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Kuvataide- ja arkkitehtuuriopetus Suomessa

Suomalaisen koululaitoksen alkuajoista lähtien yleissivistävään kouluun on itseoikeutettuna kuulunut tai-

dekasvatus ja taidekasvatukseen visuaalisen kulttuurin näkökulma. Oppiaineen nimi on vaihtunut vuosi-

kymmenten aikana piirustuksesta kuvaamataitoon, ja nyt puhumme peruskoulussa ja lukiossa kuvataide 

-nimisestä oppiaineesta. Kuvataideopetus on jo varhain kattanut koko laajan visuaalisen kulttuurin kentän; 

kuvailmaisussa tarvittavat taidot ja tiedot, kuvallisen ajattelun, taiteen tuntemuksen, mediakasvatuksen ja 

laajan ympäristöestetiikan, arkkitehtuurin ja muotoilun.  

Meillä kaikilla on kokemusperäistä tietoa siitä, että mikä tahansa taito - niin suunnittelu, tekniset kuin il-

maisutaidotkin - kehittyvät harjoittelemalla. Ihminen tarvitsee toistuvaa, ajatuksen ja ruumiin liikkeen yh-

distävää ja aikaa vievää taidon harjoittamista. Taidon harjoittaminen kehittää itsekritiikkiä, oppimista ja 

luovuutta. Työn ilo löytyy kun taidot paranevat. 

Edellä kuvattu mukailee amerikkalaisen sosiologin Richard Sennetin ajattelua. Hän on tutkinut paljon käsil-

lä tekemisen ja taidon harjoittamisen merkitystä ihmiselle. Hänen mukaansa ”Making is thinking” eli tekevä 

ihminen on kykenevä ajattelemaan. Harjoittaessaan erilaisia taitoja ihminen keskustelee työstämänsä mate-

riaalin kanssa. Erilaiset taidot, ajattelu ja tunteet sisältyvät aina uutta luovaan prosessiin. Sennet väittääkin, 

että materiaalinen elämämme voi muuttua nykyistä humaanimmaksi, jos ymmärtäisimme paremmin esinei-

den tuottamista ja ympäristön rakentumista. Siinäpä on arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukselle haastetta!

Sennett väittää myös, että kuka tahansa pystyy tekemään hyvää työtä, jos motivaationa on jokin muu kuin 

pelko ja pakko. Osaamisen ja tekemisen ilo syntyy kunhan niin yksinäiselle puurtamiselle kuin yhteiselle 

tekemisellekin tehdään tilaa ja kunhan käsillä tekemisen ja aivotyön yhteys palautetaan arvoonsa. 

Yleissivistävän koulun oppiaineet jaetaan helposti kah-

teen ryhmään, teoreettisiin lukuaineisiin ja käytännön 

taitoja ja tietoja painottaviin taito- ja taideaineisiin. Täs-

sä voi nähdä sitkeästi elävän jaon ruumiin/käytännön ja 

hengen/teorian vastakkainasetteluun perustuvaan ajatte-

luun. Äärimmilleen vietynä ajattelu tarkoittaisi, että taide-

kasvatus kehittäisi oppijassa vain konkreettisia, käden tai 

kehon toimintaan liittyviä taitoja. Toisaalta kaikki tiedäm-

me, ettei konkreettisia ja abstrakteja taitoja ei voida tarkas-

tella irrallaan toisistaan. Perinteinen tiukka jako ”käsi- ja 

aivotyöhön” unohtaa kokonaisen ihmisen. Oppiaineesta 

tai tiedonalasta riippumatta tiedon merkitys yksilölle syn-

tyy sen soveltamisen taidosta. Kaikkea taidekasvatusta 

yhdistää se, ettei ajattelua eroteta toiminnasta. Samoin 

Sennetin korostama taidon pitkäkestoinen harjoittami-

nen ja harjaannuttaminen ovat oppimisen näkökulmas-

ta samanarvoinen lopputuloksen, esimerkiksi oppilaan 

tekemän valmiin esineen tai 3-D mallinnuksen kanssa.

Visuaalinen kulttuurikasvatus tarjoaa siis lapsille ja nuo-

rille monipuolista kulttuurista tietoa ja soveltamisen tai-

toja. Taidekasvatuksen ytimeen kuuluva arkkitehtuuri- ja 

muotoilukasvatus luovat pohjan tulevaisuuden ympäris-

tön suunnittelijoille, tekijöille ja kokijoille.

 
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus – suomalaisen koulutusjärjestelmän 

maailmanmitassakin ainutlaatuinen koulumuoto - syn-

tyi 1970-luvun loppupuolella. 1970-luvun alkupuolella 

Suomessa siirryttiin 9-vuotiseen peruskouluun ja tämän 

uudistuksen yhteydessä taide- ja taitoaineiden määrää 

vähennettiin selvästi. Osa lapsista, nuorista ja heidän van-

hemmistaan kaipasi kuvataideopetusta selvästi enemmän, 

kuin mitä uusi peruskoulu pystyi tarjoamaan. Uudessa ti-

lanteessa vanhemmat, opettajat ja taiteilijat perustivat tai-

dekoulujen taustayhteisöiksi kannatusyhdistyksiä. Myös 

Art and Architecture Education in Finland

From the beginning of the Finnish school system arts education has been part 

of general education in schools, and visual culture has been part of arts educa-

tion. Its name as a school subject had changed over the decades, from ‘drawing’ 

to ‘Fine art’, and nowadays in a 9-year elementary and comprehensive school 

we speak about the ‘visual arts’. Visual arts education had already early on en-

compassed the whole wide field of visual culture; the skills and knowledge nec-

essary in visual expression, visual thinking, knowledge of the arts, media educa-

tion and the extensive fields of environmental aesthetics, architecture and design. 

We all have experience-based knowledge that any skill – in design as well as tech-

nical and performance skills – develops with practice. A person needs repeated, 

time-consuming practice of the skill, which combines thinking and bodily move-

ment. Practicing the skill develops self-critique, learning and creativity. Joy in the 

task is found when one’s skills improve.

The above idea comes from the American sociologist Richard Sennett, who has 

studied in great detail the importance of making things with one’s own hands 

and practicing a skill. According to him, “Making is thinking”, in other words, 

the producer possesses the skill of thinking. When practicing various skills a per-

son discusses with the material he/she is working on. Various skills, thinking and 

emotions are always included in the creative process. Sennett indeed claims that 

our material life can become more humane than it is at present if we were to better 

understand the production of artefacts and the construction of the environment. 

That is indeed a challenge for architecture and design education for young people!

Sennett also claims that anyone can do a good job if motivated by something 

else than fear and necessity. The joy of mastering something and doing some-

thing comes as soon as space is made for both lonely toil and doing things togeth-

er with others, and as soon as the connection between making things with one’s 

own hands and brain work has regained its value.

The school subjects in the general education are easily divided into two groups: 

on the one hand theoretical subjects and on the other arts and physical education 

subjects that emphasize practical skills and knowledge. Here one sees the stubborn 
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idea of a division based on the opposition between body/mind and spirit/theory. 

Taken to its extreme, such thinking would mean that art education would only 

develop concrete hand skills or other skills linked to the functioning of the body. 

On the other hand, we all know that it is not possible to see concrete and abstract 

skills separate from each other. The traditionally strict division between “hand 

work” and “brain work” forgets the person as a whole. Irrespective of the subject 

or field, the importance of knowledge for the individual comes from the skill of 

applying it. All arts education is united by the idea that thinking is inseparable 

from action. Likewise, the long-term practice and training of a skill which Sen-

nett emphasises are from the point of view of learning of equal value as the final 

result, which can be, for example, the pupil’s completed object or 3D modelling.

The visual cultural education thus offers children and young people versatile cul-

tural knowledge and applicable skills. The architecture and design education that 

lie at the core of art education create a foundation for the designers and builders 

of the future environment, as well as those who will experience it.

Basic Education in the Arts
Basic education in the arts for children and young people was created in the 

1970s. This school format within the Finnish education system is unique, even 

on a global level. At the beginning of the 1970s Finland changed to a 9-year ele-

mentary and comprehensive school system, and in connection with this change 

the amount of art and physical education subjects offered was greatly reduced. 

Some of the children and youths and their parents wanted considerably more arts 

lessons than what the new elementary schools offered. In the new situation, par-

ents, teachers and artists established support organisations in order to support 

art schools. Also it came to the attention of municipalities that they should ar-

range art education. Already from the very beginning, environmental education 

and the built environment were essential parts of the activities of the art schools.

The year 1992 was of particular significance in the history of the art schools. On June 

1st 1992 the first law concerning basic education in the arts was passed. The legislation 

anticipated the awakened need to extend the resources for arts education for children 

and young people into fields of the arts other than just the already established visual 

kunnat heräsivät järjestämään kuvataidekoulutusta. Alus-

ta asti myös ympäristökasvatuksen ja rakennetun ympä-

ristön sisällöt olivat kuvataidekoulutoimintaan olennai-

sesti kuuluvia.

Vuosi 1992 oli kuvataidekoulujen historiassa erityisen tär-

keä. 1.6.1992 vahvistettiin ensimmäinen laki taiteen pe-

rusopetuksesta. Lainsäädäntö ennakoi heränneen tarpeen 

laajentaa lasten ja nuorten taideopetuksen tarjontaa myös 

muille taiteenaloille kuin jo vakiintuneille kuvataiteen ja 

musiikin aloille. Sen johdosta luotiinkin käsite ”taiteen 

perusopetus”. Opetushallitus julkaisi ensimmäiset Taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 

1993. Jo tässä opetussuunnitelmassa painotettiin, että vi-

suaalisten taiteiden opetukseen kuuluu sille luonteenomai-

nen tutkiva asenne oppimiseen ja ilmaisuun. Opetuksen 

tehtävänä nähtiin ennen kaikkea oppilaiden aktiivisen 

työskentelyn käynnistäminen ja ohjaaminen. Myös oppi-

misen prosessinomaisuutta painotettiin. Oppimisen väri-

kästä polkua pidettiin yhtä tärkeänä kuin lopputulosta.

Lakia taiteen perusopetuksesta tarkistettiin vuonna 1998. 

Uusien taiteenalojen, lainsäädännön muutosten ja sisällöl-

listen kehittämistarpeiden johdosta Opetushallitus uudis-

ti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 

2000-luvun alkupuolella niin, että taiteen perusopetusta 

voidaan nyt antaa joko yleisen tai laajan oppimäärän mu-

kaisesti. Vuodesta 2005 lähtien taiteen perusopetuksen 

piiriin on kuulunut kaikkiaan yhdeksän taiteenalaa, jois-

ta visuaalisiin taiteisiin kuuluu kuvataiteen lisäksi arkki-

tehtuuri, käsityö ja audiovisuaalinen taide. Keskeiset erot 

näiden oppimäärien välillä liittyvät niiden laajuuteen, ra-

kenteeseen ja rinnakkaisuuteen. (Yleisen oppimäärän las-

kennallinen laajuus on 500 ja laajan 1300 tuntia).

Pictures / Arkki School of  Architecture for Children and Youth.
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Lainsäädäntö ja nykyiset opetussuunnitelmat lähentävät taiteen perusopetusta ison as-

keleen kohti muuta yleissivistävää koulutusta. Nykyinen lainsäädäntö ja opetussuunni-

telmien perusteet vahvisti tullessaan koulumuotoisuutta. Visuaalisten taiteiden ja mui-

den taiteenalojen opetussuunnitelman perusteissa korostuu alkuperäinen laatutavoite 

eli opetuksen tulee olla tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Nämä opinnot antavat 

oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilli-

seen ja korkea-asteen koulutukseen. Kiinnostava eri taiteenalojen opetuksen tilaa ku-

vaava selvitys löytyy Opetushallituksen Edu.fi sivuilta taiteen perusopetuksen kohdalta. 

Vertailtaessa muuta yleissivistävää taidekasvatusta ja taiteen perusopetusta muitakin 

eroja löytyy kuin taiteen perusopetuksen vapaaehtoisuus. Taiteen perusopetus mah-

dollistaa visuaalisissa taiteista puhuttaessa taiteenalakohtaisen rajauksen. Taiteen pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmat korostavat jonkin verran enemmän myös visuaali-

sia ja teknisiä valmiuksia ja taitoja sekä itseilmaisua. 

Myös toimintakulttuurin tasolla oppivelvollisuuskoulun ja taiteen perusopetuksen opis-

kelun luonteet eroavat - taiteen perusopetuksen opinnot mahdollistavat pitkäkestoi-

semman, henkilökohtaisemman ja kiireettömämmän työskentelyn, koska se tapahtuu 

työpajamaisissa olosuhteissa, pienissä ryhmissä, 

ohjaajina monipuolinen joukko visuaalisen kult-

tuurin ammattilaisia, kuvataideopettajia, arkkiteh-

tejä ja ammattitaiteilijoiden asiantuntemusta hyö-

dyntäen. Muun muassa näistä tekijöistä ja eroista 

rakentuu taiteen perusopetuksen laatu ja sen suo-

sio. Olosuhteet mahdollistavat taiteesta oppimisen, 

aidon taitojen ja tietojen syventämisen. 

Oppilasarvioinnista ja muista lain vaateista huolimat-

ta kokemukseni on, että arkkitehtuuri-, kuvataide- 

ja käsityökouluissa pidetään yhä kiinni alkuperäisen 

taidekouluhengen 30 vuotta sitten synnyttämistä 

periaatteista ja arvoista. Taiteen avulla ja taiteesta 

oppimisen tarve lähtevät jo lapsesta ja nuoresta. Jo-

kainen kuvataidekoulun oppilas on aktiivinen toi-

mija ja tutkiva oppija. Ennen kaikkea: Visuaalisten 

taiteiden opetuksessa hyödynnetään ongelmakes-

keisiä ja toiminnallisia lähtökohtia. 

Taiteen perusopetuksen tulevaisuus
Mutta mikä on taiteen perusopetuksen tila ja tu-

levaisuuden näkymät vuonna 2010? Taiteen perus-

opetus on vakiintunut 2000-luvulla koulumuoto-

na ja opetushallinnossa sen kehittämistä pidetään 

entistä tärkeämpänä. Myös hallitusohjelmassa on 

lupaus huolehtia taiteen perusopetuksen saata-

vuudesta. Tavoitteellisesti tasolta toiselle etenevä 

taiteen perusopetus tukee ja täy-

dentää peruskoulussa, lukiokou-

lutuksessa sekä ammatillisessa 

peruskoulutuksessa annettavaa 

taidekasvatusta. Mutta se ei voi 

korvata sitä. 

Viime vuosikymmenien aikana 

on tehty hämmästyttävän pal-

jon kehittämistoimia arkkiteh-

tuuri- ja muotoilukasvatuksen 

ja kulttuuriperintöopetuksen 

arts and music. Consequently, the concept of “basic education in the arts” 

was created. The National Board of Education published the first Nation-

al Core Curriculum for Basic Education in the Arts already in 1993. Al-

ready in this curriculum it was emphasised that inherent in the teaching of 

the visual arts was an investigative attitude to learning and expression. It 

was seen that the purpose of teaching was, above all, initiating and guid-

ing the active work of the pupils. Also the process-like quality of learning 

was emphasised. The rich path of learning was seen as being just as im-

portant as the final result.

The law regarding basic education in the arts in Finland was revised 

in 1998. Due to the emergence of new areas of art, changes in legis-

lation, and the need to develop content, the National Board of Edu-

cation renewed the National Core Curriculum for Basic Education in 

the Arts at the beginning of the 2000s, so that the basic education in 

the arts could now be made available according to either the basic 

or advanced syllabus. From 2005 onwards, a total of 9 areas of the 

arts have come under the umbrella of basic education in the arts. Be-

sides the curriculum of visual arts itself, also architecture, craft and 

audio-visual art have the curricula of their own under the definition 

of visual arts. The main differences between these two different syl-

labi have to do with extent, structure and parallel programmes (The 

calculated extent of the basic syllabus is 500 hours and the advanced 

syllabus 1300 hours).

Legislation and the present curricula bring the basic education in the 

arts a significant step closer to other general education. The present leg-

islation and the national core curriculum strengthened on their incep-

tion the school format. In the visual arts and other fields of art in the 

national core curriculum the original quality objective is emphasised; 

that is, the teaching must be goal-oriented and proceed from one level 

to the next. These lessons provide pupils with the capacity to express 

themselves and apply for admittance to the relevant vocational colleg-

es and higher education in the field. For those interested in the state of 

teaching in Finland, a report can be found on the web pages of the Na-

tional Board of Education (Edu.fi), under the title “Taiteen perusopetus” 

(in Finnish at Edu.fi: summary in English [Basic Education in the Arts] 

at: http://www.oph.fi/english/education/basic_education_in_the_arts)

When comparing general arts education in schools and the basic ed-

ucation in the arts, differences can be found other than the voluntary 

nature of the latter. When speaking of the visual arts, the basic edu-

cation in the arts enables the demarcation of a specific field of visual 

arts. The Curriculum for the each syllabus in the visual arts emphasis-

es more to some extent the visual and technical capacities and skills 

as well as self-expression.

Also at the level of operational culture, the character of compulsory ed-

ucation and basic education in the arts differ from each other – stud-

ies in the basic education in the arts enable a more long-term, per-

sonal and less hurried way of operating because they take place in 

workshop-like conditions, in small groups, with a versatile group of 

professionals in visual culture as directors, and utilising the expertise 

of art teachers, architects and professional artists. These are the fac-

tors and differences, among others, on which the quality as well the 

popularity of the basic education in the arts is founded. The circum-

stances enable learning from the arts, and the deepening of both gen-

uine skills and knowledge.
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nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki, 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökult-

tuurikoulu Lastu, Porin lasten ja 

nuorten kuvataidekoulu ja Jyväs-

kylän kuvataidekoulu). Valtioneu-

voston arkkitehtuuri- ja muotoi-

lupoliittisten ohjelman merkitys 

oli myös ilmeinen. Se tarjosi ark-

kitehtuurikasvatuksen kehittämi-

selle tukevan selkänojan vuonna 

1998.

Opetusministeriön Kulttuurin tu-

levaisuus -selontekotoimikunta 

määrittelee taiteen ja kulttuurin 

inhimillisen olemassaolon itseis-

arvoisina ja välttämättöminä pe-

rusasioina, joiden uutta luova 

vaikutus säteilee elämän kaikille 

alueille, sekä suoraan ja sovelluksi-

na yhteiskunnalliseen ja taloudel-

liseen toimintaan.

Rakennettu ympäristö, arkkiteh-

tuuri ja muotoilu ovat yhteiskun-

nan kulttuurisia perustekijöitä. Meidän tuleekin yh-

dessä varmistaa, että yleissivistävä koulu antaa hyvän 

pohjan visuaalisen kulttuurin tekijöille ja kokijoille 

myös tulevaisuudessa.

Irrespective of student evaluation and other legal requirements, in 

my experience schools for architecture, visual arts and handicrafts re-

tain the principles and values created 30 years ago by the original arts 

school spirit. The need for learning through the arts and from the arts 

exists already in the child and young person. Every pupil in an arts 

school is an active participant and an investigative learner. Above all, 

the teaching of the visual arts utilises problem-based learning and ac-

tivity-based starting points. 

The Future of Basic Education in the Arts
But what is the state of the basic education in the arts and what fu-

ture predictions can be made in 2010? The basic education in the arts 

has become established in the 2000s as a particular school format and 

the state education administration sees its development as increasing-

ly important. Also in the government programme there is a promise 

to ensure the availability of the basic education in the arts. The ba-

sic education in the arts that proceeds purposefully from one level to 

the next supports and complements the arts education provided in el-

ementary schools, comprehensive education as well as basic educa-

tion in vocational upper secondary education – but it cannot replace it.

In recent decades surprisingly much development work has been under-

taken to strengthen architecture and design education and cultural her-

itage education as part of general education. Despite these fine projects 

and programmes, more resources should be invested than at present in 

the improvement of the availability of architecture and design education 

for children and young people. The most important resource in promot-

ing work in architectural education has been a common frame of mind 

and the networking of different experts, ministries, public departments, 

committees, museums and organisations as well as, of course, schools.

Finland is still known as one of the pioneers in the field of architecture 

and design education for children and young people. In my opinion, 

this is related to the strong position of the contents of visual culture, me-

dia and environmental education in the teaching of the visual arts. The 

Finnish Association of Architects (SAFA) produced already in the 1980s 

a publication “Viihtyisä ympäristö” [“Pleasant environments”], which 

was ahead of its time and amongst the first teaching material in the 

field. The architecture and design education of children and young peo-

ple was really discovered in the 1980s and particularly in the 1990s as 

also part of general architectural policies. And the arts schools special-

ised in architecture and design education for children and young peo-

ple (Arkki, School of Architecture for Children and Youth; Lastu School 

of Architecture and Environmental Culture; the Pori School of Art; and 

the Jyväskylä School of Art) are, as test laboratories, naturally of central 

importance. The importance of the government’s architecture and design 

policy programme was also clear. It offered in 1998 solid support for the 

development of architecture education for children and young people.

The Ministry of Education’s expert committee on “The future of culture” 

defines art and culture as “the intrinsic, necessary basic factors for hu-

man existence, the new creative influence of which radiates to all areas 

of life, both directly and as applications for social and economic activity”.

The built environment, architecture and design are cultural key fac-

tors in society. We should indeed together ensure that the general ed-

ucation provides a good foundation for the makers and recipients of 

visual culture also in the future.

vahvistamiseksi yleissivistäväs-

sä koulutuksessa. Näistä hienoista 

hankkeista ja ohjelmista huolimat-

ta arkkitehtuuri- ja muotoilukasva-

tuksen saavutettavuuden parantami-

seen tulisi voida panostaa nykyistä 

enemmän. Arkkitehtuurikasvatus-

työn edistämisen tärkein voimavara 

on ollut yhteinen tahtotila ja eri asi-

antuntijatahojen, niin ministeriöiden, 

virastojen, toimikuntien museoiden, 

järjestöjen kuin tietysti koulujenkin 

verkostoituminen.

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuk-

sen saralla Suomi tunnetaankin edel-

leen yhtenä pioneereista. Mielestäni 

se liittyy osaltaan visuaalisen kult-

tuurin sisältöjen, media ja ympä-

ristökasvatuksen vahvaan asemaan 

kuvataideopetuksessa. Suomen Ark-

kitehtiliitto julkaisi jo 1980-luvulla 

Viihtyisä ympäristö -teoksen, mikä 

oli aikaansa edellä ja ensimmäisiä 

alan opetusmateriaaleja. Lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatus löydettiin toden 

teolla 1980 ja varsinkin 1990 -luvuilla myös yleisen arkkitehtuuripolitiikan osa-

na. Ja arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen erikoistuneiden lasten ja nuorten 

taidekoulujen merkitys koelaboratorioina on luonnollisesti keskeinen (Lasten ja 




