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Opetushallitus

Laajan oppimäärän rakenne ja laajuus

12/08/2017

Syventävien opintojen tarkoituksena on
opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. 
Taiteenalan laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy
lopputyö. Syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään
vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä 
määrittelee syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden 
tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Perusopintojen tarkoituksena on
taiteenalalle keskeisten taitojen tavoitteellinen harjoittelu ja 
pitkäjänteinen kehittäminen. Perusopintoihin voi sisältyä
keskenään vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia. Koulutuksen 
järjestäjä määrittelee perusopintojen opintokokonaisuudet, 
niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen
tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.

Syventävät opinnot
500 tuntia

Perusopinnot
800 tuntia



Opetushallitus

Yleisen oppimäärän rakenne ja laajuus

12/08/2017

Teemaopintojen tarkoituksena on
yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen laajentaminen. 
Koulutuksen järjestäjä voi tarjota keskenään vaihtoehtoisia 
teemaopintojen opintokokonaisuuksia. Koulutuksen järjestäjä 
määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 
teemaopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja 
laskennalliset laajuudet.

Yhteisten opintojen tarkoituksena on
taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Koulutuksen järjestäjä 
määrittelee opetussuunnitelman perusteiden pohjalta yhteisten 
opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja 
laskennalliset laajuudet. 

Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen
tavoitteet, sisällöt ja laajuus päätetään opetussuunnitelmassa.

Teemaopinnot
200 tuntia

Yhteiset opinnot
300 tuntia



Opintojen laajuus

• Kyseessä on laskennallinen laajuus, jonka tunti 45 minuuttia.

• Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus mietitään opetuksen 
tavoitteiden pohjalta.

• Opetuksen järjestäminen ratkaistaan paikallisesti. 

• Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa 
määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden saavuttaminen.
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Opetussuunnitelman laatiminen 1/2

• Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle opetussuunnitelman 
Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan / yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarkentaen ja täsmentäen niitä. 

• Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja 
valmiudet, taiteenalan traditio ja paikallinen kulttuuriperintö, taiteenalan kansalliset ja 
kansainväliset muutokset, jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen 
toimintaympäristön omaleimaisuus.

• Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaitoksen opettajien ja mahdollisuuksien 
mukaan myös oppilaiden, huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Yhteistyö eri tahojen 
kanssa tukee opetussuunnitelmaprosessin onnistumista. 
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Opetussuunnitelman laatiminen 2/2

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

• Opetussuunnitelma laaditaan niin selkeästi, että myös oppilas ja hänen 
huoltajansa voivat saada opinnoista riittävästi tietoa. 
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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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Opetussuunnitelman sisältö (yleinen 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  
• 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.
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Opintokokonaisuuksien kuvaaminen
Laaja oppimäärä

• Koulutuksen järjestäjä määrittelee perusopintojen ja syventävien opintojen 
opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus 
päätetään opetussuunnitelmassa. 

• Sekä perusopintoihin että syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtoisia 
opintokokonaisuuksia. 

Yleinen oppimäärä

• Koulutuksen järjestäjä määrittelee yhteisten opintojen ja teemaopintojen 
opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta. Mahdollisen varhaisiän kasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja laajuus 
päätetään opetussuunnitelmassa.

• Koulutuksen järjestäjä voi tarjota keskenään vaihtoehtoisia teemaopintojen 
opintokokonaisuuksia. 
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Arvioinnin kriteerit laajassa oppimäärässä

• Koulutuksen järjestäjä määrittelee laajan oppimäärän opetussuunnitelmassaan 
arvioinnin kriteerit, joihin oppimäärän arviointi perustuu. 

• Arvioinnin kriteerien laadinnassa on otettava huomioon, että 

➢ oppimäärän arvioinnin tehtävänä on kertoa, miten oppilas on saavuttanut 
taiteenalan laajan oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet

➢ taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet, jotka on kuvattu 
perusteiden taiteenalakohtaisissa osuuksissa

➢ lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. 
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POHDITTAVAA PIENRYHMISSÄ 1
Millainen laajan/yleisen oppimäärän opintotasojen rakenne
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• tukee perusteiden oppimiskäsityksen toteutumista?

• toteuttaa tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää käsityön
opetusta kaikkien tavoitealueiden osalta?

• mahdollistaa käsityölle ominaisten työtapojen hyödyntämisen?

• tukee arvioinnin tehtävän, opintojen aikaisen arvioinnin ja
käsityön taiteenalakohtaisten arvioinnin linjausten toteuttamista?



POHDITTAVAA PIENRYHMISSÄ 2
Oppilaitoksen toimintakulttuurin, henkilöstön osaamisen, 
oppimisympäristöjen, paikallisuuden ja yhteistyön näkökulmat
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• Millainen rakenne tukee toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteita?

• Millainen rakenne tukee parhaiten opetuksen suunnittelua?

• Millainen opetussuunnitelmallinen kokonaisuus innostaa oppilasta?

• Miten taitojen tavoitteellisessa harjoittelussa ja pitkäjänteisessä 
kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet?



POHDITTAVAA PIENRYHMISSÄ 3
Opintokokonaisuudet
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• Missä vaiheessa ja missä määrin tarjottaisiin mahdollisia 
vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia? Tarvitaanko niitä?

• Monta opintokokonaisuutta kannattaisi sisällyttää opintotasoon?

• Kuinka yksityiskohtaisia opintokokonaisuuksia on mielekästä rakentaa?

• Miten opintokokonaisuudet kannattaisi nimetä?



OPPIMISEN ARVIOINTI
(laaja ja yleinen oppimäärä)

• Arvioinnin tehtävä

• Arviointi opintojen aikana

• Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

• Oppimäärän arviointi (laaja oppimäärä)

• Todistukset ja niihin merkittävät tiedot
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Oppimisen arviointi



OPPIMISEN ARVIOINTI
Arvioinnin tehtävä (laaja ja yleinen oppimäärä)

• Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, 
tukea hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää 
hänen edellytyksiään itsearviointiin. 

• Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden 
suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin 
ymmärtämiseen. 

• Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. 

• Arviointi on oppimiseen kannustavaa, 
oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää.
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Oppimisen arviointi



OPPIMISEN ARVIOINTI
Arviointi opintojen aikana (laaja ja yleinen oppimäärä)

• Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti 

oppimisprosessin eri vaiheissa. 

• Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista

ja edistää oppilaiden osallisuutta. 

• Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi-

ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. 

• Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin 

opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. 

• Oppilasta perehdytetään taiteenalan arvioinnin periaatteisiin ja 

käytäntöihin. 

• Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden 

aikana suorittamista opintokokonaisuuksista koulutuksen järjestäjän 

opetussuunnitelmassaan päättämällä tavalla.
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Oppimisen arviointi



OPPIMISEN ARVIOINTI
Laajan oppimäärän arviointi 1/2

• Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan 
suorittamat syventävät opinnot.

• Arviointi kertoo, miten oppilas on saavuttanut taiteenalan laajan 
oppimäärän syventävien opintojen tavoitteet.

• Taiteenalan laajan oppimäärän arvioinnin kohteet on kuvattu 
opetussuunnitelman perusteissa.

• Laajan oppimäärän arviointi perustuu koulutuksen järjestäjän 
hyväksymässä opetussuunnitelmassa määriteltyihin laajan 
oppimäärän arvioinnin kriteereihin. 

• Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. 

• Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus 
osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 
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Oppimisen arviointi



OPPIMISEN ARVIOINTI
Laajan oppimäärän arviointi 2/2
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Oppimisen arviointi

• Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan 
suorittamasta laajasta oppimäärästä. 

• Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja hänen 
saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen 
tavoitteisiin. 

• Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja 
osaamisen vahvuuksia. 



OPPIMISEN ARVIOINTI
Laajan oppimäärän todistukset 1/2
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Oppimisen arviointi

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus

• Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 

perusopintojen todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan 

oppimäärään sisältyvät perusopinnot.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus

• Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän 

päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään 

sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot

• Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista

Todistukset voivat sisältää liitteitä



OPPIMISEN ARVIOINTI
Laajan oppimäärän todistukset 2/2

15/12/2017 Opetushallitus 20

Oppimisen arviointi

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen sisältää

muun muassa seuraavat asiat:

✓ oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot

• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

✓ sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen sisältää

muun muassa seuraavat asiat:

✓ oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot

• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

✓ oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot

• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

• syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe

✓ sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä



OPPIMISEN ARVIOINTI
Yleisen oppimäärän arviointi ja todistus

• Yleisessä oppimäärässä oppilaalle annetaan taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus 
sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen 
oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

• Todistukseen merkitään oppilaan suorittamat 
opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet. 
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Oppimisen arviointi



OPPIMISEN ARVIOINTI
Yleisen oppimäärän todistukset
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Oppimisen arviointi

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus

sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot
että teemaopinnot.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen sisältää
muun muassa seuraavat asiat:

✓ oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot

• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

✓ oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus

Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen yleisen

oppimäärän opinnoista

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.



• Miten opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppimäärän
arvioinnin kohteet?

• Miten oppilasta perehdytetään käsityön arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin?

• Miten oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan itsearviointi- ja 
vertaisarviointitaitoja kehittämällä?

• Miten oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa vuoden aikana suoritetuista 
opintokokonaisuuksista?

• Miten opintojen aikaisten arviointia olisi tarkennettava ja täsmennettävä 
opetussuunnitelmassa? 
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POHDITTAVAA PIENRYHMISSÄ 4
Arviointi opintojen aikana (laaja ja yleinen oppimäärä)



Arviointi opintojen aikana

• Miten oppilaan edistymistä ja osaamisen kehittymistä dokumentoidaan perusopintojen aikana?

• Miten sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille 
asetettuihin tavoitteisiin?

Laajan oppimäärän arviointi

• Miten määritellään laajan oppimäärän arvioinnin kriteerit? 

• Miten lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja arkkitehtuurissa, kuvataiteessa ja 
mediataiteissa?

• Miten sanallisessa arviossa kuvataan edistymistä ja saavutettua osaamista suhteessa syventävien 
opintojen tavoitteisiin? 

• Miten sanallisessa arviossa painotetaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia?

15/12/2017 Opetushallitus 24

POHDITTAVAA PIENRYHMISSÄ 5
Arviointi opintojen aikana ja oppimäärän arviointi (laaja oppimäärä)



Kiitos!

mikko.hartikainen@oph.fi

www.oph.fi  TPO 2018 –sivusto
www.edu.fi  tukimateriaalia tulossa


