
Julisteessa on esimerkkejä laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien liittymäkohdista Taidetestaajiin kolmen kokonaisuuden osalta 
(L1, L2, L4). Taidevierailut tarjoavat mahdollisuuksia myös muiden kokonaisuuksien (L3, L5–7) käsittelyyn. Opetussuunnitelmaan 
voi tutustua tarkemmin esim. Opetussuunnitelman lukuoppaassa www.taidetestaajat.fi/julkaisut tai Opetushallituksen 
sivuilla www.oph.fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus (Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat).

-Pidän tästä, koska...
-En pidä tästä, koska...

-Mistä teos sinun mielestäsi kertoo?
-Kenen ääni tulee kuuluviin ja miksi?
-Mitkä ovat sinulle läheisimpiä taidelajeja
(esim. musiikki, kuvataide, tanssi, elokuvat,
teatteri, kirjallisuus). Miksi?

”Oppilaat saavat mah-
dollisuuksia kokea ja 
tulkita taidetta, kulttuu-
ria ja kulttuuriperintöä ja 
oppivat huomaamaan 
niiden merkityksen 
yksilöiden ja yhteisöjen 
hyvinvoinnille” (L2)

”Oppilaita kannustetaan luottamaan 
itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan 
ajatuksiaan ja soveltamaan koulun ulko-
puolella opittuja taitoja koulutyössä.” (L1)

-Miltä minusta tuntuu?
-Miltä muista tuntuu?
-Voisiko tästä ajatella jollakin muulla tavalla?
-Millaisia erilaisia ratkaisuja voisi olla?

“On tärkeää oppia kuuntelemaan 
itseä ja toisia, näkemään asioita 
toisten silmin sekä löytämään vaihto-
ehtoja ja luovia ratkaisuja.” (L1)

-Mitä tunteita heräsi?
-Voiko noin ajatella/tehdä? Onko
se oikein?
-En ole ennen tajunnut, että...

“Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan 
pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja 
hyveitä sekä eettisen toiminnan periaat-
teita. Taiteet syventävät eettistä ja esteet-
tistä ajattelua herättämällä tunteita ja 
luomalla uusia oivalluksia.” (L1)

Voiko musiikki, tanssi tai 
kuvataide auttaa oppimisessa? 
Miten?

“Oppilaat harjaantuvat kaikkien 
aistialueiden ja tietämisen tapo-
jen monipuoliseen hyödyntämi-
seen oppimisessa.” (L4)

-Pitäisikö tästä tajuta jotakin?
-Miksi tästä aiheesta on tehty teos?
-Mitä uutta ymmärsin? Mitä uutta
tietoa sain teoksen perusteella?

-Miksi tästä aiheesta on tehty teos?
-Kenen ääni tulee kuuluviin ja miksi?
Miten se näkyy?

“Oppilaita rohkaistaan 
käyttämään kuvitteluky-
kyään uuden oivaltami-
seen ja luomiseen, 
yhdistelemään ennakko-
luulottomasti erilaisia 
näkökulmia sekä raken-
tamaan uutta tietoa ja 
näkemystä.” (L1)

“Oppilaiden moniluku-
taitoa syvennetään 
tutustuttamalla heidät 
kertoviin, kuvaaviin, 
ohjaaviin, kantaa 
ottaviin ja pohtiviin 
tekstilajeihin.” (L4)-Mihin taidelajeihin olet tutustunut?

-Mihin taidelajiin haluaisit tutustua?
-Miten taiteen avulla voi vaikuttaa?

“Toimimalla yhteistyössä 
muiden tahojen kanssa 
koulu tarjoaa oppilaille 
monenlaisia tilaisuuksia 
ilmaista kulttuurista 
osaamistaan ja vaikuttaa 
esimerkiksi taiteen 
keinoin.” (L2)
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Opetussuunnitelman laaja-alaiset 
osaamiskokonaisuudet:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuoro-
      vaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
      osaaminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja
      kestävän tulevaisuuden rakentaminen

-Millaisia tai mitä asioita voi ilmaista
taiteen avulla?
-Miten taiteen avulla voi vaikuttaa?”Oppilaita kannustetaan ilmaise-

maan näkemyksiään monipuolisten 
viestinnän ja vaikuttamisen keino-
jen avulla.” (L4) 
”Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti.” (L2)

“Oppilaita ohjataan lukemaan 
ympäristön kulttuurisia viestejä, 
tuntemaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen kulttuu-
riperintöä sekä tunnistamaan 
siihen liittyviä arvoja.” (L2)

-Miksi teattereita, orkestereita ja
taidemuseoita on olemassa?
-Onko taide tärkeää?

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus
https://www.taidetestaajat.fi/julkaisut

