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Opetushallitus 

Hakaniemenranta 6 
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mirja.kuorttinen@oph.fi 

 

 

Viite:   Lausuntopyyntö OPH-679-2017 

 

ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN 

PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN (laaja ja yleinen oppimäärä) 

 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa lausuntonaan 

seuraavaa:  

 

Olemme olleet aktiivisesti mukana opetussuunnitelman (ops) perusteiden 

uudistustyön kaikissa prosessin vaiheissa, siksi lausunnolla oleviin ops- 

perusteiden linjauksiin on helppo yhtyä ja kannattaa uudistusta. Pidämme  

muutosta välttämättömänä, sillä edellisestä opetussuunnitelmatyöstä on  

jo aikaa. Taiteen perusopetuksen eri alojen välinen yhteistyö mahdollistuu  

uudella tavalla, jos opetussuunnitelmien rakenne on sama kaikilla aloilla.  

 

Taiteen perusopetuksen lähtökohdat on kuvattu selkeästi ja uudistus kokoaa sen 

yhtenevämmin omaksi koulutusmuodokseen. On erittäin tärkeää, että yleinen ja  

laaja oppimäärä ovat edelleen omina perusteina ja oppimäärinä. Tämä on saanut 

laaja kannatusta jäsenistöltämme. Niillä on eri roolit oppimisen tavoitteellisuudessa. 

On hyvä, että yleisen oppimäärän opinnoista on jatkossakin mahdollisuus siirtyä 

opiskelemaan laajaa oppimäärää oppijan näin halutessa. 

 

Pidämme tärkeänä, että eri taiteenalan opinnot kuvataan opetussuunnitelmassa 

opintokokonaisuuksittain. Tämä selkeyttää opetuksen suunnittelua ja mahdollistaa 

nykyistä joustavamman yhteistyön toisen taiteen alan kanssa. Lisäksi koulutuksen 

laadullisesta näkökulmasta katsoen on hyvä, että koulutuksen järjestäjä osallistuu 

säännöllisesti ulkopuoliseen arviointiin, jolloin opetussuunnitelman toteutumista 

seurataan ja sitä kehitetään osana arviointitehtävää. 

 

Korostamme sitä, että Opetushallituksen on tuettava koulutuksen järjestäjiä  

ops-perusteiden uudistustyössä muun muassa tarjoamalla koulutuksen  

järjestäjille koulutusta suunnittelutyön tueksi. Muutos on iso ja merkittävä  

taiteen perusopetukselle ja henkilöstölle. Perusteiden uudistustyö vaatii  
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aikaa kypsyäkseen. Henkilöstön on sisäistettävä uudistuksen arvoperusta ja 

uudistuksen tavoitteet, jotta ops-perusteiden mukainen henki siirtyy myös alueellisiin 

ja alakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oppilaitoksilla pitää olla aito mahdollisuus 

työstää ops-perusteita yhdessä eri taiteen alojen kesken, jotta uudistuksen 

yhteydessä saadaan rakennettua taiteen perusopetusta kehittävää yhteistyötä  

ja toimivia yhteistyörakenteita.  

 

Uudistus tuo koulutuksen järjestäjälle lisäkustannuksia ja mikä koulutuksen-

järjestäjien on otettava huomioon henkilöstön työsuunnitelmia laadittaessa. 

Opetussuunnitelmauudistyö ei saa myöskään johtaa siihen, että taiteen 

perusopetuksen opetuksen tuntimäärät vähenevät. Ops-uudistuksen pitää  

tukea opetuksen laadullista kehittämistä. 

 

Kiitämme sitä, että uudistustyössä on haluttu koko prosessin ajan osallistaa ja  

ottaa yhteistyöhön aktiivisesti mukaan eri sidosryhmät, koulutuksen järjestäjät 

ja opettajat sekä oppilaat ja huoltajat. Yhteistyö eri tahojen kanssa tukee 

opetussuunnitelmaprosessin onnistumista. 

 

OAJ:n liitoilta tulee eri taiteen alakohtaisia lausuntoja.  

 

Yhteenveto: 

 

• OAJ kiittää, että uudistustyössä on haluttu koko prosessin ajan osallistaa 

ja ottaa yhteistyöhön aktiivisesti mukaan eri sidosryhmät, koulutuksen 

järjestäjät ja opettajat sekä oppilaat ja huoltajat.  

• Taiteen perusopetuksen lähtökohdat on kuvattu selkeästi ja uudistus 

kokoaa sen yhtenevämmin omaksi koulutusmuodokseen. 

• Taiteen perusopetuksen eri alojen välinen yhteistyö mahdollistuu uudella 

tavalla, kun opetussuunnitelman rakenne on sama kaikilla taiteen aloilla. 

• Yleinen ja laaja oppimäärä oltava edelleen omina perusteina ja 

oppimäärinä. 

• Yleisen oppimäärän opinnoista oltava mahdollisuus siirtyä opiskelemaan 

laajaa oppimäärää oppijan näin halutessa. 

• Koulutuksen järjestäjän osallistuttava säännöllisesti ulkopuoliseen 

arviointiin. On tärkeää, että opetussuunnitelmien toteutumista seurataan ja 

niitä kehitetään osana arviointitehtävää. 

• OPH:n on tuettava koulutuksen järjestäjiä opetussuunnitelman 

perusteiden uudistustyössä muun muassa tarjoamalla koulutuksen 

järjestäjille koulutusta suunnittelutyön tueksi. 
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• Oppilaitoksilla pitää olla aito mahdollisuus työstää opetussuunnitelmien 

perusteita yhdessä eri taiteen alojen kesken.  

• Uudistus tuo koulutuksen järjestäjälle lisäkustannuksia ja mikä 

koulutuksenjärjestäjien on otettava huomioon henkilöstön työsuunnitelmia 

laadittaessa.  

• Opetussuunnitelmauudistuksen pitää tukea opetuksen laadullista 

kehittämistä. 

• Henkilöstön on oltava mukana vahvasti ja aidosti opetussuunnitelmien 

uudistustyössä. 
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