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Loviisan Tanssiopiston tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma yleinen oppimäärä 1.8.2018 alkaen

OPS! 
Tanssi kuuluu kaikille
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Loviisan Tanssiopisto on Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun 
kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä, taiteen perusopetusta antava tans-
sioppilaitos. Oppilaitoksen kotipaikka ja toiminta-alue on Loviisan 
kaupunki lähialueineen. Opetuskielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Loviisan Tanssiopisto on antanut Loviisan kaupungin luvalla tanssin 
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetusta vuo-
desta 2013 alkaen. Oppilaitos noudattaa taiteen perusopetuslakia 
(633/1998) ja asetusta (813/1998).

Loviisan Tanssiopisto on aktiivinen alueellinen kulttuuritoimija, joka 
seuraa ja osallistuu tanssitaiteen sekä tanssikasvatus kentän valtakun-
nalliseen kehittämiseen.

Teemme yhteistyötä Loviisan kaupungin useiden eri toimialueiden 
sekä alueellisten yhteisöjen ja yritysten kanssa. Loviisan Tanssiopisto 
on Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry:n sekä tanssin var-
haiskasvatusjärjestön DaCi Finland ry:n jäsen. Lisäksi oppilaitos kuu-
luu palveluyritysten ja yhteisöjen edunvalvontajärjestö Palta ry:hyn.

1.1 Toiminta-ajatus, arvot ja oppimiskäsitys
Loviisan Tanssiopiston toiminnan ydinajatus on, että tanssi kuuluu 
kaikille. Opetuksen perustehtävänä on tarjota oppilaille hyvä harras-
tus ja tuntemus tanssista taidemuotona.

Hyvä taideopetus on prosessi, jossa tuetaan oppilaan kokonaisval-
taista kasvua (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) niin yksilönä kuin 
ryhmän jäsenenä. 

Loviisan Tanssiopisto on perheenomainen tanssikasvatusyhteisö, 
jossa jokainen jäsen on tärkeä ja arvokas: oppilaat, henkilökunnan 
jäsenet, vanhemmat, hallituksen ja kannatusyhdistyksen jäsenet se-
kä muut tukijat. Keskinäinen kunnioitus ja luottamus antavat hyvän 
alustan kasvulle. Jokaista oppilaitoksen oppilasta sekä henkilökunnan 
jäsentä rohkaistaan tanssin ja taiteen, tiedon sekä taidon syventä-
miseen monin eri tavoin. Yhdessä olemme enemmän: vuorovai-
kutteisesti antaen ja vastaanottaen kulttuuripääomamme kasvaa ja 
vahvistuu.

Loviisan Tanssiopiston oppilas on aktiivinen ja kokemuksellinen 
oppija, joka kunnioittaa yksilöllisyyttä ja erilaisuutta. Kiusaamista ei 
suvaita, siihen puututaan viipymättä. Oppilasta ohjataan kuinka opi-
taan oppimaan ja tuetaan terveen itsetunnon kasvua.

Opetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ja moniaistil-
lista. Sen tavoitteena on syventää  lajikohtaista taitoa sekä laajentaa 
kulttuurillista monilukutaitoa.

Oppilaitoksessa tarkastellaan taidetta ja taidekasvatusta esteetti-
syyden ja eettisyyden näkökulmista. Mahdollisuuksien mukaan huo-
mioiden myös ekologisuuden aspekteja.

1.2 Oppimisympäristöt, työtavat 
ja toimintakulttuuri
Loviisan Tanssiopistossa luomme oppimisympäristöjä, joissa moni-
puolinen ja tavoitteellinen tanssinopetus on mahdollista. Pääasialli-
sesti oppiminen tapahtuu tanssisalissa, tai vastaavassa liikuntatilassa. 
Lisäksi hyödynnämme toiminnassamme ajanmukaista viestintätek-
nologiaa ja erilaisia mediakanavia resurssien mukaan.

Tanssinopetus on opistossamme pääasiallisesti ryhmätoimintaa. 
Työtapoihin kuuluu tanssitunneilla oppimisen lisäksi esiintyminen, 
esitysten katsominen ja esiintymiset erilaisissa ympäristöissä. 

Jokaisella tanssilajilla on harrastamisen eri vaiheissa omat käytän-

tönsä. Opettajat tiedottavat tarvittaessa ryhmiänsä tarpeellisista laji- 
ja tasokohtaista toimintatavoista ja varusteista. Kaikkien vastuulla on 
huolehtia yhteisistä varusteista ja tiloista sekä ilmapiiristä harrastus-
tiloissa ja -tilanteissa.

Loviisan Tanssiopiston toiminta on läpinäkyvää ja yhteisöllistä. Op-
pimisessa korostamme prosessia ja yhdessä oppimista. Oppilaitoksen 
kehittäminen on yhteinen haaste ja mahdollisuus, joka on aina ajankoh-
tainen. Kehitämme ja arvioimme opetusta, esitystoimintaa, toiminta-
kulttuuria sekä muita käytäntöjä jatkuvasti.

1.3 Oppilaaksi Loviisan Tanssiopistoon
Aloittaessaan opinnot Loviisan tanssiopistossa oppilas on automaatti-
sesti mukana taiteen perusopetuksessa. Tanssiopinnot voi aloittaa eri 
ikävaiheissa. Ohjaamme oppilaat taiteen perusopetukseen ilmoittau-
tumisjärjestyksessä sopiviin ikä- ja tasoryhmiin. Jos ryhmän maksimi-
määrä on täyttynyt, voimme ottaa oppilaan varasijalle. Ilmoittautu-
miset käynnistyvät lukujärjestyksen valmistuttua.

Oppilaspaikka pitää vahvistaa voimassaolevan käytännön mukai-
sesti, ja samalla sitoutua lukukausimaksusta huolehtimiseen. Uutta 
lukuvuotta ei voi aloittaa, mikäli oppilaalla on edellisen kauden mak-
suja suorittamatta.

Oppilaat maksavat oppilaspaikastaan lukukausimaksua, joka mää-
räytyy tanssitunnin pituuden, viikkotuntimäärän ja muiden tans-
siopistossa harrastavien perheenjäsenten perusteella.

Vapaaoppilaspaikkoja (Tanssikummi-toiminta) voi hakea varsinaisia 
tanssiopistoja suorittaville. Harrastustukea myöntävät Loviisan Tans-
siopiston lisäksi alueelliset yhdistykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 
Tuen koordinoi ja sen kohdistamisesta päättää Loviisan Tanssiopisto ja 
kannatusyhdistyksen hallitus.

Lukujärjestys, lukukausimaksut ja kausikalenteri vahvistetaan lu-
kuvuosittain.

1.4 Yhteistyö 
Loviisan Tanssiopisto ylläpitää ja kehittää aktiivista, monimuotoista ja 
monipuolista yhteistyötä. Olemme yhteydessä huoltajiin ja oppilaisiin 
säännöllisesti. Käytämme erilaisia tiedotuskanavia kulloisenkin tar-
peen mukaan. Järjestämme kaikissa opetusryhmissä vuosittain Avoi-
mien Ovien -tunteja, joilla syvennämme huoltajien ja tanssiopiston 
yhteistyötä. Kutsumme huoltajia myös mukaan erilaisten tapahtu-
mien järjestelyihin.

Loviisan Tanssiopisto on avoin monenlaiselle yhteistyölle alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti. Loviisassa ja sen lähialueilla yhteistyötahoja 
ovat erityisesti:

• Loviisan kaupunki eri toimialoineen 
• muut taiteen perusopetus oppilaitokset
• kansalaisopistot
• taiteen ammattilaiset
• yritykset
• muut yhdistykset, yhteisöt ja tapahtumat
• lähikunnat ja -kaupungit

1. Loviisan Tanssiopisto
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2.1 Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetuksesta 
säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) ja 
asetuksessa (813/1998).

Loviisan Tanssiopistossa voi opiskella tanssia taiteen perusopetuk-
sen yleisen oppimäärän mukaan. Järjestämme taiteen perusopetuk-
sen mukaista opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi järjestäm-
me tanssin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Loviisassa taiteen perusopetusta järjestetään myös muissa taidela-
jeissa. Loviisan taiteen perusopetusoppilaitokset tekevät keskenään 
paikallista yhteistyötä taiteen perusopetuksen alueellisen tunnetta-
vuuden lisäämiseksi. Oppilaitokset valitsevat vuosittain eri taidelajien 
Vuoden nuoren taideharrastajan, järjestävät tapahtumia sekä käyvät 
vertaiskeskustelua pedagogisista ja muista toiminnan järjestämiseen 
liittyvistä asioista.

Loviisan Tanssiopiston uusi opetussuunnitelma on laadittu Ope-
tushallituksen 20.9.2017 antamien opetussuunnitelmien perusteiden 
mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tavoitteena on edistää 
oppilaan taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrasta-
mista.

Opinnot antavat mahdollisuuksia taiteen tekemiseen, kokemiseen 
ja taiteesta nauttimiseen – innostavasti ja monipuolisesti. Ne edis-
tävät ajattelun, luovuuden, taitojen ja monilukutaidon kehittymistä. 
Taiteen harrastaminen tarjoaa onnistumisen elämyksiä ja vahvistaa 

itsetunnon kehittymistä. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilöl-
liset tarpeet ja lähtökohdat oppimiseen.

2.2 Oppimäärän yksilöllistäminen
Taiteen perusopetuksen mukaiset varsinaiset opinnot aloitetaan 
yleensä 7-vuotiaana. Tanssiopinnot voi kuitenkin aloittaa missä vaan 
iässä. Tällöin oppilaalle tarvittaessa laaditaan henkilökohtainen opis-
kelusuunnitelma oppimäärän rakennetta mukaillen.

Myös muissa tapauksissa, jos se on oppilaan etu, voimme tarpeen 
mukaan rakentaa yksilöllisiä oppimispolkuja. Oppilaan ollessa alle 
18-vuotias niistä sovitaan yhdessä huoltajan, rehtorin ja ao. tanssin-
opettajan kanssa.

Järjestämme tarvittaessa myös tiiviskursseja täydentämään myö-
hemmin tanssiopintonsa aloitteiden tietotaitoa.

2.3 Opetuksen rakenne ja laajuus
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot jakautuvat kah-
teen osaan: yhteiset opinnot ja teemaopinnot. Yleisen oppimäärän 
laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia, joista 300 tuntia on 
yhteisiä opintoja ja 200 tuntia teemaopin¬toja. Laskennallisen laa-
juuden yksi tunti on 45 min.

Yleisen oppimäärän yhteiset opinnot ovat tavoitteiltaan ja sisäl-
löiltään kaikille yhteisiä opintoja, jotka muodostuvat kahdesta osasta 
Tanssi 1 (T1) ja Tanssi 2 (T2). T1 sisältää osiot Tanssistartti 1 ja 2. 

Osa opintokokonaisuuksien lajitarjonnasta vahvistetaan lukuvuo-
sit¬tain. Ennen yhteisiä opintoja oppilas on voinut osallistua jo varhai-

2. Yleisen oppimäärän opinnot Loviisan tanssiopistossa
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siän opintoihin, mutta niitä ei lasketa vielä opintosuorituksiin.
Teemaopinnoissa oppilas laajentaa opittuja taitojaan tai syventyy 

valitsemaansa teemaan. Teemaopintoja voi valita opintokokonaisuu-
desta riippuen 7-vuotiaista alkaen ja teemaopinto¬jen kesto sekä 
määrä voivat vaihdella huomat¬tavasti. 

Teemaopintojen opintokokonaisuuksia ovat: Tanssi 3, tiiviskurssit, 

Crossover, erikoiskoulutus, ja Omat Polut Opintokokonaisuuksien 
lajitarjonta vahvistetaan lukuvuosittain.

Aikuisten opinnoissa noudatetaan tanssin yleisen oppimäärän 
opintokokonaisuuksissa määriteltyjä keskeisiä  tavoitteita ja  sisältöjä. 
Opetuksen rakenne ja laajuus noudattavat tarvittaessa soveltaen yh-
teisten opintojen ja teemaopintojen rakennetta ja laajuutta.

©Janne Lehtinen
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VARHAISIÄN OPINNOT
• Leikinomaisesti tanssin varsinaisiin opintoihin johdattavaa tanssikas-

vatusta.
• Ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti iän perusteella.
• Varhaisiän opintoja ei lasketa vielä taiteen perusopetuksen opinto-

suorituksiin.
• Alle kouluikäisten tanssitarjonta vahvistetaan lukuvuosittain.

TAVOITTEET, MITÄ KOHTI?

• Edistetään perusliikuntataitoja ja ryhmässä toimimista.
• Tuetaan itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä ja sytytetään 

tanssin ilo.

SISÄLTÖ, MITEN SE TAPAHTUU?

• Tutustutaan tanssin harrastamisen peruselementteihin ja rutiineihin.
• Yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitusten avulla vahvistetaan ryhmäytymistä ja 

toisaalta annetaan tilaa luovuudelle. 
• Oppimisessa huomioidaan moniaistilliset  ja muita taiteenlajeja hyödyn-

tävät lähestymistavat.
• Esiintymiseen otetaan  tuntumaa jo varhaisiän opinnoissa edeten pieni-

muotoisista tunti- ja salitilanteista koko tanssikoulun yhteisiin näytöksiin. 

YHTEISET OPINNOT TEEMAOPINNOT

T1 T2
MIKÄ? • Tanssi 1 muodostuu osista Tanssistartti 1 ja 2

• Tanssistartti johdattaa säännöllisen tanssin-
harrastamisen pariin. Se tutustuttaa tanssin 
lajikulttuuriin sekä antaa kokemuksia eri 
tanssilajeista. 

• Tanssistartti antaa valmiuksia valita jatkossa 
itselleen mieluisen tanssilajin.

• Tanssi 2 johdattaa tanssin lajikohtaiseen har-
rastamiseen. 

• Opintokokonaisuudessa tutustutaan valitun 
tanssilajin perusteisiin. 

• Tanssilajivalikoima vahvistetaan lukuvuosittain.

• Teemaopinnot syventävät ja monipuolistavat tanssiopintoja huomioiden oppilaan 
omat kiinnostuksen kohteet suhteutettuina Loviisan Tanssiopiston vahvuuksiin ja sen 
hetkisiin resursseihin.

• Teemaopintojen valikoima sekä niiden ikä- ja taitotaso vahvistetaan aina lukuvuos-
ittain.

• Teemaopintojen opintokokonaisuuksia ovat:  
• viikottaiset eri lajien tanssitunnit (T3),  
• tiiviskurssit
• Crossover –opinnot, esim. taiteidenväliset tai toisen taidelajin opinnot(sirkus), pro-

duktiot 
• erikoiskoulutus
• Omat Polut – oppilaiden omien koreografioiden synnyttämisen projekti

TAVOITTEET, MITÄ KOHTI?

HYVINVOINTI JA  
KEHOLLISUUS

• Herätetään harrastusmotivaatio ja tanssin-
ilo positiivisten sekä monipuolisten tans-
sikokemusten kautta. 

• Tuetaan terveen kehonkuvan muodostumista ja 
oman kehon hyväksymistä.

• Opitaan tunnistamaan valitsemalleen lajille om-
inainen kehonkäyttö ja ottamaan se käyttöön 
oman kehon mahdollisuuksia hyödyntäen.

• Syvennetään yleistä kehontietoisuutta ja ym-
märretään kehonhuollon merkitys.

• Ymmärretään keho psyko-fyysisenä kokonaisuutena ja opitaan kunnioittamaan sitä.
• Tiedostetaan oman kehon mahdollisuudet, ollaan kiinnostuneita omasta suorituskyvy-

stä sekä niiden kehittämisestä.
• Suhtaudutaan tanssiin ja omaa kehoon postitiivisesti.

VUOROVAIKUTUS  
JA KULTTUURILL-

INEN  
OSAAMINEN

• Opastetaan toisten huomioimiseen ja kuuntele-
miseen ryhmätilanteessa.

• Edistetään turvallisen ja luotettavan ilmapiirin 
syntymistä opetusryhmän keskuudessa.

• Rohkaistaan moniaistilliseen havainnointiin niin 
tanssitunnilla kuin sen ulkopuolella.

• Ymmärretään ryhmässä toimimisen periaatteet: 
oman tilan ottaminen ja toisten kunnioittamin-
en.

• Harjaannutaan rakentavan palautteen vas-
taanottamiseen ja antamiseen.

• Opitaan itsearviointia.

• Vahvistetaan sekä  ryhmässä toimimisen että itsenäisen työskentelyn taitoja.
• Vahvistetaan kulttuurillista monilukutaitoa.

TAITO JA TAIDE • Tutustutaan tanssin peruselementteihin.
• Edistetään yleisiä kehollisia taitoja sekä pe-

ruskuntoa.
• Tuetaan oppilaan omaa liikeilmaisua ja rohkai-

staan sen esilletuomiseen.
• Mahdollistetaan esilläolon ja esiintymisen har-

joittelemista sekä positiivisesti vahvistetaan 
niistä saatuja kokemuksia.

• Tutustaan sekä kineettisesti että yleissiv-
istävästi valitsemaansa tanssilajiin sekä sen 
perusterminologiaan.

• Opitaan ymmärtämään toiston merkitys sekä si-
etämään sitä osana tanssin oppimisprosessia.

• Ymmärretään oma liiketuottaminen osana tans-
sin oppimisprosessia.

Vahvistetaan esilläolemisen valmiutta.

• Syvennetään tanssitaitoja sekä oman liikkeen ja komposition tuottamista.
• Kehitetään ilmaisutaitoa ja esiintyjyyttä.
• Laajennetaan tanssin lajikohtaista tietoa sekä vahvistetaan kokonaisvaltaista 

taidekäsitystä

SISÄLTÖ: MITEN SE TAPAHTUU ?

HYVINVOINTI JA 
KEHOLLISUUS

• Tutustutaan kokonaisvaltaiseen kehonkäyttöön.
• Pohjustetaan oikeaa kehonlinjausta leikkien ja 

mielikuvien avulla.
• Harjoitellaan tekemisen, kokemisen ja havain-

noimisen sanallistamista.

• Tehdään arvostavasti näkyväksi jokaisen oppi-
laan yksilö- ja ryhmäsuoritukset.

• Toteutetaan aktiivista, vuorovaikutteista pa-
lautteenantoa.

• Opitaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa harjoittelua.
• Laajennetaan kehollisuutta eri lajien kautta omalla taitotasolla ja kokeillaan rohkeasti 

uutta.
• Opitaan havaitsemaan oma osaaminen, sanallistamaan se  ja arvostamaan sitä.

VUOROVAIKUTUS 
JA KULTTUURILL-

INEN OSAAMINEN

• Vahvistetaan keskinäisen luottamuksen synty-
mistä ryhmäyttävillä harjoituksilla sekä pwari- 
ja ryhmätehtävillä.

• Harjoitellaan ohjeiden mukaan toimimista.
• Tutustutaan tanssin lajikulttuuriin, esim. tans-

situnnin rakenteeseen, salivarusteisiin, tanssi-
sanastoon.

• Tehdään arvostavasti näkyväksi jokaisen oppi-
laan yksilö- ja ryhmäsuoritukset.

• Toteutetaan aktiivista, vuorovaikutteista pa-
lautteenantoa.

• Harjaannutaan tanssimaan ja toimimaan sekä yksin että yhdessä.
• Tutustutaan erilaisiin tanssin ja muiden taidealojen lajeihin ja ilmiöihin.

TAITO JA TAIDE • Tutustutaan tanssinperuselementteihin: keho, 
tila, aika.

• Opitaan huomioimaan musiikin merkitys tanssia 
tukevana elementtinä.

• Hyödynnetään mielikuvia, leikinomaisuutta 
sekä konkreettista havainnollistamista apuna 
tanssiteknisessä harjoittelussa.

• Tuetaan ja rohkaistaan omaan liiketuottamiseen 
’omien tanssien’ muodossa.

• Harjoitellaan katsomisen kohteena olemista se-
kä muiden tanssimisen katsomista.

• Tutustutaan tanssilajikohtaiseen tuntirakentee-
seen, liiketyyliin ja perustekniikkaan.

• Opitaan valitun tanssilajin erityissanastoa.
• Syvennetään ja lisätään omaan liiketuottamista 

sekä sen yhdistämistä pari- ja ryhmäharjoituk-
siin.

• Lisätään erilaisia esiintymis- ja esil-
läolokokemuksia.

• Vahvistetaan tanssiteknistä osaamista omassa lajissa.
• Opitaan ottaamaan vastaaan ja hyödyntämään palaute oman kehittymisen edellytyk-

senä.
• Ymmärretään esityksen valmistumisen prosessi ja teoksen tekemisen eri vaiheet.
• Tutustutaan opiskeltavan lajin historiaan ja lajikulttuuriin, sekä tiedollisesti että 

elämyksellisesti.

AIKUISOPINNOT
• Loviisan Tanssiopistossa myös aikuiset voivat suorittaa tanssin 

taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisia opintoja.
• Aikuisten opetuksen järjestämisessä huomioidaan aikuisopetuk-

sen erityispiirteet: elämänkokemus, fyysinen kunto ja kiinnostuk-
sen kohteet.

• Opetus voi painottua esim. valittuun tanssilajiin ja sen tekniikkaan, 
improvisaatioon, koreografian tuottamiseen tai kehonhuoltoon.

• Aikuisopetuksessa syvennetään myös yleistä tanssitietoutta sekä 
vahvistetaan taiteellista ja kulttuurillista monilukutaitoa.

• Aikuisopetusta järjestään resurssien mukaan joko yhteisryhmissä 
nuorten kanssa tai/ja omissa aikuisryhmissä.

Samat tavoitteet ja sisällöt kuin muissa opintokonaisuuksissa yleis-
esti tai niitä mukaillen. 
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4. Arviointi
Arvioinnin tavoitteena on lisätä harrastusmotivaatiota, tukea oppilaan 
uusien taitojen omaksumista, rohkaista oman tanssi-ilmaisun syven-
tämistä ja vahvistaa ryhmässä toimimista. 

Arviointi auttaa oppilasta itse tunnistamaan osaamisensa sekä ke-
hittää edellytyksiä itsearviointiin ja itseohjautuvuuteen.

Arviointi on aina positiivista ja keskittyy nostamaan esiin oppilaan 
vahvuuksia. Arvioinnin eri muotoja aletaan harjoitella heti opintojen 
alusta lähtien. Se on vuorovaikutteista, säännöllistä ja siinä hyödynne-
tään kulloisellekin ikäryhmälle sopivia keinoja.

Arviointi voi olla suullista tai kirjallista. Se voi olla opettajan antaman 
palautteen ja oppilaan oman itsearvioinnin lisäksi myös vertaispalau-
tetta. Positiivinen ja kannustava palautteenanto on läsnä jokaisella 
tanssitunnilla.

Tanssin yleisen oppimäärän arvioinnin kohteita ovat: hyvinvointi ja 
kehollisuus, vuorovaikutus ja kulttuurillinen osaaminen, taito ja taide.

Kehitämme arvionnin eri muotoja ja ajoitusta Loviisan Tanssiopis-
tossa jatkuvasti.

5. Todistukset
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus. Suoritet-
tuaan yleisen oppimäärän sekä yleiset että teemaopinnot, oppilas saa 
päättötodistuksen. Yleisen oppimäärän kesto riippuu tuntivalinnoista.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksella 
oppilas voi taide- tai muun alan jatko-opintoihin hakiessaan osoittaa 
harrastuneisuutensa ja saada siten mahdollisesti lisäpisteistä tai –suo-
rituksia. 
Päättötodistus
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen pitää 
sisältää seuraavat asiat: 

• todistuksen nimi 
• koulutuksen järjestäjän nimi 
• oppilaitoksen nimi 
• taiteenala 

• oppilaan nimi ja henkilötunnus 
• opiskeluaika vuosina 
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän yhteiset opinnot 
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
• oppilaan suorittamat yleisen oppimäärän teemaopinnot
• kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus 
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön 

luvalla, merkitään todistukseen ministeriön myöntämän kou-
lutuksen järjestämisluvan päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin 
koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 

• kunnan omalla päätöksellään järjestämässä taiteen perusope-
tuksessa todistukseen merkitään taiteen perusopetuksen ylei-
sen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymispäivämäärä

• jos kunta tai asianomaisen ministeriön myöntämän taiteen 
perusopetuksen järjestämisluvan saanut koulutuksen järjes-
täjä hankkii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoi-
tetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, 
merkitään yhteisön tai säätiön tämän sopimuksen perusteella 
antaman taiteen perusopetuksen todistukseen sopimuksen 
päivämäärä sekä päivämäärä, jolloin kunta tai asianomaisen mi-
nisteriön myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan 
saanut koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusope-
tuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 

• merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päät-
tämien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetus-
suunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti. 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus voi si-
sältää liitteitä. 

Osallistumistodistus
Osallistumistodistus annetaan oppilaalle pyydettäessä. Todistus voi-
daan laatia, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas muusta syystä tarvitsee 
tiedot siihen mennessä suoritetuista opinnoista. Osallistumistodistus 
voi sisältää liitteitä.©Janne Lehtinen

©Janne Lehtinen
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Loviisan tanssiopiston Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on työs-
tetty yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa.
Tasa-arvo eli samanarvoisuus: Tarkoittaa ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä 
ja yhteiskunnan jäseninä ja erityisesti riippumatta sukupuolesta.
Yhdenvertaisuus: Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän 
sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään,
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipi-
teistään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumises-
taan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Toiminnan kuvaus 
Loviisanseudun Tanssiopisto ja Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry:n tehtä-
vänä on mahdollistaa tanssin harrastaminen Loviisan kaupungissa ja sen 
lähialueella, edistää tanssitaiteen saavutettavuutta sekä eri taiteenalojen 
välistä yhteistyötä lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Loviisan Tanssiopiston ni-
mellä (jäljempänä opisto) ja järjestää monipuolista, tavoitteellista ja tasolta 
toiselle etenevää tanssin yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusope-
tusta, ensisijaisesti lapsille ja nuorille, lisäksi jonkinverran aikuisten opetusta. 
Toimintakielinä ovat suomi ja ruotsi, tarvittaessa englanti. Loviisan kaupun-
ki on myöntänyt Loviisan Tanssiopistolle tanssin taiteen perusopetusluvan 
18.6.2012. Oppilaitos noudattaa voimassaolevaa taiteen perusopetuslakia 
(633/1998).

Tanssin taiteen perusopetukseen kuuluvien oppilasesitysten järjestä-
misen lisäksi yhdistys luo resurssien mukaan kaupunkiin sekä koti- että 
ulkomaalaisten tanssin ammattilaisten vierailuja lyhytkurssien opettajina. 
Yhdistys järjestää myös kokouksia, tanssitietous- ja tiedotustilaisuuksia se-
kä toimii yhteistyössä muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden 
kanssa. Toiminta voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:
1. Opetus- ja kurssitoiminta 
2. Esiintymiskoulutus 
3. Yhteistyöt 
4. Kehitystyö

Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys kerää oppilasmaksuja, jäseniltään 
jäsenmaksua,järjestää pääsymaksullisia näytöksiä (esiintymiskoulutus), 
vuokraa tilojaan sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys toimii 
voittoa tavoittelemattomasti.

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT
Loviisan Tanssiopiston toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

• tasa-arvo ja avoimuuus
• keskinäinen luottamus ja kunnioitus
• yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
• pitkäjänteisyys
• taidekasvatukseen sitoutuminen
• oppilaslähtöisyys ja vastavuoroisuus opetuksessa
• kokonaisvaltainen terveys
• yksilöllisen luovuuden tukeminen
• taiteelliset päämäärät
• henkilökunnan hyvinvointi ja ammattitaidon kehittäminen

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet työyhteisössä
• Ikä, sukupuoli, kansalaisuus, uskonto tai muu henkilöön liittyvä asia ei 

saa vaikuttaa rekrytointiin. Tanssin opetustyön fyysisestä luonteesta 
johtuen terveydentilalla on kuitenkin merkitystä. Äidinkielellä ei ole 
opetustyössä merkitystä, tärkeitä on että oppilailla ja opettajalla on 
joku yhteinen kieli millä kommunikoida. Työtehtävään on oltava riit-
tävä pätevyys ja soveltuvuus.

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioidaan kaikissa henkilöstöä 
koskevissa päätöksissä. Päätökset ja niihin liittyvät käytännöt ovat 
läpinäkyviä ja hyvin perusteltuja. Kaikilla työntekijöillä on vaikutus-
mahdollisuus yhteisten asioiden valmistelussa ja oman työn suun-
nittelussa.

• Perehdytys. Työtehtäviin ja –yhteisöön perehdyttäminen suori-
tetaan kaikille samalla tavalla. Ensisijaisesti uuden työntekijän pe-
rehdytyksestä vastaa opiston rehtori. Lisäksi on olemassa kirjallinen 
ohjeisto opiston käytännöistä.

• Koulutukseen pääsy. Henkilökuntaa koulutetaan mahdollisuuksien 
ja tarpeen mukaan.

• Työnantaja voi osallistua kuluihin taloudellisen tilanteen niin salliessa. 
Työnantaja suhtautuu kannustavasti työntekijöiden omaehtoiseen 
kouluttautumiseen.

• Työyhteisön kehittäminen. Tanssiopistolla on valmiita rakenteita 
mm. opettajainkokoukset sekä kehityskeskustelut, jossa henkilö-
kunta tulee kuulluksi.

• Työyhteisön kehittäminen nähdään koko henkilökunnan yhteiseksi 
työtehtäväksi.

• Työpaikan ilmapiirin pitää olla avoin ja kannustava ja tiedon pitää 
kulkea hyvin työyhteisön sisällä.

• Työntekijät ovat työyhteisön tasaveroisia jäseniä riippumatta työso-
pimuksen muodosta.

• Palkat määräytyvät työehtosopimuksien mukaan.

Yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet oppilaiden, 
vanhempien ja muiden tahojen kanssa

Alueellinen yhdenvertaisuus.
Toimintamme painottuu Loviisan keskustaan. Tanssinopetusta viedään lä-
hialueille kysynnän ja resurssien puitteissa. Oppilaaksi voivat tulla muutkin 
kuin loviisalaiset.
Etninen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus.
Jokaisella on mahdollisuus harrastaa tanssia etnisestä tai kulttuurisesta 
taustastaan riippumatta.
Ikään ja kehitystasoon liittyvä yhdenvertaisuus.
Oppilaat pyritään ohjaamaan oman taito – ja kehitystasonsa vastaaviin ryh-
miin. Jos oppilaalla on eritystarpeita, toivotaan tietoa ja apua huoltajilta.
Kielellinen yhdenvertaisuus.
Opisto toimii vahvasti kaksikielisellä alueella. Ensisijaiset toimintakielet ovat 
suomi ja ruotsi. Englanti tarpeen mukaan. Tanssin kieli on universaalia ja 

LIITTEET

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAA 
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välttämättä yhdessä tanssiessa ei tarvitse olla vahvaa yhteistä kieltä.
Koulutuksellinen yhdenvertaisuus ja kykyyn ja lahjakkuuteen liittyvä yh-
denvertaisuus.
Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikilla on yh-
denvertainen mahdollisuus edetä opinnoissa oman taitotasonsa mukaan. 
Tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmissa painotetaan lasten 
eri kehitysvaiheiden tuntemusta ja eri taitojen kehittämistä oikeaan aikaan 
lapsen yleiseen kehitykseen nähden.
Opetussuunnitelmien mukainen eri ikäryhmien tasoittain etenevä opetus 
takaa sen, että oppilaat ovat tasavertaisessa asemassa kun samaan ikäryh-
mään kuuluvat ja mahdollisimman samantaitoiset oppilaat harjoittelevat ja 
esiintyvät samoissa ryhmissä.
Erikoiskoulutusryhmiin oppilaat otetaan valintakokeiden perusteella. Ko-
keisiin saavat sallistua kaikki halukkaat ilman rajoituksia. Eritasoisiin erikois-
koulutusryhmiin valitaan oppilaat saavutetun taitotason perusteella.
Mielipiteisiin liittyvä yhdenvertaisuus.
Jokaisella on oikeus tuoda esille oma mielipiteensä. Turvallisen ja hyvän
oppimisilmapiirin luomiseksi opettajan tulee kiinnittää huomiota oppilaiden 
ryhmäyttämiseen, niin että kaikki kokevat kuuluvansa ryhmään ja voivat 
vapaasti olla oma itsensä.
Seksuaalinen yhdenvertaisuus.
Seksuaalivähemmistöön kuuluvat ovat yhdenvertaisesti mukana toiminnas-
sa ilman pelkoa, että seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti 
tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun.
Sukupolvien välinen yhdenvertaisuus.
Oppilaskuntamme koostuu eri-ikäisitä oppilaista. Opistossa voi aloittaa 
tanssin harrastamisen 4-vuotiaasta alkaen. Opetussuunnitelmaan kuulu-
vat myös aikuisopinnot.

Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus.
Tanssin taiteen perusopetus on avointa sukupuolesta riippumatta. Suku-
puolten moninaisuus tiedostetaan laajalti ja tanssinharrastaminen sopii 
kaikkien sukupuolten edustajille.
Taloudellinen yhdenvertaisuus.
Tanssiharrastuksen aloittaminen ei vaadi suuria taloudellisia panoksia vä-
lineisiin tai varusteisiin. Tanssiopiston lukukausimaksut pyritään pitämään 
kohtuullisina, jotta harrastuksen hinta ei sulkisi pois osallistumista. Taiteen 
perusopetuksen lähtökohta on se että siihen tulisi pystyä osallistumaan 
kaikki lapset ja nuoret taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Koska julkinen 
tuki tanssin taiteen perusopetukselle on hyvin vähäistä, on harrastusmaksu 
kuitenkin oltava.
Oppilailla on mahdollisuus hakea maksuhuojennusta ja vapaaoppilas paik-
kaa.
Uskontoon ja vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus.
Jokaisella on uskonnosta ja vakaumuksesta riippumatta mahdollisuus osal-
listua opiston opetukseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain.

©Janne Lehtinen

ARVOT
• keskinäinen luottamus
• keskinäinen kunnioitus
• työrauhan antaminen
• ei-kilpailullinen
• ei-kaupallinen
• familyfeeling
• yhteistyötaitojen kehittäminen
• kestävä kehitys 
• sosiaalinen tietoisuus 
• taidekasvatus
• kokonaisten ihmisten kasvattaminen
• sisu
• tasa-arvo
• turvallinen paikka
• huolenpito: oppia kantamaan vastuusta itsestään/muista
• olla hyödyllinen
• taiteelliset päämäärät
• erilaiset vahvuudet
• aikaa ja tilaa oman luovuuden toteuttamiseen
• opettajien taiteellisen työn tukeminen 

 
OPPIMISKÄSITYS

• oppimisen oppiminen
• sitoutuminen
• motivaatio
• yksilöllisen luovuuden tukeminen
• moniaistillinen oppiminen
• kokemuksellinen oppiminen
• koreografia/oma koreografia
• tekemällä, kertaamalla, tuntemalla
• monitaiteellinen/poikkitaiteellinen: tanssi/musa/teatteri/
• kirjoittaminen/visuaalisuus
• tanssitekninen tarkkuus: tylsää mutta tärkeää

 
TOIMINTAKULTTUURI

• ”pieni koulu, suuri sydän”
• oppilaat yksilöitä
• positiivinen ilmapiiri
• vapaus
• ei välttämättä kaikille kaikkea, mutta jokaiselle jotain
• erilaiset projektit: Tanssikino, Nuori Kulttuuri, retket
• erikoiskoulutusryhmät
• Kulttuuripolku
• Tanssileikkis
• Omat Polut
• tanssi taidemuotona
• yhteistyö muiden kulttuuri- yms. toimijoiden kanssa
• ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen aikaansaaminen 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
• avoimuus
• rohkeus
• asianmukaiset treeni- ja esitystilat! 
• lähialueet

ARVIOINTI 
• itsearviointi:realismi/haaveet
• yksilöllisyys
• tarkkaile! piirrä!kirjoita!
• tarkkaile toisia kuin peilin avulla
• tietoisiksi tavoitteista=>arviointi
• sanallista vahvuudet ja kehityskohteet; ’plussat ja miinukset’

UNELMIEN TANSSIKOULU
Kooste opetushenkilöstön uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesta ideoinnista ja arvokeskustelusta

©Janne Lehtinen
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