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Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelma 

ARKKITEHTUURI 

 

Saatekirje 

 

Tämä Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan 
oppimäärän opetussuunnitelma on laadittu noudattaen Opetushallituksen taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä vuodelta 2017. Opetushallituksen 
määräykset sisältävät taiteen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt taiteenaloittain taiteen 
perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 5 §:n mukaisesti.  

Arkin opetussuunnitelma on laadittu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana.  

Tämä opetussuunnitelma on hyväksytty Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry:n 
kokouksessa 28.3.2018.  

Suunnitelma on tarkoitettu paitsi oppilaitoksen omaksi ohjeeksi opetuksen järjestämisestä, myös 
Arkin oppilaille ja heidän huoltajilleen tietopaketiksi arkkitehtuuriopinnoista Arkkitehtuurikoulu 
Arkissa.    

Ennen oppilaitoksen sisäistä ops-työtä Arkin johtava opettaja Niina Hummelin osallistui 
opetushallituksen työryhmään opetussuunnitelman perusteiden laatimiseksi arkkitehtuurin  
asiantuntijana. Arkin rehtori Pihla Meskanen ja Niina Hummelin osallistuivat myös valtakunnallisiin 
ja kunnallisiin opetussuunnitelman kehitysseminaareihin, kuten Luotsit -hankkeen seminaareihin, 
sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien järjestämiin seminaareihin.  

Arkin opetussuunnitelman tekemiseen osallistui Pihla Meskanen, Niina Hummelin sekä Arkin 
opettajista muodostettu työryhmä, johon kuului Mari Jaakonaho, Minna-Mari Paija, Maija Gomez, 
Ella Kautto ja Heli Niska. Lisäksi Arkin koko henkilökunta on osallistunut opetussuunnitelman 
kehittämiseen sekä kommentointiin. Opetussuunnitelmassa on myös otettu huomioon Arkissa 
toteutettujen oppilaille ja heidän huoltajilleen suunnattujen kyselyjen tulokset.  

Ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa opintonsa aloittaneet oppilaat voivat suorittaa opintojaan aiemman 
opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuja opetussuunnitelmia noudattaen enintään 31.7.2021 saakka. 
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Aluksi 

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, 
mediataiteet, musiikki, tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen 
opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on 
laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän opetus Arkissa noudattaa lakia 
(633/1998)  ja asetusta  (813/1998) taiteen perusopetuksesta 

Arkissa taiteen perusopetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Taiteen perusopetus 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
taidekasvatusta. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta 
toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-
asteen koulutukseen. 

Arkkitehtuuri 

Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksessa on keskeistä nyky-yhteiskunnassa tarvittava rakennetun 
ympäristön ymmärtäminen ja tulkinta. Arkkitehtuurin  perusopetuksen laaja oppimäärä  luo 
edellytyksiä jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. 

Laaja oppimäärä 

Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1 300 tuntia. Arkkitehtuurin lisäksi taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisia taiteita ovat kuvataide ja käsityö. Visuaalisten 
taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet. 

Laajan oppimäärän mukainen arkkitehtuurin taiteen perusopetus muodostuu perus- ja syventävistä 
opinnoista. Ne voivat sisältää myös muiden visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opintoja. 
Opetuksen tarjonta, suoritettavat kurssit ja työpajat kuvataan tässä opetussuunnitelmassa. 

Arkkitehtuurin laajan oppimäärä luo edellytyksiä jatko-opinnoille. Opinnoissa korostuu opintojen 
pitkäkestoisuus, tavoitteellisuus, monialaisuus ja oman visuaalisen ilmaisun kehittäminen. Opinnot 
tukevat oppilaan persoonallisuuden ja luovan ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä.  

Opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat rakennustaide, kaupunkiarkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu, 
ympäristösuunnittelu, tilasuunnittelu, maisemasuunnittelu, tila- ja ympäristötaide. Ympäristön 
rakentumista kulttuurisena ja sosiaalisena toimintana käsitellään elämyksellisesti ja moniaistisesti. 
Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, arvioimaan ja tulkitsemaan visuaalista ympäristöä. 
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Arkin tarina 

Arkin syntytarina sai alkunsa, kun arkkitehti Tuuli Tiitola-Meskanen kiinnostui 1980 -luvulla 
erilaisista kasvatusfilosofioista ja perusti Suomen ensimmäisen eri kasvatusfilosofioita 
yhdistävän päiväkodin vanhaan huvilaan Espoossa. Tässä päiväkodissa Montessorin ja 
Reggio Emilian kasvatusajatukset täydensivät toisiaan. Oman ainutlaatuisen lisänsä  toi 
rakentelupajatoiminta, jossa käytettiin Tiitola-Meskasen kehittämiä avoimia 
rakentelusarjoja, jotka haastoivat lasten kolmiulotteista ajattelua.   

Tiitola-Meskanen kutsuttiin mukaan Opetushallituksen työryhmään, joka työsti Suomen 
ensimmäisen  lasten ja nuorten arkkitehtuuriopetuksen valtakunnalliset 
opetussuunnitelman perusteet, jonka opetushallitus julkaisi vuonna 1993. 

Tiitola-Meskasen aloitteesta hän, sekä Pihla Meskanen ja Miina Vuorinen perustivat Arkki 
ry:n vuonna 1993. Keväällä 1994 Arkille laadittiin ensimmäinen opetussuunnitelma ja 
opetus aloitettiin kesäkuussa majanrakennuskursseilla. Elokuussa 1994 alkoivat 
ensimmäiset viikottaiset opetusryhmät Kauniaisissa - yksi ryhmä 7-9 -vuotiaille ja toinen 
10-12 -vuotiaille.  

Vuoden 1994 kahden ryhmän opetuksesta toiminta on laajentunut vuosittain. 1995 
aloitettiin opetusryhmät Helsingissä Kaapelitehtaalla, 1996 Tikkurilassa Vantaalla ja 
seuraavina vuosina Espoossa. Rehtori Pihla Meskanen on kehittänyt  koulun toimintaa 
alkuajoista asti rinnallaan koulun johtava opettaja Niina Hummelin jo yli 15 vuoden ajan. 

Vuoden 2018 keväällä viikoittain taiteen perusopetuksessa on mukana jo noin 700 lasta ja 
nuorta pääkaupunkiseudulla. Teemakursseille ja työpajoihin osallistuu n 8000 lasta 
vuosittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 todistusten jako, oppilas Sini Meskanen,   
opettajat Pihla Meskanen ja Miina Vuorinen 

 

Arkki Ry:n perustajat Pihla meskanen, Tuuli Tiitola-Meskanen ja 
Miina Vuorinen Arkin 20 –vuotisjuhlassa 2014
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Arkki ry 

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin toiminnan taustalla on vuonna 1993 perustettu 
samanniminen yhdistys. Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää 
lapsille ja nuorille suunnattua arkkitehtuuriin, rakennettuun ympäristöön sekä 
rakentamisen ekologisiin perusteisiin liittyvää opetus- ja kasvatustyötä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:  

● ylläpitämään tai tukemaan taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän 
mukaista opetusta tarjoavaa Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkkia.  

● kokoamaan, kehittämään ja tuottamaan oppimateriaalia lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa 
arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta varten.  

● järjestämään tai tukemaan lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvattajien täydennys- ja 
jatkokoulutustoimintaa.  

● tukemaan lasten ja nuorten arkkitehtuuriopetuksen pedagogista tutkimus-, selvitys-, 
sovellus- ja kehitystyötä.  

● harjoittamaan tai tukemaan dokumentointi- ja julkaisutoimintaa.  

● tukemaan esitelmä-, näyttely-, kurssi-, leiri- ja seminaaritoimintaa.  

● järjestämään tai tukemaan opintomatkoja.  

● edistämään ja ylläpitämään kansainvälisiä yhteyksiä.  

● toimimaan muillakin edellä mainittuun verrattavilla tavoilla lasten ja nuorten arkkitehtuuri- 
ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi 

.  
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1 Arkkitehtuurikoulu Arkin toiminta-ajatus ja tehtävä 

1.1 Visio, missio ja strategia 

1.1.1 Visio 

Arkki ry:n ylläpitämän Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin 2020-luvun tavoitteena 
on olla lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen innovatiivinen 
edelläkävijä Suomessa ja laajasti verkostoitunut kansainvälinen arkkitehtuurikasvatuksen 
suunnannäyttäjä.   

Tavoitteena on laajentaa toimintaa Suomessa yhä useampien lasten ulottuville. Toimintaa 
voidaan laajentaa uusia toimipisteitä pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualle Suomeen 
perustaen tai hyödyntäen laajentamisessa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. 
Tavoitteena on yhä aktiivisempi yhteiskunnallinen toimijuus kulttuuri- ja opetusalalla. 
Pääkaupunkiseudulla Arkin tähtäimessä on kokonainen Arkki-talo, joka voisi osin myös 
palvella koko arkkitehtuurikasvatuksen kenttää Suomessa. 

Arkin opetustyössä tullaan pureutumaan entistä syvemmälle yhteiskunnallisten ja 
ympäristöön liittyvien kysymysten teemoihin mielikuvitusta ruokkivan leikin, 
vuorovaikutuksen ja osallisuuden keinoin, opetussuunnitelmaa noudattaen. 
Digitalisaatiota ja sen kehitystä tullaan opetuksessa käyttämään hyväksi, pääpainon 
kuitenkin pysyessä moniaistisessa, kolmiulotteisessa ja elämyksellisessä työskentelyssä. 

Henkilökunta pyritään sitouttamaan osaksi Arkin tarinan jatkumoa entistä 
kannustavammin. Opetustyön organisointia jatketaan ja Arkin opetusmenetelmiä 
kehitetään edelleen. Uusia yhteistyömuotoja etsitään ja viestintää monipuolistetaan. 

Arkkitehtuurikoulu Arkin koko toiminnan pitkäkestoisena ja laajana tavoitteena on 
kehittää yhteistyötä taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 
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1.1.2 Missio 

Arkkitehtuuri luo päivittäisen elämämme puitteet. Rakennettuun ympäristöön 
vaikuttaminen on tärkeää, sillä ympäristö vaikuttaa puolestaan meihin. Lapsen suhde 
ympäristöön on välittömämpi ja intuitiivisempi kuin aikuisten ja lapset aistivat ympäröivää 
maailmaa herkemmin kuin aikuiset. Arkkitehtuurikasvatus vahvistaa lasten aistiherkkyyttä 
ja tilantajua juuri siinä vaiheessa, kun nämä ominaisuudet luonnollisestikin kehittyvät. 
Arkkitehtuurikasvatuksen avulla näitä ominaisuuksia voidaan ylläpitää niin, että lapsista 
kasvaa herkkiä ja tiedostavia aikuisia, joilla on syvä henkilökohtainen ympäristösuhde.  

Arkin arkkitehtuurikasvatus auttaa lapsia ja nuoria muodostamaan omaan 
lähiympäristöönsä elävän tunnesiteen, joka on positiivisen ja rakentavan 
kaupunkikulttuurin perusta. Antamalla keinoja ja valmiuksia ympäristön havainnointiin ja 
arviointiin Arkki auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan vastuullisiksi, laajasti ajatteleviksi 
ympäristön käyttäjiksi ja siitä tulevaisuudessa päättäviksi yhteiskunnan jäseniksi. Arkin 
toiminta myös auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan rakennetun ympäristön 
muodostumiseen sekä turvaa osallistumisen edellytyksiä.  

Arkkitehtuuri itsessään on eri tieteitä ja taiteita integroiva kokonaisuus, ja siksi 
arkkitehtuurin opiskelu kehittää oppilaan laaja-alaista osaamista ja monipuolista, eri 
näkökulmat huomioivaa innovatiivista ajattelua. Arkkitehtuurikasvatus kehittää 
arkkitehtuuriin liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi oppilaan ongelmanratkaisutaitoja, 
kriittisen ajattelun kykyä ja luovaa ongelmanratkaisua. Työskentely ryhmässä ja 
vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten ja nuorten kesken tukee erilaisuuden 
ymmärtämistä ja arvostamista sekä kommunikointi-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä.  
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1.1.3 Strategia 

Arkki tarjoaa korkealaatuista taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän 
mukaista opetusta sekä eri laajuisia yleissivistävän arkkitehtuurikasvatuksen 
opetuskokonaisuuksia. Arkin taiteen perusopetuksen tarjontaan kuuluu varhaisiän 
arkkitehtuurikasvatus, arkkitehtuurin perusopinnot, arkkitehtuurin syventävän 
oppimäärän opinnot sekä intensiiviopetuksena järjestettävät teemakurssit.  Arkin lapsille 
ja nuorille suunnattu arkkitehtuurin opetustarjonta on maailman laajinta opetuksen 
sisältöjen ja tuntimäärien mukaan mitattuna.  

Arkin strategian ytimen muodostavat kuusi Arkin toiminnan aluetta. (Suluissa toiminnan 
volyymi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteensä vuonna 2017.): 

 

● Taiteen perusopetus (3784 tuntia per vuosi, osallistujia n. 700) 

● Taiteen perusopetuksen intensiivi-teemakurssit (1300 tuntia per vuosi, osallistujia n. 500) 

● Koulu- ja päiväkotityöpajat (n. 250 tuntia, osallistujia n. 1650) 

● Yleisötyöpajat, avoimet ovet (n. 30 työpajaa, n. 150 tuntia, n. 8000 osallistujaa) 

● Opettajien koulutus, pedagogiset materiaalit ja julkaisut  

● Kansainvälinen toiminta 
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1.2 Toiminnallinen ja taiteellinen laatu 

Toimintansa aikana Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkista on muovautunut 
arkkitehtuurikasvatuksen edelläkävijä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 

Opetusministeriö on Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry:lle luvan järjestää 
taiteen perusopetusta ja saada siihen valtionosuutta laskennallisten opetustuntien määrän 
mukaan 1.1.2008 alkaen. 

Arkki noudattaa taiteen perusopetuksessaan lakia taiteen perusopetuksesta sekä 
opetushallituksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteita.  

Arkki kehittää suunnannäyttäjänä Suomessa arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteita ja 
sisältöjä. Arkin kehittämiä sisältöjä hyödyntävät myös muut toimijat, esimerkiksi 
kuvataidekoulut ja enenevässä määrin myös muut peruskoulut kaikkialla Suomessa. 

Arkin toiminta on kansainvälisesti arvostettua. Arkki kutsutaan jatkuvasti esittelemään 
toimintaansa kansainvälisiin taide- ja arkkitehtuurikasvatuksen ja opetusalan 
seminaareihin. Lisäksi Arkissa vierailee jatkuvasti kansainvälisiä vierailuryhmiä tutustuen 
Arkin toimintaan. Arkin vahva kansainvälinen näkyvyys tuo näkyvyyttä samalla koko 
Suomen taiteen perusopetuksen järjestelmälle. 

Arkin opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua. Vuonna 2018 opetushenkilöstöstä 70 
prosentilla opettajista on ylempi alan korkeakoulututkinto, 30 prosentilla on soveltuva 
korkeakoulututkinto ja 20 prosentilla on lisäksi pedagoginen tutkinto.  

 

 Arkin rehtori Pihla Meskasella on kaksi opetushallituksen hyväksymien perusteiden 
mukaista opetushallinnon tutkintoa. Meskasen työtä arkkitehtuurikasvatuksen parissa on 
palkittu Valtion Lastenkulttuuripalkinnolla (2005), Vuoden kuvataidekasvattajapalkinnolla 
(2013), Valtion taitelija-apurahalla (2014), sekä Pietilä -palkinnolla (2004). Lisäksi hänelle 
on myönnetty Hyvä Ympäristö -palkinto (1999).   
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1.3 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 

1.3.1 Koulun ulkopuolinen yhteistyö Suomessa 

Arkki tekee vuosittain  yhteistyötä useiden kymmenien suomalaisten toimijoiden kanssa. 
Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kaupunkien, kulttuuritoimien, taidemuseoiden, koulujen 
ja päiväkotien, liittojen ja tapahtumien kanssa.  

Arkki kehittää uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja koulun ulkopuolisten tahojen 
kanssa jatkuvasti. Koulu toimii aktiivisena osana yhteiskuntaa ja tekee oppilaille 
mahdolliseksi paitsi tutustua eri tahojen toimintaan myös olla mukana vaikuttamassa 
ympäristön rakentumiseen sekä päästä osallistumaan suunnittelijoina todellisiin 
rakennusprojekteihin. Aktiivisilla yhteyksillä koulun ulkopuolisiin toimijoihin lapsille ja 
nuorille annetaan valmiuksia ja välineitä sekä tietoa ja kokemuksia yhteiskunnassa 
toimimisesta ja vaikuttamisesta. 

Arkki myös kehittää arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä Suomessa. Arkin 
kehittämiä arkkitehtuurikasvatuksen sisältöjä on Suomessa laajasti käytössä. Sisältöjä 
hyödyntävät esimerkiksi kuvataidekoulut ja peruskoulut kaikkialla Suomessa.  

1.3.2 Kansainvälinen yhteistyö 

Arkki tekee vuosittain monipuolista yhteistyötä useiden ulkomaisten tahojen kanssa ja 
etsii jatkuvasti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia uusien toimijoiden kanssa. 
Yhteistyötä tehdään muun muassa ulkomaisten yliopistojen, kaupunkien, 
suurlähetystöjen, yhdistysten ja säätiöiden, näyttelyorganisaatioiden ja konferenssien, 
messujärjestäjien, kulttuurikeskusten, arkkitehtuurikeskusten ja -yhdistysten sekä Suomen 
ja pohjoismaisten instituuttien kanssa.  

Arkin oppilaat osallistuvat Arkin järjestämille kansainvälisille leireille ulkomailla. Osana 
taiteen perusopetusta Arkin oppilaat tekevät yhteistyöprojekteja Arkin eri maiden 
oppilaiden kanssa. Arkki järjestää myös ulkomaisille lapsiryhmille työpajoja ja 
teemakursseja Suomessa. Arkin opettajat opettavat vuosittain lapsia ja nuoria eri maissa. 
Arkin toimintakulttuuriin ja opetusmenetelmiin käy vuosittain tutustumassa satoja 
ulkomaisia vieraita Helsingin toimipisteessä.  

Vuonna 2014 Arkki ry:n rinnalle perustettu Arkki International Oy vie Arkin opetussisältöjä 
ja metodeja ulkomaille.  
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2 Arvot, oppimiskäsitys ja opetuksen yleiset tavoitteet 

2.1 Arvot 

2.1.1 Taiteen perusopetuksen arvoperusta 

Arkin tarjoaman arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, 
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen 
rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä 
kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta ja 
arvokkuudesta yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-
arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee ihmisenä kasvamista 
ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä. Arkin opetuksen lähtökohtana ovat 
arkkitehtuurille  ominaiset tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Arkkitehtuuriin 
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. 

2.1.2 Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin arvot 
 
Rohkeus   innovatiivisuus, edelläkävijyys, ennakkoluulottomuus 

rohkeus kokeilla uutta, ylittää itsensä 
 
Kunnioitus   lapsen maailman, luonnon, ympäristön ja kulttuurien kunnioitus,  

 työyhteisön jäsenten kunnioitus, vastuullisuus, yhdenvertaisuus, kestävyys 
 
Kannustus   lapsen omat näkökulmat ja ajattelu kehittymisen perustana,  

“leiki-luo-onnistu” -periaate, tavoitteellisuus ilman kilpailua  
 

Vuorovaikutus oppimisessa,  ympäristön kanssa,  yhteistyö,       
kansainvälisyys, yhteiskunnallisuus, julkaisut  

 
Monipuolisuus  toimintatavoissa ja opetusmenetelmissä, monialaisuus,  

moniaistisuus ja -ulotteisuus 

  2.1.3 Arkin arkkitehtuurikäsitys 

Arkkitehtuuri ympäröi meitä kaikkialla. Kaupungit, rakennukset, puistot, maisemat, 
kulkuvälineet, koulut, kodit ja sisustukset liittyvät kaikki arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurissa 
kohtaamme ihmisiä, tunnemme, hengästymme ja rauhoitumme. 

Arkissa arkkitehtuuria koetaan moniaistisesti ja kehollisesti - matka kotoa Arkin tiloihin on 
arkkitehtuurielämys, johon saattaa kuulua raitiovaunun kirskunta, poskia lämmittävä 
aurinko, sadepisaran maku suussa, karhea kerrostalon kivijalka, yllättävä ystävän 
kohtaaminen, uuvuttavan pitkät portaat ja iloisen vihreä ovi. 
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Arkissa leikki nähdään oleellisena osana arkkitehtuuria ja sen luomista. Arkki haluaa 
vakavuuden ja eriytyneisyyden sijaan korostaa mielikuvitusta ja sallivuutta 
arkkitehtuurissa.   

Arkin arkkitehtuurikäsityksen mukaan kaikki arkkitehtuurin tyylisuunnat ovat yhtä 
arvokkaita - vallitsevat, historialliset, muodikkaat, epämuodikkaat ja oppilaiden itse 
innovoimat. Maailman kulttuurien arkkitehtuuriperinteet nähdään arvokkaina ja omia 
perinteitämme osaltaan rikastuttavina. 

2.2 Oppimiskäsitys ja opetusmenetelmät 

Taiteen perusopetuksessa 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. Se on erottamaton osa yksilön 
ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän 
rakentamista.  

Arkissa sovelletaan kognitiivisia, konstruktivistisia 
ja kontekstuaalisia oppimiskäsityksiä. Oppiminen 
nähdään toimintaan liittyvänä, oppijan oman 
toiminnan tuloksena. Olennaisena nähdään 
oppijassa heräävät opittavaan asiaan liittyvät 
kysymykset, kokeileminen, ongelmanratkaisu ja 
oivaltaminen. Oppiminen ymmärretään 
tilannesidonnaisena, kontekstuaalisena eli 
asiayhteyteen sidottuna ja vuorovaikutuksen tuloksena.  

Arkissa oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisessa. Oppilas oppii asettamaan tavoitteita ja 
toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Opetus 
tukee oppilaan kasvua ihmisenä ja kannustaa yksilöllisyyteen ja  luovuuteen antaen 
samalla onnistumisen kokemuksia. Opettaja tukee oppilaita yksilöinä ja kannustaa samalla 
toimimiseen ryhmässä. Opettaja ohjaa oppilaita tiedostamaan omat tapansa oppia ja 
kehittämään opiskelutaitojaan.  Harjoittelu ja harjoittelemaan oppiminen ovat 
merkityksellisiä taitojen kehittymisen kannalta. Opettajan tehtävä on myös kehittää 
oppimistilanteita erilaisia oppijoita tukeviksi. 

Arkin opetuksessa käytetään hyväksi kokemuksia ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa 
samoin kuin kehollisuutta ja moniaistisuutta. Oppimisprosessin aikana annettava 
rohkaiseva ja kannustava ohjaus ja palaute vahvistavat oppilaan luottamusta omiin 
mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja 
saaminen nähdään keskeisenä osana oppimista edistävää vuorovaikutusta. Opetuksesta 
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saatavat myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät 
oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.  

Arkki soveltaa opetuksessaan myös Reggio Emilian oppilaskeskeisiä ja konstruktivistisia 
oppimiskäsityksiä, joiden mukaan lapset ja aikuiset, oppilaat ja opettajat, kulkevat rinta 
rinnan, tasa-arvoisina. Lasten suureen kykypotentiaaliin uskotaan ja heidän luovuutensa 
kaikkia muotoja, ”sataa eri kieltä”, pyritään tukemaan. Opetus tukee moninaisuuden 
kunnioitusta, demokratiaa ja osallisuutta, leikkiä ja iloa.  Oppimisessa korostuu myös 
sosiaalisuuden ja aktiivisuuden merkitys. Opetus tukeutuu kunkin ikäryhmän 
elämismaailmaan ja kokemuksiin.  

2.2.2 Opetusmenetelmät 

Arkin pedagoginen lähestymistapa on yhdistelmä erilaisia metodeja, jotka tukevat erilaisia, 
eri tavoin oppivia ja eri ikäisiä oppijoita. Projekteissa yhdistetään ja sovelletaan useita 
opetusmenetelmiä kiinnostavien oppimisprosessien luomiseksi. Monipuolinen 
opetusmenetelmien yhdisteleminen ja käyttö auttavat oppilasta ottamaan aktiivisen 
asenteen omaan oppimiseen ja edistävät vuorovaikutusta opettajan ja oppijoiden kesken. 

Tekemällä oppiminen eli toiminnasta oppiminen (learning by doing, learning by action, 
action learning) on keskeisessä osassa Arkin opetusmenetelmissä. Tekemällä oppimisen 
nähdään tukevan lapsen luontaisia oppimistaipumuksia.  

 

Leiki-luo-onnistu 

Arkin kehittämää Leiki-luo-onnistu! -periaatetta käytetään kaikessa Arkin opetuksessa, 
sekä varhaisiän, perus- että syventävässä opetuksessa.  Periaate yhdistää useita 
menetelmiä, kuten esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen, kolmiulotteisen tutkivan 
oppimisen ja leikin. Periaate korostaa mielikuvitusta tukevaa ja vuorovaikutukseen ja 
yhteistyöhön harjoittavaa oppimista sekä positiivisen palautteen merkitystä 
oppimisprosessille.  Se kannustaa lapsia luovuuteen sekä innostaa uteliaisuuteen ja 
elinikäiseen oppimiseen.  

Arkin leikin kautta oppimisen filosofiaan kuuluu oleellisesti, että tehtävät on suunniteltu 
ikäryhmän kehitystaso ja motoriset taidot huomioiden. Tehtävät, työskentelytekniikat, 
materiaalit ja välineet on valittu niin, että kyseinen ikäryhmä suoriutuu tehtävästä ja 
"onnistuu", eli oppii onnistumisen kautta. Oppilaalle annetaan koko projektin ajan 
positiivista palautetta onnistumista korostaen. 

Leiki-luo-onnistu -menetelmän tavoitteena on arkkitehtuurin oppimistavoitteiden lisäksi 
kehittää oppilaan luovuutta, joka puolestaan lisää oppilaan kykyä ongelmanratkaisuun ja 
kriittiseen ajatteluun. Arkkitehtuurikasvatus kehittää tietojen lisäksi elämässä tarvittavia 
tärkeitä taitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kriittistä ajattelua, 
kommunikaatiotaitoja ja yhteistyötaitoja. Kannustamalla leikkiin, luovuuteen ja 
onnistumiseen Arkki auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan laajasti tiedostaviksi, aktiivisiksi 
kansalaisiksi sekä valveutuneiksi tulevaisuuden päätöksentekijöiksi.   
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Leiki:  mielikuvitusta ruokkiva leikki ja tutkiva oppiminen 
ovat keinoja oppia arkkitehtuurin erilaisia ilmiöitä.  

Luo:  luovuuteen innostavat tehtävät esitetään tavalla, joka 
antaa oppilaille mahdollisuuden yhdistää uuden aiempiin 
kokemuksiinsa ja näin syventää tietouttaan ja osaamistaan. 

Onnistu: positiivinen palaute tukee ja kannustaa oppilaan 
kehitystä. 

Yhdessä leikki, luominen ja onnistuminen kannustavat 
oppilasta rohkeisiin kokeiluihin ilman epäonnistumisen 
pelkoa. Innostavan ja kannustavan ilmapiirin myötä uskallus 
kokeilla uusia asioita kehittyy, mikä mahdollistaa uusien 
innovaatioiden syntymisen. 

 

Kolmiulotteinen työskentely 

Arkin opetuksessa korostetaan hands-on oppimista ja erityisesti kolmiulotteisia työtapoja. 
Lapset hahmottavat maailmaa kolmiulotteisena. Siten kolmiulotteinen työskentely on 
lapsille luontevaa. Kolmiulotteisina työtapoina Arkissa käytetään muun muassa 1:1- ja 
pienoismallirakentamista, muovailua, hands-on -työskentelyä, kolmiulotteista 
luonnostelua, kokeilun ja mallinrakentamisen avulla harjoiteltavaa luovaa 
ongelmanratkaisua ja tutkivaa oppimista sekä rakenteluleikkejä ja tilallisia elämyksiä.  

Kolmiulotteisesti työskentelemällä arkkitehtuuria opitaan kokemuksellisesti itse 
materiaalia työstämällä, kiinnittämällä, mittaamalla ja muovaamalla. Samalla opitaan 
rakentamisen prosesseista. Ennen lopullista toteutusta ideoita voidaan jalostaa 
kolmiulotteisesti luonnostelemalla ja niitä testata rakentamalla karkeita prototyyppejä.  

Kolmiulotteisesti työskennellessä oppilaiden mielikuvitukselliset ja monimutkaisetkin ideat 
heräävät henkiin. Toteutetut kolmiulotteiset pienoismallit ja 1:1 tilat toimivat inspiroivina 
mielikuvitusmaailmoiden näyttämöinä ja innostavat jatkamaan arkkitehtuurin ilmiöiden 
kokemista leikin, tarinoiden ja satujen avulla.    

 

Moniaistiset opetusmenetelmät 

Arkkitehtuurin opetus Arkissa kannustaa kaikkien aistien käyttöön ympäristön ja tilojen 
havainnoinnissa ja kokemisessa. Arkkitehtuuri itsessään on moniaistista, joten sen 
kokeminen ja harjoittaminen  vääjäämättä kehittää useita aisteja samanaikaisesti.  

Arkin opetuksessa erilaisia tiloja harjoitellaan kokemaan eri aisteja käyttämällä. Tehtävät 
sisältävät näköaistin lisäksi kuulo-, tunto- ja tasapainoaistin käyttämistä. Työstettäviä 
materiaaleja haistellaan ja joskus saatetaan myös maistaa. Toisinaan tehtävissä käytetään 
koko kehoa kehollisen aistimuksen harjoittamiseksi. Myös moniaistisessa oppimisessa 
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leikki on tärkeässä roolissa. Moniaistisen työtavat paitsi harjaannuttavat kokemaan 
arkkitehtuuria ja tiloja monipuolisesti, myös kannustavat erilaisia oppijoita oman parhaan 
oppimismenetelmänsä löytämiseen.  Arkin moniaistinen opetusohjelma tukee kaikkia 
oppimistyylejä, niin auditiivista, visuaalista, kinesteettistä kuin taktiilistakin.    

 

Tutkivat ja toiminnalliset opetusmenetelmät  

Arkin opetuksessa käytetään hyväksi tutkivia ja toiminnallisia työtapoja. Oppimistilanteissa 
tutkitaan ilmiöitä ja etsitään vastauksia haasteisiin sekä itsenäisesti että sosiaalisesti osana 
ryhmää. Oppilaat kartuttavat tieto- ja taitopohjaansa kokeilemalla ja tutkimalla, sekä 
muodostamalla asioista omia käsityksiä ja oivaltamalla uusia asioita. 

Opetuksessa kehitetään oppilaan kykyä liittää uudet taidot ja tiedot aiemmin 
omaksuttuihin käsitteellisiin rakenteisiin sekä soveltaa aikaisemmin opittua uusissa 
yhteyksissä. 

Lisäksi Arkissa sovelletaan muun muassa seuraavia opetusmenetelmiä: 
● Tekemällä oppiminen (learning by doing, kokemuksellinen oppimiskäsitys, David 

Kolb, 1984) 
● Konstruktivistiset oppimiskäsitykset (Piaget), aktiivinen oppija  ja opettajan rooli 

oppimisprosessin fasilitaattorina  (Vygotsky 1978) 
● Vertaisoppiminen (peer learning, esim. Fawcett & Garton, 2005)   
● Productive play, leikillinen oppiminen (esim. Tim Brown Ted talk at Serious Play 

2008) 
● Projektityöskentely (Project based learning, PBL) (Boud, David & Feletti, 

Grahame,1998) 
● Luova ongelmanratkaisu (Creative Problem Solving, CPS)  
● Design thinking / muotoiluajattelu / suunnitteluprosessi 
● Ilmiöpohjainen oppiminen (Phenomenon Based Learning (PhenoBL) ;  

 
Arkissa uskotaan, että arkkitehtuuri itsessään on monialainen kokonaisuus, ja siksi 
soveltuu mainiosti kokonaisvaltaisen ilmiöpohjaisen oppimisen välineeksi. 

 

2.3 Arkin opetuksen yleiset tavoitteet 

Arkkitehtuurikoulu Arkin tarjoaman arkkitehtuurin laajan oppimäärän tehtävänä on 
vahvistaa oppilaan elinikäistä arkkitehtuurisuhdetta sekä luoda edellytykset omalle 
ilmaisulle ja tulkinnalle. Oppilaiden kokemuksista, oivalluksista, mielikuvituksesta, 
tekemisen ilosta ja onnistumisen tunteista rakentuu perusta moniaistiselle sekä 
elämykselliselle oppimiselle. Arkkitehtuuria tarkastellaan kokemuksellisena tilan taiteena 
ja aina läsnä olevana rakennettuna ympäristönä, jonka mittakaava ulottuu yksittäisistä 
esineistä laajoihin kokonaisuuksiin.  

Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuuriin alana, jossa yhdistyvät laaja-alaisesti taiteiden ja 
tieteiden näkökulmat. Arkkitehtuurin vaikutusta yhteiskuntaan, luontoon sekä kulttuuriin 
tarkastellaan esteettiseltä, ekologiselta ja eettiseltä kannalta.  
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Opinnot tukevat oppilaan käsitystä itsestä osaavana ja luovana toimijana sekä aktiivisena 
kansalaisena. Oppilasta kannustetaan osallistumaan ympäristön suunnittelun prosesseihin 
sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uudistamiseen. Oppilasta ohjataan oman tekemisen 
ja osallisuuden kokemisen kautta tunnistamaan rakennetun ympäristön laadun merkitys 
hyvinvoinnille. Opetukseen sisältyy myös maailman kulttuurien arkkitehtuurien 
tarkastelua, jonka tavoitteena on myös lisätä oppilaiden valmiuksia monikulttuurisessa 
ympäristössä toimimiseen. 

Arkissa uskotaan, että kaiken oppimisen perustana on oppilaan oma motivaatio - oma halu 
oppia ja kiinnostus käsiteltävään aiheeseen. Opetuksen tavoitteena onkin tukea aidon 
innostuksen ja kiinnostuksen syntymistä omaa ympäristöä ja arkkitehtuuria kohtaan. 

Arkin opetuksen tavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria muodostamaan elävä tunneside 
omaan lähiympäristöön. Tavoitteena on, että oppilaat voivat arkkitehtuuri- ja 
ympäristötuntemuksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta koko 
yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin. 

Arkkitehtuurikasvatus Arkissa tukee lasten ja nuorten kehitystä ihmisenä ja yksilönä. 
Työskentely ryhmässä tukee erilaisuuden ymmärtämistä ja arvostamista sekä ryhmätyö- ja 
vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Opetuksen tavoitteena on lisäksi vahvistaa oppilaiden valmiuksia omaehtoiseen 
harrastamiseen, elinikäiseen oppimiseen ja opintojen jatkamiseen muissa 
koulutusmuodoissa. Opinnoilla tuetaan luovien alojen ammatillisten edellytysten 
kehittymistä.  

 

 Monialaisuus 

Arkkitehtuuri alana tarkastelee kokonaisuuksia ja 
yhdistää useita tiedon- ja taidonaloja ja 
oppiaineita toisiinsa. Arkkitehtuuri- tai 
kaupunkisuunnitteluprojekti luontaisesti integroi 
esimerkiksi ympäristöopin, yhteiskuntaopin, 
maantiedon, historian, matematiikan, äidinkielen 
ja kuvataiteen oppiaineiden sisältöjä. Lisäksi 
arkkitehtuuriprojektiin voidaan yhdistää myös esimerkiksi musiikin (esim. rytmi), uskonnon 
ja elämänkatsomustiedon, liikunnan sekä käsityön sisältöjä. Myös kestävän kehityksen 
teemat integroituvat luontevasti arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnitteluprojekteihin. 

Arkkitehtuurin projekteissa tarkastellaan  todellisen maailman ilmiöitä kokonaisuuksina.  
Tämä auttaa ymmärtämään  asioiden välisiä suhteita ja keskinäistä riippuvuutta. Arkin 
tehtävien sisällöt myös auttavat oppilaita käyttämään ja yhdistämään eri tiedon- ja 
taidonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä kokonaisuuksiksi. Arkissa kaikki 
arkkitehtuuriprojektit toimivatkin monialaisina ja tieto- ja taitosisältöjä eheyttävinä 
kokonaisuuksina. Näitä eheyttäviä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia myös 
peruskoulujen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) korostaa.  
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Arkkitehtuurin voi nähdä integroivan myös niin sanotut steam-aineet1 yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Steam -aineiksi luetaan tieteet, teknologia, insinööritieteet, taiteet ja 
matematiikka.  (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). 

 

 

Kuva: Arkkitehtuurin avulla voi integroida 
kaikki “steam”-aineet yhdeksi monialaiseksi 
kokonaisuudeksi. (Tiede, teknologia, 
insinööritieteet, taide ja matematiikka) 

 

Laaja-alaiset taidot 

Opiskelu, työelämä sekä aktiivinen kansalaisuus edellyttävät eri tiedon- ja taidonalojen 
hallintaa ja myös niitä yhdistävää osaamista. 

 

Koska arkkitehtuuri itsessään on monialainen kokonaisuus, arkkitehtuurin opiskelu 
kehittää oppilaan laaja-alaista osaamista (ns. HOTS, higher-order thinking skills2) ja 
monipuolista, eri näkökulmat huomioivaa innovatiivista ajattelua. 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ongelmanratkaisutaidot, kriittisen ajattelun 
kyky, luovuus, yhteistyö- ja kommunikointitaidot, arviointi- ja päätöksenteko sekä 

                                                           
1 ns. STEAM-aineet on alunperin STEM -aineina määritellyt US National Science Foundation. Myöhemmässä 
variaatiossa aineisiin on lisätty myös Arts, taiteet.  
2 HOTS, Higher order skills = Ajattelun taidot ovat oppiainesisällöistä riippumattomia kognitiivisia taitoja, joilla 
tarkoitetaan muun muassa tietoista ajattelua tai tehtävien sisältämää loogista ajattelua, päättelyä, 
ongelmanratkaisua, hypoteesien testaamista sekä tiedon hankintaa ja soveltamista ja kyseisten 
ajatteluprosessien vaiheittaista tiedostamista ja ymmärtämistä. 
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neuvottelutaidot, jotka on mainittu myös Maailman talousfoorumin 2017 tulevaisuuden 
työntekoa selvittävässä raportissa tulevaisuuden työelämässä tarpeellisiksi taidoiksi3.  

Lisäksi laaja-alaisia taitoja ovat myös ajattelun ja oppimisen 
taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot, tekstien ja kuvien 
monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 
työelämätaidot ja yrittäjyys sekä yhteiskunnallisen 
osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen. Arkkitehtuurikasvatus Arkissa 
pyrkii vastaamaan juuri näihin laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteisiin. 

3 Opetuksen toteuttaminen 

3.1 Oppimisympäristöt 

Arkki tarjoaa luovat, toimivat ja turvalliset puitteet oppimiselle. Arkin opetuksessaan 
hyödyntämän Reggio Emilia -pedagogiikan mukaan lapsella on kolmenlaisia kasvattajia: 
aikuiset, toiset lapset ja miljöö, jotka muodostavat kokonaisuuden fyysisestä, sosiaalisesta 
ja psyykkisestä oppimisympäristöstä. Monipuolisilla, turvallisilla ja myönteisillä 
oppimisympäristöillä tuetaan oppilaiden kasvua, omaa luovaa ilmaisua ja oppimista 
yksilönä ja ryhmässä. Arkin kaikki oppimisympäristöt ovat ilmapiiriltään avoimia ja 
myönteisiä sekä rohkaisevat ja innostavat oppilaita kehittämään osaamistaan. Arkin 
oppimisympäristöt tarjoavat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden onnistumiseen ja 
osaamisen kokemuksiin ja luovat edellytykset arkkitehtuurille ominaiseen aktiiviseen ja 
pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena 
on myös luoda edellytyksiä taiteiden välisen osaamisen kehittämiseen. 

Arkin oppimisympäristöissä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, taidot ja kiinnostuksen 
kohteet sekä oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva osaamisen karttuminen. Asianmukaiset 
tilat, työvälineet ja materiaalit sekä tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen 
käyttö antavat mahdollisuuden arkkitehtuurin opiskeluun opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti. Erilaiset yhteistyöhankkeet muiden alojen toimijoiden ja 
organisaatioiden kanssa tuovat sosiaalisen ja yhteiskunnallisen näkökulman osaksi 
opintoja. Arkin tekemästä laajamittaisesta yhteistyöstä ja osallistuvan suunnittelun 
projekteista erilaisten toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin kerrotaan 
lähemmin luvussa 3.4 Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.  

Arkin oppimisympäristöjen lähtökohtana on oppimisen näkyväksi tuominen. Siihen kuuluu 
oppilastöiden ja työskentelyprosessien näkyväksi tekeminen esim. oppilastöiden ja 
keskeneräisten töiden esittelyillä, sekä projektien esittely esimerkiksi sosiaalisessa 
mediassa. 

Monipuolisilla oppimisympäristöillä, laitteilla ja välineistöllä tuetaan eri tavoilla oppivien ja 
erityistukea tarvitsevien oppilaiden oppimista. 

                                                           
3 Future of Jobs, Top 10 skills, World Economic Forum 2017 
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Arkissa taiteen perusopetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Kansainvälisessä toiminnassa Arkin opettajien kielitaitoa käytetään hyväksi. 

3.1.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Arkin pedagogisessa ajattelussa 
oppimisympäristön rooli on merkittävä. Ympäristö 
nähdään yhtenä opettajana, joka luo erilaisia 
mahdollisuuksia toiminnoille.   

Arkin työskentelytiloissa korostetaan materiaalien 
ja välineiden esilläoloa ja helppoa saatavuutta.  
Näkyvänä osana Arkin oppimisympäristöjä ovat 
myös dokumentoinnit menneistä projekteista sekä 
oppilaiden valmiit ja keskeneräiset työt. 
Materiaalien, välineiden ja oppilaiden töiden 
esilläolo nähdään oppilaiden luovuutta ja 
innovatiivisuutta ruokkivana virikkellisyytenä.  
Virikkeellinen ympäristö puolestaan innostaa 
lapsia kokeiluihin ja luo pohjan Arkin 
oppimisprosesseille.  

Arkin oppimisympäristöksi voidaan lukea myös koko kaupunkiympäristö, jota käytetään 
laajasti hyväksi opetuksessa oppituntien aikana ja mm. tutustumiskäyntejä (museoihin, 
näyttelyihin, rakennustyömaille, arkkitehtuurikohteisiin, erilaisiin kaupunkiympäristöihin, 
suunnittelutoimistoihin ja -virastoihin) tehden sekä tukemalla oppilaan omaa 
havaintokyvyn kehittymistä erilaisten kaupunkiympäristöön sijoittuvien kotitehtävien 
avulla.  Oppimisympäristöinä Arkissa käytetään monipuolisesti myös oppilaitoksen 
ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia, erityisesti yhteistyöhankkeiden 
yhteydessä.  

Arkin opetuksessa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja ajankohtaista ja tieto- 
ja viestintäteknologiaa (esim. 3D-mallinnus, virtual reality, verkkopelit ja -ohjelmat eri 
alustoilla) ja kehitetään jatkuvasti näitä käyttäviä uusia tehtäviä osaksi 
opetussuunnitelmaa.  

3.1.1 Sosiaalinen ja psyykkinen oppimisympäristö 

Arkissa vallitsee myönteinen, avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa toimitaan yhdessä 
hyvinvoinnin ja positiivisten oppimis- ja opetuskokemusten hyväksi. Jokaista oppilasta, 
vanhempaa, opettajaa ja muuta Arkin työntekijää sekä yhteistyökumppania arvostetaan. 
Toimivaan ja myönteiseen vuorovaikutukseen koulun työntekijöiden, oppilaiden ja 
oppilaiden vanhempien välillä panostetaan. 

Opetusryhmien keskinäinen ilmapiiri pidetään turvallisena, arvostavana ja myönteisenä ja 
kaverisuhteiden muodostumista ryhmissä kannustetaan. Opetus etenee rauhallisesti ja 
antaa aikaa eri nopeuksilla työskenteleville oppilaille. Opettaja huolehtii, että kaikki 
oppilaat noudattavat tuntien aikana opetustuntien sääntöjä. Turvallisuutta luodaan 
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opetustunneilla johdonmukaisilla ja selkeillä säännöillä, avoimuudella sekä turvallisilla ja 
pysyvillä opettaja- ja kaverisuhteilla. Lapsia ja nuoria ohjataan hyväksymään erilaisuutta ja 
toimimaan erilaisissa ryhmissä, monenlaisten oppilaiden ja oppijoiden kanssa.  

Oppilasta kuunnellaan ja oppilaan myönteisen minäkuvan ja tunnetaitojen muodostumista 
tuetaan kaikessa toiminnassa. Opetuksessa panostetaan oppilaan vahvuuksien 
löytymiseen ja positiiviseen, kannustavaan ja onnistumista korostavaan arviointiin. Myös 
epäonnistumiseen suhtaudutaan myönteisesti. Näin oppilaita rohkaistaan uusien 
ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen.  

 

3.2 Työtavat 

Arkin opetuksessa käytetyt työtavat tukevat oppimaan oppimisen, vuorovaikutustaitojen, 
ryhmässä toimimisen taitojen sekä itseluottamuksen kehittymistä. Työtavat tukevat 
oppilaan ilmaisun ja luovuuden kehittymistä ja mielikuvituksen käyttöä kaikessa 
toiminnassa.  

Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuuriin elämyksellisesti ja kokemuksellisesti, tutkimalla ja 
arvottamalla sen erilaisia ilmiöitä niin fyysisessä kuin virtuaalisessa maailmassa. 
Moniaistinen havainnointi, ideoiden kehittely luonnostelemalla, suunnitelmien 
esittäminen erilaisin välinein ja tekniikoin sekä kolmiulotteinen rakentaminen eri 
mittakaavoissa ovat osa työskentelyprosessia. Työskentelyssä korostuu käsillä tekemisen 
ja oivaltamisen ilo. Arkissa oppilasprojektien työmenetelmien ja materiaalien valintaa 
ohjaavat rakentamisen perinne ja kestävän kehityksen periaatteet. 

Arkin työtavoissa huomioidaan oppilaan lähtötaso ja erityistarpeet ja jokaista 
kannustetaan työskentelemään omista lähtökohdistaan. Oppilasta tuetaan asettamaan ja 
saavuttamaan omia tavoitteita. Suurin osa Arkin opetussuunnitelman tehtävistä on 
avoimia ongelmia, joihin oppilaita kannustetaan etsimään vastauksia omista 
lähtökohdistaan.  

Opiskelu Arkissa on pääsääntöisesti pitkäjänteistä projektityöskentelyä, joka mahdollistaa 
erilaiset lähestymistavat ja antaa aikaa eri nopeuksilla työskenteleville oppilaille. 
Pitkäjänteinen työskentely mahdollistaa keskittymiskyvyn kasvamisen sekä 
vastuunottamisen harjoittamisen.  

Arkin opetuksessa oppilaiden työprosessi on olennaisessa osassa. Tehtävät esitetään 
tavalla, joka antaa oppilaille mahdollisuuden yhdistää uuden aiempiin kokemuksiinsa ja 
näin syventää tietoutta ja osaamista. Oppiminen tapahtuu tutkimusten ja rakentamisen 
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avulla sekä kokeilemalla erilaisia materiaaleja. Opetus kannustaa oppilaita luovuuteen ja 
useisiin mahdollisiin ratkaisuvaihtoehtoihin.  

Arkin oppimisprojektit on suunniteltu tavoitteiltaan, menetelmiltään ja metodeiltaan niin, 
että ne ovat kohderyhmilleen teknisiltä, motorisilta ja kognitiivisilta vaatimuksiltaan 
soveltuvat, ja että kaikki oppilaat voivat onnistua toteutuksessaan. Tärkeä osa kaikkia 
oppimisprojekteja on onnistumisen tunne. Opettaja tukee oppilaita antamalla positiivista 
palautetta ja kannustamalla oppilasta jatkamaan omaa henkilökohtaista 
tutkimisprojektiaan omista lähtökohdistaan.  

Erilaisissa todellisiin suunnittelukysymyksiin liittyvissä yhteistyöprojekteissa koulun 
ulkopuolisten tahojen kanssa oppilaat harjoittelevat ympäristöön vaikuttamista ja 
vastuullista kansalaisuutta. Projekteja on toteutettu rakennusliikkeiden, kaupunkien ja 
julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyöprojekteista kerrotaan enemmän 
luvussa  3.4.1 Koulun ulkopuolinen yhteistyö Suomessa.  

              

3.3 Toimintakulttuuri 

Toimintakulttuuri sisältää kaikki yhteisön toimintatavat, käyttäytymismallit sekä arvot, 
periaatteet ja kriteerit, joihin työn laatu perustuu. Koulun toimintakulttuuri on sen 
historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia ja se kuvaa sitä mitä Arkki 
yhteisönä arvostaa. 

3.3.1 Ulkoinen toimintaympäristö 

Toimintakulttuuriin vaikuttava ulkoinen toimintaympäristö käsittää strategista toimintaa 
ohjaavat viralliset säädökset ja ohjeistukset sekä alakohtaiset yhteistyöverkostot ja 
kumppanuudet. Laki taiteen perusopetuksesta sekä Taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (määräykset ja ohjeet 2017:12a ) ohjaavat 
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ensisijassa Arkin toimintaa. Muiden oppilaitosten ja toimijoiden kanssa tehtyjä 
opintosisältöjä ja -tavoitteita ja niiden kehittämistä koskeva yhteistyö viitoittaa 
monipuolista yhteistyötoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

 

3.3.2 Sisäinen toimintaympäristö 

Olennainen osa toimintakulttuuria on sisäinen toimintaympäristö, joka kattaa 
hallinnollisen toiminnan, yhteisön normistot ja työkäytänteet sekä työviihtyvyyden ja 
yleisen ilmapiirin. Arkkitehtuurikoulu Arkin johtaminen Arkki ry:n hallituksen, Arkki ry:n,  
rehtorin ja johtavan opettajan toimesta on läpinäkyvää ja koulun koko henkilökunta on 
kiinteästi mukana päätöksenteossa ensisijassa osallistumalla opettajille säännöllisesti 
järjestettäviin kokouksiin. Opetushenkilökunnalla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen ja 
hallituksen työskentelyyn ja kokouksiin. Opetuksen arkikäytäntöjen organisointi pyrkii 
tasapuolisuuteen ja yhteisöä koskevista asioista ja muutoksista viestintä on informatiivista, 
tehokasta ja kattavaa. Työviihtyvyyttä edistetään työyhteisön rakentamisella avoimen ja 
rakentavan vuorovaikuttamisen pohjalta, joka vahvistaa arvostavaa ja kaikkien mielipiteitä 
huomioivaa ilmapiiriä. Työyhteisön sisäinen avoimuus toimii pohjana opetustyön 
tavoitteiden saavuttamiselle. 

3.3.3 Toimintaa ohjaavat arvot 

Arkkitehtuurikoulu Arkin toiminta-ajatus ja tehtävä -osiossa esitetyt Lasten ja nuorten 
arkkitehtuurikoulu Arkin arvot ohjaavat koulun toimintaa. Yhteisössä ymmärretään koulun 
ja ympäröivän kulttuurin arvopohjien ja eettisten pyrkimysten vaikutus työ- ja 
toimintatapoihin. Toiminta ja arvopohja muokkautuu ja sitä kehitetään yhteisönä sen 
jokaista jäsentä kunnioittaen. Yhteinen toimintakulttuuri ohjaa arkkitehtuurin alaan 
liittyvien oikeudellisten sisältöjen, yksityisyyden suojan ja tekijänoikeuksien tuntemiseen ja 
toteutumiseen niin opetusmateriaalien, opetushenkilökunnan, oppilaiden ja tuotettujen 
teosten suhteen. Kaikessa koulun toiminnassa otetaan huomioon kulttuurinen 
monimuotoisuus ja tasa-arvo, joiden toteutumista ja seurantaa on tarkemmin kuvattu 
tämän opetussuunnitelman erillisessä liitteessä. 

3.3.4 Yhteistyö vanhempien kanssa 

Yhteistyötä perheiden kanssa pidetään tärkeänä osana opetusta. Huoltajien ja muun 
perheen sitoutuminen Arkin toimintaan tukee lasten ja nuorten oppimisprosesseja ja 
opiskelumotivaatiota.    

Huoltajia tiedotetaan opetuksen järjestämisestä, tavoitteista ja sisällöistä 
opetussuunnitelmassa sekä lukukausittaisissa tiedotuskirjeissä. Arkki jakaa tietoa 
toiminnastaan aktiivisesti myös avoimissa sosiaalisissa medioissa. Kerran lukuvuodessa 
pyritään järjestämään vanhemmille suunnattu tilaisuus, jossa kerrotaan opetuksen 
sisällöstä ja tavoitteista. Näyttelyt ja yhteiset tapahtumat  ovat tärkeä väline koulun ja 
kotien yhteydenpidossa ja niiden avulla tuodaan näkyväksi koulun toimintaa, keskeisiä 
opetuksen sisältöjä sekä oppimisen prosessiluonteisuutta. Lukuvuoden lopuksi oppilaiden 
perheet ja muut läheiset kutsutaan lukuvuoden päätösjuhlaan ja näyttelyyn, jossa 
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oppimisprosessien, tavoitteiden ja sisältöjen esittely on merkittävin tapa kommunikoida 
vanhemmille opetuksen sisällöistä ja tavoitteista. Lisäksi oppilaiden huoltajilla on aina 
mahdollista keskustella opettajan kanssa fyysisesti, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatus Arkissa järjestetään lapsi-vanhempi (tai muu aikuinen)  -
työpariopetuksena. Näissä opinnoissa vanhemmat ovat tiiviisti mukana opetuksessa 
kaikilla opetuskerroilla koko lukukauden ajan.  

3.3.5 Osaaminen ja vuorovaikutus 

Opetushenkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti erilaisten koulutusten ja 
verkostokehitysyhteistyön avulla. Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opettajat 
harjoittavat opetustyön ohella myös arkkitehtuurin ja taiteen alan ammatteja, jolloin 
taiteenalan osaaminen kehittyy ja monipuolistuu rinnakkain pedagogisten taitojen kanssa. 
Arkissa toimintakulttuuria kehitetään pitkäjänteisesti vastaamaan ulkoisten 
toimintaympäristöjen sekä kulttuuristen muutosten asettamiin tarpeisiin. Yhteisön sisällä 
käydään jatkuvaa keskustelua yhteistä toimintakulttuuria määrittävistä arvoista ja 
näkemyksistä. 

Koulun toimintakulttuuri tulee näkyväksi oppilaitosyhteisön sisäisessä ja huoltajien ja 
muiden tahojen kanssa tehtävässä vuorovaikutuksessa, sosiaalisen median foorumeilla 
sekä aktiivisena osallistumisena taiteen alan kehitystyöhön ja tapahtumiin. Toiminnan 
avoimuutta ja tiedottamista edistetään myös kaikille avointen, maksuttomien 
tapahtumien avulla. Toimintakulttuurin avoimeksi tekemisellä edistetään oppilaan 
kokemusta osallisuudesta laajempaan yhteisöön ja avoimuudella myös vahvistetaan 
viestiä opetuksen laadusta.  

  

4 Taiteen perusopintojen laajuus ja rakenne sekä oppilaaksi ottaminen 

4.1 Taiteen perusopetus 

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua 
taidekasvatusta. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti 
tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan 
ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän opetus Arkissa noudattaa lakia 
(633/1998)  ja asetusta  (813/1998) taiteen perusopetuksesta.  Opetus on tavoitteellista, 
tasolta toiselle etenevää ja tähtää pitkäjänteisen opiskelumotivaation ja elinikäisen 
arkkitehtuuriharrastuksen syntymiseen.  Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laaja 
oppimäärä  antaa lapsille ja nuorille tietoja, taitoja ja valmiuksia luovien alojen  
ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.  

Arkissa taiteen perusopetusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.   
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4.2   Arkkitehtuurin laajan oppimäärän opintojen laajuus ja rakenne  

Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetustarjonta Arkissa 
muodostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä teemakursseista. 
Arkkitehtuurin laajan oppimäärän opintojen laajuus on 1300 tuntia 

Taiteen perusopintojen rakenne on Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkissa järjestetty 
niin, että taiteenalan keskeisten taitojen pitkäjänteinen kehittäminen ja laajentaminen on 
joustavasti mahdollista jokaiselle opintonsa aloittavalle.  

Arkkitehtuurin laaja perusopetus Arkissa jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin 
opintoihin.  

Perusopinnot (800 tuntia) koostuvat lukuvuosittain etenevien opintokokonaisuuksien 
mukaisesta perusopetuksesta sekä täydentävistä opintokokonaisuuksista kuten 
teemakursseista, leireistä, näyttelyistä ja erikoisprojekteista.  

Syventävät opinnot (500 tuntia) koostuvat lukuvuosittain etenevistä 
opintokokonaisuuksista. Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö. 

Teemakursseja voi valita oman kiinnostuksen mukaan ja muodostaa yksilöllisiä keskenään 
eri sisältöisiä opintokokonaisuuksia. Teemaopintoja pitää sisällyttää perusopintoihin 120 
tuntia ja syventäviin opintoihin voi sisällyttää enintään 100 tuntia. 

Arkki tarjoaa myös varhaisiän opintoja (120 tuntia) 4-vuotiaasta lähtien. Varhaisiän 
opintoja ei lasketa laajan oppimäärän tuntimäärään. 

Arkin taiteen perusopetuksen kokonaistarjonnan laajuus on 2018 tuntia. 
Opintokokonaisuuksien tuntimäärät vaihtelevat 18-100 tunnin välillä. Laskennan 
perustana käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. 
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Arkkitehtuurin laajan oppimäärän opintojen rakenne Arkissa 

 

OPINNOT laskennalliset tunnit  eri pituisia kursseja 18/33/40/50 h 
 vuosi ikä lähiopetus itsenäinen yhteensä  * TEEMAKURSSIT tunnit 

 
SYVENTÄVÄT 

 
osa tunneista voidaan 

suorittaa 
teemakursseina * 

15 18-19v 60 40 100  Arkkitehtuuri & Design 33-50 

14 17-18v 60 40 100  3d Tietokonemallinnus 33-50 

13 16-17v 60 40 100  Kaupunkisuunnittelu 33-50 

12 15-16v 60 40 100  Pienoismalli 33-50 

11 14-15v 60 40 100  Muotoilu 33-50 

 
PERUSOPINNOT 

10 13-14v 60 25 85  Fashion Design 33-50 

9 12-13v 60 25 85  Animaatio 33-50 

8 11-12v 60 25 85  Lumiarkkitehtuuri 33-50 

7 10-11v 60 25 85  Majanrakennus (jatko) 40-50 

6 9-10v 60 25 85  Majanrakennus (perus) 40-50 

5 8-9v 60 25 85  Majanrakennus (perhe) 18 

4 7-8v 60 25 85  Tuotesuunnittelu 33-50 

3 6-7v 60 25 85  Taide 33-50 

PO teemakurssit * 3-10 6-14v   120   Ympäristötaide 33-50 

VARHAISIÄN OPINNOT 
2 5-6v 48 12 60  Vaihtuvasisältöiset kurssit 33-50 

1 4-5v 48 12 60  yhteensä max. 718 

         
         

YHTEENSÄ laskennalliset tunnit       
Varhaisiän opinnot 120 Ei lasketa       

Perusopinnot 680 
800 

      

Perusopintojen 
teemakurssit 120       

Syventävät opinnot 500 500       
Laajan oppimäärän opinnot 

yhteensä 1300     Arkin 
kokonaisopetustarjonta 2018 

 

Taulukko: Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opintojen laajan oppimäärän sekä kokonaistarjonnan laskennallinen 
laajuus ja rakenne. Laajan oppimäärän opinnot voi suorittaa monin eri tavoin valitsemalla kursseja yksilöllisesti. 
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Arkin lukuvuosi koostuu kolmesta lukukaudesta: syys-, kevät- ja kesälukukaudesta, johon 
voidaan lukea kuuluvaksi myös muut koulujen loma-ajat. Syys- ja kevätlukukaudella 
järjestetään portaittain etenevän perusopetuksen viikiottaisia opetusryhmiä, kesäkaudella 
ja koulujen loma-aikoina intensiivisiä teemakursseja. 

Perusopetus  varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa 
toteutetaan pääosin viikoittaisissa opetusryhmissä, kerran viikossa kaksi opetustuntia 
kerrallaan. Teemakurssit järjestetään intensiivikursseina. Teemakurssit järjestetään niin, 
että ovat avoimia kaikille, mutta Arkin opintoja suorittavilla oppilailla on ensisijainen pääsy 
kursseille.  

Lähiopetuksen lisäksi viikoittaiseen opetukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä. 
Lähiopetuksen tueksi ja oppimisen syventämiseksi tarkoitettu itsenäinen työskentely on 
osa lukuvuosittaisia opetuslaajuuksia. Arkkitehtuurin varhaisiän opinnot Arkissa ovat 48 
tuntia lähiopetusta lukuvuodessa + 12 tuntia itsenäistä työskentelyä, perusopinnot ovat 60 
tuntia lähiopetusta + 25 tuntia itsenäistä työskentelyä lukuvuodessa ja syventävät opinnot 
60 lähiopetusta + 40 tuntia itsenäistä työskentelyä lukuvuodessa. 

Perusopintoihin ja syventäviin opintoihin kuuluu opintoretki lukukausittain. 
Lukuvuosittain, yleensä keväällä, järjestetään kaikille oppilaille vanhempineen yhteinen 
kauden päätösjuhla sekä näyttely vuoden aikana toteutetuista projekteista. Päätösjuhlassa 
järjestetään usein myös työpajatyöskentelyä. Sekä opintoretki että päätösjuhla lasketaan 
opintojen lähiopetuksen laajuuteen. Opintoretki lasketaan kahden opetuskerran 
laajuiseksi. 

Opetusryhmien koko sekä viikoittain tapahtuvassa lähiopetuksessa että 
intensiiviopetuksena järjestettävillä teemakursseilla on pääsääntöisesti 12 lasta.  
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4.3 Oppimäärän yksilöllistäminen 

Perusopintoihin sisältyy 120 tuntia teemakursseja valinnaisina opetuskokonaisuuksina. 
Myös syventäviä opintoja voidaan täydentää vapaavalintaisilla teemakursseilla. Lisäksi 
muualla kuin Arkissa suoritettuja vastaavia opintoja tai muutoin hankittu osaaminen 
voidaan hyväksilukea ja liittää osaksi Arkin opintoja. 

Arkki huomioi oppilaiden yksilölliset oppimistyylit ja kehitysvaiheet ja kehittää  
oppimistilanteita erilaisia oppijoita tukeviksi.  

Arkin opetusta voidaan yksilöllistää oppilaille, joilla on vaikeuksia seurata normaalia 
opetusta vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi. 
Tarvittaessa oppilaalle voidaan laatia oma henkilökohtainen opetussuunnitelma 
vastaamaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman 
mukaan oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin ja omassa 
aikataulussa. Tarvittaessa Arkin opetukseen voi oppilaan kanssa osallistua vanhempi tai 
muu apuhenkilö. Yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa määritellään opetuksen 
toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettelyt 
yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Opintojen tavoitteet mukautetaan 
arkkitehtuuriopetuksen tavoitteisiin. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen 
opetusta. Oppimäärää yksilöllistettäessä menettelyt dokumentoidaan tapauskohtaisesti. 

Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan tietoa huoltajille pyydettäessä.  

4.4 Oppilaaksi ottamisen periaatteet 

Arkin oppilaat ovat 4-19 -vuotiaita, taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille 
tarkoitettua. Arkin oppilaaksi pääsemiseksi ei ole erityisvaatimuksia. Oppilaat hyväksytään 
mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Arkissa luotetaan jokaisen lapsen kykypotentiaaliin 
ja kunnioitetaan jokaisen lapsen subjektiivista oikeutta valitsemaansa harrastukseen.  

Arkkitehtuurikoulu Arkissa opinnot voi aloittaa joko varhaisiän opinnoista tai 
perusopinnoista.  

Uudet ryhmät aloittavat toimintansa pääsääntöisesti syyslukukaudella. Peruutus- ja 
hajapaikoille voi tulla mukaan myös kevätlukukaudelle. Arkin oppilaspaikka jatkuu 
automaattisesti seuraavalle lukuvuodelle, ellei sitä peruuteta. 

Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea koulun hallinnolta. Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen 
vaikuttaa perheen varallisuus sekä oppilaan harrastuneisuus ja aktiivisuus 
arkkitehtuuriharrastuksen parissa. Arkki myöntää vapaaoppilaspaikkoja pääsääntöisesti 
yhdelle oppilaalle kerrallaan hakemuksesta. 

  



 Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry - Opetussuunnitelma - Arkkitehtuurin laaja oppimäärä - 28.3.2018  
                       32/ 50                                                  

5 Arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä Arkissa 

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan elinikäistä 
arkkitehtuurisuhdetta sekä luoda edellytykset omalle ilmaisulle ja tulkinnalle. Oppilaiden 
kokemuksista, oivalluksista, mielikuvituksesta ja tekemisen ilosta rakentuu perusta 
moniaistiselle sekä elämykselliselle oppimiselle. Arkkitehtuuria tarkastellaan 
kokemuksellisena tilan taiteena ja aina läsnä olevana rakennettuna ympäristönä, jonka 
mittakaava ulottuu yksittäisistä esineistä laajoihin kokonaisuuksiin. Opetuksessa 
tutustutaan arkkitehtuuriin alana, jossa yhdistyvät laaja-alaisesti taiteiden ja tieteiden 
näkökulmat. Arkkitehtuurin vaikutusta yhteiskuntaan, luontoon sekä kulttuuriin 
tarkastellaan esteettiseltä, ekologiselta ja eettiseltä kannalta. Opinnot tukevat oppilaan 
käsitystä itsestä osaavana ja luovana toimijana sekä aktiivisena kansalaisena. Oppilasta 
kannustetaan osallistumaan ympäristön suunnittelun prosesseihin sekä kulttuuriperinnön 
vaalimiseen ja uudistamiseen. Oppilasta ohjataan oman tekemisen ja osallisuuden 
kokemisen kautta tunnistamaan rakennetun ympäristön laadun merkitys hyvinvoinnille. 
Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden valmiuksia omaehtoiseen harrastamiseen, 
elinikäiseen oppimiseen ja opintojen jatkamiseen muissa koulutusmuodoissa. Opinnoilla 
tuetaan luovien alojen ammatillisten edellytysten kehittymistä 
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5.1 Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja 
sisällöt 

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen lähtökohtana on lapsen kokemukset omasta 
ympäristöstään. Iloinen, elämyksellinen ja oivaltava arkkitehtuurin tutkiminen luo pohjan, 
joka innostaa lasta omien havaintojen, näkemysten ja ideoiden ilmaisemiseen. 
Arkkitehtuurin ilmiöihin tutustutaan leikkien ja liikkuen, tutkien ja kokeillen sekä taiteen 
ilmaisukeinoja soveltaen. Toiminnassa painottuvat moniaistinen havainnointi, tutkiva 
työskentely, suunnittelun harjoittelu ja kolmiulotteinen rakentaminen. Varhaisiän 
arkkitehtuurikasvatus tukee ajattelun, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutustaitojen 
kehittymistä sekä itsetunnon ja myönteisen minäkuvan muodostumista. Toiminta 
kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä harjaannuttaa toimimaan ryhmässä 
muut huomioiden.  

Lapsi-vanhempi -työpariopetus Arkin varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksessa  

4-6 -vuotiaille suunnattuun varhaisiän arkkitehtuurikasvatukseen Arkki on kehittänyt oman 
toimintamallin, jossa arkkitehtuurikasvatus järjestetään lapsi-vanhempi -
työpariopetuksena.   Lapsi-vanhempi -työpariopetuksessa jokaisella lapsella on  kaikilla 
opetustunneilla mukana oma aikuinen. Vanhemman (tai muun aikuisen) läsnäolo tuo 
oppilaalle turvaa, rauhoittaa keskittymään ja mahdollistaa tehtävissä vaativampien 
tekniikoiden käytön vanhemman auttaessa oppilasta. Varhaisiän 
arkkitehtuurikasvatuksessa opettaja tarvittaessa myös tukee lapsen ja vanhemman välistä 
vuorovaikutusta ja yhteistyön onnistumista.  

5.1.1 Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteet 

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteena on innostava, elämyksellinen ja oivaltava 
arkkitehtuurin ilmiöihin tutustuminen sekä arkkitehtuurin perusopintoihin 
valmistautuminen. Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki on määritellyt seuraavat 
varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteet ja sisällöt sekä laskennalliset laajuudet. 

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen opetuksen tavoitteina on: 

YMPÄRISTÖSUHDE  

● tukea oppilaan omakohtaisen ja elämyksellisen arkkitehtuurisuhteen muodostumista  
● luoda pohjaa oppilaan moniaistisen havainnoinnin ja tilallisen hahmottamisen taitojen 

 kehittymiselle    
● kannustaa oppilasta tutkimaan ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön 

 vuorovaikutusta.     

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LUKUTAITO   

● Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kartuttamaan rakennetun ja muotoillun 
ympäristön ilmiöiden ymmärtämisessä tarvittavaa tietämystä    

● tarjota oppilaalle näkökulmia arkkitehtuurin historian, rakennusperinnön ja 
 nykyarkkitehtuurin tarkasteluun    

● tutustuttaa oppilasta  arkkitehtuuriin taiteiden ja tieteiden välisenä alana   
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● auttaa oppilasta hahmottamaan arkkitehtuurin suhdetta muihin taiteisiin ja visuaaliseen 
kulttuuriin.    

SUUNNITTELU JA ILMAISU   

● Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan ilmaisun ja luovan ongelmanratkaisukyvyn 
kehittymistä 

● tukea oppilaan arkkitehtonisen ajattelun kehittymistä ja keskeisten käsitteiden 
omaksumista 

● ohjata oppilasta harjoittelemaan suunnittelun periaatteita ja vaiheita sekä 
 toteuttamaan omiin ideoihin perustuvia suunnitelmia    

● tukea oppilasta työskentely- ja arviointitaitojen kehittämisessä.   

YHTEISKUNNALLISUUS JA OSALLISUUS  

● Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta tutustumaan rakennetun ympäristön 
kehittymiseen aika-, paikka- ja kulttuurisidonnaisena prosessina   

● ohjata  oppilasta arvioimaan ja arvottamaan rakennettua ympäristöä   
● vahvistaa oppilaan edellytyksiä osallistua ympäristön kehittämiseen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen.  
 

 

5.1.2 Arkkitehtuurin varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen keskeiset sisällöt 

Arkkitehtuurin varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksessa arkkitehtuuria  tarkastellaan 
rakennetun ympäristön pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä 
tulevaisuuteen ja lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan 
taiteena. Opetuksen sisällöt rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. 
Sisältöjen valinnassa huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä erilaiset 
ajankohtaiset ilmiöt. Lähtökohtana ovat oppilaan oma mielikuvitus, leikkisä kokeellisuus 
sekä oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä. 
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OMAT YMPÄRISTÖT  

Opetuksen sisällöt valitaan oppilaille merkityksellisistä rakennetuista ympäristöistä ja 
arkkitehtuurin ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään ihmisen, luonnon ja rakennetun 
ympäristön välistä vuorovaikutusta.  

AJANKOHTAISET ILMIÖT  

Opetuksen sisällöt valitaan ajankohtaisista suunnittelu- ja rakennushankkeista sekä 
näyttelyistä ja eri medioissa käytävästä keskustelusta. Opetuksessa käsitellään oman 
toiminnan ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin. 

ARKKITEHTUURIN MAAILMA 

Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureiden ja aikakausien rakennetuista ympäristöistä. 
Opetuksessa hyödynnetään myös oppilaiden mielikuvitusta. Opetuksessa tutustutaan 
arkkitehtuurin peruselementteihin sekä rakennetun ympäristön suunnittelun lähtökohtiin 
ja periaatteisiin. 
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5.2 Arkkitehtuurin perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja 
sisällöt  

5.2.1 Arkkitehtuurin perusopintojen opintokokonaisuudet ja niiden tavoitteet 

Arkkitehtuurin perusopintojen tavoitteena on mahdollistaa taiteenalan pitkäjänteinen 
opiskelu. Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki on määritellyt seuraavat 
perusopintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta. 

YMPÄRISTÖSUHDE  

● Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan omakohtaisen ja elämyksellisen 
arkkitehtuurisuhteen muodostumista,  

● luoda pohjaa oppilaan moniaistisen havainnoinnin ja tilallisen hahmottamisen taitojen 
kehittymiselle ja    

● kannustaa oppilasta tutkimaan ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön 
vuorovaikutusta.     

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LUKUTAITO   

● Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta kartuttamaan rakennetun ja muotoillun 
ympäristön ilmiöiden ymmärtämisessä tarvittavaa yleissivistystä,    

● tarjota  oppilaalle näkökulmia arkkitehtuurin historian, rakennusperinnön ja 
nykyarkkitehtuurin tarkasteluun,    

● ohjata oppilasta tarkastelemaan arkkitehtuuria taiteiden ja tieteiden välisenä alana ja  
● auttaa oppilasta hahmottamaan arkkitehtuurin suhdetta muihin taiteisiin ja visuaaliseen 

kulttuuriin.    

SUUNNITTELU JA ILMAISU   

● Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan ilmaisun ja luovan ongelmanratkaisukyvyn 
kehittymistä,   

● tukea oppilaan arkkitehtonisen ajattelun kehittymistä ja keskeisten käsitteiden 
omaksumista, 

● ohjata oppilasta harjoittelemaan suunnittelun periaatteita ja vaiheita sekä toteuttamaan 
omiin ideoihin perustuvia suunnitelmia ja    

● tukea oppilasta työskentely- ja arviointitaitojen kehittämisessä.    

YHTEISKUNNALLISUUS JA OSALLISUUS  

● Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta tutustumaan rakennetun ympäristön 
kehittymiseen aika-, paikka- ja kulttuurisidonnaisena prosessina,   

● innostaa oppilasta tutkimaan arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen 
vuorovaikutusta, 

● ohjata oppilasta arvioimaan ja arvottamaan rakennettua ympäristöä ja   
● vahvistaa oppilaan edellytyksiä osallistua ympäristön kehittämiseen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen. 
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5.2.2 Arkkitehtuurin perusopintojen keskeiset sisällöt 

Arkkitehtuurin perusopinnoissa taiteenalaa tarkastellaan rakennetun ympäristön pienistä 
yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä tulevaisuuteen ja lokaalista 
globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena. Opetuksen sisällöt 
rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. Sisältöjen valinnassa 
huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä erilaiset ajankohtaiset ilmiöt. 
Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä. 
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OMAT YMPÄRISTÖT  

Opetuksen sisällöt valitaan oppilaille merkityksellisistä rakennetuista ympäristöistä ja 
arkkitehtuurin ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään ihmisen, luonnon ja rakennetun 
ympäristön välistä vuorovaikutusta.  

AJANKOHTAISET ILMIÖT  

Opetuksen sisällöt valitaan ajankohtaisista suunnittelu- ja rakennushankkeista sekä 
näyttelyistä ja eri medioissa käytävästä keskustelusta. Opetuksessa käsitellään oman 
toiminnan ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin. 

ARKKITEHTUURIN MAAILMA 

Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureiden ja aikakausien rakennetuista ympäristöistä. 
Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruselementteihin, rakennetun ympäristön 
suunnittelun lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä arkkitehdin luovaan työskentelyprosessiin.  

 

5.3 Arkkitehtuurin syventävien opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet 
ja sisällöt 

5.3.1 Arkkitehtuurin syventävien opintojen opintokokonaisuudet ja niiden 
tavoitteet 

Arkkitehtuurin syventävien opintojen tavoitteena on, että oppilas syventää suhdettaan 
taiteenalaan omien tavoitteidensa suuntaisesti. Arkki on määritellyt seuraavat syventävien 
opintojen opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta. Syventäviin opintoihin voi sisältyä vaihtoehtoisia 
opintokokonaisuuksia.  

YMPÄRISTÖSUHDE 

● Opetuksen tavoitteena on syventää oppilaan omakohtaista ja elämyksellistä suhdetta 
rakennettuun ympäristöön, 

● kehittää oppilaan ympäristöhavaintojen ja tilallisten kokemusten tulkinnan taitoja ja  
● syventää oppilaan ymmärrystä ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LUKUTAITO  

● Opetuksen tavoitteena on syventää rakennetun ja muotoillun ympäristön ilmiöiden 
ymmärtämisessä tarvittavaa yleissivistystä oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden 
pohjalta, 

● kannustaa oppilasta arkkitehtuurin historian, rakennusperinnön ja nykyarkkitehtuurin laaja-
alaiseen tarkasteluun, 
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● kannustaa oppilasta hyödyntämään näkemyksiään arkkitehtuurista taiteiden ja tieteiden 
välisenä alana omassa työskentelyssään ja 

● auttaa oppilasta ymmärtämään arkkitehtuurin olemusta suhteessa muihin taiteisiin ja 
visuaaliseen kulttuuriin. 

SUUNNITTELU JA ILMAISU 

● Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan ilmaisun ja luovan ongelmanratkaisukyvyn 
kehittymistä,  

● syventää oppilaan kykyä tuottaa arkkitehtonisia ideoita ja ratkaisuja, 
● ohjata oppilasta soveltamaan suunnittelun keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja prosesseja 

omassa työskentelyssään, 
● kannustaa oppilasta asettamaan tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi ja 
● rohkaista oppilasta antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä kehittämään 

itsearviointitaitojaan.  

YHTEISKUNNALLISUUS JA OSALLISUUS 

● Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta syventämään näkemyksiään rakennetun 
ympäristön kehittymisestä aika-, paikka- ja kulttuurisidonnaisena prosessina,  

● innostaa oppilasta syventämään tietämystään arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen 
vuorovaikutuksesta, 

● vahvistaa oppilaan kykyä arvioida ja arvottaa rakennettua ympäristöä ja 
● kannustaa oppilasta osallistumaan ympäristön kehittämiseen ja vaikuttamaan kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen.  
 

5.3.2 Arkkitehtuurin syventävien opintojen keskeiset sisällöt 

Arkkitehtuurin syventävissä opinnoissa taiteenalaa tarkastellaan rakennetun ympäristön 
pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä tulevaisuuteen ja 
lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena. Opetuksen 
sisällöt rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. Sisältöjen valinnassa 
huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä erilaiset ajankohtaiset ilmiöt. 
Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä.  

OMAT YMPÄRISTÖT 

Opetuksen sisällöt valitaan oppilaille merkityksellisistä rakennetuista ympäristöistä ja 
arkkitehtuurin ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään ihmisen, luonnon ja rakennetun 
ympäristön välistä vuorovaikutusta.  

AJANKOHTAISET ILMIÖT  

Opetuksen sisällöt valitaan ajankohtaisista suunnittelu- ja rakennushankkeista sekä 
näyttelyistä ja eri medioissa käytävästä keskustelusta. Opetuksessa käsitellään oman 
toiminnan ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta sekä tutustutaan osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin. 
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ARKKITEHTUURIN MAAILMA  

Opetuksen sisällöt valitaan eri kulttuureiden ja aikakausien rakennetuista ympäristöistä. 
Opetuksessa tutustutaan arkkitehtuurin peruselementteihin, rakennetun ympäristön 
suunnittelun lähtökohtiin ja periaatteisiin sekä arkkitehdin luovaan työskentelyprosessiin. 

5.3.3 Syventävien opintojen lopputyö 

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy oppilaan itsenäisesti 
suunnittelema ja toteuttama lopputyö. Lopputyö muodostuu arkkitehtuurin alaan 
liittyvästä työstä, työskentelyprosessin kuvauksesta ja omaa oppimisprosessia pohtivasta 
sanallisesta osiosta.  

Oppilas valitsee itse lopputyönsä aiheen ja toteutustavan. Lopputyössä oppilas hyödyntää 
ja soveltaa aiemmin opittuja tietoja, taitoja ja vahvuuksia. Työssä oppilas ottaa vastuun 
laajasta työskentelykokonaisuudesta sekä  tutkimuksellisista, arkkitehtonisista, 
taiteellisista ja muista työhön liittyvistä ratkaisuista. Lopputyön ohjaa oppilaan oma 
opettaja. Ohjaajan rooli on tukea ja kannustaa oppilasta työprosessin aikana.  

Lopputyön tekemiseen liittyvistä käytännöistä on lisää tietoa liitteessä 3.  
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5.4 Aikuisten arkkitehtuurin opetus 

Aikuisten opetuksessa noudatetaan arkkitehtuurin laajan oppimäärän tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä. Aikuisten opetuksen tavoitteena on henkilökohtaisen 
arkkitehtuurisuhteen syventäminen oivaltamiseen ja luovuuteen innostavan työskentelyn 
kautta. Aikuisten opetuksessa huomioidaan oppijan aiemmat opinnot ja kokemukset sekä 
oppilaan omat oppimistavoitteet ja kiinnostuksen kohteet. Aikuista oppijaa ohjataan 
itsenäiseen työskentelyyn ja kannustetaan opitun hyödyntämiseen omassa elämässään.  

Arkin varhaisiän arkkitehtuurikasvatus toteutetaan lapsi-vanhempi -työpariopetuksena. 
Näissä ryhmissä myös aikuiset pääsevät seuraamaan Arkin opetusta koko lukuvuoden 
ajan.   

6 Oppimisen arviointi 

Oppimisen arvioinnin tehtävänä Arkkitehtuurikoulu Arkissa on tukea oppilaan 
arkkitehtuurin opintojen edistymistä ja kaikkia opinnoille asetettuja tavoitteita. 
Arvioinnissa  korostetaan oppimisprosessia. Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy 
erilaisia palautteen antamisen tapoja sekä ohjausta itse- ja vertaisarviointiin. Oppilasta 
rohkaistaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Kannustavalla, monipuolisella ja 
jatkuvalla palautteella oppilasta ohjataan omien oppimistavoitteiden asettamiseen sekä 
oman ja toisten oppilaiden osaamisen arvostamiseen. Arviointitaitoja harjoitellaan 
opintojen kuluessa. Oppilasta perehdytetään myös arkkitehtuurin arvioinnin periaatteisiin 
ja käytäntöihin.  

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän arvioinnin kohteet ovat Ympäristösuhde, Rakennetun 
ympäristön lukutaito, Suunnittelu ja ilmaisu sekä Yhteiskunnallisuus ja osallisuus. Perus- ja 
syventävissä opinnoissa oppilaalle annettavaan oppimisen arviointiin sisältyy palautetta 
kaikista opetukselle asetetuista tavoitteista.  

Perusopinnoissa arvioinnilla tuetaan arkkitehtuurin keskeisten taitojen harjoittelua, niiden 
kehittymistä ja yhdessä oppimista. Jatkuvassa arvioinnissa ja muussa palautteessa 
hyödynnetään monipuolisesti itse- ja vertaisarviointia.  

Syventävissä opinnoissa arvioinnilla tuetaan opintojen painottumista oppilaan yksilöllisten 
oppimistavoitteiden mukaisesti. Arvioinnilla ja muulla palautteella tuetaan 
oppimistavoitteiden asettamista sekä reflektoinnin, itseohjautuvuuden ja oppimaan 
oppimisen taitojen kehittymistä.  

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyvän lopputyön arvioinnissa 
otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventävien 
opintojensa suuntautuminen. 

Varhaisiän opinnoissa arvioinnilla korostetaan oppilaan työssä onnistumista. Oppilaita 
kannustetaan tutkimaan sekä omia että toisten oppilaiden töitä onnistumisen ja 
oppimiskokemuksen näkökulmista. Varhaisiän opinnoissa arviointi tapahtuu opetustuntien 
aikana keskustellen. 
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6.1 Arvioinnin tehtävä 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään opinnoissa 
ja kehittää hänen edellytyksiään itsearviointiin. Palautteella ohjataan oppilasta omien 
tavoitteiden suuntaiseen opiskeluun sekä oman oppimisprosessin ymmärtämiseen. 
Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arviointi on oppimiseen kannustavaa, 
oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. 

6.2 Arviointi opintojen aikana 

Oppilaan oppimista ohjataan ja arvioidaan monipuolisesti oppimisprosessin eri vaiheissa. 
Arviointi ja sen pohjalta annettava jatkuva palaute on vuorovaikutteista ja edistää 
oppilaiden 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 
tässä opetussuunnitelmassa kuvattuihin perusopintojen ja syventävien opintojen 
opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Kunkin tehtävän yhteydessä oppilaille kerrotaan 
tehtävään liittyvistä tavoitteista ja näitä tavoitteita peilataan myös valmiin työn 
arvioinnissa. 

Suullista palautetta oppilaan edistymisestä ja työssä onnistumisesta annetaan myös 
jatkuvasti opetustuntien aikana sekä henkilökohtaisesti ja että valmiista töistä ryhmässä 
keskustellen. Oppilaita ohjataan itse- ja vertaisarvioinnin antamiseen sekä erilaisten 
näkemysten, mielipiteiden ja oppimisprosessien ymmärtämiseen. 

Syventävissä opinnoissa suullisen palautteen lisäksi oppilaita kannustetaan myös kirjallisen 
palautteen antamiseen ja itsearviointiin sekä mm. tekemään oppimispäiväkirjaa oman 
oppimisen havainnoimiseksi. 

Opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon näissä opetussuunnitelman 
perusteissa kuvatut arkkitehtuurin laajan oppimäärän arvioinnin kohteet. Arviointi ei 
kohdistu oppilaiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  

 

Arvioinnin kriteerit 

Arkin perusopintojen ja syventävien opintojen eri opintokokonaisuuksien arviointikriteerit 
hyvälle opintomenestykselle ovat seuraavat: 

Perusopinnot: 

YMPÄRISTÖSUHDE  

● oppilaalle on syntynyt  omakohtainen ja elämyksellisen arkkitehtuurisuhde esim. oppilas 
osaa puhua arkkitehtuurista ja hän ymmärtää arkkitehtuurin peruskäsitteitä 

● oppilas osaa havainnoida rakennettua ja luonnonympäristöä moniaistisesti ja hän osaa 
hahmottaa erilaisia tiloja  
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● oppilas osaa tutkia ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutusta esim. 
tutkimalla erilaisten aluiden karttoja ja tekemällä niistä maasto - ja asemakaavamalleja.  
  

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LUKUTAITO   

● Oppilas ymmärtää rakennetun ja muotoillun ympäristön ilmiöitä ja osaa keskustella niistä ja 
käyttää kartuttumaansa tietoa erilaisissa suunnittelutehtävissä esim. erilaisissa 
osallisuusprojekteissa, joissa suunnitellaan todellisia kohteita    

● oppilas osaa tarkastella arkkitehtuuria historian, rakennusperinnön ja nykyarkkitehtuurin 
näkökulmista ja arvioida eri aikakausien arkkitehtuurin erityispiirteitä  

● oppilas osaa tarkastella arkkitehtuuria taiteiden ja tieteiden välisenä alana esim. oppilas 
ymmärtää kuinka tietyt arkkitehtonisten muotojen rakenteet lasketaan matemaattisesti   

● oppilas osaa hahmottaa arkkitehtuurin suhdetta muihin taiteisiin ja visuaaliseen kulttuuriin 
esim. oppilas ymmärtää eri aikakausien visuaalisten tyylisuuntien vaikutuksen 
arkkitehtuuriin   

SUUNNITTELU JA ILMAISU   

● Oppilas osaa ratkoa luovasti erilaisia haastavia suunnittelutehtäviä käyttämällä 
arkkitehtuurin- ja muotoilun suunnitteluprosessia ja ilmaista omaa näkemystä suullisesti, 
kirjallisesti, kuvallisesti ja erilaisten mallien kautta. 

● Oppilas osaa etsiä tietoa arkkitehtuurista eri medioiden kautta ja sitä kautta omaksua 
keskeisiä käsitteitä ja kehittää omaa näkemystään arkkitehtuurista  

● oppilas osaa keskeisiä suunnittelun periaatteita ja vaiheita ja osaa toteuttaa omiin ideoihin 
perustuvia suunnitelmia.    

● Oppilas osaa erilaisia työskentely- ja arviointitaitoja esim. oppilas osaa tehdä 
suunniteltavasta kohteesta kaksiulotteisia piirustuksia ja kolmiulotteisia malleja ja arvioida 
itse omaa työskentelyään ja siinä onnistumista monipuolisesti eri näkökulmista.  

YHTEISKUNNALLISUUS JA OSALLISUUS  

● Oppilas ymmärtää, että rakennettu ympäristö kehittyy aika-, paikka- ja 
kulttuurisidonnaisena prosessina esim. oppilas tietää eri kaupunkien asemakaavoituksen 
kehityksestä.  

● Oppilas osaa tutkia arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutusta esim 
oppilas osaa etsiä tietoa eri kaupunkien ajankohtaisista asemakaavoituksen tilanteista ja 
ottaa niihin kantaa. 

● Oppilas osaa arvioida ja arvottaa rakennettua ympäristöä esim. oppilas osaa tutkia erilaisten 
kaupunkitilojen käytettävyyttä eri-ikäisten käyttäjien näkökulmasta. 

● Oppilas osaa osallistua ympäristön kehittämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen 
esim. oppilas ymmärtää erilaisten rakentamistapojen vaikutuksen kierrätyksen 
näkökulmasta. 
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Syventävät opinnot: 

YMPÄRISTÖSUHDE 

● Oppilas osaa syventää omakohtaista ja elämyksellistä suhdetta rakennettuun ympäristöön 
esim. hankkimalla lisää tietoa kiinnostavista arkkitehtuurikohteista vierailemalla niissä itse. 

● Oppilas osaa kehittää ympäristöhavaintojen ja tilallisten kokemusten tulkinnan taitoja esim. 
vertailemalla eri lähteistä saatavaa tietoa keskenään ja vertailemalla muiden kokemuksia 
samasta tilasta. 

● Oppilas osaa syventää omaa ymmärrystään ihmisen, luonnon ja rakennetun ympäristön 
välisestä vuorovaikutuksesta esim. tutkimalla kestäviä rakennusmateriaaleja ja niiden 
käyttöä rakentamisessa. 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN LUKUTAITO  

● Oppilas osaa omien kiinnostuksen kohteiden pohjalta tutkia ja syventää näkemystä 
erilaisten rakennetun ja muotoillun ympäristön ilmiöistä ja keskustella niistä toisten kanssa. 

● Oppilas osaa tarkastella arkkitehtuuria historian, rakennusperinnön ja nykyarkkitehtuurin 
näkökulmista laaja-alaisesti. 

● Oppilas osaa hyödyntää näkemyksiään arkkitehtuurista taiteiden ja tieteiden välisenä alana 
omassa työskentelyssään esim. oppilas osaa yhdistellä matematiikan ja luonnontieteen 
osaamistaan arkkitehtuurin suunnitteluhaasteissa. 

● Oppilas ymmärtää arkkitehtuurin olemusta suhteessa muihin taiteisiin ja visuaaliseen 
kulttuuriin esim. oppilas tunnistaa erilaiset yhteydet arkkitehtuurin ja elokuvien välillä 

SUUNNITTELU JA ILMAISU 

● Oppilas osaa vahvistaa omaa ilmaisua ja kehittää luovaa ongelmanratkaisukykyään esim. 
ratkomalla hyvin erityylisiä ja mittakaavaisia suunnittelutehtäviä, aina pienten esineiden 
suunnittelusta kokonaisten kaupunkien suunnitteluun. 

● Oppilas osaa tuottaa arkkitehtonisia ideoita ja ratkaisuja esim. oppilas osaa suunnitella 
erilaisiin ilmastoihin sopivia rakennuksia. 

● Oppilas osaa soveltaa oppimiaan suunnittelun keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja prosesseja 
omassa työskentelyssään esim. oppilas osaa tuottaa luonnosehdotuksia eri välineillä (sketch 
up -mallintamalla, piirtämällä, muotoilemalla…) ja sanallistamaan suunnitelmaa 
arkkitehtuurin käsitteillä. 

● Oppilas osaa asettaa tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi esim. oppilas osaa arvioida 
kehittymistään teknisissä rakentelutaidoissa ja ymmärtää, miten tekniikkaa voi vielä 
kehittää.  

● Oppilas osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä kehittää itsearviointitaitojaan.  

YHTEISKUNNALLISUUS JA OSALLISUUS 

● Oppilas osaa syventää näkemyksiään rakennetun ympäristön kehittymisestä aika-, paikka- ja 
kulttuurisidonnaisena prosessina esim. oppilas on harjaantunut hankkimaan tietoa 
ajankohtaisista suunnitteluprojekteista. 

● Oppilas osaa syventää tietämystään arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisen kehityksen 
vuorovaikutuksesta esim. oppilas seuraa aktiivisesti ajankohtaisia ympäristöä koskevia 
rakennushankkeita. 

● Oppilas osaa arvioida ja arvottaa rakennettua ympäristöä. 
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● Oppilas osallistuu ympäristön kehittämiseen ja osaa vaikuttaa kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseen esim. oppilas ymmärtää rakentamisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. 

 

 

6.3 Arviointi opintojen päättyessä  

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

   6.3.1 Lopputyön arviointi 

Syventävien opintojen lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Lopputyön 
arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen 
syventävien opintojensa suuntautuminen. Arvioinnin kohteet ovat valmis työ, työprosessi 
ja lopputyöprosessia ja oppimista kuvaava portfolio. Lopputyö esitellään yleisölle 
avoimessa esittelytilaisuudessa. Oppilas saa lopputyöstä sanallisen arvioinnin. Lopputyön 
muodosta ja sen arvioinnista kerrotaan tarkemmin liitteessä 3. 

6.4 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksi lukeminen 

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

6.5 Todistukset  

Todistusten antamista varten Arkki  ylläpitää rekisteriä oppilaista ja heidän 
opintosuorituksistaan. Oppilaan suorittamat opinnot merkitään oppilasrekisteriin. Lisäksi 
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voidaan merkitä esimerkiksi erikoisprojektit, näyttelykäynnit, kulttuuritapahtumat sekä 
koulun kansainväliset projektit, joihin oppilas on osallistunut.  

6.5.1 Perusopintojen todistus 

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

Perusopintojen todistuksessa annetaan sanallinen arvio oppilaan edistymisestä ja 
osaamisen kehittymisestä perusopintojen aikana. Sanallisessa arvioinnissa painotetaan 
oppilaan oppimisen vahvuuksia suhteessa perusopinnoille asetettuihin tavoitteisiin.  

Todistuksen sisältö määritellään yksityiskohtaisesti liitteessä 2:  ‘Arkkitehtuurin taiteen 
perusopetuksen todistukset ja niihin merkittävät tiedot’.  

6.5.2 Päättötodistus  

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

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. 

Todistuksen sisältö määritellään yksityiskohtaisesti liitteessä 2:  ‘Arkkitehtuurin taiteen 
perusopetuksen todistukset ja niihin merkittävät tiedot’.  

6.5.3 Osallistumistodistus 

Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistumistodistus hänen suorittamistaan 
arkkitehtuurin perusopetuksen taiteen laajan oppimäärän opinnoista, jos opinnot 
keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Osallistumistodistus voi sisältää 
liitteitä. Arkissa osallistumistodistus on saatavissa jokaisen lukukauden tai -vuoden 
päätteeksi sitä pyydettäessä. Osallistumistodistuksesta käy ilmi siihen astisten opetusten 
määrä kyseisen oppilaan kohdalla. 
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7 Toiminnan jatkuva kehittäminen 

Toimintakulttuurin kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan 
osaamisen kehittämistä. Olennaista toimintakulttuurin kehittämisessä on oppilaitoksen 
johtaminen sekä opetuksen arkikäytäntöjen organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja 
arviointi. Avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta tarvitaan sekä oppilaitosyhteisön 
sisäisessä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Arkin toiminnan kehittäminen tarkoittaa jatkuvaa pedagogiikan ja taiteenalan osaamisen 
kehittämistä. Kehittämistyötä tehdään Arkissa monenlaisissa työryhmäkokoonpanoissa 
opettajien, hallinnon, sidosryhmien sekä kansainvälisten verrokkiryhmien kanssa. Lisäksi 
henkilökuntaa kannustetaan omaehtoiseen opetuskäytäntöjen kehittämiseen.  

7.1 Arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen 

Arkissa panostetaan voimakkaasti arkkitehtuurikasvatuksen kehittämiseen, myös koulun 
ulkopuolisten toimijoiden hyväksi. Arkki kehittää arkkitehtuurikasvatustyötään 
oppilaitoksen sisällä jatkuvasti muun muassa työstämällä uusia opetustunti-, työpaja- ja 
teemakurssikohtaisia suunnitelmia sekä perehtymällä alan ulkomaisten toimijoiden 
opetussuunnitelmiin.  Arkki osallistuu säännöllisesti sekä Suomessa että kansainvälisesti 
arkkitehtuurikasvatusta kehittäviin hankkeisiin, kehitysryhmiin, seminaareihin ja 
järjestötyöhön (esim. Playce, kansainvälinen arkkitehtuurikasvatusjärjestö). Yhteistyöstä 
saadaan välineitä oppilaitoksen oman arkkitehtuurikasvatustyön kehittämiseen. 

Arkki kehittää myös arkkitehtuurikasvatuksen opetusmateriaalia kaikkien käyttöön, kuten 
esim. Tilat, talot, kaupungit -opetusmateriaalikokonaisuuden peruskoulun 1-6. luokan 
opettajille (2013) ja  Arkkitehtuurin työkalupakin luokanopettajille (2009). 

http://www.arkki.net/tilat_talot_kaupungit/ 

https://www.playce.org/index.php?page=aistipakki-kouluille 

 

http://www.arkki.net/tilat_talot_kaupungit/
https://www.playce.org/index.php?page=aistipakki-kouluille
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      7.2 Oppilaitoksen itsearviointi 

Arkki itsearvioi toimintaansa kolmen vuoden välein. Itsearvioinnin tarkoituksena on saada 
tietoa oppilaitoksen kehittämisen tueksi. Itsearvioinnin tehtävänä on tuoda esiin 
kehittämiskohteita, mutta myös vahvuuksia esimerkiksi viestinnän tueksi. 

Itsearviointiin osallistetaan oppilaat ja heidän vanhempiensa sekä oppilaitoksen koko 
henkilökunta.   

Itsearviointi toteutetaan kyselyllä.  Kyselyt Arkin henkilökunnalle, oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen toteutetaan käyttämällä  Arkin kehittämää kyselymallia, joka laadittiin 
Arkissa vuonna 2014 perusopetusliiton Virvatuli -mallin pohjalta. 
(http://www.artsedu.fi/easydata/customers/tpo/files/virvatuli/virvatuli-opas_1-50.pdf)  
Kysely toteutetaan ZEF -ohjelmalla. Oppilaita osallistetaan arviointiin lisäksi 
opetustunneilla toteutettavilla kyselyillä. Myös itsearviointia kehitetään saatujen 
kokemusten perusteella. 

Arkki kehittää toimintaansa itsearvioinnin sekä annettujen palautteiden pohjalta. 
Käytännön opetustyötä kehitetään jatkuvasti. 

7.3 Henkilökunnan koulutus  

Arkin kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti. Vuosittain pyritään toteuttamaan 
henkilökunnan opintomatka ulkomaille oppimaan alan muilta osaajilta. Lisäksi hallinnon, 
opettajien ja muun henkilökunnan ammattitaitoa kehitetään muun muassa koulun omilla 
Pecha Kucha -illoilla, työryhmiin osallistumalla, kotimaisiin pedagogiseen ja arkkitehtuurin 
alan koulutuksiin osallistumalla sekä kansainvälisiin yhteistyömuotoihin, ajankohtaisiin 
seminaareihin ja hankkeisiin osallistumalla. Esimerkiksi vuonna 2016 Arkin henkilökuntaa 
osallistui yhteensä kolmeenkymmeneen koulutukseen liittyen pedagogiikkaan, toiminnan 
kehittämiseen tai opetuksen kehittämiseen.  

Opettajien koulutus ja yhteistyöhön osallistuminen monipuolistaa ja kehittää Arkin 
arkkitehtuurikasvatusta. Oppilaitoksen arkikäytännöt myös tukevat opettajien 
ammatillisen osaamisen syventämistä arkkitehtuurin osalta. Suurin osa opettajista 
työskentelee samanaikaisesti arkkitehtuurin suunnittelu- tai asiantuntijatehtävissä tuoden 
ajankohtaista tietoa ja osaamista myös Arkin opetustoimintaan.  

 

http://www.artsedu.fi/easydata/customers/tpo/files/virvatuli/virvatuli-opas_1-50.pdf
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     7.4 Vuorovaikutus toiminnan kehittämisessä  

Sekä oppilaitosyhteisön sisäisessä yhteistyössä että huoltajien ja muiden tahojen kanssa 
tehtävässä yhteistyössä käytävä vuorovaikutus on avointa ja rakentavaa. Opettajat 
keskustelevat oppilaiden ja vanhempien kanssa toiminnan kehittämisestä aina 
tarvittaessa. Myös Arkin hallinto ottaa palautetta ja kehitysideoita mielellään vastaan.  

Oppilaitosyhteisön sisäisesti toiminnan kehittämisestä käydään jatkuvaa rakentavaa 
vuorovaikutusta opettajakokouksissa, kahdenkeskisissä keskusteluissa sekä Arkin sisäisillä 
sosiaalisen median foorumeilla. Lisäksi henkilökunnan virkistykseen ja rentoon, 
keskustelua ruokkivaan yhdessäoloon panostetaan.  

Kaikesta Arkin käymästä  vuorovaikutuksesta niin oppilaitoksen sisällä kuin ulkopuolellakin 
- Suomessa ja kansainvälisesti - saadaan välineitä ja näkökulmia Arkin toiminnan 
kehittämiseksi.  

 

 

Liitteet 

Liite 1  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

Liite 2  Arkin todistukset ja niihin merkittävät tiedot 

Liite 3  Arkin lopputyöohjeet 
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1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on kartoi�aa Arkkitehtuurikoulu 
Arkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus�lanne�a, kirjata asian suhteen jo tehdyt toimenpiteet 
ja selvi�ää miten Arkki voi toimia lisätäkseen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuu�a 
toiminnassaan. Suunnitelma käydään läpi vuosi�ain ja siihen päivitetään �lanteeseen 
mahdollises� tulleet muutokset, koulutukset ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen lii�yvät 
tapahtumat, kartoitukset ja niiden tulokset sekä projek�t.  

 
Tämä suunnitelma on tehty o�aen huomioon sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon, sekä 
yhdenvertaisuuteen lii�yvät seikat. Tässä suunnitelmassa tasa-arvolla viitataan sukupuoleen 
ja seksuaalisuuteen lii�yvään tasaarvoisuuteen. Arkki on kaikille oppilaille ja ope�ajille 
yhdenvertainen paikka ja Arkissa pidetään tärkeänä ja arvokkaana sitä, e�ä jokainen koulun 
oppilas voi tuntea käyvänsä koulua turvallisessa ympäristössä ja tulee hyväksytyksi 
riippuma�a siitä, mitä sukupuolta edustaa tai mikä hänen seksuaalinen suuntautumiseensa 
on.  

 

1.1 Tarve yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmalle 

 
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman muutoksen (v. 2017) 
yhteydessä on tullut ajankohtaiseksi laa�a Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkille 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Opetushallituksen määräykset ja yhdenvertaisuus- 
ja tasa-arvolaki velvoi�avat opetusta antavan oppilaitoksen laa�maan kyseisen 
suunnitelman, jonka avulla pyritään edistämään ja en�sestään parantamaan oppilaitoksen 
toimintakul�uuria. 

 
Suunnitelman tavoi�een kannalta keskeisiä asioita ovat syrjinnän tunnistaminen ja siihen 
puu�uminen, toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaikutusten arvioin� ja 
toimenpiteiden toteu�aminen sekä osallisuuden lisääminen. 

 
Lain määräysten mukaan Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin suunnitelmiin on 
sisällyte�y laissa määrätyllä tarkkuudella selvitys oppilaitoksen nyky�lasta ja suunnitelma 
tehtävistä toimenpiteistä. Seuraaviin kolmen vuoden seurantajaksoihin sisällytetään lisäksi 
arvio aiempien suunnitelmien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja vaiku�avuudesta. 

 

2. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman lähtökohdat 

 

2.1 Laki 

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksissa tapahtuvan syrjinnän sukupuolen, 
sukupuoli-iden�tee�n ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Tämän lisäksi koulutuksen 
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järjestäjän on huolehdi�ava siitä, e�ä oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja 
suunnitelmallista työtä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Oppilaitosten tulee 
myös ennaltaehkäistä syrjintää sukupuoli-iden�tee�n ja sukupuolen ilmaisun perusteella. 
Tämän suunnitelman tarkoitus on taata lain vaa�man järjestelmällisen ja suunnitelmallisen 
työn toteutuminen Arkissa. Yhdenvertaisuudesta puhu�aessa tasa-arvon käsite laajenee. 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, e�ä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sukupuoli, ikä, 
alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, polii�nen tai 
amma�yhdistystoiminta, perhesuhteet, vamma, terveyden�la, seksuaalinen 
suuntautuminen tai muu henkilöön lii�yvä syy ei saa vaiku�aa ihmisten mahdollisuuksiin 
osallistua koulutukseen. Perusoikeudet kuuluvat ihan jokaiselle ihmiselle, eikä ketään saa 
ilman hyväksy�ävää peruste�a ase�aa eriarvoiseen asemaan. 
 
(yhdenvertaisuus.fi; yhdenvertaisuuslaki 6 §.) Yhdenvertaisuuslain (1 §) tarkoitus on edistää 
yhdenvertaisuu�a, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 
oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslaissa (6 §) todetaan, e�ä koulutuksen järjestäjän on 
arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdy�ävä toimenpiteisiin 
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi sekä huolehdi�ava siitä, e�ä oppilaitoksella 
on suunnitelma tarvi�avista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

 

2.2 Opetushallituksen ohjeistus 

 
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, e�ä vuosi�ain laaditaan oppilaitoskohtaises� 
tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä oppilaiden ja henkilöstön kanssa. Suunnitelma voidaan 
sisälly�ää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. 
Toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa tulee erityistä huomiota kiinni�ää oppilas- ja 
opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten 
arvioin�in sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen 
ja poistamiseen. Vuosi�aisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laa�a enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. (Määräys 63/0101/2015: Toiminnallisen 
tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite) 

 

3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo opetuksessa ja opiskelussa 

 

3.1 Opetuksen tasa-arvo 

 
Arkin opetus on sisällöltään sukupuolineutraalia ja tasa-arvoista ja kaikkia oppilaita 
kohdellaan yhdenvertaises�. 
Arkin opetuksen tavoi�eet ja sisällöt ovat samanlaiset kaikille oppilaille, ikään, 
sukupuoleen, etniseen taustaan jne katsoma�a. Oppilaan opintosuorituksia arvioidaan 
tasa-arvoises� ja yhdenvertaises� samoilla kriteereillä ja yhtenevin perustein. Kaikilla on 
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sama opetussuunnitelma, jollei se ole mukaute�u oppilaan itsensä toivomista 
lähtökohdista. 
 
Arkissa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, kiusaamista, nimi�elyä tai muuta epäsopivaa 
käytöstä toisia kohtaan, koskien niin oppilaita kuin ope�ajaakin. 
 
Tasa-arvo sisältyy monin tavoin myös Arkin opetuksen yleisiin tavoi�eisiin ja 
opetussuunnitelmien perusteisiin.  
 
Opetuksen yleisiin tavoi�eisiin kuuluvat esimerkiksi:  
 
● ihmisoikeuksien kunnioi�aminen ja edistäminen  
● demokra�an ja tasa-arvon edistäminen  
● omien valintojen suunni�elu ja tekeminen sekä vastuu valinnoista  
● valmiudet elinikäiseen oppimiseen  
● kasvaminen vastuuseen omasta ja muiden ihmisten hyvinvoinnista sekä 
kansalaisyhteiskunnan toimivuudesta  
● yhteistyön oppiminen  
● kansalaisen perusoikeuksien ja velvollisuuksien tuntemus  
● kannustavan vuorovaikutuksen osaaminen  
● julkilausu�ujen arvojen ja todellisuuden välisten ris�riitojen tunnistaminen  
● suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen epäkoh�en ja 
mahdollisuuksien krii�nen pohdinta  
● suvaitsevaisuuden ja kansainvälisen yhteistyön oppiminen 
● taito olla vastuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huoleh�va kansalainen sekä 
työyhteisön jäsen. 

 

3.2 Opiskelijavalinta 

 
Arkin oppilaat otetaan mukaan toimintaan ilmoi�autumisjärjestyksessä. Ilmoi�autuminen 
tapahtuu ne�ssä Eepos -järjestelmän kau�a. Järjestelmässä voi kuka tahansa taustaan tai 
sukupuoleen katsoma�a ilmoi�autua oppilaaksi. Ilmoi�autumiskaavake on olemassa 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Opetusministeriön antaman taiteen perusopetuksen järjestämisluvan mukaan Arkin 
opetuskieli on suomi. Tämän lisäksi Arkki tarjoaa taiteen perusopetusta ruotsiksi ja 
englanniksi. 

 

3.3 Esteettömyys 

 
Arkin �loihin on esteetön pääsy. Tarvi�aessa opetukseen voi osallistua avustajan kanssa. 
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3.4 Erityisjärjestelyt ja tukipalvelut 

 
Kaikilla Arkin oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä opinnoissaan.  

3.5 Yksilöllinen opetussuunnitelma 

Arkin opetusta voidaan yksilöllistää oppilaille, joilla on vaikeuksia seurata normaalia 
opetusta vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verra�avissa olevan syyn vuoksi. 
Tarvi�aessa oppilaalle voidaan laa�a oma henkilökohtainen opetussuunnitelma 
vastaamaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman 
mukaan oppilas voi kehi�ää taitojaan omista lähtökohdistaan käsin ja omassa aikataulussa. 
Tarvi�aessa Arkin opetukseen voi oppilaan kanssa osallistua vanhempi tai muu apuhenkilö.  

Yksilöllisessä opiskelusuunnitelmassa määritellään opetuksen toteu�amistapa, tarvi�avat 
tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arvioin�mene�elyt yhdessä oppilaan ja huoltajien 
kanssa. Opintojen tavoi�eet mukautetaan arkkitehtuuriopetuksen tavoi�eisiin. Oppilaalta 
edellytetään kykyä käy�ää hyväkseen opetusta. Oppimäärää yksilölliste�äessä mene�elyt 
dokumentoidaan. 

Mahdollisuudesta yksilöllistää oppimäärää annetaan �etoa huoltajille.  

 

4. Toimintakulttuuri  

 

4.1 Rekrytointi 

 
Toimiston henkilökunnassa ja ope�ajakunnassa on sekä miehiä e�ä naisia. Kaikilla 
ope�ajilla on samanlainen palkkaus riippuma�a sukupuolesta.  
 
Työhönoton peruste on työtehtävän laatu ja siinä vaadi�avat ominaisuudet. 
Opetushenkilöiden valinnassa noudatetaan lakia ja asetusta taiteen perusopetuksen 
ope�ajan kelpoisuudesta. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkauksessa noudatetaan 
lakia ja asetuksia, sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa määriteltyjä kriteerejä, 
sekä tehtävän vaa�mia kriteerejä. 
 
Ketään ei syrjitä Iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, polii�nen toiminnan, amma�yhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveyden�lan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön 
lii�yvän syyn takia. 
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4.2 Toiminta syrjintä- ja häirintätapauksissa  

4.2.1 Ehkäiseminen  

Arkissa panostetaan syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisemiseen. 
  
Koulussa käytetään seuraavia toimenpiteitä osana ennaltaehkäisevää toimintaa:  
 
• Oppilaiden kanssa määritellään yhdessä tärkeitä käsi�eitä ja keskustellaan niiden 
merkityksistä jatkuvas�, monipuolises� ja avoimes�.  
• Otetaan huomioon oppilaiden näkemykset, ajatukset ja ideat erilaisiin tapoihin ehkäistä 
syrjintää ja häirintää sekä edistää yhdenvertaisuu�a ja tasa-arvoa.  
• Järjestetään työpajoja, projekteja, juhlia ja tapahtumia, joiden sisältöjen käsi�elyssä 
toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  
• Koulutetaan henkilökuntaa ja tarjotaan erilaisia materiaaleja, ideoita sekä vinkkejä 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän 
ehkäisemiseksi. 

4.2.2 Puu�uminen 

Jos koulussa havaitaan syrjintää tai häirintää, puututaan siihen seuraavien toimenpiteiden 
kau�a:  
 
• Ensisijaisena vastuuhenkilönä on aina aikuinen, esimerkiksi ope�aja tai joku muu 
henkilökuntaan kuuluva.  
• Selvitetään, onko kyseessä yksi�äinen tapaus vai laajempi ilmiö. Jos kyseessä on 
yksi�äinen tapaus, noudatetaan alla olevia toimenpiteitä, jos taas kyseessä on laajempi 
ilmiö, sovitaan yhteises� siitä, miten toimitaan.  
• Tilanteesta keskustellaan asianosaisten kanssa ja selvitetään tapahtumien kulku. 
Keskustelussa huolehditaan siitä, e�ä jokainen tulee kuulluksi.  
• Keskustellaan ja sovitaan seuraamuksista sekä �lanteen seurannasta. Sovitaan yhteises� 
syrjinnän ja/tai häirinnän loppumisesta ja sovitaan, mitä tapahtuu, jos se sopimuksesta 
huolima�a jatkuu.  
• Keskustelusta ilmoitetaan aina huoltajalle sekä oppilashuoltohenkilöstölle. Tarvi�aessa 
järjestetään uusi keskustelu, jossa myös huoltaja(t) on mukana.  
• Suoritetaan sovitut seuraamuksiin lii�yvät toimenpiteet. 
• Seurataan �lanne�a ja jos �lanne toistuu, kutsutaan paikalle tekijän (ja teon kohteen) 
huoltajat ja pohditaan yhdessä ratkaisuja �lanteeseen. Vakavammissa �lanteissa 
selvitetään, onko tarve�a o�aa yhtey�ä lastensuojelun henkilöstöön ja/tai poliisiin.  
• Oppilashuolto huoleh�i siitä, e�ä niin tekijä kuin teon kohde saavat tarvi�avaa tukea. 
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5. Tiedottaminen, arviointi ja seuranta 

5.1 Tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen 

  

Suunnitelmasta �edotetaan oppilaitoksen opiskelijoille, henkilöstölle sekä alaikäisten 
opiskelijoiden huoltajille.  

5.2 Arviointi ja seuranta  

 

Tasa-arvosuunnitelma on osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa ja sitä arvioidaan samoin kuin 
muutakin toimintaa viimeistään lukuvuoden lopussa. Vuosi�aiseen lukuvuosisuunnitelmaan 
kirjataan ko. vuoden tavoite tasa-arvoon lii�yen. Toimintaa ja tuloksia arvioidaan 
lukuvuosisuunnitelmassa ja tuodaan esille toteutuiko suunnitelma ja miten koulu muu�ui 
sekä annetaan ohjeita tulevaan. Selvitys koulun tasa-arvo�lanteesta toteutetaan kolmen 
vuoden välein. Toimenpiteiden toteutumista seurataan kuitenkin vuosi�ain.  

5.3 Nykytilan kartoitukseen käytetyt menetelmät 

 

Oppilaille toteute�in kysely osana opetustunteja. Oppilailta kysy�in mm. mikä heidän 
mielestään on Arkissa mukavaa ja ei niin mukavaa. Millainen ilmapiiri Arkin tunneilla on, 
onko oppilasta kiusa�u Arkissa siksi, e�ä hän on ty�ö tai poika ja miten Arkissa voitaisiin 
kehi�ää tasa-arvoa. 
 
Ope�ajilta kysy�in sähköisen kyselyn kau�a, mitä mieltä he olivat oppilaitoksen toiminta- 
ja vuorovaikutuskul�uurista, olivatko he kokeneet sukupuolen perusteella tapahtuvaa 
häirintää, sekä millaisia toiveita ja kehi�ämisideoita heillä on tasa-arvon edistämiseksi 
Arkissa. 

 

6. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinta 

 
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
laadintaan ovat osallistuneet: 
 
● Opetushenkilökunta (kommentoinitmahdollisuus sähköises�) 
● Hallintohenkilöstö, esimiesasemassa olevat työntekijät ja Arkki ry:n hallitus 
(kommentoinitmahdollisuus sähköises�) 
● Oppilaat vanhempineen (kommentoinitmahdollisuus sähköises�) 
● Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin Opetussuunnitelma2018-työryhmä  
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6.1 Arkin  tasa-arvotyö 2018-2021  

 
Arkissa tasa-arvotyön ja -suunnitelman koordinoinnista vastaa työtä varten peruste�u 
tasa-arvoryhmä. Ryhmä �edo�aa henkilökuntaa ja käynnistää sovitut tasa-arvotyön vaiheet 
ja valvoo työtä, dokumentoi ja kokoaa arvioinnin. Tasa-arvokyselyjen toteu�aminen ja 
tarkasteleminen tavoi�eiden ase�amiseksi kuuluu myös ryhmän toimenkuvaan. 
 
Oppilaita osallistetaan osana opetusta. 
 
Tasa-arvo�lanteen selvi�ämiseksi Arkissa toteutetaan tasa-arvo�lanteen selvi�äminen 
kolmen vuoden välein. Koulun toimijat ovat valinneet lukuvuoden 2017-2018 �lanteen 
selvi�ämisen muodoksi opetus�lanteessa toteute�avan kirjallisen kyselyn.  

 

Lähteitä 

 
www.finlex.fi , yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) 
Saatavissa: h�p://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pika&searc
h%5Bpika%5D=609%2F1986 . Käyte�y: 13.2.2018. 
 
www.finlex.fi , laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1968) 
Saatavissa:  h�p://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329 . Käyte�y: 13.2.2018. 
 
www.finlex.fi , laki yhdenvertaisuu�a koskevan lain voimaanpanosta (30.12.2014/1347) 
Saatavissa:  h�p://finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141329  . Käyte�y: 13.2.2018. 
 
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuu�a 
h�ps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325#a1325-2014 
 
Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuu�a 
h�ps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325#a1325-2014 

www.oph.fi , Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 
2017 
Saatavissa: h�p://www.oph.fi/download/186920_Taiteen_perusopetuksen_laajan_oppima
aran_opetussuunnitelman_perusteet_2017.pdf . Käyte�y: 13.2.2018 
 

Sisäasiainministeriön työryhmä (SM003:00/2009), 2010.  Yhdenvertaisuussuunnittelun opas . 
Sisäasiainministeriön julkaisu 10/2010. ISSN 1236-2840. 21 s. Saatavissa: 
h�p://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/Yhdenvertaisuussuunni�elun+op
as+suomi/a74c17cd-2170-4e8b-8b2b-ff4c0407978c  ( www.yhdenvertaisuus.fi ). Käyte�y: 
1.3.2018. 
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Perusopintojen todistus 

Arkin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistukseen 
merkitään seuraavat Opetushallituksen ohjeistuksen mukaiset asiat: 

 

• todistuksen nimi  
• koulutuksen järjestäjän nimi 
• oppilaitoksen nimi  
• taiteenala  
• oppilaan nimi ja henkilötunnus  
• opiskeluaika vuosina  
• oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot − kunkin opintokokonaisuuden nimi 
ja laajuus  
• sanallinen arvio oppilaan suorittamista taiteenalan laajan oppimäärän perusopinnoista  
• rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima 
 • jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen 
ministeriön 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 perusopintojen todistus voi sisältää liitteitä.  
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Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus  
Oppilaalle annetaan taiteenalan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistus sen 
jälkeen, kun hän on suorittanut laajaan oppimäärään sisältyvät perusopinnot ja syventävät opinnot.  

 

Arkin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistukseen merkitään 
seuraavat Opetushallituksen ohjeistuksen mukaiset asiat:  
 
• todistuksen nimi  
• koulutuksen järjestäjän nimi  
• oppilaitoksen nimi 
 • taiteenala  
• oppilaan nimi ja henkilötunnus  
• opiskeluaika vuosina  
• oppilaan suorittamat laajan oppimäärän perusopinnot − 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 
• jos koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, merkitään todistukseen 
ministeriön 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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LOPPUTYÖPROSESSI ARKISSA: 

 

1. Lopputyöinfot: Lopputyöinfossa kerrotaan oppilaille lopputön tekemisestä. 

2. Lopputyösuunnitelma (oppilas laatii yhdessä ohjaajan kanssa).  

3. Itsenäistä työskentelyä suunnitelman mukaan ja ohjausta tarvittaessa koko prosessin ajan. 

Oppimispäiväkirjan työstö.  

Välipalaverit  ohjaajan kanssa ja mahdolliset tapaamiset muiden lopputyön tekijöiden 
kanssa. 

4. Portfolion kokoaminen. 

5. Lopputyöseminaari. 

6. Näyttely.  

7. Arviointi,  Ohjaaja ja ulkopuolinen arvioija. 

 

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän lopputyö 

“Arkkitehtuurin laajan oppimäärän syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka 
muodostuu arkkitehtuurin alaan liittyvästä työstä, työskentelyprosessin kuvauksesta ja 
omaa oppimisprosessia pohtivasta sanallisesta osiosta. Lopputyön arvioinnissa otetaan 
huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen syventävien 
opintojensa suuntautuminen.” (Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017) 

Lopputyön tekeminen on oppilaalle vapaaehtoista. Mikäli oppilas haluaa saada 
päättötodistuksen laajan oppimäärän suorittamisesta tulee hänen tehdä lopputyö. Mikäli 
oppilas ei suorita lopputyötä, hänelle annetaan pyydettäessä opintoihin osallistumisesta 
todistus ja opintokirjaote. 

Lopputyö on oppilaan itsenäisesti oman idean pohjalta suunnittelema ja toteuttama 
kokonaisuus, joka sisältää teoksen (esimerkiksi arkkitehtuurin alaan liittyvän suunnitelman 
tai tutkielman), työskentelyprosessin kuvauksen (oppimispäiväkirjan ja portfolion) ja 
itsearvioinnin. Lopputyö ilmentää tekijänsä osaamista sekä osoittaa omatoimisen 
työskentelyn valmiuksia.  

Lopputyössä oppilas hyödyntää ja soveltaa aiemmin opittuja tietoja, taitoja ja 
vahvuuksiaan. Hän keskittyy omaan ilmaisuun ja ottaa vastuun laajasta 
työskentelykokonaisuudesta sekä arkkitehtonisista, taiteellisista ja muista työhön 
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liittyvistä ratkaisuista.  

Lähtökohta on, että oppilas tekee lopputyön sellaisella arkkitehtuurin/taiteenalalla, josta 
hänellä on jo perustiedot ja -taidot.  

Lopputyö tehdään syventävien opintojen loppuvaiheessa. Lopputyö tehdään 
pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana, syventävien ryhmän kokoontumisaikoina. 
Rehtori voi myöntää lopputyön suorittamiseen lisäaikaa erityisistä syistä.  

Lopputyö tehdään sellaisella tekniikalla ja menetelmillä, jonka oppilas jo hallitsee. 
Lopputyön aiheen ja tekniikan päättää opiskelija itse. Lopputyön tekeminen edellyttää 
hyväksyttävän lopputyösuunnitelman laatimista. Suunnitelman hyväksyy lopputyötä 
ohjaava opettaja.  

Lopputyötä tehdessään oppilas opiskelee Arkissa ja saa tukea ja ohjausta lopputyöhönsä 
työn ohjaajalta. Lopputyön ohjaa oppilaan oma opettaja. Ohjaajan lisäksi voidaan käyttää 
ulkopuolista asiantuntijaa ohjaajana, mikäli koulun talous sen sallii. Lisäohjaus sovitaan 
etukäteen rehtorin kanssa.  

Lopputyön tekijä saa työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun tekemistään taiteellisista 
ja muista ratkaisuista. Ohjaaja huolehtii kuitenkin siitä, ettei lopputyön tekijä koe jäävänsä 
yksin työnsä kanssa.  

Lopputyö tehdään yhden lukuvuoden aikana niin, että sen suorittamisesta kerrotaan Arkin 
syyslukukauden alkaessa ja valmiit lopputyöt esitellään kevätlukukauden päättyessä. 

 

Lopputyön suorittamisen edellytykset  

Lopputyön voi tehdä oppilas, joka on suorittanut opintoja yhteensä 1200 tuntia. Mukaan 
voidaan lukea opinnot toisessa oppilaitoksessa mikäli ne on hyväksytetty Arkissa. 

 

Lopputyön laajuus  

Lopputyön laskennallinen, opetussuunnitelmassa mainittu ja todistukseen merkittävä 
laajuus on 100 tuntia (1 h = 45 min), joka sisältää sekä oppilaan itsenäistä ja oman 
opettajan ohjauksessa ja valvonnassa tehtyä työskentelyä yhteensä 100 tuntia/yhden 
lukuvuoden ajan.  

Lopputyön laskennalliseen laajuuteen  (100 tuntia) sisältyy:  

● Osallistuminen lopputyön ohjaukseen ja järjestettyihin tilaisuuksiin. 

● Työskentelyä Arkin tiloissa viikoittain oppilaan syventävien ryhmän kokoontumisaikoina.  

● Itsenäinen työskentely: lopputyösuunnitelman teko, lopputyön eri vaiheiden tekeminen, 

oppimispäiväkirjan pitäminen ja portfolion tekeminen sovitusti Arkin tiloissa ja/tai kotona.  
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● Näyttelyn rakentaminen/lopputyön esillepano, lopputyöseminaari  

 

 

Lopputyöhön liittyvät henkilöt  

Lopputyökoordinaattori (ellei lopputyötä koordinoi ohjaava opettaja): 

Lopputyökoordinaattori organisoi ja aikatauluttaa kaikille lopputyötä suorittaville 

järjestettävät tapaamiset, kuten infotilaisuudet, työn aikaiset tapaamiset, lopputöiden 

esittely- ja arviointitilaisuudet sekä yhteisen lopputyönäyttelyn ja pitää lopputyön tekijöitä 

ajan tasalla tapahtumista. Lopputyökoordinaattori pitää yhteyttä lopputyötä ohjaaviin 

opettajiin ja  informoi opettajakuntaa, oppilaita ja tarvittaessa muita tahoja lopputyöstä ja 

sen suorittamisesta, sekä laatii tarvittavat tiedotteet. Lopputyökoordinaattori järjestää 

myös lopputyön suorittajien mahdolliset yhteiset näyttelykäynnit ja ekskursiot. 

Lopputyöohjaaja: Oppilaan oman ryhmän opettaja on oppilaan ensisijainen ohjaaja. 

Ohjaajan rooli on tukea ja kannustaa oppilasta työprosessin aikana ja auttaa käytännön 

järjestelyissä.  

Lopputyöryhmä: Lopputyöryhmä koostuu kaikista samaan aikaan lopputöitään Arkissa 

tekevistä oppilaista.  Lopputyöryhmä tarjoaa lopputyön tekijälle arvokasta vertaistukea ja 

kaverioppimista. 

Lopputyön arvioijat: Lopputyötä arvioi kaksi henkilöä, joista toinen on koulun sisältä ja 

toinen koulun ulkopuolinen arvioitsija. 

Tapaamiset työn aikana 

Lopputyöinfo: Oppilaille, jotka ovat päättäneet aloittaa lopputyön tekemisen, 
järjestetetään lopputyöinfo, joissa kerrotaan lopputyön tekemisen käytännöistä. 

Välipalaveri:  Välipalavereissa lopputyön tekijä pohtii yhdessä ohjaajan kanssa lopputyön 
tekemisessä ilmenneitä kysymyksiä. Lopputyön tekijän edellytetään osallistuvan vähintään 
kahteen välipalaveriin.  

Lopputyötä tekevien oppilaiden tapaamiset: tapaamisissa käsitellään lopputyön 
tekemiseen liittyviä asioita kuten työn kokonaisuutta, aikataulutusta, oppimispäiväkirjan 
pitämistä, portfolion tekemistä, näyttelyn rakentamista ja työn esittelyä. Tapaamiset 
järjestää ohjaaja.  

Lisäksi lopputyön tekijöille voidaan järjestää esimerkiksi yhteisiä näyttelykäyntejä, 
ekskursiota ja vapaamuotoisia tapaamisia.  
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Lopputyön tekeminen 

Lopputyösuunnitelma  

Oppilas laatii lopputyöstään lopputyösuunnitelman ja toteuttamisaikataulun ennen työn 
aloittamista. Lopputyösuunnitelma tukee lopputyöprosessin toteutumista. 
Lopputyösuunnitelman pituus on noin 1- 2 A4-sivua ja se sisältää seuraavat asiat:  

Oppilaan nimi, ikä ja yhteystiedot, opetuspiste, ohjaajan nimi, suoritetut perusopinnot ja 
teemakurssit, lopputyön aihe, perusteet aihevalinnalle sekä lopputyön tavoitteet. 

Tavoitteet jaetaan seuraaviin osiin:  

a)  Henkilökohtaiset tavoitteet 
b)  Työn yleiset tavoitteet 
c)  Työn toteutuskeinojen tavoitteet.  
 

Lisäksi suunnitelmassa esitetään työskentelyaikataulu ja muut mahdolliset työssä 
huomioitavat seikat.  
 
Oppilas saa suunnitelmaan lisäohjeita lopputyöinfoissa  Oppilas saa tukea 
lopputyösuunnitelman tekoon ohjaavalta opettajalta. 

 

Työn itsenäinen tekeminen 

Lopputyö tehdään itsenäisesti, ohjaajan tukemana.  Oppilas työskentelee koulun tiloissa 
viikoittain oppilaan syventävien ryhmän kokoontumisaikoina. Oppilas on siis mukana 
ryhmänsä opetuskerroilla, joilla hän saa myös työlleen ohjausta.  Sopimuksen mukaan 
työtä voi tehdä myös muina aikoina koulun tiloissa tai kotona. Periaatteessa työ aloitetaan 
syyslukukauden alussa ja työskentelyä jatketaan koko vuoden ajan kevätlukukauden 
loppuun asti. 

Itsenäinen työskentely pitää itse työn lisäksi sisällään lopputyösuunnitelman tekoa, 
oppimispäiväkirjan pitämistä, portfolion tekemistä sekä työn esittelyyn ja 
lopputyönäyttelyyn valmistautumista. 

 

Oppimispäiväkirja 

Oppimispäiväkirja  sisältää työsuunnitelman ja siihen liittyvän työskentelyaikataulun, 
kuva-, luonnos- ja havaintomateriaalia, otteita työprosessin aikana syntyneistä 
muistiinpanoista, prosessikuvauksen teoksen valmistumisesta sekä työn toteuttamiseen 
liittyvää pohdintaa ja arviointia. Oppimispäiväkirjassa oppilas  arvioi työskentely- ja 
oppimisprosessiaan ja valmista teostaan ja pyrkii käsittelemään mm. seuraavia 
kysymyksiä:  

1. Mitkä olivat työn lähtökohdat?  

2. Miksi tein juuri tämän teoksen?  

2018 Arkki Opetussuunnitelma  - Liite 3 - lopputyöohjeet 6  



 

3. Mitä haluan työlläni kertoa tai viestiä katsojalle?  

4. Mikä on lopputyöni kantava ajatus?  

5. Mitä materiaalia käytin työni lähtökohtana (kirjallisuutta, kuvallista materiaalia jne.)?  

6. Miksi valitsin juuri tämän toteuttamistavan?  

7. Mitä tein toisin kuin suunnittelin ja miksi?  

8. Millaiseksi koin työskentelyprosessin? Miksi?  

9. Tuliko työn aikana vastaan ongelmia? Liittyivätkö ne työn sisältöön vai tekniikkaan, ajan 

käyttöön vai...? Miten ratkaisin ne?  

 10. Mikä työskentelyssä oli helpointa ja mistä nautin eniten? Miksi?  

 11. Mikä oli parasta koko prosessissa?  

 12. Miltä lopputyön tekeminen tuntui?  

 13. Tekisinkö jotain toisin, jos aloittaisin uuden lopputyön?  

 14. Miten valmis teos mielestäni vastaa sille asettamiani tavoitteita?  

 15. Mitä olen työskentelyn aikana oppinut 

valitsemastani lopputyön aiheesta / itsestäni tai ympäristöstäni / lopputyöstä?  

16) Mitä muuta haluaisin kertoa lopputyöstäni tai sen tekemisestä?  

Oppimispäiväkirja ja muistiinpanot toimivat portfolion ja itsearvioinnin pohjana. 

Oppimispäiväkirja voi olla julkinen tai ei-julkinen oppilaan valinnan mukaan. 

 

Lopputyöportfolio 

Portfolio on lopputyön yhtenä osana esiteltävä kirjallinen ja kuvallinen dokumentti, jossa 
kootusti esitellään lopputyön suunnitteluprosessi ja valmis työ. Portfolion pohjana on 
oppimispäiväkirja. Portfolio on julkinen.  

Portfolioon  liitetään lähdeluettelo, käytettäviin valokuviin kuvaajan nimi ja sivut 
numeroidaan. Kannesta käyvät ilmi koulun nimi ja logo, se että kyseessä on arkkitehtuurin 
taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lopputyö, suoritusvuosi, lopputyön nimi, 
tekijän nimi, opetuspiste ja -ryhmä sekä ohjaavan opettajan nimi.  

 

Lopputyöseminaari: työn esittely 

Lopputyö esitellään yleisölle avoimessa lopputyöseminaarissa. Seminaariin osallistuu 
lopputyön tekijän tai tekijöiden lisäksi vähintään ohjaaja(t) sekä kaksi arvioitsijaa, joista 
toinen koulun ulkopuolelta.  

Lopputöiden esittelytilaisuudessa oppilas esittelee työnsä lyhyellä puheenvuorolla (n. 10 
min.).  Oppilas voi halutessaan hyödyntää esittelyssä av-välineitä.  

Arvioijat esittävät tilaisuussa oppilaalle työhön ja työprosessiin liittyviä kysymyksiä. 
Olennainen osa arviointia on palautekeskustelu (n. 10 min.), jossa arvioijat keskustelevat 
oppilaan kanssa lopputyöhön ja sen arviointiin vaikuttavista seikoista. Arvioinnista 
kerrotaan lähemmin luvussa Lopputyön arviointi.  

Lopputyönäyttely 

Kaikki valmiit lopputyöt esitellään lopputyönäyttelyssä. Lopputyönäyttelyn suunnittelee ja 
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organisoi lopputyökoordinaattori ja/tai ohjaava(t) opettaja(t) yhdessä oppilaiden kanssa. 

 

Lopputyö on suoritettu, kun:  

● pyydetyt lopputyösuunnitelmat on tehty  

● oppilas on osallistunut lopputyöinfoihin  

● Itsenäisesti tehtävä osuus on valmis  

● oppilas on käynyt sovituissa välipalavereissa (min. 2 kpl)  

● prosessista on pidetty oppimispäiväkirjaa  

● portfolio on valmis 

● oppilas on esitellyt lopputyönsä lopputyöseminaarissa  

● oppilas osallistuu lopputyönäyttelyyn  

 

 

 

Lopputyön ohjaus 

Ryhmän oma opettaja on oppilaan ensisijainen ohjaaja. Jos oppilaan ryhmän opettajan 
asiantuntemus ei riitä oppilaan lopputyön aiheeseen tai aiheen käsittelytapaan, voidaan 
joissain tapauksissa käyttää ohjaukseen oman ohjaajan lisäksi ulkopuolista asiantuntijaa. 
Asiantuntijaohjaus sovitaan rehtorin/johtavan opettajan kanssa ennen ohjaustyön 
aloittamista. 

  

Asiantuntijaohjaus 

● Kun asiantuntijaohjauksesta on sovittu rehtorin kanssa, ryhmän opettaja toimittaa 
asiantuntijaohjaajalle nämä ohjeet. Ohjeet tulee toimittaa ennen ohjauksen aloittamista. 
Asiantuntijaohjaajalla on oikeus olla etukäteen selvillä ohjaustyön periaatteista ja 
korvausperusteista (toimistosta).  

● Lopputyötä tekevä oppilas voi saada asiantuntijaohjausta yhteensä 1-2 tuntia / oppilas. 
Ryhmän oman opettajan tulee miettiä tarkoin, missä vaiheessa ja ketkä oppilaista 
lisäohjausta tarvitsevat.  

● Asiantuntijaohjaajan kertaohjauksen kesto on 15 min - 1 tuntia.  

● Asiantuntijaohjaaja ohjaa oppilasta oppituntien ulkopuolella. Näin myös silloin, kun hän on 
koulun oma opettaja.  

● Jos asiantuntijaohjaaja on Arkin opettaja, voi hän ottaa ohjattavan tunneillensa 
työskentelemään, mutta tästä ei makseta hänelle erillistä korvausta.  
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Ohjeita ohjaajalle 

● Ohjaa oppilasta valitsemaan ja rajaamaan aihe realistisesti. Tavoitteena on, että lopputyö 

valmistuu yhden lukuvuoden aikana.  

● Muista, että kyseessä on oppilaan itsenäisesti suorittama työ. Vaikka oppilas on mukana 

ryhmän oppitunnilla, hänen tulee työskennellä ja häntä tulee kannustaa työskentelemään 
mahdollisimman itsenäisesti.  

● Älä unohda oppilasta, vaan tapaa oppilas säännöllisesti itsenäistenkin työvaiheiden aikana.  

● Merkitsee  oppilasrekisteriin oppilaan osallistumiset yhteisiin lopputyötapaamisiin.  

● Pidä oppilas ajan tasalla loppuyön tekemiseen liittyvien tapahtumien aikatauluista.  

● Kannusta oppilasta työskentelyssä, sillä on tärkeää, että työ tulee valmiiksi.  

● Sovi rehtorin kanssa erikseen tapauskohtaisesti, jos oppilas jostain syystä haluaa jatkaa 

lopputyön tekemistä seuraavana syksynä 

 

Lopputyön arviointi  

Syventävien opintojen lopputyö arvioidaan osana syventäviä opintoja. Lopputyön 
arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan omalle työlleen asettamat tavoitteet ja hänen 
syventävien opintojensa suuntautuminen. Arvioinnin kohteet ovat valmis työ,  työprosessi 
ja siitä tehty portfolio sekä oppilaan kyky arvioida itse lopputyötään. Oppilas saa 
lopputyöstä sanallisen arvioinnin. 

Lopputyön arvioi vähintään kaksi arvioitsijaa, joista toinen on koulun opettaja, toinen 
ulkopuolinen asiantuntija. Arvioijat tutustuvat lopputyöhön ja portfolioon, ovat aktiivisesti 
läsnä arviointitapaamisessa/töiden esittelytilaisuudessa ja laativat tältä pohjalta arvionsa. 
Myös lopputyön ohjaajat osallistuvat arviointitilaisuuteen.  

Arvioinnin tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan 

arkkitehtuuriharrastustaan ja kehittymään siinä.  

Arvioinnissa huomioidaan työn laajuus suhteutettuna käytettyyn aikaan.  

Arvioinnit tulevat oppilaan päättötodistuksen liitteiksi. 

Arvioinnin kohteet  

Lopputyössä arvioinnin kohteena on lopputyösprosessi kokonaisuudessaan. 
Kokonaisuuteen kuuluvat:  
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1) valmis työ 
2) työprosessi 
3) oppilaan kyky itse arvioida ja esitellä työprosessia ja lopputyötä portfoliossa 
 

Tämän lisäksi huomioidaan lopputyönäyttelyn suunnitteluun ja toteutukseen sekä 
lopputyön tekemisen aikana järjestettyihin tilaisuuksiin osallistuminen.  

Ohjaava opettaja kertoo oppilaalle arvioinnin kohteen ennen työn aloitusta.  

Oppilaan itsearviointi 

Olennainen osa lopputyön suorittamista on oman työskentelyn arvioiminen kirjallisesti. 
Itsearvioinnin pohjana oppilas käyttää tekemäänsä oppimispäiväkirjaa. Oppilas kirjoittaa 
itsearvioinnin lopputyöportfolioonsa. 

Työn arvioijien tehtävät 

Arvioijille toimitetaan omat kopiot arvioitavien töiden teksteistä etukäteen tutustuttaviksi. 

Arvioijat tutustuvat myös lopputyönäyttelyn teoksiin ja oppimispäiväkirjoihin  ennen 

arviointitilaisuuden alkua. Arvioijat esittävät tilaisuussa oppilaalle työhön ja työprosessiin 

liittyviä kysymyksiä. Olennainen osa arviointia on palautekeskustelu, jossa arvioijat 

keskustelevat oppilaan kanssa lopputyöhön ja sen arviointiin vaikuttavista seikoista. 

Arviointikeskustelun tavoitteena on kannustaa ja auttaa oppilasta jatkamaan 

harrastustaan ja kehittymään siinä.  

Arvioijat tekevät muistiinpanoja oppilaan esityksen aikana. Niiden avulla käydään yhteinen 

keskustelu lopullisesta arvosanasta esittelytilaisuuden päätyttyä.  

 Muistiinpanojensa pohjalta molemmat laativat oman, sanallisen arvionsa lopputyöstä 

(max A4). On erittäin tärkeää, että sekä sanallinen arviointi (=kirjoitettu) että 

arviointitilaisuuden palautekeskustelu ovat yhdenmukaisia eivätkä ole ristiriidassa 

keskenään. Allekirjoitetut arviot toimitetaan rehtorille arviointitilaisuuden jälkeen. Ne 

tulevat liitteiksi oppilaan päättötodistukseen.  

Arviointi ilmoitetaan oppilaalle kahden viikon sisällä lopputyön esittelystä. Loppusuoritus 

merkitään oppilaan päättötodistukseen.  

 

Arvioinnin perusteet ja arvosana-asteikko  

Lopputyöstä annetaan sanallinen arviointi. Arviointi perustuu jaottelulle erinomainen - 
kiitettävä - hyvä - tyydyttävä - hyväksytty seuraavasti: 

Erinomainen  
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Teos on vaikuttava ja kiinnostava kokonaisuus. Tekijän tavoitteet välittyvät 
erinomaisesti. Teoksesta välittyy luova ja itsenäinen ajattelu.  Tekijä hallitsee 
käyttämänsä työtavat, materiaalit ja tekniikat erinomaisesti. Lopputyöprosessi on 
ollut hallittu.  

Portfolio: Oppilas kertoo tavoitteistaan ja näkökulmistaan selkeästi ja 
informatiivisesti. Oppilas kuvailee ja jäsentää työskentelyprosessiaan erinomaisesti. 
Oppilas hyödyntää oppimispäiväkirjaa tarkoituksenmukaisesti. Oppilas perustelee 
ratkaisunsa erinomaisesti. Hän käyttää arkkitehtuurin käsitteitä ja liittää teoksensa 
arkkitehtuurin kenttään.  Portfolion visuaalinen asu on harkittu.  

Itsearviointi: Oppilas arvioi lopputyönsä kokonaisuutta kattavasti ja realistisesti. 
Oppilas arvioi lopputyöprosessia ja oppimistaan monipuolisesti. 
Oppilas hyödyntää ohjauksessa annettua tukea ja palautetta erinomaisesti.  

Hyvä 

Teos on kiinnostava kokonaisuus. Tekijän tavoitteet välittyvät hyvin. Teoksesta 
välittyy hyvä ajattelu ja ilmaisu. Tekijä hallitsee käyttämänsä työtavat, materiaalit ja 
tekniikat sujuvasti.  

Portfolio: Oppilas kuvailee työskentelyprosessiaan hyvin. Oppilas hyödyntää 
oppimispäiväkirjaansa. Oppilas kertoo tekemistään valinnoista. Oppilas kertoo 
työhönsä saamistaan vaikutteista.  

Itsearviointi: Oppilas arvioi lopputyön kokonaisuutta melko realistisesti. Oppilas 
arvioi omaa oppimistaan jonkin verran. Oppilas hyödyntää ohjauksessa annettua 
tukea ja palautetta.  

Hyväksytty 

Työ on suppea kokonaisuus. Tekijän tavoitteet eivät välity ja ilmaisussa on puutteita. 
Tekijä ei hallitse käyttämiään työtapoja, materiaaleja ja tekniikoita riittävästi. 
Lopputyöprosessi ei ole ollut hallittu.  

Portfolio: Oppilas kertoo tavoitteistaan, työn suunnittelusta ja toteutuksesta 
niukasti. Oppilas ei hyödynnä ohjauksessa annettua tukea ja palautetta.  

Itsearviointi: Oppilas arvioi lopputyötään ja oppimistaan niukasti. Oppilas ei 
hyödynnä ohjauksessa annettua tukea ja palautetta.  

  Arvionnit kiitettävä ja tyydyttävä asettuvat näiden väliin. 

 

Arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaiseminen  

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin 

suorittanutta opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin. Jos oppilas on tyytymätön 
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uuteen arviointiin tai ratkaisuun, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua rehtorilta. (Asetus 

taiteen perusopetuksesta 1998, 3§)  

 

Todistus lopputyöstä 

Syventävien opintojen päättötodistukseen tulee liitteeksi lopputyön kirjallinen arviointi.  

 

 

Lopputyöhön liittyviä käytäntöjä  

Maksut 

Lopputyömateriaalit sisältyvät oppilaan maksamaan lukukausimaksuun, mutta jos teos 
edellyttää kalliiden erityismateriaalien hankintaa, voi osa hankinnoista jäädä oppilaan 
kustannettavaksi. Erityismateriaalien käytöstä ja hankinnasta on sovittava etukäteen 
rehtorin tai johtavan opettajan kanssa.  
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