irralliseksi, vain oppilaan vastuulla olevaksi metodiksi, vaan sen 
on edustettava opettajan valitsemaa pedagogista otetta (Anttila 2013, 109). 
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Arviointiosaamisen määreet

Atjosen artikkelissa14 (2017) esitetään esimerkkinä opettajan arviointiosaa-
misen tutkimuksesta ja kehityksestä vuonna 1990 julkaistu opettajan oppilas-
arviointia koskevat kompetenssistandardit (Standards for teacher competence 
in educational assessment of students; AFT 1990).  Standardit kuvaavat sen ajan 
opettajan arviointiosaamisen vaatimuksia. Atjonen on supistanut standardit 
seitsemänosaiseen, ajankohtaisempaan taulukkoon15. Sen mukaan opettajan 
tulee osata:

1. Valita sopivat arviointimenetelmät opetusta koskevia päätöksiään
    varten.

2. Kehittää sopivia arviointimenetelmiä opetusta koskevia 
    päätöksiään varten.

3. Hallinnoida, pisteittää ja tulkita sekä ulkopuolisten tuottamia   
   että itse tekemiään arviointimenetelmiä.

4. Käyttää arviointituloksia, kun hän tekee yksittäisiä oppilaita 
    koskevia päätöksiä, suunnittelee opetusta, kehittää  
    opetussuunnitelmaa ja kehittää koulua.

5. Kehittää päteviä arvosanan antamismenettelyjä oppilasarviointia 
    hyödyntäen.

6. Kertoa arvioinnin tuloksista oppilaille, huoltajille, muulle  
    maallikkoyleisölle ja muille kasvattajille, ja lopuksi 

7. Tunnistaa epäeettiset, laittomat ja muutoin sopimattomat  
    arvioinnin metodit ja arviointitiedon käyttötavat. 

Taulukko on kuin opettajan arviointityön seitsemän teesiä, jotka osoittavat 
hyvän arvioinnin edellytykset eri osa-alueista. Supistan taulukkoa vielä 
tiiviimmäksi tulkinnassani toteamalla, että pätevässä arviointiosaamisessa 
opettaja: 

14    Artikkeli: Arviointiosaamisen kehittäminen yleissivistävän koulun opettajien koulutuksessa - opetus-
suunnitelmatarkastelun virittämiä näkemyksiä. 2017. 147-148

15    Taulukko 3. Atjonen 2017, 148.
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• Ymmärtää ja käyttää arviointimenetelmiä monipuolisesti (1-2)

• Kehittää arviointityötä (3-5)

• On eettisesti tilivelvollinen arvioinnista (6-7)

Arvioinnin tilivelvollisuus eri tahoille on yksi arviointityön osa-alue, 
joka saattaa jäädä sivummalle  arjessa. Atjonen vetoaa arviointiosaamisen 
tärkeyteen esimerkiksi sillä, että kouluihin ja opettajiin kohdistuva tilivelvol-
lisuustyyppinen arviointi lisääntyy koko ajan osana opetustoimen arviointia 
ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointeja, jolloin koulut 
joutuvat entistä enemmän todistelemaan tarpeellisuuttaan eri tahoille. Siksi 
opettajien tulisi hallita edes alkeet oppilaitosten ulkoisen arvioinnin tarkoi-
tuksesta ja prosesseista hahmottaakseen oman osuutensa niissä  (Atjonen 
2017, 138-139.)

4.3 Arviointi kuvataidekasvatuksessa

Arviointiluvun viimeisessä osiossa tarkastelen vielä arviointia kuvataidekas-
vatuksen näkökulmasta. Käsittelen arviointia peruskoulujen kuvatai-
detuntien, korkeakouluopetuksen arvioinnin opetuksen sekä taidemaailman 
kritiikin tradition puolelta. Aivan kuin taidekasvatuksen tutkimus koostuu 
taidemaailman, kuvataidekasvatuksen ja kasvatustieteiden kytköksistä 
(Räsänen 2012, 4), kuvataiteen arviointikäytänteet muodostuu yleisten 
arviointikäytänteiden, kasvatustyön ja taidemaailman tradition välisistä 
suhteista. 

POPS 2014 kuvaa kuvataiteen arviointia luonteeltaan kannustavaksi 
ja ohjaavaksi. Oppimisen arvioinnilla kehitetään kuvan tuottamisen ja 
tulkinnan taitoja, taiteen ja visuaalisen kulttuurin tuntemusta sekä pitkä-
jänteistä työskentelyä ja itsearviointitaitoja. Arvioinnilla ohjataan omien 
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen (POPS 
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2014, 428.) Ihme toteaa, että liian usein eri oppiaineissa arviointi jää 
kertaluontoiseksi tapahtumaksi, jolloin ei tule tarkastelua, mistä tähän 
on tultu ja mitä apua arvioinnista olisi tulevaa tavoitteenasettelua varten 
(Ihme 2009, 104.) Tästä näkökulmasta kuvataidekasvatukselle tyypillinen 
arviointityö on ihanteellisessa asemassa oppiaineen erityispiirteen ansiosta; 
monipuolisen opetustapahtuman takia myös arviointityö monipuolistuu ja 
moninkertaistuu, ja sen hajauttaminen tai kokonaan sulauttaminen ope-
tustapahtumaan formatiivisen arvioinnin keinoin helpottuu. Hartikaisen ja 
Suvannon artikkelin16 mukaan juuri taidekasvatuksella on keskeinen rooli 
opetuksen eheyttämisessä sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. He 
korostivat erityisesti sitä, että kuvataiteessa oppilaan tunteet pääsevät val-
litsevaan asemaan osana oppimiskokemusta ja oppimisprosessia (2017, 177.) 

Räsänen kirjoittaa teoksessa Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus (2008) 
kolmesta taidekasvatusmallista, jotka määrittelevät kuvataidetunnin 
käytäntöjä ja vaikuttavat suoraan arvioinnin luonteeseen. Mallit painottavat 
jäljittelyä, muotoa ja itseilmaisua (Räsänen 2008, 80.) Mallit eivät ole irrallisia 
toimintatapoja toisistansa vaan palvelevat kuvataidetuntien eri oppimista-
voitteita, mutta samalla ne asettavat arvioinnille erilaisia tavoitteita. 

Jäljittelyyn pohjautuva taidekasvatusmalli perustuu ulkoisen todellisuuden 
havainnointiin klassisen taidekoulutuksen tradition tapaan. Havaintotiedon 
merkitykseen tukeutuva opettaja uskoo tarkkojen aistihavaintojen syventävän 
oppilaan kokemusta yhteisestä todellisuudesta. Oppimistuloksia arvioidaan 
sen mukaan, miten hyvin oppilas on onnistunut näköisyysvaatimuksen 
saavuttamisessa. Mallissa on helppo todeta työn olevan “oikea” tai “väärä”, ja 
siksi arviointi sortuu helposti luokittelemaan oppilaat heidän taitojen tason 
perusteella hyviin ja huonoihin suorittajiin (Räsänen 2008, 80-83.) 

Muotoa painottava taidekasvatusmalli korostaa kuvan tekemisen taitoja. 
Taideopetuksen taustalla löytyy näkemys kuvallisista peruselementeistä, 
jotka hallitsemalla oppilas voi ilmaista havaintotodellisuudesta irrallista 
kokemusmaailmaa. Opettaja arvioi, kuinka hyvin oppilas hallitsee taiteen 

16    Hartikainen, M. & Suvanto, T. 2017. Artikkeli: Oman oppimisen arviointi kuvataideopetuksessa.



41

tekemisen erilaiset tekniikat ja ilmaisukeinot, kuten perspektiiviopin 
tai väriopin. Arvioinnissa korostetaan mahdollisimman yksinkertaisia 
arvioinnin kriteereitä ja formatiivista arviointia siten, että opettaja kiinnittää 
huomiota miten hyvin oppilas soveltaa opittua tietoa käytännössä (Räsänen 
2008, 81-84.) Tämä taidekasvatusmalli lähentelee konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen määreitä.

Vallitsevassa oppilaslähtöisessä oppimiskäsityksessä korostuu ilmaisua 
painottava taidekasvatusmalli. Opetuksen painopisteessä ovat tieto 
oppilaiden erilaisista taustoista ja tavoite persoonalliseen kasvuun ja 
psyykkiseen hyvinvointiin. Tämä tekee opetuksen sisältöjen määrittelystä 
joustavampaa ja yksilöt huomioon ottavaa. Ajatellaan, että sisäisen 
maailman tutkiminen ja ilmaiseminen auttaa oppilasta löytämään paikkansa 
maailmassa. Arviointi perustuu siihen, että opettaja kannustaa yksilölliseen 
ja omaperäiseen ilmaisuun ja myös arvioi töitä tältä pohjalta (Räsänen 
2008, 82-84.) Oppilaiden välinen vertailu vähenee, koska uuden opitun 
arviointi vertautuu yksilön aiempiin suorituksiin. Lisäksi oppilas nähdään 
oman tuotantonsa tärkeimpänä arvioijana. Taidekasvatuksessa se merkitsee 
sitä, että oppilaan rooli oman visuaalisen tuotantonsa ja muun visuaalisen 
kulttuurin arvioijana on kasvanut. 
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Kritiikin osuus kuvataiteen oppiaineessa

Kritiikki-termillä on perinteinen asema taiteen kentällä ja sanan käyttö on va-
kiintunut myös korkeakoulujen taideopetukseen aktiiviseen käyttöön opiske-
lijatöiden arvioinnissa. Kuten todettu, kuvataidekasvatuksen taidekurssien 
kritiikkitilaisuudet ovat olleet pitkään opiskelijoiden ensisijainen kokemus 
arvioinnista käytännössä. Myös Raevaara kirjoittaa lisensiaatin työssään17, 
että “kritiikki” on vakiintunut termi kuvataiteen alalla opiskelijoiden työn 
arvioinnin yhteydessä (1999, 4). Kritiikkien arvioinneista opitut käytänteet 
siirtyvät opiskelijoiden mukana työelämään. Vaikka kritiikki terminä 
ei juurikaan ulotu peruskoulujen kuvataidetunneille, sen ominaisuudet 
ja merkitykset osana korkeakoulun taideopetuksen traditiota on hyvä 
määritellä. 

Sana “kritiikki” tulee antiikin kreikan kielen verbistä “krino”. Käännöksellä 
on eri merkityksiä kuten ‘erottaa’, ’tulkita’, ’valita’, ‘päättää’, ‘tuomita’ ja 
‘arvostella’, mutta sen ydin tarkoittaa valitsemista ja päätöksentekoa (Heikkilä 
2012, 11.) Nykyiset määritelmät sanalle “kritiikki” ovat muun muassa 
arvostelu, punnitseva arviointi ja tuomitseva arviointi18. Taidemaailmassa 
yleisellä tasolla kritiikki tarkoittaa taiteen käsitteellistämistä eli sanallisten 
merkitysten antamista taiteelle (mt., 12.) 

Kritiikki-sanaan liitetään helposti paljon kielteisiä konnotaatioita (Heikkilä 
& Tihinen 2012, 118) sen historiallisen aseman ja siihen liittyvän auk-
toriteettijohtoisen tradition takia. Voi olla, että tämän takia kritiikki-sanan 
käyttö ei ulotu perusopetuksen piiriin. Lisäksi oppilaslähtöisen näkökulman 
mukaan auktoriteettijohtoisuus ei kuulu nykyaikaiseen pedagogiseen 
ajatteluun. Taidekritiikin perinne siirtyy kuitenkin korkeakouluopetuksen 
mukana kuvataideopettajien kautta peruskoulujen kuvataidetunneille 

17    Raevaara, M. 1999. Pedagoginen kritiikki –Kuvataidekurssien ryhmäkritiikki Taideteollisessa 
korkeakoulussa

18    Kielitoimiston määritelmä sanalle “kritiikki”. [https://www.kotus.fi/]
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-  vaikka opetuksessa ei nimellisesti käytetä kritiikki-sanaa, sen sisältö ja 
käyttö pysyvät pitkälti samanlaisina kuin taidemaailmassa ja korkeakoulujen 
taideopetuksessa.

Tiedonalapohjaisuuden näkökulmasta taidekritiikki on yksi kuvataide-
opetuksen sisältöalue, koska oppilaan kyky soveltaa kriitikon käyttämiä 
tutkimisen tapoja on osa visuaalista monilukutaitoa (Räsänen 2008, 231). 
POPS 2014:ssa kirjoitetaan kuvataidetuntien oppimistavoitteissa, että 
kuvataidetuntien opetuksen tulee tukea oppilaiden kriittisen ajatuksen 
kehittymistä ja oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta. Siten 
kuvataideopetus luo perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toim-
ijuudelle aktiivisena osana yhteiskuntaa. (POPS 2014, 426.) Jotta oppilas 
kykenee näihin opetussuunnitelmassa kuvattuihin opetuksen sisällön tavoit-
teisiin, hän tarvitsee kädentaitojen lisäksi kuvantulkintataitoja taiteen 
käsitteellistämiseen. Tässä kohtaa taidemaailman kritiikki ja taidemaailman 
terminologia linkittyvät kuvataideopetuksen oppisisältöön. 

Räsänen kirjoittaa taiteen estetiikan ja kritiikin osuuksista kuvataideo-
petuksessa. Taiteen estetiikka liittyy kaikkeen, missä on kyse arvoista ja 
arvovalinnoista. Taidekritiikki on puolestaan sidoksissa arvoperäiseen 
päätöksentekoon ja toimintaan. Tämä perustellaan siten, että taidekriitikko 
haastaa yleisön ottamaan kantaa näkemystensä arvoperustaan - samanlaiseen 
tarjottujen tulkintojen kyseenalaistamiseen myös oppilaita kannustetaan. 
Kritiikissä, estetiikassa ja kuvallisessa ilmaisussa on siis kyse arvo-  ja arviointi-
ajattelusta, jossa huomioidaan erilaiset tulkinnan tavat. Arvopohjaisten 
ajattelutaitojen opetuksen kautta taidekritiikki ja estetiikka liittyvät kas-
vatustyön eettisiin perusteisiin. (Räsänen 2008, 221-223.)

Räsäsen mukaan visuaalisen kulttuurin tulkintataitojen kehitys tukee 
ilmaisutaitoja, ja päinvastoin: kriittinen kuvatulkinta auttaa oppijaa ym-
märtämään taiteen monitulkinnallisuutta. Lisäksi kriittisen ajattelun harjoit-
teleminen taiteen tarkastelussa edistää luovuutta tarjoamalla välineitä omaan 
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kuvalliseen ilmaisuun. Näin ollen oppilaan tietoisuus arvojen merkityksestä 
kehittyy sitä myötä kun hänen taiteen ymmärtäminen syvenee. (Räsänen 
2008, 223-224.) 

Kuvataidekasvattaja arvioinnin ja kritiikin ammattilaisena

Koulumaailman taideopetuksen ja taidemaailman kritiikin liitoskohtia on 
tutkittu kuvataidekasvatuksen alan kehittämistä varten. Yksi suurin kehittäjä 
on taidekasvatuksen alalla merkittävästi vaikuttanut kuvataidekasvatuksen 
professori Elliot Eisner. Eisnerin uskoi, että taiteella oli paljon annettavaa 
kasvatustyön ja taideopetuksen kognitiivisten taitojen edistäjänä, pelkästään 
oppimisprosessien tunneperäisyyden korostamisen sijaan. Näin ollen hän 
tutki estetiikan tutkimuksen ja taidekritiikin merkitystä kasvatustyölle ja 
etenkin koulujen arviointityölle. Eisnerin mukaan taidekasvattajat eivät voi 
olla ainoastaan “taiteentuntijoita” (connoisseurs), vaan heidän tulee olla myös 
kriitikoita. Taiteentuntijuus on luonteeltaan henkilökohtaista hiljaista tietoa, 
mutta kritiikin tehtävänä on tuoda taiteesta syntyvä keskustelu ja tulkinta 
julkiseksi, jaetuksi tapahtumaksi. Kritiikkiä voidaan pitää prosessimaisena 
lähestymistapana, jonka tarkoitus on auttaa muita ei vain katsomaan, mutta 
myös näkemään syvemmät merkitykset taiteessa.  (Smith 2005.) Tätä voisi 
pitää kritiikin ensisijaisena tarkoituksena.  

Kasvatustieteiden professori Robert Donmoyer kirjoittaa artikkelissaan19 
termeistä kasvatuksellinen kritiikki (educational criticism) ja opetta-
ja-kriitikko (the teacher-as-critic) nojautuen Eisnerin oppeihin. Hän 
kartoittaa, kuinka taidemaailmasta perittyjä taidekritiikin rakenteita voisi 
soveltaa taiteen korkeakoulutukseen ja peruskoulujen taideopetukseen. 
Pyrkimyksenä on löytää kritiikin rakenteista formatiivista arviointia edustavia 
palautteen muotoja oppilastöiden numeraalisen arvioinnin rinnalle. 
(Donmoyer, 1993.) Esimerkiksi Eisnerin mukaan taiteen tulkinnassa vain 
narratiivinen diskurssi avaa kompleksisen kohteen, jonka tekemisen taustalla 
ovat olleet kompleksiset prosessit - sama soveltuu oppilastöiden arviointiin. 

19    Donmoyer, R. 1993. Artikkeli: Art criticism as a guide to student evaluation
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Eisnerin lähtökohtainen neuvo on, että oppilaiden teosten arviointi 
suoritetaan opetuksen kentällä samalla tavalla kuin taidekritiikki suoritetaan 
taidemaailman kentällä. (mt., 254.) 

Taideopetuksessa yleinen kritiikkitilaisuuden rakenne on pohjimmiltaan 
melko sama kuin oppilastöiden, tai minkä tahansa muun visuaalisen 
työn avaamisen tueksi käytetty kuvantulkinnan rakenne. Kuvatulkinnan 
rakenteella viittaan teoksen analyysin tai arvioinnin suoritusmuotoon, kuten 
missä järjestyksessä edetään ja mitä tekijöitä otetaan huomioon. Heikkilä 
ja Tihinen esittelevät teoksessa Kritiikin perusteet jo arviointiluvun alussa 
mainitun perinteisen kritiikin rakenteen joka on kolmijakoinen. Kritiikki 
muodostuu kuvailusta, tulkinnasta ja arvottamisesta. Jakoa on syvennetty ja 
sovellettu useasti; Heikkilä ja Tihinen kirjoittavat esimerkiksi taidefilosofi 
N. Carollin täsmennetyn version kritiikin rakenteesta. Carollin jako on 
seitsemänosainen ja siihen kuuluu kuvaus, luokittelu, kontekstualisointi, 
asioiden selventäminen, tulkinta, analyysi ja arvottaminen. (Heikkilä & 
Tihinen 2012, 12.) 

Myös Räsänen pohtii kuvataideopettajan roolia taidekriitikkona, joka 
toimii kuin siltana taidemaailman teosten arvottamisen ja kuvataidetuntien 
oppilastöiden arvioinnin välillä. Tähän liittyy pohdintaa siitä, miten 
taidemaailmasta periytyvät kuvatulkinnan periaatteet ja kritiikin rakenne 
ovat siirrettävissä oppilastöiden arviointiin. Taiteesta syntyvä käsitys on 
sisällön ja muodon summa; käsityksen muodostumiseen kuuluu siis 
tulkitsijan omat mieltymykset, teoksen aihe, tunteiden ilmaisu ja lopulta 
muodolliset puitteet eli väline, muoto ja tyyli. Räsänen huomauttaa, että 
sisällön ja muodon vuorovaikutukseen pohjautuva arvottaminen ja teoksen 
kontekstualisointi eivät yleensä onnistu ilman opetusta. (Räsänen 2008, 
225.) Tulkitsen tämän niin, että ilman ohjausta katsoja ei välttämättä osaa 
muodostaa kaikkia rakenteellisia tekijöitä huomioon ottavaa tulkintaa 
teoksesta. 
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Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean hyväksymä 
kritiikkiohje  kuvaa kuvataiteen arviointia korkeakoulun opetuksessa 
ammatillisen osaamisen näkökulmasta: taiteellisen työn arviointi on 
kokemuksellista ja perustuu katsojan subjektiiviseen ja intuitiiviseen arvioon, 
teoreettiseen ja ammatilliseen tietoon, mutta myös arvioitavasta prosessista 
ja työstä saatavaan taustatietoon (Aalto ARTS, TSAK, 2015). Räsäsen 
kirjoittaa vastaavanlaisesti, että hyväksi laskettu kritiikki ei ole vain omiin 
mieltymyksiin tai taidekäsityksiin perustuvien mielipiteiden ilmaisua vaan 
asiatietoihin pohjautuvaa perustelujen selvittävää argumentointia (Räsänen 
2008, 234). Sekä em. kritiikkiohje, Eisner että Räsänen korostavat kritiikin 
tai arvioinnin suorittamisessa sitä, että valmiin tuotoksen tarkastelun 
lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon valmiin tuotoksen taustalla ollut 
työskentelyprosessi. Myös kuvataideopettajan tehtävänä on ottaa oppilastyön 
arviointiin mukaan tekijän tekoprosessit samanarvioiseen asemaan valmiin 
tuotoksen rinnalle.
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5. Kyselyaineisto

Ennen aineiston ja analyysimenetelmien esittelyä kuvaan tutkimukseni työ-
prosessia, joka on muuttanut suhtautumistani aineistoon ja koko tutkimuksen 
painopisteeseen. Työprosessi lähti liikkeelle kiinnostuksestani tutkia 
arvioinnin opetuksen merkitystä kuvataiteen koulutusohjelman piirissä. Tätä 
seurasi pitkä ajanjakso, jolloin ainoastaan keräsin mahdollisimman laajasti 
tietoa arvioinnista yleisesti, sekä opetuksen että kuvataide oppiaineen osalta - 
ja voin todeta oppineeni siitä paljon. Pian lähdekirjallisuuden keruun aikana 
aloitin jo tekemään kyselylomaketta opiskelijoille. Valitsemani kysymykset 
ovat sen aikaisten tietoni ja kiinnostukseni mukaiset; painotin kyselyssä 
enemmän taidekurssien kritiikkejä, yleisesti toisen kuvasta puhumista, ja 
kaipasin opiskelijoiden mielipiteitä arvioinnin opetuksen kehittämiselle. 

Kyselyn toteuttamisen jälkeen tietämykseni arvioinnista ja arviointityöstä 
on jäsentynyt aivan eri tavoin verrattuna vuoden takaiseen aikaan. 
Huomasin jälkikäteen aineiston analyysin vaiheessa tiettyjä kyselyyn liittyviä 
ongelmakohtia, jotka olisi voinut toteuttaa toisin: monissa laadullisen ja 
määrällisen kysymysten muotoilu ja asettelu ontuu jäämällä liian laajaksi. 
Saamani vastaukset ovat näin ollen joissakin kysymyksissä liian tulkin-
nanvaraisia, jotta niitä kannattaisi ottaa mukaan analyysiin. Mikäli olisin 
aloittanut työprosessini toisinpäin, eli jäsennellyt itselleni ensin arvioinnin 
teorian ja vasta sitten suunnitellut sen pohjalta kyselylomakkeen, olisin 
tehnyt täysin erilaisen kyselyn ja osannut valita paremmin aiheet mitä 
painottaa. Näiden taustojen pohjalta koen, että on perusteltua jättää osa 
kyselylomakkeen vastauksista aineiston ulkopuolelle.  
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5.1 Aineiston esittely

Laadin aineiston keruuta varten poikittaistutkimuksellisen kyselylomakkeen, 
jonka kohderyhmänä olivat taidekasvatuksen kandidaatti-, maisteri- ja 
muunto-opiskelijat. Valitsin kohderyhmän opiskelijat opintojen vaiheesta 
riippumatta, koska toiveenani oli saada mahdollisimman monipuolinen 
katsaus opiskelijoiden kokemuksista arvioinnista.

Kyselylomake on luotu Google Forms- pohjalla. Poikittaistutkimuksen 
mukaisesti aineiston keruu kyselylomakkeella sijoittui vain yhdelle 
ajanjaksolle eikä minulla ollut tarkoitus laatia sitä seuraavaa jatkokyselyä. 
Kyselylomakkeessa oli kaiken kaikkiaan 23 kysymystä joista 15 oli moniva-
lintakysymyksiä (kvantitatiivinen) ja 8 avoimia kysymyksiä(kvalitatiivinen). 
Valitsin käyttää molempia kysymyksen muotoja, jotta saisin aineiston 
analyysia varten monipuolisesti dataa, tekstinä ja diagrammeina. Monivalin-
takysymykset on tehty perinteisen  Likertin asteikon mukaisesti: vastaus-
vaihtoehdot olivat “täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä” muodossa (vrt. 
Valli 2018, 106-107).

Jaoin kyselyn opiskelijoiden sähköpostilistalle ja Aalto-yliopiston ku-
vataidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestön Facebook-sivuille. Jaoin sen 
uudelleen noin kuukauden odotuksen jälkeen molemmille foorumeille siinä 
toivossa, että saisin lisää vastaajia. Lomake täytettiin anonyymina. Halusin 
itse ottaa etäisyyttä tuloksiin tietämättä, ketkä olivat vastanneet. Ajattelin 
myös, että opiskelijoiden olisi turvallisempaa vastata rehellisesti anonyymina 
kyselyyn, jonka on laatinut mitä suurimmalla todennäköisyydellä heidät 
tuntemansa henkilö. Lisäksi vastaajien henkilöllisyydellä ei ollut merkitystä 
opinnäytteen tutkimustehtävän kannalta. Kyselylomakkeen jakaminen ja 
vastausten saannin ajankohtana oli touko- ja kesäkuussa 2018. Kesään 2018 
mennessä olin saanut 27 vastausta20. 

20    Vastanneista opiskelijoista 9 oli kandeja, 12 maistereita ja 6 muunto-opiskelijoita. Varmuuden 
vuoksi pyysin kyselyssä tiedon heidän opintojen vaiheesta, mikäli opintojen eri vaiheessa olevien 
opiskelijoiden vastauksissa olisi ollut merkittäviä eroja ja vaikutuksia tuloksiin - myöhemmin totesin 
tämän toissijaiseksi tiedoksi.
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Avokysymykset

Edellä esittämistäni syistä johtuen rajasin kyselylomakkeen monivalin-
takysymysten vastaukset analyysin ulkopuolelle. Luulen, että jos olisin 
muotoillut ne paremmin, ne olisivat siitä huolimatta korkeintaan tukeneet 
avointen vastauksista esille tulleita vastauksia. Keskityn analyysissäni 
siis avointen kysymysten vastauksiin ja otin mukaan vain muutaman 
monivalintakysymyksen tukemaan avokysymysten tuloksia. Totesin, että 
valitsemani osa aineistosta on riittävä määrä tuloksista tutkimuskysymyksiin 
vastaamiseen, koska vastanneita oli melko paljon ja avointen kysymysten 
vastaukset perusteellisia. Analyysiin tulevat avokysymykset ovat:

1. Millaisia puutteita ja/tai huonoja kokemuksia muistat kritiikeistä  
    ja palautekeskusteluista? Mainitse 1-3 asiaa

2. Millaisia ovat onnistuneen kritiikkien ja palautekeskustelujen   
    kokemuksesi? Mainitse 1-3 asiaa

3. Mitä koet haastavaksi palautteen antamisessa? Mainitse 1-3 asiaa

4. Mitä metodeja olet käyttänyt monipuolisemman palautteen 
    antamiseksi?

5. Mitä olet oppinut arviointityöstä ja kritiikeistä opintojen aikana?   
   Mainitse 1-3 asiaa.

6. Mitä haluaisit oppia enemmän arviointityöstä opintojen aikana?

7. Miten arvioinnin opetusta voisi monipuolistaa ja kehittää?

Kyselylomake on rakenteellisesti jaettu kolmen alaotsikon alle: 1. kehittävä 
kritiikki ja palaute, 2. arviointityö ja 3. kehitysideointi. Tein siis jo tässä 
vaiheessa laadullisen tutkimuksen tapaista aineiston teemoittelua. Tarkoituk-
senani oli jo alustavasti selventää tutkimusongelmaa koskevia teemoja. Kaikki 
kolme eri aluetta sisälsivät monivalinta- ja avokysymyksiä. Kyselyn jaottelu 
alaotsikoihin auttoi itseäni jäsentämään informaation, mihin toivoin saavani 
vastaukset. 
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Kysymykset 1-2 koskevat opiskelijoiden kokemuksia taidekurssien kritiikki-
tilaisuuksista. Niistä saadut vastaukset auttavat kartoittamaan opiskelijoiden 
suhtautumista kritiikkitilaisuuksien merkityksellisyyteen ja sitä kautta ne 
tarjoavat taustatietoa kehitysehdotuksille. 

Kysymykset 3-4 ovat laadullisesti epämääräisemmät, koska arvioinnin sijaan 
niissä käytetään sana “palaute”, ja siksi ne ovat voineet olla harhaanjohtavia. 
Palautteen anto on osa arviointityötä ja kyselyä tehdessäni rinnastin nämä 
kaksi sanaa saman merkityksen alle. Kysymysten tulkinnanvaraisuudesta 
huolimatta minua kiinnostaa palautteen annon haasteellisuus; tulosten 
avulla pystyn kartoittamaan paremmin vuorovaikutteisen arvioinnin 
ongelmakohtia.

Lopuksi kysymykset 5-7 keskittyvät siihen mitä opiskelijat ovat arvioinnista 
oppineet opintojen aikana ja mitä he haluaisivat oppia lisää. Näiden 
kysymysten ympärillä oli lisää kysymyksiä, joilla pyrin kartoittamaan 
alkuperäisen kiinnostukseni pohjalta opiskelijoiden mielenkiintoa arviointia 
käsittelevälle kurssille. Ajatus arviointikurssista jäi opinnäytteen edetessä 
minulta vähemmälle huomiolle, mutta minun on pidettävä alkuperäiset 
tavoitteeni mielessä näitä kyselytuloksia analysoidessani. Tulkinnassa on 
joissain määrin otettava huomioon se, että vastaajat edustavat opintojen 
eri vaiheissa olevia opiskelijoita - vastaajilla voi siis olla sekä laadullisesti 
että määrällisesti erilaisia kokemuksia kritiikkitilaisuuksista ja arvioinnin 
opetuksesta.

5.2 Aineiston analyysi

Suoritin sisällönanalyysin melko itsenäisenä tutkimuksen osiona 
irrallaan arvioinnin teorialuvusta - tarvittaessa selvensin aineistosta esille 
nousseita teemoja arvioinnin teorian näkökulmilla. Muuten  tarkastelen 
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johtopäätöksissä kyselyn tuloksia arviointi-luvun teoreettisista näkökulmista 
käsin ja pyrin esittämään kehitysehdotuksia kyselyn tulosten ja arvioinnin 
teorialuvun yhteisen tarkastelun jälkeen.

Toteutin aineiston analyysin laadullisen tutkimuksen mukaisella sisällön-
analyysilla. Laadullisen tutkimuksen analyysin vaiheiden etenemistä kuvataan 
usein spiraalimaisella hermeneuttisella kehällä21. Sen mukaan analyysi alkaa 
vaihe vaiheelta aineistossa ensin ilmiön kuvailuun, sitten luokitteluun, sen 
jälkeen sisältöelementtien yhdistelyyn ja lopulta ilmiön kokoamiseen ja 
selittämiseen. Hermeneuttinen kehä ole ole umpeutuva kehä, jossa tutkimus 
ei etene. Spiraalimalli kuvaa sen sijaan sitä, miten tutkimuksen analyysissä 
aineistoon palaudutaan moneen kertaan ja aina uudelleen tutkija yrittää 
ymmärtää tutkimuskohdetta aiemman analyysin tarjoamasta näkökulmasta. 
Kehä jatkuu mutta tutkija lähenee tutkimuksen lopullista tulkintaa omalla 
lähestymistavallaan (Anttila 2006, 279-280.) Omassa analyysiprosessissani 
kävin kyselyn tuloksia läpi useampaan otteeseen eri metodein ja joka kerralla 
löysin uutta merkitykselliseltä vaikuttavaa sisältöä; seuraavalla katselukerralla 
tilanne saattoikin olla aivan toinen.

Laadullisen tutkimuksen ideana on luoda käsitteellistetty selitysmalli 
tutkittavalle ilmiölle. Sitä varten tulkinnan luomiseen tarvitaan käsit-
teellinen kehikko, jonka läpi aineistosta saatuja havaintoja tarkastellaan. 
Tällä tarkoitetaan erilaisia metodeja, jotka selkeyttävät analysoitavan datan 
tulkinnan eri vaiheita. Vastaavia metodeja on esimerkiksi käsitekartat, 
mallinnus, teemoittelu tai koodaus. (Anttila 2006, 278.) Aloitin avointen 
vastausten analyysin koodauksella eli aineiston pilkkomisella helpommin 
tulkittaviin osiin (Eskola & Suoranta 2003, 154). Koodausvaiheessa listasin 
vastauksista esiin tulleita huomioita ja jatkoin jakamalla huomiot isompien 
teemojen alle. Jatkoin teemoittelua niin pitkälle, että pystyin tarjoamaan 
tulokset 2-3 isompana teemana helposti tulkittavina taulukkoina. Taulukot 
ovat vain yksi tapa käsitellä dataa ja teemoittelun olisi voinut tehdä monin 
eri tavoin - ne muuttuivatkin useaan otteeseen analyysivaiheessa.  

21    Anttila 2006, 280. Kuva 61: Laadullisen analyysin spiraali, Dey 1993, 53.
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6 Opiskelijoiden vastaukset

Opiskelijoiden vastauksista kävi yleisesti ilmi, että ne  koskivat sekä Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun yleisen opetuksen taidekurssien sisältöä sekä 
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan kuuluvia kursseja. En rajannut 
kyselyn kysymyksiä eri kursseihin vaan ne koskivat taidekasvatuksen 
opiskelun aikana käytyjä kursseja ylipäätään. Vastauksista pystyi myös 
toisinaan tunnistamaan vastaajien opintojen vaiheet, mutta opintojen eri 
vaiheet olivat vain välillä huomioon otettava tekijä vastausten tulkinnassa. 

6.1 Kokemukset kritiikkitilaisuuksista

Ensimmäisenä jäsennän kritiikkitilaisuuksia koskevat kaksi ensimmäistä 
kysymystä eli  1. Millaisia puutteita ja/tai huonoja kokemuksia muistat 
kritiikeistä ja palautekeskusteluista? ja 2. Millaisia ovat onnistuneen kritiikkien 
ja palautekeskustelujen kokemuksesi? Vastauksissa tuli esille useita huomioita, 
koska pyysin heitä mainitsemaan 1-3 asiaa. Analysoin nämä kaksi ensimmäistä 
kysymystä yhdessä. Tuloksena jaoin kritiikkitilaisuuksia käsittelevien 
kysymysten vastaukset sekä hyvistä että huonoista kokemuksista kolmeen 
teemaan: rakenne, vuorovaikutus ja sisältö. Oheinen taulukko esittelee 
teemat ja niihin sisältyvät alakategoriat.
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Taulukko 1: Kritiikkitilaisuuksien vastausten teemojen kategorisointi.

Kritiikkien rakenne

Kritiikin rakenteellisissa puolissa opiskelijat kiinnittivät huomiota kritiik-
kitilaisuuksien aikatauluttamiseen, struktuuriin ja opiskelijoiden 
väliseen tasavertaiseen kohteluun. Nämä kolme osiota näyttivät yhdessä 
muodostavan pohjan sille, onko kritiikkitilaisuus puitteiltaan onnistunut. 
Yleisin vastauksista esiin noussut kokemus oli, että kritiikkitilaisuudet 
ovat olleet huonosti aikataulutettuja (5)22 ja ne kestävät liian kauan (2). 
Molemmat asiat kulkevat käsi kädessä epätasa-arvoisuuden (4)  kokemuksen 
kanssa.

Vastanneet olivat esimerkiksi kirjoittaneet, että “kritiikkien kesto on usein 
ryhditön, ensimmäisiin töihin käytetään paljon aikaa ja kritiikin lopussa 
kiirehditään, eivätkä opiskelijat enää jaksa kiinnostua keskustelusta” ja “[...] 
myös kellottamattomat kritiikit ovat hermoja raastavia, koska ensimmäisistä 
töistä saatetaan puhua puoli tuntia mutta lopuista puhutaan se mikä 
ehditään” ja “[...] kritiikissä ensimmäisten opiskelijoiden töistä puhutaan 
30 min, lopuksi aika loppuu kesken ja viimeisenä olevat oppilaat saavat 
aikaa pari minuuttia, pahimmillaan osa opiskelijoista jää kokonaan ilman 
palautetta”. Yhdessä vastauksessa on kuvattu koko aikatauluttomuuden 
ongelma ja siitä johtuvat seuraukset:

22    Numerot suluissa osoittavat tuloksista löydettyjen mainintojen määrän.
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Monesti palautekeskustelut ovat aikataulutettu todella huonosti, 
eikä opettaja ole osannut viedä keskustelua eteenpäin. Tästä on 
seurannut pitkällistä yhden tai kahden osapuolen jauhamista, 
kun samalla loput kurssilaisista odottelevat kärsimättöminä omaa 
vuoroaan. Usein nämä aikataulutusongelmat johtavat myös siihen, 
että päivä loppuu kesken, puolet opiskelijoista joutuu lähtemään ja 
viimeiseksi jääneiden opiskelijoiden saama kritiikki on väsynyttä ja 
hätäisesti kyhättyä, kun taas ensimmäisten opiskelijoiden kritiikki-
in on käytetty runsaasti aikaa.

Vastauksissa oli silti mainittu yhtä paljon positiivisia kokemuksia ta-
sa-arvoisesta huomiosta (4) ja hyvästä aikatauluttamisesta (2). Erityisesti tuli 
kehua opettajista, jotka ovat onnistuneet pitämään kiinni aikataulusta (2) ja 
jättämään aikatauluun varaa yleiselle kommentoinnille ja keskusteluille (2). 
Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden vastauksissa esiin nousseissa kriittisissä 
näkemyksissä  on pohjimmiltaan kysymys epäoikeudenmukaisuuden koke-
misesta. Opiskelijoiden välinen tasavertainen kohtelu puuttuu heti kun 
opettaja ei ylläpidä aikataulua tai muutoin strukturoi kritiikkitilaisuutta. 
Kritiikkitilaisuuksien strukturoimattomuuden (4) koettiin heikentävän 
opiskelijoiden jaksamista ja motivaatiota, mutta sen sijaan strukturoidut 
puheenvuorot (7), esimerkiksi kellottamalla puheenvuorot, oli useimmiten 
mainittu huomio opiskelijoiden positiivisista kritiikkikokemuksista. 
Tähän liittyen yksi vastaaja kirjoitti: “Kritiikit/keskustelut ovat suhteellisen 
ytimekkäitä, mutta tilaa jää kuitenkin kanssa opiskelijoiden ja opettajan 
kommenteille [...]”. Toinen vastaaja kirjoitti: 

Opettajan puheenvuoron jälkeen opettaja antaa kanssaopiskelijoille 
mahdollisuuden kommentoida, ja tällekin on varattu oma aikansa. 
Jää olo, että opettajalla on pallo hallussa, ja kaikkia kohdeltiin tasa-
vertaisesti.

Kritiikkien heikko aikatauluttaminen on myös oman kokemukseni mukaan 
yleisin ongelma, ja se toistuu huolestuttavan usein riippumatta siitä, oliko 
kyseessä yhteisen opetuksen taidekurssi vai kuvataidekasvatuksen oma kurssi. 
En kuitenkaan koe, että vastuu aikataulun ylläpitämisestä on vain opettajalla. 
Oli kritiikkitilaisuus sitten aikataulutettu tai ei, myös opiskelijoilla on vastuu 
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pitää oma puheenvuoronsa sopivassa pituudessa suhteessa annettuun aikaan 
ja ottaa huomioon myös toisten opiskelijoiden puheenvuoroihin jätettävä 
aika. Aikataulusta kiinni pitäminen yhteisessä arvioinnissa osoittaa minusta 
hyvää ammattitaitoa.

Vuorovaikutus kritiikeissä

Kritiikkien vuorovaikutusta koskevista vastauksista nousi esiin huomioita 
opettajan roolista, opiskelijoiden roolista sekä yleisestä ilmapiiristä. 
Opettajista hyvinä asioina mainittiin opettajan aktiivisuus (4) ja kiinnostus 
(3) ja huonoissa kokemuksissa mainittiin opettajien kiinnostuksen puute 
(4). Vastauksista ilmeni myös yllättävän monta kokemusta opettajan asiat-
tomasta käytöksestä (4). Niihin kuului yksittäiset maininnat muun muassa 
opiskelijoiden suosimisesta, eriarvoisesta kohtelusta opiskelijan sukupuolen 
perusteella ja opiskelijan tuotoksen pilkkaamisesta. Muut opettajaan liittyvät 
yksittäiset huonot kokemukset olivat opettajan monologit  ja epäpätevyys. 

Opiskelijoilla oli hyvien kokemusten vastauksissa pitkiä kirjoituksia 
opettajan roolista ja heillä oli hyvin määriteltyjä näkemyksiä opettajan 
asemasta hyvän krtiikkitilaisuuden ja arvioinnin takana. Vastauksissa on 
kirjoitettu positiivisia huomiota opettajasta vastaavasti: “Opettaja keskittyy 
esitykseeni ja ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon tilanteeni ja tasoni kom-
mentoidessaan kannustavasti”. Toinen vastaaja on taas kirjoittanut “[...] kun 
opettajalla on visio palautteenannon tekniikasta ja tarkoituksesta (ei oman 
maun erittely!), niin se on opiskelijallekin edes jollain tasolla hyödyllistä”. 
Kolmannessa esimerkissä opiskelija kirjoitti: 

Opettaja on osannut keskusteluttaa ryhmää ja nostanut esille kiin-
nostavia näkökulmia. Hän on ollut lähtökohtaisesti ystävällinen, 
paneutunut (osaava) ja innostunut, mikä tekee hänen antamistaan 
kehitysehdotuksista uskottavia. Ylipäänsä se, että hän näkee kehitet-
tävää (ei ehkä “muutettavaa” tai “parannettavaa”) tai on kiinnostunut 
jututtamaan tekijää/opiskelijaa siitä, luo luottamusta. Hän ei arvota 
akselilla hyvä-huono eikä mene henkilökohtaisuuksiin.
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Opiskelijoita koskevissa vastauksissa opiskelijoita kuvattiin tasapuolisesti 
aktiivisina (5) ja ei-aktiivisina (5) osallistujina. Tässä kohtaa vastaajien eri 
opintojen vaihe saattaa vaikuttaa siihen, millaisia näkemyksiä opiskelijoilla on 
opiskelijoiden aktiivisuudella. Kanditason peruskursseilla vasta yleisesti har-
joitellaan ilmaisua, teoriaa ja kuvan äärellä puhumista, mutta maisteritason 
opiskelijoilta on jo enemmän kokemusta ja siksi heiltä voidaan odottaa 
enemmän aktiivisuutta yhteiseen keskusteluun - ainakin omasta mielestäni. 
Lopuksi yksittäisiä hankaliksi koettuja huomioita opiskelijoiden kohdalla 
oli opiskelijoiden oman suorituksen vertaaminen toisten suoriutumiseen ja 
negatiivinen ehdottomuus omalle työlleen - muutoin opiskelijoiden roolia 
koskevat vastaukset olivat ympäripyöreitä ja korostivat opiskelijoiden ak-
tiivisuutta.

Yleistä ilmapiiriä koskevat vastaukset olivat pääsääntöisesti hyvää ryh-
mähenkeä ja ilmapiiriä (5) sekä hyvää tunnelmaa (7) ylistäviä. Yksi vastaaja 
kirjoitti:

Kokemukset, joissa kaikki ryhmässä olevat kokevat ja oppivat uutta 
itse keskustelusta. Tilanteet joissa ollaan erimielisiä, mutta vahvasti 
samassa veneessä ovat parhaita.

Toinen vastaaja kommentoi:

Omaan suoritukseen on saanut positiivisten kommenttien lisäksi 
myös kehittämisehdotuksia; käytettävissä oleva aika on jakautu-
nut reilusti ja tarkoituksenmukaisesti; ryhmähenki on ollut kurssilla 
hyvä ja asioita on ollut helppo jakaa.

Vain yksi vastaaja kuvaili ilmapiiriä huonoksi ja kiusalliseksi. Huonoihin 
kokemuksiin liittyen  nostettiin myös pari kertaa esille, ettei kritiikkiti-
laisuuksissa ole olemassa hyvää keskustelukulttuuria (2). Tästä kirjoittettiin: 

Silloin kun opettajat viitsivät kritiikkiä antaa se on useimmiten 
erinomaista, mutta olen huomannut ainakin YOYOn kurssitarjon-
nan kritiikkien olevan valjuja, eivätkä ne innosta myöskään 
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kanssaopiskelijoita (tai sen koommin minua itseäkään) arvioimaan 
muiden töitä. Tuntuu, että töistä keskustelun kulttuuria ei oikein 
ole. 

Eräs toinen vastaajista kirjoitti pohtivasti seuraavasti: 

Suomessa kritiikkiä tai kriittistä ajattelua pidetään usein (väärin) 
samana kuin negatiivista palautetta. Tämä johtaa kritiikin pelkoon 
ja arvorelativismiin (“kaikki on yhtä hyvää” tai “henkilökohtainen 
asia”), lisäksi taiteen kohdalla arviointia pidetään vaikeana ja opet-
tajan valtaa (mielipiteen ohjaajana keskusteluttajan sijaan) saatetaan 
varoa. Mitä olen keskustellut toisten opiskelijoiden kanssa, “ihan 
kiva” -palautteista ei kuitenkaan pidetä, vaikka henkilökohtaisuuksi-
in meneviä tyrmäyksiäkin muistellaan katkeruudella. Miten opettaja 
siis oppii hyvää kritiikkiä, tai edistää yleisesti hyveenä pidettyä kriit-
tisen ajattelua? [...]

Yleisesti palautteen analysoimisesta vedin johtopäätöksen, että onnistuneen 
ja hyödylliseksi koetun kritiikkitilaisuuden edellytykseksi koettiin aktiivinen 
osallistuminen sekä opettajien että opiskelijoiden puolelta, mutta erityisesti 
opettajan aktiivinen rooli korostui. Jos opettaja osaa johtaa keskustelua 
innostavasti ja avoimesti, se kannustaa yhä useampaa opiskelijaa ottamaan 
osaa yhteiseen vuoropuheluun. Etenkin jos arviointi on rakenteellisesti 
strukturoitu siten, että se osallistaa jokaista opiskelijaa puheenvuoroilla, 
opiskelijat ovat opettajan lisäksi vastuullisia kritiikin vuorovaikutteisuudesta. 
Lisäksi näin opiskelijat voivat myös olla halukkaita ja valmiita panostamaan 
kritiikkitilaisuuksiin enemmän.  

Kritiikkien sisältö

Kritiikkitilaisuuksien sisällölliset vastaukset kattoivat muita irrallisia 
huomioita, joita oli vaikeampi jakaa isompiin alueisiin. Muodostin 
sisällöistä kolme alakategoriaa: Johdonmukaisuus, puutteet ja käytetyt 
metodit. Johdonmukaisuus-osiossa on listattu ominaisuuksia, jotka ovat 
parantaneet kritiikkitilaisuuksien laatua. Näistä yleisimmät olivat oppimis-
prosessin huomiointi osana arviointia (2) ja etukäteen ilmoitetut arvioinnin 
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tavoitteet (2). Yksittäiset kommentit koskivat kritiikin hyödyllisyyden 
tuntua, monipuolista sanallistamista ja ettei arviointi osu henkilökohtaisesti 
tekijään. Yksi vastanneista kirjoittaa: 

Opettaja on ilmoittanut kurssin tavoitteet kurssin aluksi ja pitää 
kritiikin näiden pohjalta. Opettaja perustelee antamansa arvosanat. 
Arvosteluperusteet eivät jää hämärän peittoon ja opiskelija tietää, 
missä olisi pitänyt parantaa, jos parannettavaa on.

Toinen vastaaja kirjoittaa oppimisprosessin huomioimisesta näin: 

Jokunen kokemus siitä, kuinka opettaja ottaa palautteessaan huo-
mioon myös oppimisprosessin ja oman kehittymisen. Se tuntuu 
aina hyvältä, ja auttaa itseäkin huomaamaan omaa kehittymistä. 

Listatut puutteet olivat enimmäkseen yksittäisiä huomioita, mutta 
suurimmat esille nousseet  kokemukset koskivat kritiikkien pintapuo-
lisuutta (11) huonoja neuvoja (3) ja arvioinnin mitäänsanomattomuutta 
(3).  Yleisimmät arviointia kuvaavat negatiiviset adjektiivit olivat muun 
muassa “mitäänsanomaton”, “ympäripyöreä”, “turha” ja “pinnallinen”. Pin-
tapuolisuuteen kuului useasti kokemus kritiikkitilaisuuksien ja arvioinnin 
ympäripyöreydestä. Kolme vastaajaa kirjoittivat myös, miten kritiikissä 
puhuttiin ohi aiheen. Tästä yksi vastaaja  kirjoitti: 

Usein varsinkin taidekurssien (yoyo) kritiikeissä on keskustelevan 
ilmapiirin vuoksi mahdollisuus hairahtua puhumaan melkein mistä 
tahansa, ja lopulta omista töistä ei saa välttämättä juuri mitään pa-
lautetta lukuunottamatta ympäripyöreitä kehuja, joista ei itse saa 
mitään irti. 

Toisaalta lähes sama määrä vastaaja koki rönsyilevän dialogin mielekkääksi. 
Muutama vastaaja kiinnitti huomiota myös kirjallisen arvioinnin osuuteen. 
Kokemuksena oli, että jos tehtävänä on annettu kirjallista työtä vaadittu 
osuus, siitä ei epäjohdonmukaisesti annettu palautetta (2). Tästä kirjoitettiin 
esimerkiksi, että “Koska kuviksella kirjoitetaan myös paljon erilaisia 
portfolioita ja oppimispäiväkirjoja koen suureksi puutteeksi sen, ettei niistä 
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saa melkein poikkeuksetta mitään palautetta”.  Lisäksi useasti mainittuja 
asioita oli, että kehitysehdotuksia ja palautetta ei tule ollenkaan (3) ja ettei 
kritiikkiä pidetty ollenkaan (2). Muut yksittäiset kritiikkien puutteita olivat: 
kritiikin tunnepuolikeskeisyys, vaikeus palautten annossa, palaute tulee liian 
myöhään ja että negatiivista palautetta annetaan liikaa suhteessa positiiviseen 
(viimeinen huomio mainittu opinnäytteiden esittelytilaisuuksista).

Lopuksi vastaajat olivat maininneet positiivisina kokemuksina eri metodeja, 
joita kritiikkitilaisuuksissa on huomioitu. Näitä olivat vertaispalaute (3), 
kirjallinen palaute (2), henkilökohtainen palaute kahden opettajan kanssa 
(1), opponentit (1) ja kritiikin pelillistäminen (1), esimerkkinä hyvä-paha-
kriitikko leikki. Käytettyjen metodien määrä kertoo, että opiskelijoilla on 
laaja käsitys kritiikin tai arvioinnin toteuttamisen mahdollisuuksista.
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6.2 Palautteen antaminen

Seuraavat osion tulokset vastaavat opiskelijoiden kokemuksiiin toisen kuvasta 
puhumiseen ja palautteen antamisesta. Kysymys 3. Mitä koet haastavaksi 
palautteen antamisessa? on mielestäni hyvin relevantti arviointiosaamisen 
kysymys ja aiemman kokemukseni perusteella moni opiskelija kokee sen 
haasteelliseksi. Kysymyksen muotoilulla pyrin korostamaan juuri vuoro-
vaikutteisen arviointityön verbaalista puolta käyttämällä sanaa “palaute” 
mieluummin kuin arviointi tai kritiikki. Vastauksilla voin kartoittaa, mikä 
palautteen annossa ja toisen työstä puhumisessa koetaan vaativaksi ja miten 
asiaa voisi lähteä kehittämään. Luokittelin tuloksia niiden sisällön mukaan ja 
tiivistin ne lopulta kahteen isompaan kategoriaan. Opiskelijoiden vastaukset 
käsittelivät palautteen annon sisällöllisiä ja vuorovaikutteisia seikkoja.

Taulukko 2. Kysymys nro.3: Mitä koet haastavaksi palautteen antamisessa? 
(Mainitse 1-3 asiaa)

Sisältö palautteenannossa

Palautteenannon sisällöllisistä puolista rakentavan palautteen anto koettiin 
kaikista vaativimmaksi ja se oli yleisin mainittu (6) asia vastausten sisältö
-osuudessa. Yksi vastanneista kirjoitti: “On helpompaa sanoa kritiikeissä 
ne asiat, joista tykkään toisten työskentelyssä, mutta rakentavan palautteen 
antaminen on hankalampaa”. On mielenkiintoista, että opinnäytteen 
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teoreettisessa osuudessa, lähdekirjallisuutta tutkiessani, en juurikaan 
kohdannut rakentavan palautteen termiin. Ajattelin sen olevan yleisemmin 
käytössä oleva termi, koska se on vakiintunut kuvataidekasvatuksen opinnoissa 
opettajien ja opiskelijoiden käyttöön ja kuvataiteen aineenopettajat ope-
tusharjoittelussa käyttävät sitä myös. Koska rakentavan palautteen termi ei 
ole erityisesti selitetty auki käyttöä varten uskon, että opiskelijoilla on oma 
kiteytynyt merkitys sille, mitä sen kuuluisi olla. 

Oman tulkintani mukaan rakentava palaute on korkeakouluopiskelijoiden 
ja -opettajien piirissä käytetty kevyempi versio “kritiikille”. Siihen kuuluu 
mentaliteetti siitä, että negatiivisiksi koettujen kommenttien rinnalla tulisi 
antaa positiivisia kehitysehdotuksia. Lonka puolestaan kuvaa teoksessaan 
Oivaltava oppiminen (2015) rakentavan palautteen työntävän oppimista 
eteenpäin eikä jättää palautteen vastaanottajaa palautteen saannin jälkeen 
paikalleen nykytilaan. Rakentava palaute siis kannustaa keskittymään tule-
vaisuuteen. Rakentava palaute ei tarkoita vain kehumista, mutta ei myöskään 
heikkouksiin ja virheisiin keskittymistä; sen sijaan se fokusoi olemassa 
oleviin yksilöllisiin vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. (2015, 53-54.) 
Kuvataideopetuksessa tämä tarkoittaa sitä, että teoksen vahvuudet tuodaan 
esille ja niihin keskittyen annetaan kehitysehdotuksia jotka mahdollistaisivat 
muutoksia itse tekijän oppimisessa. Rakentava palaute vaikuttaa siltä, että se 
on konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista arviointityötä.

Kuvan sanallistaminen(3) ja palautteen sanallistaminen(2) olivat useasti 
ongelmallisiksi koettuja asioita. Vaikka niiden painopiste ovat erilaiset, 
molemmissa on kyse siitä, että vuorovaikutuksessa oikeanlaisen tai oikealta 
tuntuvan dialogin aloittaminen, muodostaminen tai ylläpitäminen on 
haastavaa.  Vastaajat kirjoittivat haasteista muun muassa seuraavasti:  
“Ylipäätään kuvallisen verbalisointi [...]” ja ”Palautteen sanallistaminen, itse 
jään helposti ‘tosi hyvä’ -tasolle”. 

Tässäkin tapauksessa on otettava huomioon jonkin verran vastaajien eri 
opintojen vaihe. Voi olla, että opiskelijoiden kokema sanallistamisen 
vaikeus liittyy siihen, että palautteen ja arvioinnin kohde ei ole heille selkeä. 
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Raevaaran lisensiaatin työssä kävi ilmi, että taiteen peruskursseilla opetus oli 
rajattua ja tehtävällistettyä ja syventävillä kursseilla opiskelijat työskentelivät 
itsenäisemmin teosten kanssa, omista lähtökohdistaan käsin. Peruskurssien 
kritiikeissä käydyt keskustelut saivat pohjan rajauksista ja tavoitteista, jolloin 
opiskelijoilla oli enemmän tarttumapintaa keskustelussa kuin  syventävien 
kurssien keskusteluissa. (Raevaara 1999, 189-198.) Kanditason taiteen 
peruskurssit ovat opettajajohtoisempia ja sisällöltään teoreettisempia kuin 
maisteritason taiteen syventävät kurssit, joissa taas korostuvat opiskelijoiden 
omaehtoisuus ja opitun soveltaminen. Peruskursseilla tehtävänantojen 
rajaus tarjoaa apua teosten sanallistamiseen ja kuvasta puhumisen harjoittelu 
voidaan katsoa sisältyvät oppimistavoitteisiin. Kääntöpuolena tämän takia 
maisteritason opiskelijoilta siis voi jo odottaa enemmän kritiikkien kes-
kusteluilta, mutta samalla toisten töistä keskustelu on hankalampaa avoimien 
teemojen takia.

Lopuksi vastauksista tuli ilmi, että opiskelijat eivät ole varmoja omasta 
teoreettisesta tiedostaan (2) ja sen takia kokevat palautteen annon 
hankalaksi. Tähän liittyen opiskelijat kyseenalaistivat antamansa palautteen 
hyödyllisyyden (2). Kaiken kaikkiaan vastauksissa toistui useasti 
epävarmuutta osoittavia ilmauksia, kuten “pelkään”, “epäröin” ja “en uskalla”. 
Eräs vastaaja kirjoitti: 

Joskus epäröin omaa teoreettista tietämystäni, eikä visuaalisen kult-
tuurin sanastoni ole tarpeeksi kattava. Tuntuu, että antamani palaute 
luisuu helposti siihen, minkälaisia tuntemuksia teos minussa herät-
tää, enkä tiedä, onko sellainen palaute tekijälle tarpeeksi kehittävää. 

Tästä yksittäisestä vastauksesta ei selvinnyt suoraan, mihin opiskelija viittasi 
teoreettisella tietämyksellään, mutta tulkitsen sen tarkoittavan visuaalisen 
kulttuurin alaan kuuluvan, esimerkiksi väriteorian, sommittelu- tai perspek-
tiiviopin vähäistä tuntemusta. Juuri sekä taiteen että arvioinnin teo-
reettinen tietämys lisäisi opiskelijoiden käsitteistön tuntemusta visuaalisesta 
kulttuurista ja arvioinnin terminologiasta. Silloin teosten kuvaaminen ja sen 
arvioinnin sanallistaminen saisi rakenteellisen pohjan kuvasta puhumista 
tukevasta käsitteistöstä.   
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 Vuorovaikutus palautteenannossa

Vuorovaikutukseen liittyviä palautteen annon ongelmia olivat: tilanne-
sensitiivisyys (8), rehellisyys (3), kannustaminen (3), ajanpuute(3) ja 
vieraat henkilöt (2). Tilannesensitiivisyys tarkoittaa sitä, miten opiskelijat 
tulkitsevat krtitiikkitilaisuutta ja palautteen vastaanottajan omaa tunnetilaa 
ja suhteuttavat oman vastauksensa niiden mukaisesti. Vastauksissa luki esi-
merkiksi:  “Tunnustelen aika herkästi kritiikin kohteena olevan fiiliksiä, ja 
saatan silkkaa miellyttämishaluani jättää sanomatta jotain, mistä voisi olla 
kuulijalle hyötyä.”

Tilannesensitiivisyyden osioon sisältyy yleisesti vastauksissa selvinneet 
epämukavaksi koetut sosiaaliset kohtaamiset, mutta sisällytin niihin vielä 
alakategoriaksi usein mainitun huomion: pelko loukata tekijää (4 ). Tähän 
liittyen eräs vastanneista kirjoitti: “joskus ei vaan keksi mitään sanottavaa 
[...] tai sitten luulee antavansa rakentavaa kritiikkiä, mutta kuulostaakin 
vähän töykeältä samalla”. Toinen vastaaja kirjoittaa:

… joskus yrittää puhua “hienosti” tai ei uskalla puhua, koska ajat-
telee ettei oma kommentti ole kiinnostava. Kritiikkiä on joskus pe-
lottavaa antaa kun pelkää että toinen loukkaantuu.

Vastauksista nousi lisäksi esille miten kritiikki- ja arviointitilanteissa läsnä 
olevien vieraiden henkilöiden koetaan vaikuttavan palautteen antoon. 
Palautteen antaminen vieraassa ryhmässä koettiin hankalaksi koska jälleen 
kerran oli pelko loukata tekijää. Oli myös hankalaa kohdentaa palautteensa 
oikein, koska opiskeljat eivät voi tietää miten vieras henkilö reagoi tai mihin 
hän toivoisi palautteen keskittyvän. Yhdessä vastauksessa sanotaankin “[...] 
Varsinkin yoyon kursseilla ei useinkaan tunne ryhmää ja tuntuu että saattaisi 
kritiikillään loukata vaikka se olisikin sanallistettu rakentavasti ja asiallisesti” 
ja toinen vastaaja kirjoittaa “[...] toinen on henkilönä tuntemattomampi,
niin ei tiedä miten hän kykenee teoksestaan keskustelemaan”. Lonka 
huomauttaa, että on erityisen hankalaa ottaa palautetta vastaan, jos ei  
alun perin tiedä millä kriteereillä suoritusta arvioidaan (2015, 53). Totean 
peräänkuuluttavasti, että tuntemattomampienkin henkilöiden teoksista 
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puhuminen helpottuu heti, kun on olemassa kaikille osapuolille selvillä olevat 
kriteerit joihin tukeutua.  Nostan vielä esiin tuntemattomien henkilöiden 
teoksista puhumiseen liittyvän kolmannen vastaajan huomion:

Joistakin töistä innostuu enemmän kuin toisista ja niistä tulee pu-
huneeksi enemmän. Jos ei tunne oppilaita tarpeeksi, palautetta saat-
taa alkaa ohjata oppilaan olemus, ts. hissukalle ei uskalla sanoa sa-
malla tavalla kuin puheliaalle tyypille. Sehän ei ole sinänsä väärin, 
mutta mietin psykologisen pelisilmän (luotettavuuden) ja palaut-
teen suhdetta [...]. 

Tämä oli hyvä huomio, ja mielestäni opettajan on hyvä oppia tunnistamaan 
oma makunsa ja mieltymyksensä, jotka voivat ohjailla palautteen jakamisen 
tasapuolisuutta. 

Vastausten loput useasti esiin nousseet kohdat ovat rehellisyys ja kan-
nustaminen. Näiden perusteella opiskelijoilla on halu ja pyrkimys toimia 
eettisten periaatteiden mukaisesti antamalla totuudenmukaista palautetta. 
Vaikka kehityksen edistämisen nimissä arvioinnin tulee olla myös kriittistä, 
sen on ensisijaisesti tuettava oppilaan itsetuntoa positiivisin ja kannustavin 
keinoin (Atjonen 2005, 64). Opiskelijat silti kokivat kannustamisen 
hankalaksi. Ristiriita muodostuu siitä, että pelkkä kannustaminen ei tunnu 
riittävän tai sillä ei koeta olevan tarpeeksi painoarvoa. Pelkät kannustavat 
kommentit saattavat tuntua pintapuoliselta ja laiskalta palautteelta koska 
opiskelijat tietävät toisten ja itsensä toivovan sellaista palautetta, joka olisi 
muutakin kuin kehumista. Lisäksi opiskelijoilla on olemassa käsitys siitä, 
millaista on hyvä palaute ja millaista heiltä odotetun palautteen tason 
kuuluisi olla - näin ollen vain kehuminen ja kannustaminen voidaan nähdä 
yksipuolisena palautteena.

Lopuksi kysymys numero 4. Mitä metodeja olet käyttänyt monipuolisemman 
palautteen antamiseksi? auttaa vielä selventämään opiskelijoiden arviointi- 
ja palautteenantokäytäntöjä. Tämän kysymyksen kohdalle liitin vastausta 
selkeyttäviä esimerkkejä metodeista. Esimerkkeihin kuului teemoitelu, 
pelillistäminen, sadutus, portfolio, itsearviointi, välikritiikit, vertaispalaute, 
kollegan näkökulman kuuleminen. 
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Vastauksista ylitse muiden yleisin metodi oli vertaisarviointi (8) ja sen 
perässä seuraavasti eniten käytetyt arvioinnin metodit olivat itsearviointi (4) 
ja teemoittelu (4) ja välikritiikit (3). Yleisimmät metodit ovat POPS 2014:sta 
arvioinnin vaatimusten mukaiset, joten ne voivat olla sen takia yleisimmät 
metodit, mitä opiskelijat ovat käyttäneet opetusharjoitteluissa, sijaisuuksissa 
ja muutenkin jo pidempään alalla työskennelleenä. POPS:n ansiosta ne ovat 
myös tunnistettavimmat termit. Lisäksi sekä portfolio että pelillistäminen 
oli mainittu vastaajien kesken kaksi kertaa. Loput mainitut metodit oli 
mainittu vain kerran. Nämä olivat, kehityskeskustelu, hampurilaismalli, kes-
kusteluttaminen, rakentava palaute, sadutus, huumori, muiden kritiikkien 
kuunteleminen, kollegan näkökulman kuuntelu, arvioinnin kriteereihin 
nojaaminen ja tekijän kuunteleminen. Kuusi (22,22%) 27:stä vastanneista 
ei nimennyt mitään käyttämäänsä arvioinnin metodia.

6.3 Arvioinnin opetuksen kehittäminen 

Mitä on opittu 

Kyselylomakkeesta rajaamani viimeiset kysymykset koskivat arvioinnin 
opetuksen kehittämistä kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Kysymys 
numeron 5. Mitä olet oppinut arviointityöstä ja kritiikeistä opintojen aikana?  
avulla kartoitan opiskelijoiden tämänhetkisiä tietotaitoja arvioinnista. 
Yhdeksän 27:stä (33,33%) vastasi oppineensa arvioinnista opintojen aikana 
hyvin vähän tai ei mitään ja näistä kolme vastaajaa mainitsi, että oppi arvioin-
nista on tullut vasta työelämässä ja toisissa opinnoissa. Opiskelijoiden vas-
tauksissa oli muutoin paljon vaihtelua. Opiskelijat keskittyivät vastauksissaan 
arviointipuheeseen, arviointityön luonteen kuvaamiseen sekä opettajan 
roolin kuvaamiseen. 
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Kuvio 3: Opiskelijoiden oppi arviointityöstä ja kritiikistä

Arviointipuheen osuudessa yleisin aihealue, josta opiskelijat ovat kokeneet 
oppineensa jo jotain arviointityöstä, oli sanallistaminen (3). Loput yk-
sittäiset huomiot olivat: kuinka nojautua kriteereihin palautteen annossa, 
kuinka perustella palaute, kuinka antaa rakentavaa palautetta ja kuinka 
antaa palautetta hellästi olematta liian suora. 

Arviointityön luonnehdinnassa opiskelijat kuvasivat useimmiten 
oppineensa, että arviointi on hankalampaa kuin mitä luulisi (3). Muissa 
yksittäisissä mainonnassa luki, että arviointi on usein subjektiivista, jokainen 
kritiikki on erilainen, kritiikit ovat kurssien tärkein hetki, prosessi on sa-
manarvoinen kuin lopputulos, kurssin ulkopuolinen arvioija lisää kritiikin 
laatua ja että prosessi on samanarvoinen kuin lopputulos. Lopuksi opiskelijat 
mainitsivat määrällisesti eniten oppineensa opettajan rooliin kuuluvia 
seikkoja. Opiskelijat tunnistivat, että hyvän arvioinnin puitteet perustuvat 
opettajan ammattitaidolle johon kuuluu ymmärrys arvioinnin metodeista ja 
niiden hyödyistä (3) ja lisäksi hyvälle pohjatyölle, kuten aikataulutukselle ja 
suunnittelulle (5). 

Arviointityö

Opettajan 

rooli

Arviointipuhe

Arviointityön 

luonne
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Mitä halutaan oppia

Kysymys numeron 6. Mitä haluaisit oppia enemmän arviointityöstä opintojen 
aikana? vastaukset jakautuivat luokittelun jälkeen karkeasti arvioinnin 
teoriaa (8) ja arvioinnin käytäntöä (18) koskeviin tuloksiin. Lisäksi 27:stä 
Vastaajasta 4 (14,81 %) ei osannut sanoa tai jätti vastaamatta ja 5 vastaajaa 
(18,52%) kertoi, että kaikki kiinnostaa. Yksikin vastaaja kirjoitti “ylipäänsä 
kaikki kertynyt tieto ja kokemus arvioimisesta, etteivät hämärät perustelut ja 
subjektiiviset heitot enää jylläisi kritiikeissä”.

Kuvio 4: Opiskelijoiden huomiot siitä mitä he haluaisivat oppia lisää

Arvioinnin teoriaa koskevia vastauksia tuli vähemmän ja vastaukset olivat 
esitetty yleiseen muotoon ilman erityisiä tarkennuksia. Vastausten pe-
rusteella opiskelijat haluavat oppia arvioinnin etiikkaa (3), arvioinnin teoriaa 
(2) ja yksittäisinä mainintana arvioinnin historiaa, arviointikriteereitä ja 
ylipäätään mikä hyöty arvioinnilla on. Yksi mielenkiintoisin vastaus siihen, 
mitä opiskelija haluaisi oppia, oli “ehkä sen, onko arvioinnilla loppujen 
lopuksi merkitystä oppijalle”. Tämä saa ajattelemaan ylipäätään arvioinnin 
ideologisen opettamisen lähtökohdan aineenopettajan koulutuksessa: 
painottuuko arvioinnin opetus opettajan arviointityön suoriutumisen 
näkökulmaan ja otetaanko arvioinnin opetuksessa tarpeeksi huomioon 
oppilaan tai oppijan kantaa? 

ARVIOINNIN TEORIA ARVIOINNIN KÄYTÄNTÖ

 • Arvioinnin etiikka

 • Arvioinnin teoria

 • Arvioinnin historia

 • Arvioinnin kriteerit

 • Hyöty oppilaalle

 • Metodit

 • Sanallistaminen

 • Termistö

 • Vuorovaikutustaidot
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Arvioinnin käytäntöä koskevat vastaukset kuvasivat ympäripyöreästi, että 
opiskelijat haluavat oppia lisää arvioinnin konkretiaa. Vastaukset jakautuivat 
metodeihin (9), sanallistamiseen ja termistöön (5) sekä vuorovaikutus-
taitoihin (4). Aivan kuin kysymyksistä sanallistamisen haastavuudesta, 
opiskelijat korostivat toiveissaan arvioinnin opetuksessa myös sanallistamisen 
ja termistön oppimisen tärkeyttä. Yksi vastaaja kirjoittikin “miten antaa 
rakentavaa kritiikkiä teoksista ja työskentelystä ja oppia puhumaan toisten 
teoksista muutenkin kuin ‘hieno’ ja ‘upeat värit’”.

Tämän kysymyksen tulokset eivät olleen linjassa ennakko-olettamukseni 
kanssa. Olen alusta asti ajatellut, että koska arvioinnin teoriaa opetetaan tällä 
hetkellä vähemmän suhteessa käytännön määrään jonka opiskelija kohtaa 
eri kursseilla, niin juuri arvioinnin teoria olisi se osa-alue mitä opiskelijat 
kaipaavat lisää. Vastauksissa jako menikin niin, että teorian lisääminen sai yli 
puolet vähemmän kommentteja kuin käytännön lisääminen. 

Kehitysehdotukset

Viimeinen tutkimusosuuden kysymys on 7. Miten arvioinnin opetusta voisi 
monipuolistaa ja kehittää?  Vastauksista esille nousseet huomiot jakautuivat 
karkeasti opetustarjonnan kehittämiseen (13) ja käytännön metodeihin 
(15). Opetustarjonnan kehityksessä nostettiin esille: 

• Olemassa olevien kurssien kritiikkitilanteiden ja arvioinnin   
   lisääminen ja kehittäminen (3)
• Didaktisten kurssien arvioinnin opetuksen vahventaminen (1)
• Arvioinnin liittäminen heti osaksi koulutusohjelman opetusta (1)
• Ylipäätään arvioinnin opettamisen määrän lisääminen (2)
• Kurssien välikritiikkien määrän lisääminen (2)
• Uusien kurssien kehittäminen (kurssi arvioinnista,    
   taidekritiikistä, palautteen annosta) (5)
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Valtaosa vastanneista korosti sitä, miten arvioinnin tulisi olla vahvemmin 
osana opiskelun käytäntöä, joidenkin mielestä didaktisiin kursseihin 
liitettynä ja toisten mielestä kaikkeen mahdolliseen liitettynä ja vielä joidenkin 
mielestä arviointi tarvitsi kokonaan oman opetuskokonaisuutena. Yksi 
vastaaja kirjoitti muun muassa “jokaiselle kurssille lisäpanostusta kritiikkiti-
laisuuksiin, ehkäpä lisää aikaa kritiikille, ehkäpä välikritiikki myös!”, toinen 
vastaaja ehdotti, että olisi hyvä “ottaa arvioinnin antaminen ja sen tapojen 
opettaminen vahvemmin osaksi kuvataideopetuksen didaktiikka-kursseja”. 
Kolmas esimerkkivastaaja kirjoitti:

Ihan vaan ottamalla sen heti opintojen alussa osaksi koulutus-
tamme. Aihetta pitäisi käsitellä myös useampaan otteeseen, jotta 
siinäkin tapahtuisi kehittymistä ja kypsymistä.

Käytännön ehdotuksia tuli runsaasti. Vastaajat korostavatkin käytännön 
opettelun merkitystä; yksi vastanneista kirjoittikin tyhjentävästi: “[...] 
pelkkä teoria saattaa usein jäädä hataraksi ja epäselväksi”. Opetusta koskevia 
käytännön ehdotuksissa oli ympäripyöreitä vastauksia tai yksittäisiä 
ehdotuksia. Näitä olivat:

• Käytännön harjoitusten lisääminen (9)
• Eri arviointimenetelmien esille tuominen (2)
• Pelillistäminen (1)
• Matriisi (1)
• Henkilökohtaiset palautekeskustelun opettajan kanssa (1)
• Vierailevien kuvataideopettajien kokemusten kuuleminen (1)

Tulkitsin opiskelijoiden vastauksista myös jonkinlaista turhautumista tämän 
kysymyksen ja aiheen äärellä. Kaksi maisteriopiskelijaa heijastelivat vas-
tauksissa kokemuksiaan opetusharjoittelujen rinnalla pidettäviin didaktiikan 
kursseihin. Eräs vastanneista kirjoitti kantaaottavasti:

 ...no sitä voisi opettaa enemmän. Ihan silleen käytännön harjoitus-
ten kautta. Eihän sitä meillä opeteta oikeastaan muuten kuin ideo-
logioiden kautta. Mitä nyt harjoittelussa arvioidaan ihan tyhjältä 
pohjalta ja sitten siitä kirjoitetaan essee. Haloo.
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Myös toinen vastaaja kommentoi: 

Sen sijaan että se laitetaan oudoksi esitelmäjutuksi kudikurssille 
siitä voisi olla oma kokonaisuus joka ei keskity kouluun ja opetus-
suunnitelmaan. Itse haluaisin ehkä ennemminkin kurssin oppilaan 
kohtaamisesta, tai palautteen annosta ja ottamisesta.

Nämä vastaukset olivat linjassa oman arvioinnin opetuksen kokemukseni 
kanssa, jota käytin esimerkkinä opinnäytteen toisessa luvussa pohjustamaan 
koko tutkimusaihetta.
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7 Yhteenveto

Opiskelijakyselyn tuloksista tuli olo, että opiskelijat hallitsivat jo arvioinnin 
termistöä ja sisällöllisiä asioita hyvin, luultavasti juuri opetusharjoittelujen 
ja taidekurssien kritiikkitilaisuuksien tuoman kokemuksen ansiosta. Silti 
aina vain uudestaan ja uudestaan nousi esiin opiskelijoiden tyytymättömyys  
arvioinnin opetuksen määrään opintojen aikana. Tuloksista kävi ilmi, 
että opiskelijoilla on selkeä halu ja tarve saada lisää opetusta arvioinnista 
opintojen puitteissa - näin ollen tutkimustulokset vastaavat hypoteesiani.

Opiskelijoilla oli paljon hyviä toteutuskelpoisia kehitysehdotuksia. Suurin 
osa vastanneista kannatti jo olemassa olevan kurssitarjonnan kehittämistä 
lisäämällä arviointia vahvemmin osaksi opetuksen sisältöä. Erityisesti 
mielestäni tärkeä huomio oli se, että arvioinnin opetus olisi hyvä ottaa 
osaksi opintojen sisältöä jo heti opintojen alussa; niin kuin kaikki muu alaan 
valmistava tietotaito, myös arviointiosaaminen kehittyy ja kypsyy pikkuhiljaa 
muun opin ja kokemusten varrella. Tämän yksittäisen kommentin lisäksi 
kukaan vastaajista ei esittänyt mielipidettä siitä, mihin opintojen ajankohtaan 
arvioinnin opetus sopisi parhaiten.

Opiskelijat toivoivat myös jonkin verran kokonaan arviointia käsittelevää 
itsenäistä kurssia. Itse olen sitä mieltä, että arviointi on sen verran laaja 
didaktinen alue, että siitä saisi kevyesti aikaiseksi kurssikokonaisuuden. 
Minulle jäsentyi tämän opinnäytteen tekoprosessin aikana entistä 
selkeämmin, miten taidemaailman kritiikin perinne ja opetussuunnitelman 
kriteeriperusteiset arviointiohjeet linkittyvät kuvataide-oppiaineen 
arvioinnin ominaisuuksiin; uskon, että nämä molemmat olisivat kannattavia 
aihealueita arviointia käsittelevässä kurssissa.   
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Kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden käsitys arvioinnin laajuudesta voi 
olla melko abstrakti, mutta väittäisin, että monella voi olla ymmärrystä 
arvioinnin käytännöistä enemmän kuin he itse tietävät. Kyselyn tuloksista 
kävi useasti ilmi opiskelijoiden huoli heidän kuvasta puhumisen taidoistaan 
ja puheen laadusta ja vastauksissa mainittiin ylitse muiden rakentavan 
palautteen annon vaikeus. Lonka listaa rakentavan palautteen määritelmät 
seuraavasti23: 

1.   Palaute kohdistuu tuotokseen tai toimintaa, ei henkilöön
2.   Palautetilaisuuden ilmapiirin tulee olla kannustava ja luot-
      tamusta herättävä
3.   Kriittiset kommentit esitetään asiallisesti, mieluiten kysymysten 
      muodossa
4.    Tulee välttää valtataistelua kuten väittelyitä tai kinastelua
5.    Palautteen vastaanottaja päättää itse siitä, miten ottaa palaut- 
       teen huomioon
6.    Palaute tulee antaa ajoissa ja/tai jo prosessin aikana
7.    Palaute on tulevaisuuteen keskittynyttä
8.    Palautteen tulee olla dialogista 

Kaikki kahdeksan määritelmän pykälää toteutuvat jo oman kokemukseni 
mukaan kuvataidekasvatuksen arvioinnin opetuksessa ja opiskelijoiden 
tavassa puhua toisten tuotoksista. Rakentavan palautteen käsite tuntuu 
ennemmin arviointia ohjaavalta filosofiselta näkökulmalta, koska sen 
määritelmät kattavat kauttaaltaan taidekasvatuksessa vallitsevan suhtautumi-
sen arviointiin, ylipäätään toisen teoksesta puhumiseen. Minusta Taiteen 
laitoksella on aina vallinnut kannusta ja rakentava yhteishenki opiskelijoiden 
ja opettajien välillä; arviointiin liittyvät käytännöt ja toisten teoksesta 
puhuminen on myös aina ollut sävyltään positiivista ja hyväntahtoista. 
Luulen, että tähän koulutukseen hakeutuvilla yksilöillä on luontaisesti hyvät 
valmiudet rakentavaan vuorovaikutukseen ja kaiken kaikkiaan johdon-
mukaiselle arvioinnille. 

23    Rakentavan palautteen perussäännöt (Lonka, 1999; 2001) Lonka 2015, 55.
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Väittämäni siitä, että opiskelijat ymmärtävät ja osaavat enemmän arvioinnista 
kuin mitä he ymmärtävät, on yhteydessä kysymykseen opiskelijoiden 
asenteesta. Opiskelijoiden asenne kritiikkitilaisuuksiin on tulosten mukaan  
jokseenkin enemmän pessimistinen kuin positiivinen. Tästä huolimatta 
kritiikkitilaisuuksia koskevien vastausten perusteella opiskelijat tuntuvat 
pitävän jo teosta ja työskentelyprosessia yhtä tärkeinä alueina arvioinnissa - 
tämä on linjassa esimerkiksi esittämieni Eisnerin, Räsäsen ja POPS 2014:n 
kuvataide-oppiaineen oppilastöiden arvioinnin kanssa, jossa arvioinnissa 
otetaan huomioon itse tuotos ja sen tekoprosessi.   

7.1 Kehitysehdotukset

Kyselyn tulosten tarkastelun ja arvioinnin teorian jäsentämisen jälkeen ke-
hitysehdotukseni osuvat yleisen opetuksen taidekritiikkien kehittämiseen ja 
kuvataidekasvatuksen kurssitarjonnan kehittämiseen. Lisäksi kommentoin 
valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Aineiston tuloksista nousee esiin 
muutama isompi, mutta ei yllättävä aihepiiri arvioinnin opetuksesta ja sen 
kehittämisestä. Jälleen kerran tulokset pystyi jakamaan arvioinnin raken-
teellisiin, sisällöllisiin ja vuorovaikutuksellisiin ominaisuuksiin.

Arvioinnin ja kritiikkien rakenteellinen toteutusmallit opiskelijoille 
ovat toistaiseksi tulleet suoraan taidekurssien kritiikkitilaisuuksista ja 
muiden kuvataidekasvatuksen kurssien yhteisistä palautehetkistä. Lisäksi 
opetusharjoitteluissa opiskelijat harjoittelevat aikatauluttamaan mm. op-
pitunteja, omaa puheenvuoroaan ja oppilaiden ryhmäkeskustelua. Minusta 
aikatauluttamista ja struktuuria ei voisi tai tarvitsisi sen enempää erikseen 
opettaa opiskelijoille mitenkään muuten, paitsi paneutumalla jo olemassa 
oleviin kritiikki- ja arviointitilaisuuksien rakenteellisiin ongelmakohtiin. Se 
tarkoittaisi sitä, että tuntiopettajat, jotka vetävät ryhmäkritiikkiä, suunnit-
telisivat kritiikin struktuurin ja aikatauluttamisen tehokkaammin. Tämän 
lisäksi mielestäni opiskelijoita voidaan vaatia kantamaan puolet vastuusta 
onnistuneen, kaikille tasapuolisen kritiikin saavuttamiseksi, esimerkiksi 
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pitämällä huolen, että oma puheenvuoro ei ylitä annettua puheaikaa. Oman 
puheenvuoroon mitoittaminen annettuun aikaan on jokapäiväinen tehtävä 
koulujen oppitunneilla - siksi aikataulusta kiinni pitämisen harjoittelu oman 
puheenvuoron kohdalla on hyödyllistä. 

Arviointi on poikkeuksetta vuorovaikutteisuuteen perustuvaa työtä. Vuoro-
vaikutus syntyy opettajan ja oppilaiden/opiskelijoiden yhteisestä dialogista 
tuotoksen äärellä; tuotos on yhtä kuin teos ja prosessi sen takana. Puhuakseen 
tuotoksesta, molemmilla osapuolilla olisi hyvä olla rakentavan vuorovai-
kutukseen edellyttävä terminologia hallussa. Kyselyn tuloksista korostui 
opiskelijoiden tarve oppia lisää arviointityötä tukevaa sanastoa ja sen lisäksi 
tarve päästä kehittämään vuorovaikutustaitojaan toisen tuotoksen äärellä.

Uskon, että mikäli kritiikkitilaisuuksien aikataululliset ja vuorovaiku-
tukselliset puitteet ovat kunnossa, myös kritiikkitilaisuuksien sisällöllinen 
taso paranee. Näin ollen opiskelijoilla jo valmiiksi olevat keskustelu- ja 
arviointitaitojen valmiudet pääsevät paremmin valloilleen, eikä ole syytä 
huolehtia erikseen arvioinnin sisällöllisistä puolista. Jos opiskelijoille tarvitsisi 
opettaa enemmän arvioinnin sisältöä, vastaava opetus olisi tarjottavissa mm. 
kurssin tai yksittäisten luentojen avulla. 

Näkemykseni on, että eri kurssien kritiikkitilaisuudet eivät toteuta 
opiskelijoiden pedagogisen ammatillisen osaamisen kehittämistä niin 
hyvin kuin mahdollista olisi. Harva opiskelija taitaa tietää, että Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun yhteisen taideopetuksen kritiikkitilaisuuksia 
varten on olemassa kirjoitettuna virallinen linjaus siitä, mitä kurssien 
kritiikiltä odotetaan. En ole myöskään varma kuinka moni tuntiopettaja 
nojautuu siihen kritiikkitilaisuuksissa, vai suorittavatko opettajat kritiikit 
omasta mielestään hyväksi todetulla kaavalla joka kerta uudestaan? Tulkitsen 
nykyisen tilanteen niin, että kritiikkiohjeen tiedostamaton olemassaolo 
vaikuttaa toistaiseksi kritiikkitilaisuuksiin siten, että sen avulla pääsee 
tapahtumaan näennäistä piilo-opetussuunnitelmallisen24 tapaista opetusta. 

24   Toiselta nimeltä “kätketty opetussuunnitelma” tarkoittaa julkilausumattomia vaatimuksia, joita 
koulun käytänteet ja oppimateriaalit asettavat oppilaille/opiskelijoille. [http://tieteentermipankki.fi]. 
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Kyseessä ei ole suoraan piilo-opetussuunnitelman toteuttamista, koska 
kritiikkiohjeessa on kirjoitettu mitä opiskelijoiden oletetaan oppivan. He 
eivät vain tiedä sitä koska tavoitteista ja kritiikkiohjeen sisällöstä ei puhuta 
taidekursseilla. Tästä huolimatta opiskelijat oppivat kritiikkiohjeessa auki 
kirjoitettuja tavoitteita, kuten ammattialan arviointidialogia. Uskon, että 
jos tämä Taiteiden ja suunnittelun  akateemisen komitean hyväksymä 
taidekurssien kritiikkiohje tuotaisiin kiinteäksi kurssisisällölliseksi osaksi 
opiskelijoiden tietoon, opiskelijoiden asenne taidekurssien kritiikki-
tilaisuuksia kohtaan muuttuisi. Aivan kuin kurssien tarkasti laadituissa 
kurssikuvauksissa tuodaan julki kurssien sisällöt ja tavoitteet, voisi olla yhtä 
lailla mielenkiintoista julkaista kritiikkiohjeen sisältöä ja tavoitteita kritiik-
kitilaisuuksien ja arvioinnin titeutukseen. Joten mikäli arvioinnin opetusta 
lisättäisiin jatkossa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa, sen  rinnalla 
yhteisen opetuksen taidekurssien kritiikkitilaisuudet olisivat yksi ytimekkäin 
kehittämisen kohde.

Näen arvioinnin opetuksen kehittämisen ratkaisuna opetustarjonnan ja 
myös asenteiden uudistamisen. Se toteutuisi siten, että arvioinnin ja kuvasta 
puhumisen opetusta lisättäisiin nykyisiin kurssirakenteisiin, ja jo olemassa 
olevien kurssien kritiikkitilanteita kehitettäisiin johdonmukaisempaan 
suuntaan. Kukapa tietää, ehkä arviointi olisi niin laaja aihe, että se ansaitsisi 
oman kurssikokonaisuuden. Minusta jokaisen taidekasvatuksen koulutu-
sohjelman kurssin sisällön tulisi olla sen mukaista, että opiskelija löytäisi 
siitä hyviä malliesimerkkejä ja suuntaviivoja omaan tulevaan opetus-uraansa. 
Vetoan tässä yhteydessä vielä kerran tärkeään Atjosen tekemään huomioon, 
jonka esittelin opinnäyteen toisessa luvussa25: opetusharjoitteluihin sisään-
kirjoitettu arviointityön opettaminen voi olla suhteellisen epätasapainossa, 
sillä riippuen harjoittelupaikasta, osa opiskelijoista saattaa teoriassa suorittaa 
opetusharjoittelut tekemättä tavoitteellista arviointia, kun taas osa saa siihen 
paljon harjoitusta (Atjonen 2017, 136). Mielestäni tämä on yksi tärkein 
havainto ja peruste sille, miksi arvioinnin opetusta ei ole kannattavaa liittää 
ainoastaan opetusharjoitteluihin tai niiden kyljessä suoritettaviin opettajan 
didaktisiin opintoihin. Jokainen opetusharjoittelu on uniikki, muualla 

25    Kts. luku 2.1. Arvioinnin opetus kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa.
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tapahtuva kokonaisuus, eikä niissä suoritettavaa arvioinnin harjoittelun 
osuutta voida ohjata tai tarkkailla koulutusohjelmasta käsin - tämän takia 
minusta on perusteltua vaatia, että koulutusohjelma takaa opiskelijoille 
muitakin kursseja arvioinnista, joiden sisältö olisi kaikille sama.

Lopuksi kommentoin POPS 2014:n kriteeriperusteista arviointia. POPS 
2014 tekee hyvää työtä määrittämällä oppimisen tavoitteet sekä oppimisen 
arvioinnin kriteerit, joihin nojautuen opettajan on helppo erottaa oma 
subjektiivinen tulkinta irti arvioinnista. Kriteeriperusteinen arviointi on 
mielestäni silti vielä liian altis subjektiivisuudelle. Jo opetusharjoitteluissa 
kuvataidekasvatuksen opiskelijoita ohjataan tukeutumaan POPS:n 
arvosanan 8 kriteereihin yksittäisiä oppilastöitä arvioidessaan, ettemme 
lipsahtaisi arvioimaan oppilastöitä suhteessa toisiinsa. Olen silti kokenut, 
että vaikka opettaja pystyisi kartoittamaan oppilastöistä hyvä-arvosanaan 
asettuvat oppilastyöt, muut työt joutuvat helposti tulkinnan tai toisten 
töiden vertailun kohteeksi. On hyvä tunnistaa, että arviointiin kuuluu in-
himillinen epävarmuus eivätkä vastaukset ole yksiselitteisiä. Toivon siis Ope-
tushallituksen kehittävän arvioinnin kriteerien kuvausta tulevissa POPS:ssa 
ja LOPS:ssa.

7.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu

Opinnäytettä varjostivat jo sen aineistonkeruun alkuvaiheissa syntyneet epä-
johdonmukaisuudet. Kyselylomake oli turhan laaja ja paikoitellen kömpelösti 
muotoillut kysymykset jättivät vastaukset liian tulkinnanvaraisiksi. Aineiston 
analyysin jälkeen oli todettava, että suurin osa vastauksista olisi ollut hyvä 
muotoilla paremmin, tai niille olisi ollut hyvä laatia jatkokysymyksiä, jotka 
olisivat avanneet opiskelijoiden näkökulmia yksityiskohtaisemmin. Minulla 
oli mahdollisuus tehdä uusi tarkennettu opiskelijakysely, mutta mielestäni 
oli eettisempää käyttää alkuperäistä kyselyä sen verran kuin siitä sai tietoa 
irti. 
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Oli hyvä huomata löytämäni lähdekirjallisuuden määrästä kuinka valtavasti 
arvioinnista löytyy tietoa. Myönnän, että arvioinnin teoriaosuuden 
jäsentäminen oli haastavaa näin ensimmäistä kertaa yksin aihetta tutkivalle 
- tekstissä voi olla ajoittain olla epäjohdonmukaisuuksia. Tiedostan, että 
opinnäytettä olisi voinut laajentaa hurjasti eri suuntiin ja ehkä olisi ollut 
myös kannattavaa valita enemmän auktoriteetteja Atjosen, Räsäsen, 
Ouakrim-Soivion, Eisnerin ja Anttilan lisäksi sekä verrata kotimaista alan 
tutkimusta enemmän kansainvälisiin tutkimuksiin. Raja oli kuitenkin 
vedettävä johonkin ja luulen, että olen onnistunut kokoamaan parhaat 
palat kotimaisten alan tutkijoilta, mainiten myös heidän tutkimuksissaan 
ilmeneviä kansainvälisiä tutkimuksia. Lisäksi, mikäli rajaus olisi ollut 
erilainen, olisi ollut kannattavaa panostaa POPS 2014 tulkitsemiseen ja 
kommentoimiseen vielä enemmän. 

Kahdenkymmenenseitsemän  henkilön vastaukset eivät välttämättä tuo 
tarpeeksi yleistettävyyttä  opinnäytteelle, saati kerro kuvataidekasvatuksen 
koulutusohjelman opiskelijoiden näkökulmasta muuta kuin pienen 
otannan verran. Toisaalta näistäkin tuloksista saa jonkinlaisen käsityksen 
opiskelijoiden ajatuksista. Mielestäni monessa kohtaa olisi ollut tarvetta eri-
laisille tarkentaville tiedoille, esimerkiksi milloin vastaaja kirjoittaa yhteisen 
opetuksen taidekursseista ja milloin taidekasvatuksen omista kursseista. 
Moniin esille nousseisiin asioihin on vielä syytä syventyä tarkemmin, vaikka 
uuden tutkimuksen tiimoilta.  
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8 Loppupäätelmät

Olen oppinut tämän opinnäytteen tekemisen aikana paljon uutta ar-
vioinnista ilmiönä ja toimintana, sekä yleisesti että kuvataidekasvatuksen 
näkökulmasta. Olen huomannut kuluneen puolentoista vuoden aikana 
tehdessäni tätä opinnäytettä, kuinka oma tietoni on jäsentynyt ja muuttanut 
suhtautumistani tutkimuskohteeseeni. Aluksi minulla oli vain pieneen 
käytännön kokemukseen nojaava ajatus siihen, mitä arviointityö on. Opin-
näyteprosessin jälkeen tilanne onkin onneksi toinen ja oli mielenkiintoista 
oivaltaa, että tiesin tästä jo enemmän kuin luulin - joko opetuksen, oman 
mielenkiintoni tai näiden molempien ansiosta. Olen tyytyväinen kuinka 
paljon olen pystynyt kartoittamaan minua kiinnostanutta aihealuetta am-
matillisen osaamiseni edistämiseksi ja toivon opinnäytteestä olevan apua 
myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilokseni olen myös huomannut, miten paljon koulujen arviointiosaamista 
on alettu kehittämään eri tahojen puolesta. Esimerkiksi tutustuin vasta 
opinnäytteeni tekoprosessin loppuvaiheilla Kansalliseen arviointiosaamisen 
kehittämisverkosto KAARO:n, joka toi minulle ilahtuneen olon siitä, että 
arviointi tulee jatkossa saamaan vielä enemmän huomiota kasvatuksen ja 
koulutuksen  kentällä. Materiaalia arvioinnista on nyt jo olemassa laajasti, 
mutta KAAROn kaltaisten hankkeiden ansiosta aineenopettajien ja 
-opiskelijoiden arviointiosaamisen kehittäminen tulee toivottavasti entistä 
monipuolisemmaksi.  
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Toinen maininnan arvoinen huomio on, että arvioinnin osuus kuvataidekas-
vatuksen opintojen sisällöissä oli jo kehittynyt parempaan suuntaan samana 
ajanjaksona, kun tein opinnäytettäni. Arvioinnin opetus on aikaistunut jo 
kandidaatin tutkintoon. Perusharjoittelun kylkeen liitettiin ainedidaktiikan 
kurssi (Kudi II) Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Kurssikuvaus ja 
arviointia koskevat oppimistavoitteet on kirjoitettu seuraavasti26: 

Käsitellään kuvataiteen ainedidaktiikan ja taidepedagogiikan pe-
ruskysymyksiä. Perehdytään kuvataiteen opetuksen suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointimuotoihin. Tarkastellaan pedagogisen vuor-
ovaikutuksen kysymyksiä kuvataiteen oppiaineen kontekstissa. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•    Ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee perusopetuksen 
     ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden  
     arvoperustan[...]. 
•    Osaa soveltaa ainedidaktista tietoa kuvataideopetuksen  
      suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
•    Tuntee arvioinnin erilaiset tehtävät ja tavoitteet sekä palautteen     
     ja arvioinnin merkityksen kuvataideopetuksen ja kouluyhteisön 
     kehittämiselle.

Arvioinnin merkitys näyttää siis jatkavan kasvamistaan ja toivon, että ku-
vataidekasvatuksen koulutusohjelmassa uskalletaan lähteä kehittämään sitä 
rohkeammin kuvataiteen monimuotoisesta opetuksesta käsin - arviointi 
ansaitsee vielä lisää huomiota sekä henkilökunnan että opiskelijoiden 
puolelta. Olen iloinen, jos tämä opinnäyte inspiroisi muitakin opiskelijoita 
tarttumaan aiheeseen. Mutta ennen kaikkea on jo korkea aika ensisijaisesti 
tehdä konkreettisia muutoksia kuvataidekasvatuksen arvioinnin opetuksen 
osuuden määrään ja sisältöön, ja siten kehittää valmistuvien kuvataidekas-
vattajien ammattitaitoja. 

26    TAI-C1011 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi, https://oodi.aalto.fi 
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10 Liitteet

Liite A:  
Kritiikki ja arviointi taidekasvatuksessa -opiskelijakysely

Kehittävä kritiikki ja palaute

Tämän osion kysymykset kohdistuvat kuvataidekasvatuksen opintojen 
aikana käytyihin kritiikkeihin, ryhmäkritiikkeihin ja palautekeskusteluihin.

1. Olen tyytyväinen opettajien antaman kritiikin ja palautteen  
     määrään
2. Olen tyytyväinen opettajien antaman kritiikin ja palautteen laa-
    tuun
3. Saan kritiikeissä/arviointitilaisuuksissa tarpeeksi vertaisarviointia 
    muilta opiskelijoilta
4. Osallistun aktiivisesti kritiikeissä/arviointitilaisuuksissa toisten 
   teosten arviointiin
5. Opiskelijoita pitäisi osallistaa enemmän kurssien kritiikki/
    arviointitilaisuuksissa. 
6. Kurssien kritiikeistä/arviointitilaisuuksista saatu palaute tukee 
    oman ammattitaitoni kehittymistä 
7. Millaisia puutteita ja/tai huonoja kokemuksia muistat kritiikeistä     
   ja palautekeskusteluista? Mainitse 1-3 asiaa

Arviointityö

Tämän osion kysymykset kohdistuvat kokemuksiin arvioinnista, arvioinnin 
metodeista, arviointietiikasta ja  kuvasta puhumisesta.

9. Minusta on helppoa sanallistaa toisen työtä antaessani suullista  
   palautetta
10. Huomaan henkilökohtaisen makuni ja mielipiteiden vaikutta- 
   van toisten töiden arviointiin
11. Mitä koet haastavaksi palautteen antamisessa? Mainitse 1-3  
   asiaa
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12. Mitä metodeja olet käyttänyt monipuolisemman palautteen  
      antamiseksi?
13. Olen tutustunut uusimman OPS:n kuvataiteen oppimistavoit- 
      teisiin ja arviointikriteereihin kurssilla 
14(a). Oppilaita tulisi osallistaa enemmän osaksi heidän oman  
     oppimisen arviointia
14(b). Miksi?
15(a). Oppilastöiden numeraalinen arviointi on hyödyllistä 
16(b).Miksi?

Kehitysideointiin

Tämän osion kysymykset kohdistuvat kurssiehdotelman muodostamiseen, 
osana opinnäytettäni.

16. Koen tarvitsevani koulutuksen puitteissa enemmän opetusta 
     arviointietiikasta
17. Koen tarvitsevani koulutuksen puitteissa enemmän opetusta 
     arvioinnin metodeista ja teoriasta
18. Mitä olet oppinut arviointityöstä ja kritiikeistä opintojen aika- 
     na? Mainitse 1-3 asiaa.
19. Mitä haluaisit oppia enemmän arviointityöstä opintojen aika- 
     na? 
20. Miten arvioinnin opetusta voisi monipuolistaa ja kehittää?
21(a). Kokisitko kritiikkiä ja arviointia käsittelevän kurssin tarpeel- 
      liseksi osaksi kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaa?
21(b). Miksi?
22. Mitä aihekokonaisuuksia haluaisit kurssin sisältävän?
23. Olet: a) kandi b) maisteri c) muunto
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Liite B:  
Kritiikkiohje, arviointitilaisuuteen opiskelijoille ja ohjaa-
jalle

Tämä ohje on tarkoitettu tukemaan opiskelijoita ja opettajia/ohjaajia 
luomaan yhdessä onnistunut, opiskelijan oppimista tukeva kritiikkitilaisuus. 

Kritiikkitilaisuudella tarkoitetaan tässä taide- ja suunnitteluprojektien, niihin 
liittyvien prosessien sekä soveltuvasti muunkin taiteellisen työskentelyn 
suullisia arviointitilaisuuksia. Kritiikki käsitetään tässä suullisen palautteen 
antamiseksi taiteen ja suunnittelun opetuksessa. Arvioinnin kohteena voi olla 
taiteellisen työn lähtökohdat, työprosessi ja/tai valmis työ. Kritiikkitilaisuus 
on keskeinen osa taiteen ja suunnittelun oppimisprosessia ja tapahtumana 
ainutkertainen. 

Suullinen arviointi (kritiikki) ja sen tavoitteet

Taiteellisen työn arviointi on luonteeltaan kokemuksellista ja se perustuu 
toisaalta tekijän ja toisaalta katsojan subjektiiviseen ja intuitiiviseen arvioon 
sekä teoreettiseen että ammatilliseen kokemukseen ja tietoon, mutta myös 
arvioitavasta prosessista ja työstä saatavaan taustatietoon (tekijän intentio, 
tehtävän tai projektin tavoite) ja aiemmin käytyihin ohjaus- ja palautekesk-
usteluihin. Arviointikäytänteet määrittyvät kurssin ja alan perusteella. 

Suullisen palautteen tavoitteena on:

• moniääninen ja pedagogisesti perusteltu keskustelu arvioinnin  
   kohteena olevasta teoksesta, projektista tai prosessista, jossa 
    kaikilla läsnä olevilla on mahdollisuus tuoda oma näkökulmansa    
   esiin, ja jossa oppiminen tapahtuu sekä oman että muiden 
    töiden yhteisessä tarkastelussa 
• tukea ryhmän oppimista ja moniarvoista taiteellista keskustelua  
   sekä kehittää opiskelijan ammatillista asiantuntijuutta 
   (vuorovaikutustaidot, kriittinen ajattelu ja argumentointi palaut-   
   teen antamisessa) 
• oppia ammattialan arviointidialogia 
• auttaa tekijää määrittelemään mitä kyseinen teos tai prosessi on  
  opettanut 
• auttaa tekijää arvioimaan kannattaako prosessia jatkaa ja avaako 
  se joitakin uusia suuntia 
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Kritiikkitilaisuus

Kritiikki on opetuksen yhteydessä järjestettävä arviointitilaisuus, jossa esi-
tetään eri näkökulmia arvioitavan taiteellisen tai suunnitteluprosessin ym-
märtämiseksi ja tämän laadullisen arvioinnin perustaksi.
 
Kun suullinen arviointi on osa kurssisuoritusta ja siitä annetaan laadullinen 
arvosana, siitä tulee ilmoittaa kurssin ennakkotiedoissa, kritiikin perusteet 
tulee antaa opiskelijoille kirjallisesti tehtävänannossa ja opiskelijalla tulee 
olla mahdollisuus saada siitä suullinen tai kirjallinen perustelu.
 
Arviointilaisuuksiin osallistuu opiskelijaryhmä ja ohjaaja(t) tai yksilöar-
vioinnissa ohjaaja ja opiskelija. Arvi- ointitilaisuuteen on mahdollista kutsu-
a myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilaisuus on luonteeltaan väli- tai päätös-
arviointi. Se on ohjaajan vetämä tai suunnittelema tilaisuus, johon opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti. 

Opiskelijoiden tulee kertoa arviointitilanteessa työstä, prosessista sekä tuoda 
esiin tavoitteensa ja näkökulmansa tulkinnan ja arvioinnin pohjaksi. 

Kritiikissä ohjaajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että arviointi 
on tasapuolista ja että arvioinnin lähtökohtana on tekijän määrittämä 
konteksti. 

Oppimisen kannalta on tärkeää, että opiskelija osallistuu aktiivisesti 
kaikkien töiden arviointiin. 

Ohjaajan tulee huolehtia, että tekijän näkökulma tulee kuulluksi ja 
arviointi tapahtuu tasapuolisesti. Lisäksi ohjaaja vastaa siitä, että arviointi 
perustuu dialogiseen vuorovaikutukseen ja että se on rakentavaa. 

Kritiikkitilaisuus on kokonaisuus, jossa laadullisen arvioinnin perusteet 
konkretisoituvat kaikkien opiskelijoiden töiden ja prosessien palauteke-
skustelun avulla.27

27    Aalto University Postal address Visiting address Tel. +358 9 47001 aalto.fi/en School of Arts, 
Design and Architecture P.O. Box 31000 Hämeentie 135 C firstname.lastname@aalto.fi OOP FI-
00076 AALTO Helsinki, Finland Business ID 2228357-4 VAT FI22283574 Domicile Helsinki
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