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Pohjois-Pohjanmaan, 
Kainuun ja  Keski-
Suomen alueilla, noin 
20 opiston 
teemahaastattelu:
yleinen ja laaja 
oppimäärä

✓ Musiikki

✓ Teatteritaide

✓ Sanataide

✓ Käsityö

✓ Kuvataide

✓ Tanssi
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Opintojen 
rakenne ja 
toimintakulttuuri
Kädentaitojen ja kuvataiteen aikuisten TPO, 
toinen vuosi tai aloitus/ laaja, 
esiopetusikäisille tarjottu TPO:ta
päiväkodissa

Erotettu taidekoulu ja kansalaisopisto 
(alaosasto). Ei kerho vaan tavoitteellinen 
kurssi

Taiteen aineiden polut (esim. Kuvataidepolku, 
Tanssireitti)

Kansalaisopistojen perustehtävä ei ole tarjota 
taiteen perusopetusta vaan vapaata 
sivistystyötä

Mahdollisuus taiteen/ taitoaineiden 
harrastamiseen

Opintoihin sitouttaminen ja tavoitteellinen 
opiskelu

Olemassa laajan opetussuunnitelman 
järjestämislupa, mutta ei vielä järjestetä 

Taiteen perusopetuksen siirtyminen 
yksityisestä oppilaitoksesta kunnalliseksi 
opetukseksi

TPO ja kansalaisopiston opetuksen erot/ 
yhtäläisyydet
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Oppimisympäristö

Virtuaalikurssien järjestäminen yhteistyössä 
eri opistojen kanssa

Taiteiden välinen yhteistyö

o Kieli / Kuvataide

o Tanssi / Kuvataide / Musiikki

Olisi hyvä, että oppilastietojärjestelmät 
(esim. Hellewi ja Wilma) keskustelisivat 
keskenään

Oppilastietojärjestelmän mahdollisuudet 
opintojen seuraamisessa (Hellewi)

Taiteen perusopetukseen luotu oma 
asiakastietorekisteri

Taiteen perusopetuksen toteuttamiseen 
tarvitaan päätoiminen opettaja

o Mahdollisuus opetuksen 
kehittämiseen, esim. oppimispelit

Soittotuntien pituuden voi valita (30 /45 /60 
minuuttia)

Pienryhmäpedagogiikan haltuunotto

Matalan kynnyksen konsertit ja 
taidetapahtumat

20.11.2020 Kuva: Anu Junes-Kähkölä 4



Opetussuunnitelma

Meri-Pohjolan opistopiirin OPS selkäranka, jota muokataan kunkin opiston 
tarpeisiin

Opistopiirin OPS hyvä yleisellä tasolla, konkreettisemmin 
opintovuosisuunnitelma

OPS ei liian tiukaksi

Varmistaa tasa-arvoisen opetuksen oppilaille

OPS mahdollistaa jatko-opinnot ammattiin asti

Suurimmassa osassa opistoja ollaan siirtymävaiheessa uuteen OPS:an

Oppimäärän yksilöllistäminen, HOPS
Ei HOPS:n tarvetta

Jokaisella opiskelijalla pitäisi olla oma HOPS

HOPS:aan tavoitteet ja lukuvuoden aikana tehtävät opinnot

HOPS yksinkertaisimmillaan lomake, jossa henkilötiedot ja aiemmat 
opinnot, opettaja yhdessä oppilaan kanssa täydentää

Kasvatuskeskustelu/kasvun keskustelu: tavoitteiden asettaminen

Perusopetuksesta menetelmiä HOPS:n kirjaamiseen

Oppimisvaikeuksista puhutaan avoimemmin kuin ennen 

HOPS mahdollistaa pienet ryhmät, yksilöllisen opetuksen, mukautetut 
tehtävät 
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Oppilaaksi ottaminen
Ilmoittautumisjärjestyksessä

Jatkuva ilmoittautuminen, arvonta

Jatko taataan / vanhat oppilaat/usein 
samaan hakeneet etusijalla

Jonottamisen käytäntö, tarjotaan 
toista opintopaikkaa

Soittonäyte/Opettaja suosittelee 
ensimmäisen opintovuoden jälkeen

Kaikki pyritään sijoittamaan

Ryhmät ikäjakauman mukaan

Pääsykokeisiin yhtenäiset oppilaaksi 
ottamisen valintaperusteet

Kansalaisopistojen puolelta taiteen 
perusopetukseen siirtyminen

Oppilaan ja vanhemman haastattelu

Vapaaoppilaspaikat

Aikuisten TPO: käytetty 
pisteytystaulukkoa ja vapaavalintaista 
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Oppimista ohjataan ja arvioidaan 
monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa

Arviointi, ohjaus ja lopputyö
Aikuisten kädentaidot Pedanetti

Arviointi usein vanhan OPS:n mukaan

Itsearviointi käytössä

Opettajan kannustava arviointi liittyen 
oppilaan vahvuuksiin

Jatkuva arviointi

Opettajan ja kodin yhteinen 
arviointialusta Drivessa

Merkkitaso

Kädentaitonäyttelyt koulun tiloissa/ 
lopputyönä projekti oman mielenkiinnon 
kohteen mukaan /tasosuoritukset

Lopputyön kaltainen kokonaisuus

Päättötodistus
”Matkalaukku” /”Oppilaan kansio”, opinnot 
koottuna, stipendit

Valmiit todistuspohjat olemassa Hellewissä

Todistus on portfoliotyyppinen, sanallinen 
arvio, taiteellinen osio.

Osallistumistodistus: todistukseen liitetään 
opettajan arviointi niin halutessa

Todistuksen anto vanhan ja uuden OPS:n
siirtymävaiheessa

Todistukset postitettu kotiin/todistusten 
jakotilaisuus, konsertti, näyttely 
/todistusten jako koulun kevätjuhlan 
yhteydessä /todistusten jakotilaisuudesta 
lehtijuttu

Ilmoitus valmistuneista paikallislehdessä

Opintosuoritusote, Opintokortti
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Osaamisen tunnustaminen 
ja opintojen hyväksi 
lukeminen

Toisissa oppilaitoksissa tehdyt 
opintokokonaisuudet todistuksilla

Kirjataan Hellewi, Eepos, Priimus

Kerätään oppilaan suoritukset 
lukukausittain

Vähäinen tarve hyväksi lukemisille

Lukion ja opiston yhteistyö kurssien 
hyväksiluvussa

o Tuntimäärien vastaavuus (koulu 
→ opisto)

o Valinnaisiin oppiaineisiin

Koulun opetussuunnitelmien 
vaihtuessa yhteiset kurssit opiston 
kanssa helposti suunniteltavissa

Oppilaan oppimisen ja kasvun 
keskustelu opintojen alkuvaiheessa

Osaamisen osoittaminen 
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Tiedottamisen 
tarpeellisuus

Vanhempainillat

Tsemppiopas vanhemmille 
(ainekohtainen)

Paikallislehden artikkelit

Tärkeää selkeä tiedottaminen

Kunnan eri toimijoille 
tiedottaminen

Päättäjille tiedottaminen

Keskusteluyhteyden luominen
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Yhteistyö oppilaitosten
ja eri toimialojen kanssa

Yksityiset taidekoulut, kolmas sektori, srk., 
kunnan eri toimijat: yhteistyö ei aina 
vaadi suuria toimenpiteitä

Tapahtumiin ja tiloihin liittyvä yhteistyö

Hyvinvointipalvelut yhteistyönä

Opistopiiri yhteistyön areena

Päällekkäisyyksien tiedostaminen→
yhteinen kurssisuunnittelu

Kansainvälinen yhteistyö

Oppilaitoksien mahdollisuus ostaa 
opetusta kunnan/kuntayhtymän eri 
oppilaitoksilta

Perusopetuksen opettajille 
täydennyskoulutus TPO / Vapaan 
sivistystyön opintoina

Kulttuurikampus /Kumppanuuskampus

Yhteiset orkesterit usean kunnan alueen 
soittajille

Maakunnalliset ja valtakunnalliset yhteiset 
taidetapahtumat

Kunnan eri oppilaitosten yhteiset 
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Kehittämissuunnitelmia

Lasten kädentaitojen opetuksen 
kehittäminen

Aikuisten taiteen perusopetus

Käytettävien resurssien rajallisuus haaste

Verkkovälitteisten opintojen 
kehittäminen

Etäopetuksen kehittäminen

TPO:n arvioinnin kehittäminen

Taiteen perusopetuksen tunnetuksi 
tekeminen, profiilin nosto ja markkinointi
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