
Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
9

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa 
oppilasta 
havainnoimaan 
taidetta, ympäristöä 
ja muuta visuaalista 
kulttuuria 
moniaistisesti ja 
erilaisia kuvallisia 
välineitä hyödyntäen 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L3, L4, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot; Moniluku-
taito; Tieto- ja viestintä-
teknologinen osaaminen

Oppilas oppii 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta 
visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti. Hän 
käyttää kuvailmaisun 
välineitä ja keinoja 
havaitsemisen apuna. 

Taiteen, 
ympäristön ja 
muun visuaalisen 
kulttuurin 
havainnoiminen 

Oppilas tekee 
ohjatusti 
havaintoja 
kokeilemalla 
jotain kuvallista 
välinettä.

Oppilas tekee 
havaintoja 
käyttämällä 
joitakin kuvallisia 
välineitä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
eri aistein ja 
käyttämällä useita 
kuvallisia välineitä. 

Oppilas osaa tehdä 
monipuolisia 
havaintoja eri 
aistein ja 
käyttämällä 
tarkoituksen-
mukaisesti 
kuvallisia välineitä. 
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Kommentit ja muistiinpanot:

Kuvataide 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan 
havainnoistaan ja 
ajatuksistaan sekä 
harjoittelemaan 
näkemystensä 
perustelemista 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L2, L4, L5, L6 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen; Työelämätai-
dot ja yrittäjyys

Oppilas oppii 
keskustelemaan 
havainnoistaan ja 
ajatuksistaan toisten 
kanssa. Hän harjoittelee 
näkemystensä 
perustelemista yksin ja 
ryhmän jäsenenä. 

Havaintojen ja 
ajatusten 
sanallistaminen 

Oppilas jakaa 
ohjatusti jonkin 
havaintonsa 
suullisesti tai 
kirjallisesti. 

Oppilas 
harjoittelee 
havaintojensa ja 
ajatustensa 
ilmaisemista. 

Oppilas ilmaisee 
joitakin 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
yhteisessä 
keskustelussa. 

Oppilas 
harjoittelee 
näkemystensä 
perustelemista. 

Oppilas tuo 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
aktiivisesti 
yhteiseen 
keskusteluun. 

Oppilas osaa 
perustella 
näkemyksiään.

Oppilas osallistuu 
yhteiseen 
keskusteluun oma-
aloitteisesti ja 
muiden näkemyksiä 
huomioon ottaen. 

Oppilas osaa esittää 
näkemyksiään 
pääosin selkeästi 
perustellen. 
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Kuvataide 3–6
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Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T3 innostaa oppilasta 
ilmaisemaan 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
kuvallisesti ja muita 
tiedon tuottamisen 
tapoja käyttäen 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L2, L3, L4, L5 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot; Moniluku-
taito; Tieto- ja viestintä-
teknologinen osaaminen

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan kuvallisesti. 
Hän harjoittelee 
käyttämään 
kuvailmaisussaan myös 
muuta kuin näköaistiin 
perustuvaa tietoa. 

Havainto-
jen ja 
ajatusten 
kuvallinen 
ilmaisemi-
nen

Oppilas ilmaisee 
ohjatusti 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
kuvailmaisun 
välineillä ja 
keinoilla. 

Oppilas ilmaisee 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
käyttämällä 
kuvailmaisun 
välineitä ja 
keinoja. 

Oppilas käyttää 
kuvailmaisussaan 
myös jotakin 
muuta tiedon 
tuottamisen 
tapaa. 

Oppilas osaa ilmaista 
havaintojaan ja 
ajatuksiaan 
hyödyntämällä 
monipuolisesti 
kuvailmaisun välineitä ja 
keinoja. 

Oppilas käyttää 
kuvailmaisussaan myös 
muita tiedon 
tuottamisen tapoja. 

Oppilas osaa 
syventää 
havaintojensa ja 
ajatustensa 
ilmaisemista 
kuvailmaisun 
välineillä ja keinoilla. 

Oppilas hyödyntää 
kuvailmaisussaan 
tavoitteellisesti 
muita tiedon 
tuottamisen tapoja. 
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Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta 
käyttämään 
monipuolisesti 
erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun 
keinoja sekä 
harjaannuttamaan 
kuvan tekemisen 
taitojaan

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L2, L3, L5, L6 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen; Työelämä-
taidot ja yrittäjyys

Oppilas tutustuu 
erilaisiin kuvailmaisun 
välineisiin ja keinoihin 
sekä oppii käyttämään 
niitä monipuolisesti. Hän 
oppii harjoittelemaan ja 
kehittämään kuvan 
tekemisen taitojaan 
pitkäjänteisesti. 

Kuvailmaisun 
välineiden ja 
keinojen 
käyttäminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jonkin 
materiaalin tai 
tekniikan 
käyttöä.

Oppilas kokeilee 
ja harjoittelee 
erilaisten 
kuvailmaisun 
välineiden ja 
keinojen 
käyttöä. 

Oppilas käyttää 
niistä joitakin 
tehdessään 
kuvia. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
materiaaleja, 
tekniikoita ja 
ilmaisukeinoja 
kuvailmaisussaan. 

Oppilas kehittää 
kuvan tekemisen 
taitojaan. 

Oppilas osaa soveltaa 
erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja 
ilmaisukeinoja 
tarkoituksen-mukaisesti 
kuvallisessa 
tuottamisessaan. 

Oppilas harjaannuttaa 
kuvan tekemisen 
taitojaan pääosin 
tavoitteellisesti. 
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Kuvallinen tuottaminen
T5 ohjata oppilasta 
tavoitteelliseen 
kuvallisten taitojen 
kehittämiseen yksin ja 
yhteistyössä muiden 
kanssa 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L2, L3, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas oppii 
kehittämään 
tavoitteellisesti 
kuvailmaisuaan yksin 
ja yhteistyössä. 

Kuvailmaisun 
taitojen 
kehittäminen yksin 
ja yhteistyössä 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti 
työskentelyä oman 
tai yhteisen 
suunnitelman 
pohjalta. 

Oppilas 
harjoittelee 
tavoitteiden 
asettamista yksin 
tai yhteistyössä 
muiden kanssa. 

Oppilas kehittää 
yksittäisiä 
kuvailmaisun 
taitojaan 
tavoitteiden 
suuntaisesti. 

Oppilas osaa 
asettaa tavoitteita 
yksin ja 
yhteistyössä 
muiden kanssa. 

Oppilas kehittää 
kuvailmaisun 
taitojaan 
pääasiallisesti 
tavoitteiden 
mukaisesti. 

Oppilas osaa 
asettaa 
johdonmukaisesti 
tavoitteita yksin ja 
yhteistyössä 
muiden kanssa. 

Oppilas kehittää 
kuvailmaisun 
taitojaan 
tavoitteiden 
mukaisesti. 
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Kuvallinen tuottaminen
T6 ohjata oppilasta 
tutustumaan erilaisiin 
kuvallisen viestinnän 
tapoihin ja 
käyttämään kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja 
omissa kuvissaan

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L2, L4, L7 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito; Osallistu-
minen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas oppii 
käyttämään kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja 
omissa kuvissaan. 

Kuvien avulla 
vaikuttaminen ja 
osallistuminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin 
vaikuttamisen 
keinoa kuvissaan.  

Oppilas 
harjoittelee ja 
käyttää joitakin 
vaikuttamisen 
keinoja 
ilmaistessaan 
näkemyksiään 
kuvissaan. 

Oppilas osaa 
käyttää 
vaikuttamisen 
keinoja 
ilmaistessaan 
näkemyksiään 
kuvissaan. 

Oppilas osaa 
käyttää 
tavoitteellisesti 
erilaisia 
vaikuttamisen 
keinoja kuvissaan. 

Oppilas ilmaisee 
näkemyksiään 
kuvissaan ja 
osallistuu niillä 
keskusteluun. 
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan kuvia 
eri lähtökohdista ja 
eri yhteyksissä sekä 
pohtimaan 
todellisuuden ja 
fiktion suhdetta

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L2, L4, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas tarkastelee 
monipuolisesti erilaisia 
kuvia. Hän oppii 
pohtimaan todellisuuden 
ja fiktion suhdetta. 

Kuvien 
tarkastelu 

Oppilas tarkastelee 
ohjatusti kuvia 
sekä pohtii 
todellisuuden ja 
fiktion suhdetta 
jossakin kuvassa. 

Oppilas 
tarkastelee 
erilaisia kuvia ja 
huomioi 
ohjatusti niiden 
lähtökohtia ja 
yhteyksiä. 

Oppilas ilmaisee 
näkemyksiään 
todellisuuden ja 
fiktion suhteesta 
joissakin kuvissa. 

Oppilas osaa 
tarkastella sisällön, 
muodon ja 
asiayhteyden 
vaikutusta erilaisten 
kuvien tulkintaan. 

Oppilas kertoo 
todellisuuden ja fiktion 
suhteesta erilaisissa 
kuvissa. 

Oppilas osaa tarkastella 
monipuolisesti sisällön, 
muodon ja 
asiayhteyden vaikutusta 
erilaisten kuvien 
tulkintaan. 

Oppilas kertoo 
todellisuuden ja fiktion 
suhteesta erilaisissa 
kuvissa perustellen 
näkemyksiään. 
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arvosanalle
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T8 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
taidetta ja muuta 
visuaalista kulttuuria 
teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökulmista 
sekä pohtimaan 
historiallisten ja 
kulttuuristen 
tekijöiden vaikutusta 
kuviin 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L4, L5, L6 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Monilukutaito; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas tarkastelee 
visuaalisen kulttuurin 
merkityksiä eri 
näkökulmista. Hän oppii 
käyttämään 
kuvatulkinnan 
menetelmiä. 

Kuvatulkinnan 
menetelmien 
käyttäminen 

Oppilas kokeilee 
ohjatusti jotakin 
kuvatulkinnan 
menetelmää 
tarkastellessaan 
kuvataidetta tai 
muuta visuaalista 
kulttuuria.

Oppilas kokeilee ja 
harjoittelee 
kuvatulkinnan 
menetelmiä. 

Oppilas käyttää 
ohjatusti jotakin 
kuvatulkinnan 
menetelmää 
tarkastellessaan 
kuvataidetta tai 
muuta visuaalista 
kulttuuria. 

Oppilas osaa 
käyttää erilaisia 
kuvatulkinnan 
menetelmiä. 

Oppilas kertoo 
kuvista teoksen, 
tekijän ja katsojan 
näkökulmista. 

Oppilas käyttää 
tulkintojaan kuvista 
keskusteltaessa. 

Oppilas osaa käyttää 
tavoitteellisesti 
kuvatulkinnan 
menetelmiä 
tulkitessaan kuvia 
teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökulmasta. 

Oppilas hyödyntää 
tulkintojaan 
perustellessaan 
näkemyksiään kuvista 
keskusteltaessa. 
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Kommentit ja muistiinpanot:

Kuvataide 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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Osaamisen 
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9

Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T9 innostaa oppilasta 
kokeilemaan eri 
aikojen ja kulttuurien 
kuvailmaisun tapoja 
omissa kuvissaan

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L2, L5, L6 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Tieto- ja viestintätekno-
loginen osaaminen; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas tutustuu 
kulttuurisiin 
kuvailmaisun tapoihin. 
Hän oppii käyttämään 
niitä omassa 
kuvailmaisussaan.

Kulttuuristen 
kuvailmaisun 
tapojen tuntemus 
ja käyttäminen 

Oppilas tutustuu ja 
kokeilee ohjatusti 
jotakin kulttuurista 
kuvailmaisun tapaa 
tehdessään kuvia.

Oppilas 
harjoittelee 
joitakin 
kulttuurisia 
kuvailmaisun 
tapoja kuvissaan 
ja tehdessään 
tulkintoja. 

Oppilas käyttää 
erilaisia 
kulttuurisia 
kuvailmaisun 
tapoja kuvissaan 
ja tehdessään 
tulkintoja. 

Oppilas osaa 
soveltaa 
kulttuurisia 
kuvailmaisun 
tapoja kuvissaan ja 
tehdessään 
tulkintoja.
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Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta 
keskustelemaan 
taiteessa, 
ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa 
kulttuurissa 
ilmenevistä arvoista 

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L3, L4, L6, L7 Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot; Monilukutaito; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys; Osallistumi-
nen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas harjoittelee 
omien näkemysten 
esittämistä visuaalisesta 
kulttuurista ja oppii 
keskustelemaan siinä 
ilmenevistä arvoista.

Arvojen 
tarkasteleminen 
ja niistä 
keskusteleminen 

Oppilas harjoittelee 
ohjatusti 
visuaalisessa 
kulttuurissa 
ilmenevien arvojen 
tarkastelemista ja 
niistä 
keskustelemista. 

Oppilas ilmaisee ja 
tuo keskusteluun 
joitakin 
näkemyksiään 
visuaalisessa 
kulttuurissa 
ilmenevistä 
arvoista. 

Oppilas ilmaisee 
aktiivisesti 
näkemyksiään 
visuaalisessa 
kulttuurissa 
ilmenevistä 
arvoista. 

Oppilas ottaa 
kantaa visuaalisen 
kulttuurin arvoista 
käytävään 
keskusteluun ja 
perustelee 
näkemyksiään. 
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Kommentit ja muistiinpanot:

Kuvataide 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
9

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T11 kannustaa 
oppilasta ottamaan 
huomioon 
kulttuurinen 
moninaisuus ja 
kestävä kehitys 
kuvailmaisun sisältöjä 
ja toimintatapoja 
valitessaan

S1-S3 Omat 
kuvakulttuurit; 
Ympäristön 
kuvakulttuurit; Taiteen 
maailmat

L1, L2, L4, L7 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito; Osallistu-
minen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas ottaa 
kuvailmaisussaan 
huomioon kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kestävään kehitykseen 
liittyviä näkökulmia. 

Kuvailmaisun 
valinnat omien 
näkemysten 
esittämisessä 

Oppilas tuo 
ohjatusti esille 
jonkin kulttuurisen 
moninaisuuden tai 
kestävän 
kehityksen 
näkökulman. 

Oppilas huomioi 
joissakin 
kuvailmaisunsa 
sisällöissä tai 
toimintatavoissa 
kulttuurisen 
moninaisuuden 
ja kestävän 
kehityksen 
näkökulmia. 

Oppilas huomioi 
kuvailmaisunsa 
sisällöissä ja 
toimintatavoissa 
kulttuurisen 
moninaisuuden ja 
kestävän kehityksen 
näkökulmia. 

Oppilas kertoo 
kuvailmaisun 
valinnoillaan 
näkemyksistään. 

Oppilas huomioi 
kuvailmaisunsa 
sisällöissä ja 
toimintatavoissa 
tavoitteellisesti 
kulttuurisen 
moninaisuuden ja 
kestävän kehityksen 
näkökulmia. 

Hän perustelee 
näkemyksiään ja 
ratkaisujaan. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Kuvataide 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita 
rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. 
Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Sisältöalueet, Kuvataide 3-6, S1-S3

S3 Taiteen maailmat

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat
kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Kuvataide 3–6

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (2014).
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