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1 Etelä-Hämeen Tanssiopiston toiminta-ajatus

Etelä-Hämeen Tanssiopisto antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta 
tanssissa. Tanssiopiston opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän opetussuunnitelman vuoden 2017 perusteiden mukaisesti ja otettu 
käyttöön 1.8.2018.

Etelä-Hämeen Tanssiopistoa ylläpitää Kulttuuriyhdistys Kuukernuppi ry ja se saa 
tuntiperusteista taiteen perusopetuksen valtionosuutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

Etelä-Hämeen Tanssiopisto on oppilaita kannustava myönteisen ilmapiirin tanssikoulu. 
Tanssiopisto antaa korkeatasoista tanssin opetusta lastentanssissa, baletissa, nykytanssissa ja 
jazztanssissa. Tanssiopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella tanssia pitkäjänteisesti, 
päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Oppilaat saavat 
opinnoissaan myönteisen kuvan liikkumisesta samoin kuin ryhmässä toimimisesta ja 
oppimisesta, tavoitteena on oppilaan elinikäinen halu jatkaa taiteen ja liikunnan harrastamista 
sekä itsensä kehittämistä. Opetus kehittää tanssin alalle ominaista osaamista ja antaa 
valmiuksia hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu 
moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan 
omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan 
ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteetin 
rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto luo edellytyksiä taiteen perusopetuksen kehittämiselle omalla 
alueellaan. Tanssiopiston tekee aktiivisesti yhteistyötä alueen kulttuuritoimijoiden ja 
perusopetuksen kanssa. Taiteen perusopetuksen tehtävää toteutetaan niin ikään yhteistyössä 
muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa paikallisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto toimii osaltaan aktiivisesti alueellaan tanssin esintymistoiminnan 
tuottajana ja kulttuurikasvattajana ja monipuolistaa tanssin esitystarjontaa. Esitystuotannoissa 
tehdään yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja ammattitaiteilijoiden kanssa.
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2 Arvoperusta

Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 
kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus 
perustuu käsityksen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja 
yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan 
sukupuolten moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja 
luovuutta kehittämällä.

Opetuksen lähtökohtana ovat tanssitaiteelle ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen 
tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset 
ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. 
Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle 
tulevaisuudelle.

3 Oppimiskäsitys

Etelä-Hämeen Tanssiopison opetus perustuu käsitykseen, jonka mukaan oppilas on 
aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden 
suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, 
oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa 
osaamista. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien 
käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.

Taiteen perusopetuksesa oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen 
rakentamista, joka vahvistaa oppilaan kulttuurista osallisuutta ja edistää hänen 
hyvinvointiaan. Oppiminen on kokonaisvaltainen ja vuorovaikutteinen prosessi, joka 
kehittää oppilaan tietoja ja taitoja monipuolisesti sekä hänen ymmärrystään omasta 
oppimisestaan ja siihen liittyvistä tekijöistä. Se on erottamaton osa yksilön ihmisenä 
kasvua sekä siihen vaikuttavien tekijöiden haltuun ottamista sekä yhteisön ja oman 
hyvän elämän rakentamista.

Oppilaita ohjataan ymmärtämään kokemuksiaan, tiedostamaan omat tapansa oppia ja 
käyttämään opittua tietoa oman oppimisensa kehittämiseen. Harjoittelu ja oppimaan 
oppiminen ovat merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Oppimisprosessin aikana 
saatava rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta 
omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen , myönteisen ja realistisen palautteen antaminen 
ja saaminen ovat keskeinen osa oppimista edistävää vuorovaikutusta.

4 Oppimisympäristö

Etelä-Hämeen Tanssiopiston toiminnan lähtökohtana on fyysisesti, sosiaalisesti ja 
psyykkisesti turvalliset oppimisympäristöt. Ne ovat ilmapiiriltään avoimia ja myönteisiä 
sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. 

Monipuolisten oppimisympäristöjen tarkoituksena on tukea oppilaiden kasvua ja innostaa 
heidät oppimiseen. Oppimisympäristöt tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden 
onnistumiseen ja osaamisen kokemuksiin. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt luovat 
edellytykset taidetanssille ominaiseen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 
itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä 
taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen.

Oppimisympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan huomioon oppilaiden 
tarpeet, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva 
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osaamisen kartuttaminen. Asianmukaiset tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja 
viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö antavat mahdollisuuden taiteenalan 
opiskeluun opetussuunnitelman mukaisesti. Oppimisympäristöjen valinnassa otetaan 
huomioon oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet. Erilaiset 
yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa tuovat 
sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi opintoja.

5 Työtavat

Opetuksen lähtökohtana ovat laajan oppimäärän tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, 
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Opetus perustuu vuorovaikutukseen ja 
yhteisölliseen oppimiseen. Ryhmäopetus tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen 
ilmaisuun, kokemukselliseen oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen. Lisäksi oppilaat 
saavat tilaisuuksia ja heitä ohjataan myös yksilölliseen ja omatoimiseen 
työskentelyyn. Työtapojen monipuolisuutta edistetään muun muassa hyödyntämällä 
teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen toteutuksessakiinnitetään 
huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja 
muuttamiseen.

6 Toimintakulttuuri

Etelä-Hämeen Tanssiopiston opetuksen tavoitteena on luoda oppimista ja kestävää 
hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, joka sisältää aitoa kohtaamista ja välittävää 
sekä kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana on yhteisön jäsenten kokemus 
osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaikkien ottamisesta mukaan 
toimintaan. Kannustavassa toimintakulttuurissa hyväksytään myös oppiminen 
epäonnistumisen kautta. Arjen valinnoissa ja toiminnassa otetaan huomioon kestävä 
elämäntapa, kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus.

Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa myös taiteenalaan liittyvien oikeudellisesti suojeltujen 
etujen kuten sananvapauden, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen.

Etelä-Hämeen Tanssiopiston toimintakulttuuriin kuuluu jatkuva pedagogiikan ja 
taiteenalan osaamisen kehittäminen. Arkipäivän organisoinnissa tavoitteena on kehittyvä 
toimintakulttuuri jota edesauttaa oppilaitoksen johtaminen, arkikäytäntöjen organisointi, 
suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Vuorovaikutus on avointa ja rakentavaa 
oppilaitosyhteisön sisällä sekä huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä 
yhteistyössä.
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7 Opetuksen rakenne ja laajuus

Etelä-Hämeen Tanssiopistossa annetaan opetusta lastentanssissa, baletissa, 
nykytanssissa ja jazztansissa. Opinnot sisältävät varhaisiän opinnot, perusopinnot ja 
syventävät opinnot. Oman lajinsa lisäksi oppilaat saavat valita myös sivuaineopintoja, 
jotka valitaan vuosittain tai hakeutua intensiiviryhmään. Intensiiviryhmällä on omat 
laajennettu opintojen laajuus taiteen perusopetuksen opintojen lisäksi. 

Taiteen perusopetuksen laskennallinen laajuus on 1300 oppituntia (oppitunnin pituus 45 
minuuttia), josta perusopintojen laskennallinen laajuus on vähintään 800 oppituntia ja 
syventävien opintojen laajuus vähintään 500 oppituntia.

Opintojen rakenne

I Varhaisiän opinnot 2-7 v (omavalintainen laajuus)
II Perusopinnot noin 8-15 v 800 x 45 min
III Syventävät opinnot noin 15-19 v 500 x 45 min

Lukuvuoden pituus on 36 viikkoa. 
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7.1 Varhaisiän opintojen laskennallinen laajuus ja opintokokonaisuudet

Varhaisiän opetuksen laajuus on enintään 132 oppituntia. Opintoja suoritetaan 
3- 6-vuotiaana. Opintojen tarkoituksena on tuoda lapsille tutuksi taidetanssin opiskelun 
työtapoja, ryhmässä toimimista sekä tutustuttaan lapset taidetanssin teknisiin 
perusteisiin. Tämän jälkeen oppilas siirtyy opiskelemaan perusopintoja.

Opinnot
Taaperotanssi (vanhemman kanssa) 2-3 v 1 x 30-45 min/vko
Lastentanssi I 3-4 v 1 x 30-45 min/vko
Lastentanssi II 4-5 v 1 x 45 min/vko
Lastentanssi III 5-6 v 1 x 45 min/vko
Poikien ryhmät 5-7 v 1 x 45 min/vko
Valmistavat opinnot I 7-8 v 1 x 45-60 min/vko

Taaperotanssin, lastentanssin ja valmistavien opintojen ensimmäisen vuoden  opintojen 
laajuus on enintään 36 oppituntia. Valmistavien opintojen laajuus on vähintään 36 
oppituntia.
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7.2 Perusopintojen laskennallinen laajuus ja opintokokonaisuudet

Perusopintojen laajuus on vähintään 800 oppituntia. Opinnot aloitetaan aikaisintaan 7 
-vuotiaana ja ne kestävät kokonaisuudessaan noin 8 vuotta 
(14-15 -vuotiaaksi). Perusopintojen tarkoituksena on tanssin alalle keskeisten taitojen 
tavoitteellinen harjoittelu ja pitkäjänteinen kehittäminen. Perusopintojen päätteeksi 
oppilaat saavat perusopintojen todistuksen. Tämän jälkeen oppilas siirtyy syventäviin 
opintoihin.

Opintovaihe 1 

8-9 -vuotiaat valmistavat opinnot II, 1 x 60 min/vko, laajuus 48 oppituntia

Valmistavien opintojen jälkeen oppilaat valitsevat pääaineeksi joko baletin tai 
nykytanssin.

9-10 -vuotiaat pääaine 2 x 60 min/vko, laajuus 96 oppituntia
10-11 -vuotiaat pääaine 2 x 60 min/vko, laajuus 96 oppituntia
11-12 -vuotiaat pääaine 2-3 x /60-75 min/vko, laajuus vähintään 96 
oppituntia

Pääainevaihtoehdot ovat baletti tai nykytanssi. Oppilas saa halutessaan valita pääaineen 
rinnalle sivuaineen (baletti tai nykytanssi) ja/tai valinnaisia oppitunteja omasta 
päälajistaan.

Opintovaihe 2 

12-13 -vuotiaat pääaine 2-3 x 60-75 min/vko, 
opintokonaisuuden laajuus vähintään 104 oppituntia

13-14 -vuotiaat pääaine 2-3 x 75-90 min/vko,
opintokonaisuuden laajuus vähintään 180 oppituntia 

14-15 -vuotiaat pääaine 3 x 75-90 min/vko, 
opintokonaisuuden laajuus vähintään 180 oppituntia

Pääainevaihtoehdot ovat baletti, jazztanssi tai nykytanssi. Oppilas saa halutessaan 
valita pääaineen rinnalle sivuaineen (baletti tai nykytanssi) ja/tai valinnaisia 
oppitunteja omasta päälajistaan.
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7.3 Syventävien opintojen laskennallinen laajuus ja opintokokonaisuudet

Syventävien opintojen laajuus on 500 oppituntia. Opinnot ovat jatkumo perusopintoihin 
ja ne suoritetaan valmiiksi noin 15-19 -vuotiaana. Syventävien opintojen tarkoituksena 
on opintomahdollisuuksien laajentaminen tai painottaminen. Opintoihin kuuluu toisena 
tai kolmantena vuotena tehtävä lopputyö. Syventävien opintojen jälkeen oppilas saa 
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen.

Opintovaihe 3

Syventävien opintojen 1. vuosi, 
15-16 -vuotiaat: pääaine 3 x 75-90  min/vko, 

opintokokonaisuuden laajuus 180 oppituntia

Syventävien opintojen 2. vuosi, 
16-17 -vuotiaat: pääaine 3 x 75-90 min/vko

opintokokonaisuuden laajuus 180 oppituntia

Syventävien opintojen 3. vuosi,
17-18 -vuotiaat: pääaine 3 x 75-90 min/vko

opintokokonaisuuden laajuus vähintään 140 
oppituntia

Opintovaiheen päälajina oppilas voi opiskella balettia, jazztanssia tai nykytanssia. 
Oppilas saa halutessaan valita pääaineen rinnalle sivuaineen (baletti, jazztanssi tai 
nykytanssi tai koreografiatyöpaja -kursseja) ja/tai valinnaisia oppitunteja omasta 
päälajistaan.

7.4 Intensiiviopinnot

Etelä-Hämeen Tanssiopistossa voi suorittaa myös laajaa oppimäärää laajemman 
opintokokonaisuuden intensiiviryhmässä. Intensiiviryhmällä on oma opinto-ohjelmansa, 
jota oppilaan tulee noudattaa. Intensiiviryhmien opinto-ohjelma, sisältö ja 
opetustuntimäärä tarkistetaan vuosittain ja se suunnitellaan oppilaiden tason ja 
ikäryhmän mukaan. Haku ryhmään tapahtuu motivaatiokirjeen perusteella. Hausta 
ilmoitetaan kaikille intensiiviryhmän ikätason oppilaille. 
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7.5 Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppimäärää voidaan yksilöllistää opiskelijan omien tavoitteiden mukaiseksi ryhmän 
toiminnan rajoissa siten, että yksilöllistäminen tukee edelleen ja mahdollistaa ryhmissä 
opiskelun ryhmän tavoitteiden ja oppisisällön mukaisesti. Yksilöllistäminen voidaan 
tehdä oppilaan ja vanhemman pyynnöstä yhteistyössä tanssiopiston rehtorin ja oppilaan 
opettajien kanssa. 

Yksilöllistämisessä otetaan huomioon myös oppilaan aikaisemmat opinnot muissa 
tanssin oppilaitoksissa opettajan ja rehtorin arvion mukaan. Aikaisempien opintojen 
opetussisällön tulee tällöin palvella oppilaan nykyisten ja tulevien opintojen tarvetta ja 
taata oppilaalle mahdollisuus mielekkääseen opintokokonaisuuteen. 

Oppilaalla on täten oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä 
vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen 
arvioiduksi tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen selvityksiin 
oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin hyväksiluettavan 
opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan siirtyessä opistomme 
laajan oppimäärän opintoihin jonkin muun koulun yleisestä oppimäärästä osaamisen 
tunnustamisessa ja opintojen hyväksilukemisessa menetellään , kuten edellä on 
kuvattu.

8 Opetuksen yleiset tavoitteet

Tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoituksena on tarjota oppilaalle 
mahdollisuus kokea ja vaalia tanssin iloa, opiskella tanssia tavoitteellisesti ja 
pitkäjänteisesti sekä kehittää tanssin ammatillisissa ja korkea-asteen opinnoissa 
tarvittavia valmiuksia. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omakohtaisen suhteen 
tanssiin, rohkaistuu ilmaisemaan itseään kehollisesti ja muodostaa laaja-alaisen 
käsityksen tanssin muodoista, tehtävistä ja mahdollisuuksista erilaisissa toiminta 
ympäristöissä.

Tanssin laajan oppimäärän opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja 
taiteellista ilmaisukykyä. Oppilasta ohjataan kehittämään tanssissa tarvittavia 
valmiuksia tasapainoisesti ja ottamalla huomioon oppilaan yksilölliset ja kulttuuriset 
lähtökohdat. Opintojen myötä oppilas oppii yhä paremmin huolehtimaan 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 
Opetus kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssi- ja taidetapahtumiin ja 
esityksiin sekä esiintyjänä että katsojana. Opetus avartaa oppilaan käsitystä tanssin 
monimuotoisuudesta niin taiteena kuin kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä 
tukee hänen kasvuaan sivistyneeksi, suvaitsevaiseksi ja jokaisen erilaisuutta 
kunnioittavaksi kansalaiseksi.
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9 Varhaisiän opetuksen tavoitteet ja sisällöt

9.1 Varhaisiän opetuksen tavoitteet

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että

- Lapsi kokee tanssin ja liikunnan iloa ja 
innostuu liikkumisesta lisää myös tanssitunnin 
ulkopuolella.
- Lapsen kehontuntemus kehittyy positivisten 
oppimiskokemusten kautta
- Lapsi huomaa uusia liikkumisen 
mahdollisuuksia ja innostuu kokeilemaan 
uusia liikuntataitoja
- Lapsen perusliikkumistaidot kehittyvät
- Lapsi oppii myönteisen tavan suhtautua 
omaan kehoonsa ja sen 
liikkumismahdollisuuksiin.
- Lapsi oppii käyttämään mielikuvia liikkeen 
tuottamisen apuna

Vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen

Tavoitteena on, että 

- Lapsi oppii kunnioittamaan omaa ja toisen 
oppilaan tilaa, ilmaisua ja liikkumista.
- Lapsi oppii toimimaan ryhmässä itsenäisesti 
ja yhteistyössä toisten oppilaiden kanssa 
- Lapsi oppii myönteisen suhtautumisen ja 
ilmaisutavan suhteessa ryhmätovereihin
- Lapsi oppii vastaanottamaan ohjeita 
opetustilanteessa ja toimimaan ohjeiden 
mukaan

Taito ja Taide 

Tavoitteena on, että

- Lapselle herää kiinnostus ja innostus 
tanssista liikuntamuotona ja esittävänä 
taiteena 
- Lapsi harjoittaa liikuntataitojaan ja tutustuu 
tanssin perusteisiin sekä oppii ymmärtämään 
tanssitunnin rutiinit.
- Lapsi rohkaistuu tuottamaan omaa liikettä
- Lapsi harjoittelee keskittymisen taitoa
- Lapsi oppii suhteuttamaan omaa 
liikkumistaan tilaan ja muiden liikkumiseen

Esiintyminen

Tavoitteena on, että

- Lapsi tutustuu esiintymistilanteisiin ja 
kiinnostuu esiintymisestä sekä toisten 
esittämien tanssiesitysten katsomisesta
- Lapsi harjoittelee esiintymistilanteita 
turvallisessa ympäristössä ja saa postiivisen 
kokemuksen yhdessä ryhmän kanssa 
esiintymisestä.
- Lapsi rohkaistuu esiintymään

9.2 Varhaisiän opetuksen keskeiset sisällöt

Varhaisiän opetuksen keskeisiä siltöjä ovat perus- ja tanssiliikunta -taitoja tukevat harjoitteet 
sekä kehontuntemusta kehittävät harjoitteet. Tärkeässä osassa ovat luovuutta tukevat 
harjoitteet sekä tekniikkaan tutustuminen leikinomaisten harjoitusten kautta. Ryhmäopetus 
sisältää yhdessä tanssikavereiden kanssa toimimista ja opettelua yhdessä tekemiseen ja toisen 
kunnioittamiseen. Varhaisiän opetuksessa opitaan tanssitunnin käytänteitä ja tanssille tärkeätä 
keskittymisen taitoa. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan 
ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteen alojen tarjoamat 
mahdollisuudet.
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10  Perusopintojen tavoitteet ja siällöt

10.1. Perusopintojen tavoitteet

Taide 

Tavoitteena on, että oppilas

- käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan 
tanssissa 

- harjaantuu liike- ja tanssi improvisaatioon 
liittyvissä taidoissa 

- avartaa tanssikäsitystään tutustumalla 
tanssitaiteen kulttuurisiin elementteihin ja 
ilmiöihin

- ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin

- ymmärtää tanssin lajien mahdollisuuksia 
taiteiden välissä projekteissa sekä itsenäisissä 
ja draamallisissa teoksissa

- Oppija osaa sanallistaa tanssiteosten ja 
taiteen tuottamia kokemuksia ja omia 
tulkintojaan niistä

Työskentelytaidot, vuorovaikutus ja 
tanssin kulttuurinen osaaminen 

Tavoitteena on, että oppilas

- harjoittelee keskittymisen taitoja pystyen 
vastaanottamaan ja siirtämään tiedollista 
osaamista kehoonsa

- harjoittelee oman kehon läsnä olevaa 
aistimista eli oppii aktivoimaan oikeita 
kehonosia oikeaan aikaan sopivalla 
voimamäärällä

- osaa sanallistaa ja jakaa kokemuksia 
oppimisprosessista, tanssista ja taiteesta

- tutustuu monipuolisesti erilaisiin 
työmenetelmiin ja oppii tekemään 
vertaisarviointia rakentavasti

- harjaantuu vastaanottamaan ja antamaan 
rakentavaa palautetta

- kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä, erilaisia 
näkemyksiä ja kehollisen kokemuksen 
ainutlaatuisuutta

- osaa toimia ryhmässä ja osallistua 
ryhmälähtöiseen luovaan, taiteelliseen 
prosessiin

- antaa tilaa toisille ja suhteuttaa oman 
liikkumisensa tilaan ja toisten liikkumiseen

Taito 

Tavoitteena on, että oppilas

- ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn 
merkityksen tanssitaidon kehittämisessä

- harjoittelee valitsemansa tanssilajiin tai 
lajeihinsa liittyvää kehollista artikulaatiota, 
motorisia taitoja ja ilmaisullisia laatuja sekä 
musiikin tuntemusta ja tulkintaa  

- harjoittelee keskeisiä kehollisia ydintaitoja 
tutustuen niihin lajin perusliikkeissä. Apuna 
näiden sisäistämisessä oppilas hyödyntää 
opettajan avuksi antamia mielikuvia ja 
visuaalisia kuvia.

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

- kokee tanssin iloa ja suhtautuu myönteisesti 
oman kehon haastamiseen

- oppii pitämään huolta kehostaan ja 
noudattamaan terveellistä elämäntapaa

- oppii asettamaan realistisia tavoitteita 
tanssin eri osa-alueilla.
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- harjaantuu oman kehon aistimisessa ja 
tarvittavan voiman säätelyssä

Ilmaisutaidot ja esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

- harjaantuu toimimaan erilaisissa 
esiintymistilanteissa ja 
-ympäristöissä toisten esiintyjien 
työskentelyä arvostaen ja 
kunnioittaen

- ottaa vastuun omasta osuudestaan 
esityskokonaisuudessa

- osaa valmistautua esiintymistilanteisiin 
ymmärtäen ruokailun, lämmittelyn 
yms. merkityksen osana 
valmistautumista

- harjaantuu kokonaisvaltaiseen ilmaisuun

- saa tilaisuuksia oman taiteellisen 
prosessin toteuttamiseen ja 
esiintuomiseen.

- tunnistaa lajinomaisen tyylin ja 
estetiikan tunnuspiirteet ja 
harjaantuu omassa esittämisessään 
ilmentämään niitä.

Opintojen aikana oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen tanssiin ja sitä 
kautta sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssin parissa. Opintojen aikana oppilas 
harjoittelee ja kehittää valitsemansa tanssilajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja 
ilmaisullisia taitoja.  

9.3 Perusopintojen keskeiset sisällöt

Perusopetuksen keskeisiä sisältöjä ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat 
harjoitteet, jotka liittyvät kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin, lämmittelyyn ja 
palautumiseen. 

Opinnoissa perehdytään kunkin tanssilajin tyyliin, liikemateriaaliin, liikesanastoon, 
ilmaisullisiin laatuihin ja keholliseen artikulaatioon. Oppilas harjoittelee oma-aloitteista 
työskentelyä harjoittelu- ja esiintymistilanteissa. Ryhmän jäsenenä toimimista edistävät 
harjoitteet liittyvät vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja ilmaisuun. 
Esiintymistilaisuuksiin liittyvä tieto ja taito ovat myös osa opintoja. Mahdollisuuksien 
mukaan ryhmät osallistuvat myös tanssin paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiiin 
sekä voivat tehdä retkiä esityksiin.
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11 Syventävien opintojen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

Syventävien opintojen tarkoituksena on tanssiopintojen painottaminen oppilaan 
valitsemalla tavalla.
Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan 
oppimäärän lopputyön. Syventäviin opintoihin voi sisältyä keskenään vaihtoehtosia 
opintokokonaisuuksia ja koulutuksen järjestäjä voi suunnitella oppilaan valittavaksi 
erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet ja 
suuntautumisvaihtoehdot suunnitellaa tukemaan oppilaiden lopputöiden toteuttamista. 
Koulutuksen järjestäjä määrittelee näiden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta 
paikalliset opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt sekä laajuuden. Yksittäinen 
opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita perusteiden eri tavoitealueilta.

11.1 Syventävien opintojen tavoitteet

Hyvinvointi ja kehollisuus

Tavoitteena on, että oppilas

-kokee tanssin iloa ja tunnistaa tanssimisessa 
tekijät, jotka lisäävät hänen hyvinvointiaan. 
Oppilas pystyy hyödyntämään saamaansa 
tietotaitoa myös oman terveyden 
edistämisessä.

- oppii pitämään huolta kehostaan ja 
noudattamaan terveellistä elämäntapaa. Hän 
pystyy myös itsenäiseen harjoitteluun oman 
hyvinvoinnin tukemiseksi

- oppii asettamaan realistisia tavoitteita ja 
pystyy työstämään niitä harjoittelussaan 
aktiivisesti

Työskentelytaidot, vuorovaikutus ja 
tanssin kulttuurinen osaaminen 

Tavoitteena on, että oppilas

- käyttää hyödyksi saamiaan keskittymisen 
taitoja aktiivisesti oman oppimisen 
kehittämisessä

- pystyy saavutetun keskittymisen taidon 
avulla aistimaan kehoaan tarkasti ja 
kehittymään, niin tiedollisissa kuin 
tanssiteknisissäkin taidoissa. Oppilas kykenee 
kehon läsnä olevaan aistimiseen ja osaa 
aktivoida oikeita kehonosia pystyen jo 
useamman kehonosan tarkkaan linjaukseen 
vaativissakin liikeyhdistelmissä.

- pystyy sanallistamaan sekä jakamaan 
kokemuksia ja kehittyy taitojen reflektoinnissa 
pystyen tätä kautta edistämään niin omaa 
kuin toisten tanssijoiden kehittymistä

- osaa hyödyntää erilaisia työmenetelmiä 
oman oppimisen edistämisessä ja kykenee 
rakentavaan vertaisarviointiin 

- harjaantuu vastaanottamaan ja antamaan 
rakentavaa palautetta kyeten myös syy-
seuraussuhteiden pohtimiseen

- kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä, erilaisia 
näkemyksiä ja kehollisen kokemuksen 
ainutlaatuisuutta

- osaa toimia ryhmässä ja osallistua 
ryhmälähtöiseen luovaan, taiteelliseen 
prosessiin aktiivisesti

- antaa tilaa toisille ja suhteuttaa oman 
liikkumisensa tilaan ja toisten liikkumiseen. 
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Taito 

Tavoitteena on, että oppilas

ymmärtää pitkäjänteisen työskentelyn 
merkityksen tanssitaidon kehittämisessä ja 
pystyy myös itsenäiseen harjoitteluun omien 
yksilöllisten kehitysalueiden edistämiseksi

harjoittelee valitsemansa tanssilajiin tai 
lajeihinsa liittyvää kehollista artikulaatiota, 
motorisia taitoja ja ilmaisullisia laatuja sekä 
musiikin tuntemusta ja tulkintaa  

työstää kehollisia ydintaitoja jo 
vaativammassa liikkeellisessä sisällössä 
hyödyntäen apuna mielikuvia ja visuaalisia 
kuvia

kehittyy omien mielikuvien luomisessa ja 
muiden oppimista tukevien työmenetelmien 
hyödyntämisessä oman oppimisen 
edistämisessä

kehittyy taitavaksi oman kehon aistimisessa ja 
tarvittavan voiman säätelyssä

Taide 

Tavoitteena on, että oppilas

käyttää mielikuvitustaan ja luovuuttaan 
tanssissa sekä rakentaessaan omaa 
ilmaisuaan niin itsenäisissä kuin draamalliseen 
tanssiteokseen

työskentelee liike- ja tanssi improvisaatioon 
liittyvissä tehtävissä ennakkoluulottomasti ja 
rohkeasti 

avartaa tanssikäsitystään tutustumalla 
tanssitaiteen kulttuurisiin elementteihin ja 
ilmiöihin 

ymmärtää tanssin suhdetta muihin taiteisiin

ymmärtää tanssin lajien mahdollisuuksia 
taiteiden välissä projekteissa sekä itsenäisissä 
ja draamallisissa teoksissa

osaa sanallistaa tanssiteosten ja taiteen 
tuottamia kokemuksia ja omia tulkintojaan 
niistä

Ilmaisutaidot ja esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas

- osaa toimia myös itsenäisesti erilaisissa 
esiintymistilanteissa ja ympäristöissä toisten 
esiintyjien työskentelyä arvostaen ja 
kunnioittaen. 

- ottaa esityskokonaisuudessa vastuun 
omasta osuudestaan ja pystyy lisäksi omalla 
toiminnalla tukemaan myös muiden teoksessa 
esiintyvien onnistumista

- osaa valmistautua esiintymistilanteisiin 
ottaen vastuuta ruokailun, lämmittelyn ym. 
valmistautumisen kannalta merkittävistä 
asioista oma-aloitteisesti

- osaa hyödyntää erilaisia työtapoja 
kokonaisvaltaisen ilmaisun löytämiseksi 

- osaa tilaisuuksia oman taiteellisen prosessin 
toteuttamiseen ja esiintuomiseen.

- tunnistaa lajinomaisen tyylin ja estetiikan 
tunnuspiirteet ja osaa esittämisessään 
ilmentää niitä 
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11.2 Syventävien opintojen keskeiset sisällöt

Syventävien opintojen keskeisiä sisältöjä ovat kehotietoisuutta ja hyvinvointia tukevat 
harjoitteet, jotka liittyvät muun muassa kehon linjaukseen, kineettisiin liikeketjuihin , 
lämmittelyyn, palautumiseen ja rasitusvammojen ennaltaehkäisyyn. Tietous 
terveellisestä ravitsemuksesta sekä anatomian ja kinesiologian perusteet auttavat 
edistämään omaa hyvinvointia.

Opinnoissa syvennetään kuhunkin tanssilajiin liittyvän tyylin, liikesanaston, motoristen 
taitojen sekä ilmaisullisen ja kehollisen artikulaation hallintaa. Ryhmälähtöistä luovaa 
prosessia edistävät harjoitteet liittyvät vuorovaikutuksen ja ilmaisun lisäksi 
kompositioon ja koreografiseen prosessiin. Esiintymistilaisuuksiin liittyvä käytännöllinen 
tieto ja toiminta, kuten levon ja ravinnon merkitys esiintymiseen valmistautumisessa ja 
esiintymisjännityksen hallinta ovat, myös syventävien opintojen sisältöjä. Opintoihin 
sisältyy tanssi- ja musiikkitietoutta sekä tietoa tanssimuotojen kulttuurisesta ja 
historiallisesta taustasta. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan taiteidenvälisiä 
projekteja ja tapahtumia. Koulutuksen järjestäjä voi laajentaa opintojen sisältöjä 
opetuksen tavoitteiden ja paikallisten tarpeiden pohjalta.
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12 Oppimisen arviointi

Arviointi ohjaa oppilaan oppimista, tukee hänen edistymistään opinnoissa ja kehittää 
hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien tavoitteiden 
suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. Oppilaan 
työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Etelä-Hämeen Tanssiopiston tavoitteena on 
toteuttaa oppimiseen kannustavaa, oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää arviointia.

12.1 Arvioinnin antamisen tavat
 

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri 
vaiheissa. Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja 
edistää oppilaan osallisuutta. Oppilaita ohjataan oman oppimisen pohdintaan 
itsearviointi- ja vertaisarviointitaitoja kehittämällä. Oppilaita rohkaistaan 
havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antamaan rakentavaa palautetta.

Arviointi opintojen aikana perustuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen ja 
syventävien opintojen opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opintojen aikaisessa 
arvioinnissa otetaan huomioon tämän opetussuunnitelman tanssin taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei kohdistu 
opiskelijoiden arvoihin asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Oppilasta perehdytetään tanssin arvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Oppilaalle ja 
hänen huoltajalleen annetaan tietoa oppilaan vuoden aikana suorittamista 
opintokokonaisuuksista kirjallisella matrikkeliotteella.

Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen koko perusopintojen opinnoista (800 
oppituntia). Siinä annetaan sanallinen arvio oppilaan edistymisestä , osaamisen sekä 
opiskelutaitojen kehittymisestä koko perusopintojen aikana. Sanallisessa arvioinnissa 
painotetaan oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille asetettuihin 
tavoitteisiin.

12.2 Laajan oppimäärän arviointi

Laajan oppimäärän arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaan suorittamat syventävät 
opinnot. Arviointi kertoo miten oppilas on saavuttanut tanssin alan laajan oppimäärän 
syventävien opintojen tavoitteet.   Lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. 
Syventävien opintojen aikana oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan 
monipuolisesti. 

Laajan oppimäärän arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin laajan 
oppimäärän tavoitteisiin. Päättötodistukseen merkitään sanallinen arvio oppilaan 
suorittamasta laajasta oppimäärästä. Sanallinen arvio kuvaa oppilaan edistymistä ja 
hänen saavuttamaansa osaamista suhteessa syventävien opintojen tavoitteisiin. 
Sanallisessa arviossa painotetaan oppilaan oppimisen ja osaamisen vahvuuksia.

Lopputyön arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan lopputyölleen asettamat tavoitteet.
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12.3 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

12.3.1 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistus

Oppilaalle annetaan tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen 
todistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajan oppimäärään sisältyvät 
perusopinnot.

Todistus sisältää seuraavat asiat:
-todistuksen nimi
-koulutuksen järjestäjän nimi
-oppilaitoksen nimi
-taiteenala
-oppilaan nimi ja henkilötunnus
-opiskeluaika vuosina
-oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot ja kunkin opintokokonaisuuden 
nimi ja laajuus
-sanallinen arvio oppilaan suorittamista tanssin alan laajan oppimäärän perusopinnoista
-rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
-opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 
sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän opetussuunnitelman
-merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

Perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.

12.3.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötoodistus

Oppilaalle annetaan tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimääärn päättötodistus 
sen jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja 
syventävät opinnot.

Laajan oppimäärän päättötodistus sisältää seuraavat asiat:
-todistuksen nimi
-koulutuksen järjestäjän nimi
-oppilaitoksen nimi
-taiteenala
-oppilaan nimi ja henkilötunnus
-opiskeluaika vuosina
-oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot ja kunkin opintokokonaisuuden 
nimi ja laajuus
-oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot 
– kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus
– syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe
-sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä
-rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima
-opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 
sekä päivämäärä, jolloin koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän opetussuunnitelman
-merkintä, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus voi sisältää liitteitä.
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12.3.3 Osallistumistodistus oppilaan suorittamista taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opinnoista

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus suorittamastaan taiteenalan 
laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta 
syystä. Osallistumistodistus voi sisältää liitteitä.

12 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä 
vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen 
arvioiduksi ja tunnustutetuksi. Osaamisen tunnustaminen tehdään perustuen 
selvityksiin oppilaan opinnoista tai näyttöihin osaamisesta sekä suhteessa kunkin 
hyväksiluettavan opintokokonaisuuden tavoitteisiin ja sisältöihin. Myös oppilaan 
siirtyessä opiskelemaan oppimäärästä toiseen osaamisen tunnustamisessa ja opintojen 
hyväksilukemisessa menetellään kuten edellä on kuvattu.

13 Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Etelä-Hämeen Tanssiopiston opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Tunneille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti iän perusteella. 

Intensiiviryhmään oppilaat valitaan motivaatio -kirjeen perusteella, jonka oppilaat 
kirjoittavat yhdessä vanhemman kanssa.

13 Yhteistyö huoltajien ja muiden tahojen kanssa

Etelä-Hämeen Tanssiopisto kannustaa opettajien ja vanhempien vuorovaikutukseen. 
Yhteistyö on tärkeää oppilaan sitoutumisen, opinnoissa edistymisen, motivaation ja 
oppimisen tukemisen kannalta.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto pitää yhetyttä vanhempiin sähköpostitiedotteilla ja 
tarvittaessa puhelimitse. Ajankohtaisen teidon vanhemmat löytävät myös nettisivuilta. 
Toimistopuhelimesta vanehmmat saavat henkilökohtaista neuvontaa tarvittaessa.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto järjestää vuosittain avoimen ovien tunteja, joisaa 
vanhemmille annetaan tilaisuus tutustua opetukseen sekä annetaan tietoa kauden 
tavoitteista.

Vuosittain järjestetään syventävien opintojen päättötyöstä infotilaisuus kauden alussa, 
johon oppilaat saavat osallistua yhdessä vanhemman kanssa.

Etelä-Hämeen Tanssiopisto on avoin yhteistyölle alueellaan sekä valtakunnalisesti. 
Erityisesti yhteistyötä pyritään toteuttamaan alueen koulujen, päiväkotien ja kuntien 
kanssa. Esiintymistoiminnassa tehdään yhteistyötä paikallisten ammattitaiteilijoiden 
kanssa ja esiintymistoimintaa järjestävien tahojen kanssa.

14 Toiminnan jatkuva kehittäminen

Etelä-Hämeen Tanssiopisto sitoutuu jatkuvaan taiteen perusopetuksen alueelliseen 
kehittämiseen samoin kuin opetustoiminan sekä henkilöstön pedagogiseen 
kehittämiseen. Kehittämistoiminnan tarpeita seurataan ja arvioidana vuosittain 
opetushenkilöstön kansa ja tarvittaessa yhteistyössä vanhempien kanssa.



Etelä-Hämeen Tanssiopisto/Opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelmaa ja opetuksen sisältöjä sekä tavoitteita tarkastellaan tanssiopistossa 
vuosittain. Pedagogiset tapaamiset järjestetään opetuksen ja toiminnan arvioinnin ja 
kehittämistä varten. Opettajille järjestetään myös tilaisuuksia kehittää omaa 
pedagogista osaamistaan.


