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Opetus ja oppiminen

Muu kehittämistyö
Paikallinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman perusteet
Koulutuspolitiikka

Lainsäädäntö

Koulutuksen järjestää suunnittelee opetuksen 
tarjonnan ja päättää opetuksen määrästä 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 
Opetuksen määrä mitoitetaan niin, että opetuksen 
tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2017 

Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen 
perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 
(opetussuunnitelman perusteet). 

Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää 
erilaajuisia oppimääriä.

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin 
taiteenalalle opetussuunnitelma.

Laki taiteen perusopetuksesta
(633/1998)



Aikataulu
• Opetushallitus on antanut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

20.9.2017:
- Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
- Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017

• Koulutuksen järjestäjät laativat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat uusien perusteiden 
mukaisesti kullekin taiteenalalle, jolla se antaa opetusta.

• Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laaditut 
opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien.

• Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan 
aikaisempia opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka.
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OPS 2017
TOIMINTAKULTTUURI

IRMELI HALINEN

MUUTTUVA MAAILMA
ympäristö, talous, työelämä, 

teknologia, globalisoituminen, 
yhteisöjen monimuotoisuus…

MUUTTUVA KÄSITYS
SIVISTYKSESTÄ JA OSAAMISESTA 

laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys, 
vuorovaikutus, oppimisen taidot, 

tiedonhallinta…

MUUTTUVA OPETUS
oppimiskäsitys,

yhteistyö ja kokonaisuuksien
rakentaminen… 

MUUTTUVA
OPPILAAN ROOLI
yhdessä tekeminen,

osallistuminen,
tutkiva ja luova työskentely…



Opetussuunnitelman sisältö (laaja oppimäärä)
Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat sen mukaan, kuin näissä taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään:
• oppilaitoksen toiminta-ajatus
• oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat
• oppilaitoksen toimintakulttuuri
• opetuksen rakenne ja laajuus 
• opetuksen yleiset tavoitteet  
• perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
• syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset 

laajuudet
• laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit
• oppimisen arviointi  
• oppimäärän yksilöllistäminen
• oppilaaksi ottamisen periaatteet 
• yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
• toiminnan jatkuva kehittäminen.
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POHDITTAVAA 1
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Opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat sen mukaan, kuin näissä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määrätään:
• oppilaitoksen toiminta-ajatus
• oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat
• oppilaitoksen toimintakulttuuri
• opetuksen rakenne ja laajuus 
• opetuksen yleiset tavoitteet  
• yhteisten opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
• teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
• oppimisen arviointi 
• opetussuunnitelman perusteissa kuvatut yleisen oppimäärän arvioinnin kohteet
• oppimäärän yksilöllistäminen
• oppilaaksi ottamisen periaatteet 
• yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
• toiminnan jatkuva kehittäminen.

Mikä opetussuunnitelman laadinnassa nyt askarruttaa?
Mistä ja miten aloitamme opetussuunnitelman laadinnan?



Oppilaan aktiivinen rooli 
perusteiden yhteisissä osuuksissa



OPETUSSUUNNITELMA
Opetussuunnitelmajärjestelmä ja opetussuunnitelman perusteet, 

Opetussuunnitelman laatiminen, Opetussuunnitelman sisältö
TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

Taiteen perusopetuksen tehtävä, Arvoperusta, Oppimiskäsitys, Oppimäärän yhteiset tavoitteet
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

Oppimisympäristöt, Toimintakulttuuri
OPINTOJEN LAAJUUS JA RAKENNE

Opintojen laajuus, Opintojen rakenne
OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINEN

OPPIMISEN ARVIOINTI
Arvioinnin tehtävä, Arviointi opintojen aikana, Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen,

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
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ARKKITEHTUURI, KUVATAIDE, KÄSITYÖ, MEDIATAITEET,
MUSIIKKI, SANATAIDE, SIRKUSTAIDE, TANSSI, TEATTERITAIDE

Tehtävä ja yleiset tavoitteet, Varhaisiän kasvatus, Tavoitealueet 
opintotasoittain, Keskeiset sisällöt opintotasoittain,

Aikuisten opetus, Työtavat, Oppimisen arviointi
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TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Taiteen perusopetuksen tehtävä
• tarjota mahdollisuus opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti 

• edistää taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteenalan harrastamista 

• kehittää taiteenalalle ominaista osaamista

• antaa valmiuksia taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen

• rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin

• vahvistaa omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamista 

• vahvistaa identiteettien rakentumista 

• kehittää kulttuurista lukutaitoa

• kehittää taidekasvatusta

• toteuttaa yhteistyötä muiden tahojen kanssa
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Taiteen
perusopetuksen

tehtävä



TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Arvoperusta

• Rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioittamiselle

• Perustuu jokaisen ainutlaatuisuudelle ja arvokkuudelle yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä

• Edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolen moninaisuutta

• Tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä

• Lähtökohtana taiteenalalle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat

• esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat 
pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta

• Luo pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle
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Arvoperusta



TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Oppimiskäsitys
• Oppilas on aktiivinen toimija

• Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden suuntaisesti

• Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi

• Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista

• Oppilaita ohjataan oman oppimisensa kehittämiseen

• Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen oppimisen kannalta

• Rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa

• Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa 
oppimista edistävää vuorovaikutusta.
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Oppimiskäsitys



TAITEEN PERUSOPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Laajan ja yleisen oppimäärän yhteiset tavoitteet (eri taiteenaloille)

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä
• luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja 

aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle
• osaamisen monipuolinen ja päämäärätietoinen kehittäminen
• taiteesta nauttiminen
• vahvistaa oppimisen iloa, opiskelumotivaatiota ja luovaa ajattelua
• rohkaista asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään 

opintoihin liittyviä valintoja
• ohjata ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta oppimisesta
• mahdollisuus kehittää merkityksellisiä taiteenalan ilmaisutapoja
• kulttuurisesti moninaisen todellisuuden tulkitseminen ja 

arvottaminen taiteen keinoin
• monilukutaito tukee oppilaiden kriittistä ajattelua ja

oppimisen taitoja
• tarkastella taiteenalaa historiallisena, yhteiskunnallisena ja 

ajankohtaisena ilmiönä sekä rakentaa yhteyksiä taiteiden ja 
tieteiden välille.

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä
• edistää elinikäistä taidesuhdetta ja kulttuurista 

osallisuutta
• innostavia ja monipuolisia mahdollisuuksia taiteen 

tekemiseen ja kokemiseen 
• oppilasta kannustetaan ja ohjataan valitsemaan itselleen 

merkityksellisiä tapoja tehdä taidetta
• taiteenalan ilmaisukeinojen kokeileminen, 

harjoitteleminen ja soveltaminen moniaistisesti
• ajattelun taitojen ja monilukutaidon kehittyminen

myös taiteiden ja tieteiden välisyyttä hyödyntämällä
• kannustetaan tutustumaan taiteenalaan historiallisesta 

ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
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Oppimäärän
yhteiset tavoitteet



POHDITTAVAA 2
Miten ymmärrämme oppilaan aktiivisen roolin? 
Miten voimme edistää sitä?
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Toimintakulttuuri
perusteiden yhteisissä osuuksissa



TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 

Opetussuunnitelma
Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet

Opetuksen toteuttaminen
Opintojen laajuus ja rakenne
Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppimisen arviointi
Arkkitehtuuri, Kuvataide, Käsityö, Mediataiteet, Musiikki, Sanataide, Sirkustaide, Tanssi, Teatteritaide
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Oppilaitoksen toiminta-ajatus
Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

Oppilaitoksen toimintakulttuuri
Opetuksen rakenne ja laajuus 
Opetuksen yleiset tavoitteet  

Perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
Syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

Laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit
Oppimisen arviointi  

Oppimäärän yksilöllistäminen
Oppilaaksi ottamisen periaatteet 

Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
Toiminnan jatkuva kehittäminen
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TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2017 

Opetussuunnitelma
Taiteen perusopetuksen yleiset tavoitteet

Opetuksen toteuttaminen
Opintojen laajuus ja rakenne
Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppimisen arviointi
Arkkitehtuuri, Kuvataide, Käsityö, Mediataiteet, Musiikki, Sanataide, Sirkustaide, Tanssi, Teatteritaide
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Oppilaitoksen toiminta-ajatus
Oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat

Oppilaitoksen toimintakulttuuri
Opetuksen rakenne ja laajuus 
Opetuksen yleiset tavoitteet  

Perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet
Syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet

Laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ja arvioinnin kriteerit
Oppimisen arviointi  

Oppimäärän yksilöllistäminen
Oppilaaksi ottamisen periaatteet 

Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa
Toiminnan jatkuva kehittäminen
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OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Oppimisympäristöt
Mitä ja minkälaisia, miksi, miten?

• tilat ja paikat sekä yhteisöt ja käytännöt, joissa taiteenalan opiskelu ja oppiminen tapahtuvat

• fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallisia

• avoimia, myönteisiä, rohkaisevia, innostavia ja monipuolisia

• tarjoavat edellytykset taiteenalalle ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
sekä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen 

• asianmukaiset tilat, työvälineet, materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian 
tarkoituksenmukainen käyttö 

• oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ottaminen huomioon

• oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen

• yhteistyöhankkeet
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Oppimisympäristöt



OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Toimintakulttuuri
Mitä, miksi, miten? 
• muotoutuu normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä 

sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista
• edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen 

opetuksen toteuttamista
• vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta
• edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta
• ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten 

sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen
• tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä
• olennaista kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen
• yhteistyössä tarvitaan avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta.
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Oppimista, 
osallisuutta, hyvinvointia ja 

kestävää elämäntapaa
edistävä

TOIMINTAKULTTUURI



POHDITTAVAA 3
Mitä vakiintuneita käytäntöjä yhteisössämme on? 
Mitkä niistä tulisi säilyttää ja mistä olisi syytä luopua? 
Miten vahvistamme oppilaiden osallisuutta?
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TOIMINTAKULTTUURI 
• muotoutuu normien tulkinnasta, vakiintuneista käytännöistä sekä 

sen jäsenten ajattelu- ja toimintatavoista
• edistää taiteen perusopetuksen tehtävän, arvoperustan ja oppimiskäsityksen mukaisen 

opetuksen toteuttamista
• vaikuttaa oppilaan kokemukseen osallisuudesta ja opetuksen laadusta
• edellyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta
• ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen etujen kuten 

sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen
• tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen kehittämistä
• olennaista kehittämisessä on oppilaitoksen johtaminen
• yhteistyössä tarvitaan avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta.



KÄSITYÖN
laaja ja yleinen oppimäärä



Perusteiden taiteenalakohtaisten osuuksien 
rakenne (laaja oppimäärä)
• (Johdanto)

• Varhaisiän kasvatus

• Perusopinnot (tavoitteet ja keskeiset sisällöt)

• Syventävät opinnot (tavoitteet ja keskeiset sisällöt)

• Aikuisten opetus

• Työtavat

• Oppimisen arviointi
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Taiteenalojen tavoitteet jäsennetty perusteissa 
tavoitealueittain 
• Esimerkkejä tavoitealueista
 kuvataide, yleinen oppimäärä: taidesuhde, visuaalinen lukutaito, osallisuus ja 

vaikuttaminen
 musiikki, yleinen oppimäärä: soittaminen ja laulaminen, esittäminen ja 

ilmaiseminen, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen, taidteidenvälinen
osaaminen

 tanssi,  yleinen oppimäärä: hyvinvointi ja kehollisuus, vuorovaikutus ja 
kulttuurinen osaaminen, taito ja taide

• Tavoitteiden kuvaustapa vaihtelee taiteenaloittain. 
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KÄSITYÖ (laaja oppimäärä)
opetuksen tehtävä, tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Tehtävä / yleiset tavoitteet
• Vahvistaa käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista
• Innostaa oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, 

jotka luovat perustan monimateriaalista osaamista ja ilmaisua 
kehittävälle luovalle käsityölle

• Harjaannuttaa oppilaan käsityötaitoja ideoinnissa, 
suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla 
syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluita

• Ohjata tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen 
materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan 
oppimaansa eri ympäristöissä

• Rakentaa yhteyksiä kulttuuri-, taide- ja elinkeinoelämän kanssa
• Käsitellä kulttuuriperintöä, kulttuurin moninaisuutta ja 

globaaleja kysymyksiä
• Havainnoida, pohtia ja tulkita esineitä, ympäristöä ja ilmiöitä > 

käsityösuhteen ja osallisuuden syventäminen
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KÄSITYÖ (laaja oppimäärä)
opetuksen tehtävä, tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Tehtävä / yleiset tavoitteet
• Tarjota välineitä ilmaisemiseen ja kannanottamiseen 

> käsityösuhteen ja osallisuuden syventäminen
• Tunnistaa oman toiminnan ja käsityöläisyyden merkityksiä
• Ymmärtää elinympäristön laadun ja käsityöllisen toiminnan 

merkitys hyvinvoinnille
• Pohtia vastuullista kuluttamista ja tuottamista esteettisestä, 

ekologisesta ja eettisestä näkökulmasta
• Tuoda näkyväksi käsityön, taiteiden ja tieteiden välisyys 

> ohjata niiden soveltamiseen käsityössä
• Tutkia, visioida, käsitteellistää, innovoida ja rakentaa uutta
• Vahvistaa käsitystä itsestä aktiivisena, osaavana ja luovana 

toimijana
• Luoda pohjaa elinikäiselle harrastamiselle ja opintojen

jatkamiselle
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Tavoitteena

• keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen

• tukea oman ilmaisun kehittymistä, käsityö-, muotoilu-, tiede-, taide- ja 
kulttuurisuhteen muodostumista sekä aktiiviseksi toimijaksi kasvamista

• ymmärtävä ja laaja-alainen materiaalinen ja immateriaalinen tekeminen
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KÄSITYÖ (laaja oppimäärä)
Perusopintojen johdanto



Tavoitteena

• opintojen laajentaminen tai painottaminen oppilaan valitsemalla tavalla

• oppilas havainnoi, pohtii, arvottaa, käsitteellistää ja jakaa kokemuksiaan sekä omaksuu
kriittisen ja rakentavan pohdinnan osaksi käsityöprosessiaan

• ohjata tekemään päätöksiä, toimimaan itsenäisesti ja aloitteellisesti sekä ilmaisemaan 
ja tulkitsemaan kokemuksiaan

• vahvistaa taitoja käyttää käsityötä vaikuttamisen ja osallistumisen välineenä

• ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsitöitä valitsemiinsa ympäristöihin
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KÄSITYÖ (laaja oppimäärä)
Syventävien opintojen johdanto



Yhteiset opinnot

• käsityön perustaitojen hankkiminen

• innostaa kehittämään käsityön tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja. 

• tutustua käsityöhön, teknologiaan ja muotoiluun sekä tarkastella käsityötä yhteiskunnallisena, 
kulttuurisena ja monitieteisenä ilmiönä. 

Teemaopinnot

• oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. 

• ottaa huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, paikalliset resurssit, 
ajankohtaiset ilmiöt sekä paikallisuus.
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KÄSITYÖ (yleinen oppimäärä)
Yhteisten opintojen ja teemaopintojen johdantotekstit



KÄSITYÖ (laaja ja yleinen oppimäärä)
Oppimisen arviointi käsityön opetuksessa
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• tuetaan kehittymistä opinnoissa, ilmaisussa, taidoissa sekä ohjataan tavoitteiden asettamisessa
• tekemisen analysointi ja reflektointi tukee oppimisen syvenemistä
• tapahtuu koko prosessin ajan monipuolisin menetelmin
• perehdytetään arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin
• valitut menetelmät palvelevat mahdollisimman hyvin tavoitteiden saavuttamisen arviointia > ne soveltuvat 

opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista
• erilaisia palautteen antamisen tapoja mm. keskusteluja, itse- ja vertaisarviointia, näyttelyt, muut esittäytymiset
• jatkuvaa sanallista palautetta tavoitteiden näkökulmista, vuorovaikutusta oppilaan, ryhmän ja opettajan välillä
• tukee omien tavoitteiden asettamista ja edistymisen seuraamista
• oppimista ja osaamista arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessissa, tuotteissa, teoksissa ja palveluissa
• rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta, arviointitaitoja harjoitellaan opintojen kuluessa
• luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja jatkuvaa
• kannustetaan osaamisen laajentamiseen, soveltamiseen ja esittelemiseen
• Arvioinnin kohteet ovat Taidot ja muotoilu, Yhteiskunta ja kulttuuri sekä Taiteiden ja tieteiden välisyys.



KÄSITYÖ Oppimisen arviointi
Laaja oppimäärä

Perusopinnoissa
• tuetaan käsityötaitojen harjoittelua ja itseilmaisua, niiden 

kehittymistä sekä yhdessä oppimista
• hyödynnetään monipuolisesti itse- ja vertaisarviointia

Syventävissä opinnoissa
• tuetaan oppimistavoitteiden asettamista sekä reflektoinnin, 

itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämistä
• tuetaan oppimistavoitteiden asettamista sekä reflektoinnin, 

itseohjautuvuuden ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä
• ohjataan osaamisen kehittymistä syventävien opintojensa 

laajentumisen tai painottumisen mukaisesti
• Lopputyö muodostuu tuotteesta, teoksesta tai palvelusta sekä 

siihen liittyvästä osaamisen dokumentaatiosta 
• arvioidaan laaja-alaisesti kasvua käsityön tekijäksi, ilmaisu- ja 

käsityötaitojen kehittymistä ja opitun soveltamiskykyä
• lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan työlleen 

asettamat tavoitteet ja syventävien opintojen suuntautuminen
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Yleinen oppimäärä

Teemaopinnoissa
• Teemaopintoihin sisältyy oppilaan kokoama 

esitys osaamisestaan, jossa on sanallista
ja/tai kuvallista aineistoa sekä itsearviointia



Paikallisen työn tuki



Julkaisut ja ops-työkalu
• Määräykset ja ohjeet –julkaisusarjassa

 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017
 Perusteet julkaistu oph.fi-verkkosivuilla pdf- ja word-muodossa 20.9.2017
 Painetut maksulliset julkaisut ostettavissa Opetushallituksen verkkokaupasta

• Taiteen perusopetus ePerusteet-palvelussa 
 Perusteet julkaistaan palvelussa joulukuussa 2017
 Opetussuunnitelma-työkalu julkaistaan alkuvuodesta 2018
 ePerusteet-palvelu = yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

perusteiden sähköinen laadinta- ja julkaisualusta
 Opetussuunnitelma-työkalu ePerusteet-palvelussa = paikallisen työn tuki

Työkalu paikallisten opetussuunnitelmien laadintaan ja julkaisuun
 ePerusteet –palvelu on osa Oppijan palvelukokonaisuutta, jossa kehitetään digitaalisia 

palveluita oppijoiden ja koulutuksen järjestäjien käyttöön sekä edistetään sähköistä 
asiointia Opintopolku.fi -portaalin avulla.
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https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi


Paikallisen opetussuunnitelmatyön
ja käyttöönoton tuki
• Taiteen perusopetuksen Edu.fi-verkkosivut päivitetään ja sivuille tuotetaan 

taiteenalakohtaisesti uutta materiaalia 2017-2018

• Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille kohdennettua koulutusta yhteistyössä 
Kuntaliiton ja Aluehallintovirastojen kanssa 2017-2018

• Opetushallituksen asiantuntijoiden osallistuminen Taiteen perusopetusliitto TPO 
ry:n ja taiteenalakohtaisten järjestöjen koulutustilaisuuksiin 2017-2018
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Kiitos!
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