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Taideopetuksen
opettajankoulutuksen kehittäminen



Hankkeissa korostuvat lähtökohdat ja tavoitteet

•  taide & pedagogiikka - taideperustaisten menetelmien 
     hyödyntäminen pedagogiikan kehittämisessä  
     (taideaineiden erityispiirteiden huomioiminen ja hyödyntäminen)

•  monialaisuus & alojenvälisyys uuden luomisessa

•  erilaisten toimijoiden/ asiantuntijoiden dialoginen kohtaaminen,  
     erilaisuus/ diversiteetti voimavarana 

•  luottamus & arvostus
•  yhteisen ymmärryksen rakentaminen -> yhteistyön syventäminen,  
   uusien yhteistyömuotojen kehittäminen, yhdessä luomisen 
   (co-creation) menetelmien kehittäminen  



Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa
- Innovaatio, oivallus, muutos (OROL), 2018-2021

•  Tampereen yo & Aalto sekä Espoon ja Tampereen lukiot 
•  lukioissa pilotoidaan kursseja, joiden avulla kehitetään skaalautuvia 
     malleja oppiainerajat ylittävälle oppimiselle ja yhteistyölle

•  yhteensä n. 25 pilottia - mm. Kiertotalous NYT!, Faktoja ilmastonmuutoksesta ja 
     ympäristöstä, Ympäristöteknologia saksan kurssilla, Käytettävyyden psykologia – 
     ihmisen ja koneen vuorovaikutus, (B)Right Product, Ari kato! Japanin kulttuuri ja 
     kuvataiteet, Oppiaineet ylittävä lukudiplomi, Hyvinvointi ja aivotutkimus

•  lukioiden opettajilla aktiivinen rooli pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa, 
    ja myös mallintamisessa
•  lukioiden välinen yhteistyö, Espoo-Tampere yhteistyö

•  lukioiden ja yliopistojen yhteistyö 

•  säännölliset opettajaverkostojen tapaamiset ja seminaarit (jakaminen, kehittäminen)

•  5 opinnäytetyötä 

orol.aalto.fi 

http://orol.aalto.fi


Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto 
KAARO, 2018-2021
www.kaaro.fi/kaaro-aalto
•  Helsingin yo, Aalto, Lapin yo, Itä-Suomen yo, Oulun yo, ÅA 
     & eNorssi verkosto

•  KAARO Aalto & Lappi osahankkeessa tarkastellaan yhdessä 
     lukioiden kuvataideopettajien kanssa arvioinnin erityispiirteitä ja 
     hyviä käytäntöjä kuvataideopetuksessa, erityisesti kuvataiteen 
     lukiodiplomin ja siihen liittyvän arviointiosaamisen kehittämiseen 

•  tavoitteena vahvistaa diplomia osana lukion päättöarviointia ja 
     mahdollisesti tulevaisuudessa ylioppilaskoetta

•  lukioiden opettajat aktiivisesti mukana, kolme temaattista ryhmää: 
    sanallistaminen, taide- tieto – tunne, kv-kokemukset & mallit  
•  opettajaverkoston tapaamiset n. kerran kuussa, seminaarit, esitykset muualla mm. 
    paneelikeskustelu EDUCA 2020
•  Taide- ja taitoaineiden lukiodiplomiseminaari 17.12.2020

http://www.kaaro.fi/kaaro-aalto


Kehitetään arviointia yhdessä! (KAY!), 2020-2021

•  KAARO-verkoston KAY! -hankkeessa (OPH rahoitus)
     tuetaan perusopetuksen arvioinnin yleisten linjausten  
     ja oppiainekohtaisten päättöarvioinnin kriteerien 
     uudistusten käyttöönottoa ja toimeenpanoa
     -> täydennyskoulutuskursseja peruskoulujen opettajille
         eripuolilla Suomea 

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taide- ja taitoaineissa (5 op)

•  kurssi monimuoto-opetuksena, toteutetaan 6 kertaa eri puolilla Suomea  

•  suunnittelu, tuottaminen ja toteutus taide- ja taitoaineiden asiantuntija- 
    ryhmän yhteistyönä, 16 asiantuntijaa eri yliopistoista: 
    kuvataide/ Aalto & Lapin yo, käsityö/ Turun yo & Lapin yo, 
    musiikki/ Oulun yo & Taideyo, liikunta/ Jyväskylän yo, kotitalous/ Helsingin yo
•  kokonaisuudesta vastaa Aalto ja Lapin yo

www.kaaro.fi/kay

http://www.kaaro.fi/kay


•  Taideyo, Aalto, Tampereen yo, Helsingin yo, Turun yo ja Hämeen AMK 
•  taide- ja taitoaineiden pedagogiikan erityispiirteet keskiössä: 
     malleja, joilla tuetaan monialaisten ja taideperustaisten menetelmien 
     käyttöä opettajankoulutuksessa ja opettajan pedagogisissa opinnoissa

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa 
(TaiTu), 2017-2021

•  taidealan aineenopettajakoulutuksen tulevaisuus -työpajat 
•  ideoita ja konkreettisia keinoja innostavan tulevaisuuden rakentamiseen yhteistyössä 
    musiikin ja kuvataiteen opettajankoulutuksesta vastaavien tahojen kanssa

•  opetusharjoittelun uudet muodot - erilaisten mallien kokeilu
•  kuvataiteen aineenop. + luokanop. & lastentarhanop. opiskelijat kohtaavat (Aalto & HY)
•  kenttäharjoittelu: opiskelijoiden järjestämät temaattiset seminaarit (1,5 pv); kentän  
    opettajat/op.harj. ohjaajat + opiskelijat + opettajankouluttajat + muut asiantuntijat kohtaavat
•  harjoittelu taidekasvatusprojektina; luokanop. & aineenop. opiskelijat kohtaavat

•  luokanopettajaopiskelijoiden kuvataideopetuksen kehittäminen
    - kuvataiteen sivuaineopinnot & luokanopettajan monialaiset opinnot (kaksoiskelpoisuus)

•  museoyhteistyö - Toisin katsottu museo 2019, Ateneumin, diversiteetti & inkluusio

•  Pedagoginen tuuletusaukko – taidealojen yliopistopedagogiikka työpajat (Taide yo & Aalto)

•  taidon oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen 



Ope Osaa! - Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen: 
yhteistyöhanke aineenopettajien ammatillisen osaamisen edistämiseksi, 
2017-2020

•  HY & Aalto yhteistyö keskittyi monialaiseen yhteistyöhön, https://www.opeosaa.fi 

Uutta luova opettajankoulutus - sulautuvat oppimisympäristöt, 
2017-2020

•  HY & Aalto yhteistyö keskittyi Laaja-alainen osaaminen ja ilmiölähtöiset projektit 
      pilottikurssin(5 op) tiettyjen osien tuottamiseen

•  kurssilla opitaan ohjaamaan ilmiölähtöisiä projekteja ja laaja-alaista osaamista, 
     oivaltavan oppimisen mallin mukaisessa hybridissä oppimisympäristössä

Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – ArkTOP, 2017-2020 
•  Lapin yo & Aalto osahankeen tavoitteena oli edistää opetusyhteistyötä  
      kuvataiteen opettajankoulutuksessa, saamelaiskulttuuri erityisenä 
      sisältöalueena opetusharjoittelussa, useita opinnäytetöitä  -> Mirja

Päättyneet hankkeet 

https://www.opeosaa.fi


ArkTOP
Arktinen uudistava 
ja tutkiva 
opettajuus 
Kuvataidekasvatukse
n työpaketti
Ranuan, Sodankylän, Sallan 
ja Utsjoen 
kuvataideopettajien, Lapin 
yliopiston ja Aalto yliopiston 
yhteistyönä etä- ja 
monimuoto-opetuksen 
opetuskokonaisuuksia, jossa 
kehitetään tapoja tarkastella, 
ilmaista, tutkia ja tuottaa 
arktista visuaalista kulttuuria



Tutkimus

Gradut

Projektit

Opetus
harjoittelu



Kehitetään

Hiltunen, Mirja, Kallio-Tavin, Mira, Sohlman Annika (expected 2021). Toward place-specific and situational Arctic visual culture in Finnish art teacher
education. Current status: Under review



Millaisena Lappi ja pohjoinen sinulle näyttäytyy, mitä se sinulle on?

Esimerkkejä lukiolaisten  ”Minuna arktinen” tulkinnoista (online cluster-galleria, N 97, 2019) 

(2018) 



Kuvat: Laura Ranta, 2018. Kuva  alhaalla oikealla: Santeri Karttunen, 2018.

Kuvataidekasvatuksen opetusharjoittelijat toteuttavat opettajakouluttajien ja kentän kuvataideopettajien ohjauksessa etä- ja monimuotoisia 
kuvataiteen opetuspilotteja kouluissa osana syventävää opetusharjoittelua ja opinnäytetöitä . 



Kuva: Mirja Hiltunen, 2019



Acting on the Margin: Arts as Social Sculpture

Konsortiossa mukana:
Maltan yliopisto, 

Kaarlen yliopisto Tsekistä, 
Corvinuksen yliopisto Unkarista, 

Paco Design Collaborative Italiasta,
Leedsin yliopisto Englannista, 
Boråsin yliopisto Ruotsista ja 

APECV Portugalista.

https://www.ulapland.fi/EN/Webpages/Acting-on-the-Margin-Arts-as-Social-Sculpture

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet 
AMASS yhteistyö Utsjoella 

toukokuu 2021 

https://www.ulapland.fi/EN/Webpages/Acting-on-the-Margin-Arts-as-Social-Sculpture


ArkTOP
Kuvataidekasvatuksen työpakeBssa kehiCämistyötä tehBin Lapin ja Aalto-yliopiston yhteistyössä ks. 
mm.
• Hiltunen, Mirja, Kallio-Tavin, Mira, Sohlman Annika (expected 2021). Toward place-specific and 

situaaonal Arcac visual culture in Finnish art teacher educaaon. Current status: Under review.
• Hakaste, J. (2020). Jotain tuntureita ja sit paljon lunta—Arkanen visuaalisuus Vihdin lukiolaisten 

kuvataidetöissä  (opinnäytetyö) Aalto University, Espoo, Finland. Haedu 
hdp://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202006284229

• Luhtasela, M. (2019). Verkossa! Kehidämistutkimus verkko-oppimisympäristön rakentamisesta haja-
asutusseutujen kuvataidekasvatuksen tukemiseksi (opinnäyteytö) University of Lapland, Rovaniemi, 
Finland. Haedu hdp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019070122425

• Ranta, L (2019). Arkasta osallisuuda: taideperustainen toimintatutkimus lappilaisten 
kuvataideopedajien osallistamisesta etä- ja monimuoto-opetuksen yhteissuunnideluun 
(opinnäytetyö). University of Lapland, Rovaniemi, Finland. Haedu hdp://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2019062421712

Musiikinopetuksen työpakeBssa kehiCämistyötä tehBin etä- ja virtuaaliopetuksen toteuCamisessa. 
Lapin ja Helsingin yliopistojen musiikin opiskelijat ja opeCajat kehiCävät yhteistyössä pianonsoiton 
samanaikaisopetusta ks. mm.
• Sepp, A., Hietanen, L., Enbuska, J., Tuisku, V., Ruokonen, I. & Ruismäki, H. (2019). University music 

educators creaang piano-learning environments in Finnish primary school teacher educaaon. The
European Journal of Social and Behavioural Sciences XXIV(1), 249, 2852–2864.

• Sepp, A., Hietanen, S. L., Enbuska, S. J. T., Tuisku, V. T., Ruokonen, I., & Ruismäki, H. (2018). Students' 
expectaaons and reflecaons about piano courses in Finnish primary school teacher educaaon. 
Society. Integraaon. Educaaon. Proceedings of the Internaaonal Scienafic Conference 1, 501–512.



https://www.asadnetwork.org/publications.html
https://www.asadnetwork.org/

https://www.taideobservatorio.fi/

https://www.taideobservatorio.fi/tutkimus

Suomen lastenkulduurikeskusten liiton 
sivustolle päivitetään kirjallisuusluedeloa, 
johon on koodu Suomessa laadiduja 
taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitös- ja 
post-doc-tutkimuksia

https://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuuritieto/tutkimukset
-ja-tilastot/taidekasvatuksen-vaitostutkimukset

https://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuuritieto/tutkimukset-ja-tilastot/taidekasvatuksen-vaitostutkimukset/


Taideopetuksen 
ope>ajankoulutuksen kehi>äminen 

-minipaneeli

Kiitos!
professori Mirja Hiltunen, Lapin yliopisto

mirja.hiltunen@ulapland.fi

professori Martti Raevaara, Aalto-yliopisto

martti.raevaara@aalto.fi

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet esittäytyvät 27.10.2020

mailto:mirja.hiltunen@ulapland.fi



