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SAATTEEKSI 
 

Kädessäsi on Ilmajoki-opiston taiteen perusopetuksen yleisen 

oppimäärän opetussuunnitelma. Ilmajoella taiteen perusopetus 

pitää sisällään kuvataiteen, käsityön ja tanssin. 

   

Edellisen kerran opetussuunnitelmaa muutettiin vuonna 2006. 
Tätä opetussuunnitelmaa on ollut rakentamassa työryhmä, 

johon on kuulunut Ilmajoki-opiston rehtori Seppo Goman, 

tekstiilityön opettaja Tuula Kivimäki ja kuvataideopettaja Virpi 

Timonen.  

 

Opetussuunnitelma on opettajan keskeinen työväline omien 

työsuunnitelmien laadinnassa ja käytännön opetustyössä. Se 

antaa myös hallinnolliselle työlle suunnan ja puitteet.  
 

Opetussuunnitelma on aina aikaansa seuraava ja sen myötä 

muuttuva ja kehittyvä ohjeisto. Pyrimme Ilmajoen taiteen 

perusopetuksessa jatkuvasti arvioimaan tässä 

opetussuunnitelmassa lausuttuja periaatteita ja seuraamaan 

niiden toimivuutta käytännössä.  
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YLEISTÄ 
 

Tässä opetussuunnitelmassa on alussa taiteen perusopetuksen 

yleisen oppimäärän opetussuunnitelman yhteinen osa. Sen jälkeen on 

erikseen jokaisesta opistossa opetettavasta taiteenalasta, kuvataide, 

käsityö ja tanssi, oma yksityiskohtaisempi opetussuunnitelmansa. 

 
Opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen antamaan 

määräykseen OPH-2069-2017, 20.9.2017.  

 

Toimivalta määräyksen antamiseen perustuu lakiin taiteen 

perusopetuksesta 633/1998, 5 § 1. mom. ja 8 §. 2. mom. sekä 

asetukseen 813/1998.  

 

Näiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärn 
opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu 

opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen Ilmajoki-opiston 

taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän koulutuksessa. 

 

Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa yleisen oppimäärän 

opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan kumotun 

määräyksen mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen 

enintään 31.7.2021. 
 

Opetussuunnitelma on hyväksytty Lukion ja Ilmajoki-opiston 

johtokunnassa 22.5.2018.  
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TAITEEN PERUSOPETUKSEN YHTEINEN OSA 
 
1.Taiteen 
perusopetuksen 
tehtävä ja  
arvoperusta 

 
Taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille 

tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle 

etenevää eri taiteenalojen opetusta. Tehtävänä on 
tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella 

taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja 

omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. 

Opetuksessa edistetään taidesuhteen syntymistä 

sen ymmärtämistä sekä elinikäistä taiteen 

harrastamista. Taiteen perusopetuksen tehtävänä 

on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen 

keinoin. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksia 
taiteen ja kulttuurin ymmärtämiseen ja kehitetään 

ajattelua ja luovuutta elämän eri alueilla. 

 

Taiteenalan opetuksessa vahvistetaan oppilaan 

omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen 

taitoja. Opinnot tukevat oppilaan luovan ajattelun 

ja osallisuuden kehittymistä sekä valmiuksia 

hakeutua asianomaisen taiteenalan 
ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen. 

 
Opetus pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan 

taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioitukselle. 

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla 

nähdyksi ja kuulluksi. Ihminen on ainutkertainen, 

arvokas ja yksilöllinen ja rakentaa elämäänsä 

toimimalla vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa. Opetuksessa edistetään sukupuolten 

tasa-arvoisuutta ja kunnioitetaan sukupuolten 

moninaisuutta. Oppilasta ohjataan omaehtoiseen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ja vuorovaikutukselliseen kokeilemiseen, luovan 

ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen, työn ja 

tekemisen iloon ja uteliaisuuteen uuden 

luomisessa.  
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2. Oppimisympäristöt 
ja toimintakulttuuri 
 
Opiskeluympäristö muodostuu fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. 

Opiskeluympäristön on tuettava valmiuksiltaan 

erilaisten oppilaiden kasvua. Opetustilojen riittävä 

koko ja välineistön ja materiaalien saatavuus on 
edellytys monipuoliselle opiskelulle. Siinä tulee 

vallita myönteinen, arvostava, innostava, avoin, 

turvallinen ja jokaisen persoonallisuutta 

kunnioittava ilmapiiri. Tavoitteena on myös luoda 

edellytyksiä taiteiden välisen kohtaamisen 

kehittämiseen. Oppimisympäristöjen 

suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan 

huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja 
kiinnostuksen kohteet.  

 

 

 

 

Opetuksessa pyrimme tarjoamaan virikkeellisen 

oppimisympäristön sekä työskentelyyn 

soveltuvat turvalliset välineet ja monipuoliset 

materiaalit. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa 
huomioon työ-, tuote- ja ympäristöturvallisuus ja 

noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. 

Lisäksi opetusta suunniteltaessa otetaan 

huomioon kulttuurien monipuolisuus, ja 

alueellinen ja paikallinen kulttuuriperintö.  

 

Oppilaiden saavutetut taidot ja aikaansaannokset 

näkyvät ja kuuluvat näyttelyissä, esityksissä ja 
konserteissa. Ilmajoki kulttuuripitäjänä luo 

omaleimaisen oppimisympäristön. 

Musiikkijuhlat, museot, kirjasto ja 

jokivarsimaisema syventävät paikallista kulttuuri- 

ja perinnetietoisuutta. Konsertit sekä näyttely- ja 

museokäynnit ovat osa taiteen perusopetuksen 

toimintaa. Pyrimme olemaan mukana erilaisissa 
yhteistyöhankkeissa muiden alojen toimijoiden 

tai organisaatioiden kanssa. Nämä tuovat 

erilaiset sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 

näkökulmat osaksi opintoja.

Kuvataide- ja käsityökoulussa käytetään 

mahdollisuuksien mukaan opetukseen 

virittäytymisessä ja sen tukena erilaisia teemoja. 

Näitä voi olla esimerkiksi nykyisiin tai 

entisaikojen kulttuureihin tutustuminen. 

 
Opetettaville asioille ei laadita omia, sitovia 

opetussuunnitelmia, vaan taiteen 

perusopetuksen opettajat vastaavat oman 

opetuksensa sisällöstä, tämän myötä 

teematyöskentelystä on muotoutunut 

opetuksellinen selkäranka. Viime vuosien 

teemoja ovat olleet muun muassa vedenalainen 

maailma, koti ja asuminen sekä läheltä kauas – 
kaukaa lähelle. Opettajilta teematyöskentely vaatii 

erityistä suunnittelua ja halua etsiä uusia, 

monipuolisia lähestymistapoja. Teeman kesto on 

yleensä yksi vuosi. 

 

Olennainen osa opetustyön 

onnistumista ja oppimisympäristön 

laadukkuutta on toiminnan jatkuva, 

tavoitteellinen kehittäminen.  
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3. Opintojen lajuus ja 
rakenne 
 

Opintojen laajuuden laskennallisena perustana 

on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. 

Kerralla opetusta annetaan ikätaso ja taiteenala 

huomioiden 1-3 oppituntia. Kuvataide- ja 

käsityökoulun suositeltava aloitusikä on  
8-9-vuotta, tanssin osalta se on 7-vuotta.  

 
Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen 

tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen 

hankkiminen. Teemaopintojen tarkoituksena on 

yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen 

laajentaminen. 

 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 

laajuus on 500 tuntia, joista yhteisten opintojen 

osuus 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. 

Tunnin pituus on 45 minuuttia.  

 

Yhteisiä opintoja edeltävät varhaisiän,  

5-7-vuotiaiden, valmentavat opinnot ovat 

laajuudeltaan 40 tuntia vuodessa, tunnin pituus 
1,3 minuuttia. Varhaisiän opintoja ei lasketa 

taiteen perusopetukseen kuuluviksi.  

 

Lisäksi Ilmajoki-opisto tarjoaa lisäopintoja taiteen 

perusopetuksen oppilaille. Näitä voivat olla 

esimerkiksi viikonloppukurssit, taidematkat ja 

kesäkurssit. Näihin opintoihin voi osallistua 

myös taiteen perusopetuksen ulkopuolelta.  
 

Taiteen perusopetusta suunniteltaessa pyritään 

joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, 

aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät 

opetusmenetelmaät otetaan huomioon.  

 

 
 
 
 
 

 
3.1. Oppilaan henkilökohtainen  
opetussuunnitelma 
Jos oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai 

muun niihin verrattavissa olevan syyn vuoksi 

pysty opiskelemaan opetussuunnitelman 

mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita 

voidaan yksilöllistää vastaaman oppilaan 

edellytyksiä. Tällöin oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 

Opiskelusuunnitelmassa määritellään yksilölliset 

opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen 

toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, 

mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely.  

 
3.2. Oppilaaksi ottaminen 
Hyvä ikä aloittaa taiteen perusopetuksen opinnot 

ovat visuaalisten taiteissa 8-9-vuotta ja tanssissa 
7-vuotta. Oppilaat otetaan kouluun 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Opistossa otetaan 

ilmoittautumisia ympäri vuoden. Jo opintojen 

aloittaneiden ei tarvitse ilmoittautua vuosittain 

uudestaan. Ryhmäkoot määritellään vuosittain. 

Lopetettaessa taiteen perusopetus täytyy asiasta 

ilmoittaa koulun kansliaan tai kyseisen 

taiteenalan opettajalle. 
 

Kesken lukukauden voidaan ottaa uusia oppilaita 

ikä ja edistyneisyys huomioon ottaen, ja jos 

opettaja ja rehtori hyväksyvät sen. Uudet oppilaat 

otetaan vuosittain ikäänsä vastaavaan ryhmään. 

Jos oppilaita on enemmän, kuin ryhmiin voidaan 

ottaa, niin oppilaspaikat valitaan 

ilmoittamisjärjestyksen mukaan.
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4. Oppimisen 
arviointi 
 
4.1. Arvioinnin tehtävä 
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan 

kehittymistä opinnoissa ja ohjata opiskelun 

tavoitteiden saavuttamista. Oppilaan työskentelyä 

arvioidaan monipuolisesti. Arvioinnin tulee olla 

kannustavaa, oikeudenmukaista, eettisesti 
kestävää ja sen tulee tukea oppilaan itsetunnon 

kehittymistä.  

 

Oppilaan arviointi on jatkuvaa, ja se kohdistuu 

sekä oppimisprosessiin että valmiisiin teoksiin ja 

tuotteisiin. Oppilas saa työskentelystään ja 

suorituksistaan sanallista palautetta koko 

opintojensa ajan. Arviointi tukee nuoren kykyä 
tehdä suorituksistaan, teosksistaan ja 

tuotteistaan itsearvioinia.  

           
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Todistukset 
Päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka 

sisällössä noudatetaan opetushallituksen 

vahvistamaa visuaalisten taiteiden yleisen 

oppimäärän opetussuunnitelman perusteita. 

Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen 

yleisen oppimäärän todistus, kun hän on 
suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset 

opinnot että teemaopinnot. Opinnot katsotaan 

suoritetuksi, kun opinnoista on suoritettu 

vähintään 90%.  

 

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus 

suorittamistaan visuaalisten taiteiden yleisen 

oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät 
tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. 

 

Todistuksessa tulee näkyä selvästi seuraavat 
asiat:  

•Todistuksen nimi 

•Ilmajoen kunta 

•Ilmajoki-opisto 

•Taiteenala: käsityö, kuvataide, tanssi 

•Oppilaan nimi ja henkilötunnus 

•Opiskeluaika vuosina 

•Oppilaan suorittamat opintokokonaisuudet 

yhteisissä- ja teemaopinnoissa sekä niiden 

laajuus 

•Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen nimi 

•Maininta, että opetus perustuu lakiin taiteen 

perusopetuksesta 11/011/20015. 30.3.2006. 

•Maininta, että opetussuunnitelma on 

hyväksytty Lukion ja Ilmajoki-opiston 

johtokunnassa 2018.

 

Arvioitaessa otetaan huomioon, että 

opetuksen merkitys oppilaan 
elämässä saattaa näkyä monin eri 

tavoin ja toisinaan vasta useiden 
vuosien jälkeen. 
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4.3. Osaamisen tunnustaminen ja opintojen 
hyväksilukeminen  
 

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman 

tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat 

aikaisemmat suorittamansa opinnot tai muutoin 

hankittu tieto ja osaaminen arvioiduksi ja 

tunnustettuksi. Osaamisen tunnustaminen 
tehdään perustuen selvityksiin oppilaan 

opinnoista tai näyttöihin opinnoista sekä 

suhteessa kunkin opintokokonaisuuden 

tavoitteisiin ja sisältöihin.   

 

Kuvataide- ja käsityökoulun 

opintokokonaisuuksia voi suorittaa limittäin. 

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilas voi 
suorittaa osan yhteisistä- tai teemaopinnoista 

jommassa kummassa. Mahdollisista 

korvaavuuksista päättävät kyseisten taiteenalojen 

opettajat ja rehtori.  

 
4.4. Toiminnan jatkuva kehittäminen 
Kodin merkitys opiskelun tukena on ensiarvoisen 

tärkeä. Oppilaitos arvostaa oppilaiden huoltajien 

kiinnostusta ja palautetta ja ottaa sen huomioon 

toiminnan kehittämisessä. Molemmin puolista 

yhteistyötä tehdään lapsen parhaaksi. Koteihin 

pidetään yhteyttä tiedottamalla oppilaitoksen 
toiminta-ajoista, työjärjestyksestä, tapahtumista 

ja vuositeemoista. Oppimisympäristöjen 

suunnitelussa ja kehittämisesssä otetaan 

huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja 

kiinnostuksen kohteet.  

 

 

Olennainen osa opetustyön onnistumista ja 

opiskeluympäristön laadukkuutta on 
toiminnan jatkuva, tavoitteellinen 

kehittäminen. 


