
 
 
OPITTU NÄKYVÄKSI! 
Oppimisen arviointi taiteen perusopetuksessa  
21.3.2019, Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A 

 
Oppimisen ja osaamisen arviointi on opettajan tehtävä, jonka toteuttamista edesauttaa oppilaitoksen  
yhteinen, välittävä ja osallistava toimintakulttuuri. Oppimisen arviointi taiteen perusopetuksessa  
-koulutuksen tavoitteena on innostaa ja antaa tukea oppimisen arvioinnin kehittämiseen paikallisesti.  
Koulutus avaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 oppimisen arvioinnin yleisiä ja  
taiteenalakohtaisia linjauksia.  
 
Koulutuksessa keskustellaan taiteen perusopetuksen oppilaan arvioinnin kehittämistarpeista. Tarkoitus on 
yhdessä hahmottaa muun muassa arvioinnin kriteerien merkitystä ja käyttöä. Pohdimme myös oppimisen 
arvioinnin linjausten edellyttämiä pedagogiikan ja toimintakulttuurin kehittämistarpeita. 
 
Tule mukaan kehittämään arviointiosaamista yhdessä kollegojen kanssa: Mitä opetussuunnitelman perusteiden 
linjauksilla tosiasiassa tarkoitetaan? Miksi yhteisön toimintakulttuurilla on merkitystä oppimisen arvioinnin 
kannalta? Milloin oppimisen arviointi on eettisestä kestävää? 

 
Kenelle Koulutus on suunnattu taiteen perusopetuksen opettajille ja rehtoreille, kuntien 

taiteen perusopetuksesta vastaaville, kansalais- ja työväenopistojen opettajille ja 
rehtoreille sekä muille oppimisen arvioinnista kiinnostuneille taiteen perusopetuksen 
asiantuntijoille.  

 
Osallistumismaksu 260 € + alv 24 % sisältäen ohjelmaan merkityt tarjoilut. Muista mahdollisista 

kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Laskun lähetämme tilaisuuden jälkeen 
ilmoittamaanne laskutusosoitteeseen. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

 
Ilmoittautuminen 5.3.2019 mennessä: 

www.oph.fi/koulutus 
 
Annathan ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: 

• osallistuminen taiteenalakohtaisiin työpajoihin  

• laskutusosoite, sähköpostiosoite sekä mahdollinen erityisruokavalio 
 
Kysy ilmoittautumisasioista: koulutusassistentti Annakaisa Rouvali, 
annakaisa.rouvali@oph.fi,  puh. 029 533 1770. 
 
Lähetämme vahvistuskirjeen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen noin kaksi viikkoa 
ennen tilaisuutta. 

 
Peruutusehto 10–3 päivää ennen tilaisuutta tehdystä peruutuksesta veloitamme 30 % koulutuksen 

hinnasta. Mikäli peruutus tehdään tämän jälkeen tai jätetään kokonaan tekemättä, perimme 
koko osallistumismaksun, ellei osallistujalla ole esittää lääkärintodistusta poisjäännin 
perusteeksi. Peruutus tehdään sähköpostitse. Esteen sattuessa ilmoittautuneen osallistujan 
tilalle voi tulla toinen henkilö. 

 
Lisätietoja  www.oph.fi/koulutus 

 
Kysy sisällöstä: koulutussuunnittelija Kati Korhonen, kati.korhonen@oph.fi,  
puh. 029 533 1292 
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OHJELMA 
 
Puheenjohtajina toimivat taiteenalakohtaiset asiantuntijat Opetushallituksesta. 
 
8.45–9.30  Ilmoittautuminen ja aamukahvi 
 
9.30–9.45  Oppilaiden esitys – Circus Helsinki 
 

Tervetulosanat 
yksikön päällikkö, opetusneuvos Petri Lehikoinen, Opetushallitus 

 
9.45–10.30 Taiteen perusopetuksen oppimisen arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman 

perusteissa 
 opetusneuvos Eija Kauppinen ja opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 
 
10.30–10.45 Tauko 
 
10.45–12.00 Neljä näkökulmaa oppilaan arvioinnin toteuttamisesta oppilaitoksissa 

 
Soivan lopputuloksen arvioinnista kohti oppimisen arviointia 
pianonsoiton lehtori, FT Johanna Hasu, Pohjois-Kymen musiikkiopisto 
 
Oppimisen arviointi perusopintojen päätteeksi (Otsikko tarkentuu) 
suunnittelijaopettaja Satu Kallio, Lohjanseudun kuvataidekoulu 
 
ESKOn teatterilinjan arviointi 2019 
rehtori, teatteriopettaja Terhi Perälä, Espoon esittävän taiteen koulu 
 
Utvärdering i ett institut med olika konstformer 
ledande lärare Mia Wiik, TaiKon, Vasa 
 

12.00–13.00 Lounas 
 
13.00–14.30 Taiteenalakohtaiset työpajat 
 
 A) Arkkitehtuuri, B) Kuvataide, C) Käsityö ja D) Mediataiteet 
 Mukana työskentelyssä opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus 
  
 E) Musiikki  
 Mukana työskentelyssä opetusneuvos Eija Kauppinen, Opetushallitus 
 
 F) Sanataide ja I) Teatteritaide 
 Mukana työskentelyssä opetusneuvos Minna Harmanen och undervisningsrådet 

Pamela Granskog, Opetushallitus 
 
 G) Sirkustaide 
 Mukana työskentelyssä opetusneuvos Matti Pietilä, Opetushallitus 
 
 H) Tanssi 

Mukana työskentelyssä apulaisrehtori Anna-Maria Vairio, Vantaan   
tanssiopisto 
 



 
 
 
 
14.30–15.00 Iltapäiväkahvi 
 
15.00–16.00 Taidon oppiminen ja arvioinnin tehtävä 

opetusneuvos, KT Marjo Rissanen, Opetushallitus  

16.00  Koulutuspäivä päättyy 

 

 

 

  *** Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 


