
Sirkusalan perustutkinnon
perusteiden uudistaminen 

Sirkusalan perusteiden kehittämistyöpaja 11.5.2020

Kuva: Salpauksen sirkusartistikoulutus



Ohjelma ma 11.5.2020  
Klo 9.00–9.30 Tutkinnon perusteiden uudistuksesta vastaavat tahot esittäytyvät sekä työpajatyöskentelyn 
toteutustavan esittely

Työskentelytavat ja sirkusalan perustutkinnon perusteen uudistusaikataulu

Klo 9.30–11.00 Puheenvuoroja sirkusalan osaamistarpeista nyt ja tulevaisuudessa

• Sirkustaiteilija Laura Tikka

• Toiminnanjohtaja Riku Lievonen, CIRKO - Uuden sirkuksen keskus

• Koulutusvastaava Petra Päivärinne, Suomen Nuorisosirkusliitto 

Esitysten aikana voi kirjata chattiin kysymyksiä sekä jakaa ideoita ja ajatuksia. Pidetään taukoja tarpeen 
mukaan.

n. klo 11.00–11.10 Tauko

Klo 11.10 –12.00 Ryhmätyöskentely: Mitkä ovat keskeiset työtehtäväkokonaisuudet / työprosessit / 
osaamiskokonaisuudet sirkusalan tutkinnoissa?
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Tutkinnon perusteiden uudistuksesta vastaavat 
tahot esittäytyvät

Koulutuskeskus Salpaus, 
Sirkusartistikoulutus-tiimi:

• Seija Katajisto, Krista Virtanen, Petri Heikkilä, 
Lionel Lejeune, Kazimir Kolesnik, Jukka Juntti

Opetushallitus, Ammatillinen osaaminen -yksikkö

• Kati Lounema ja Minna Taivassalo

Esittävien alojen työelämätoimikunta
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• Ammatillisten perustutkintojen 
perusteiden esitysmuotoa on 
kehitetty ja edelleen kehitetään 

• Kaikissa ammatillisissa 
perustutkinnoissa käytettävä 
arviointikriteeristö on uudistettu 
ja se on sama arviointikriteeristö

Kuvan lähde: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6779
583/reformi/tutkinnonosat/6781878
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Lähtökohtia ja taustaa
sirkusalan 
perustutkinnon 
uudistamiselle

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6779583/reformi/tutkinnonosat/6781878


Lähtökohtia ja taustaa sirkusalan perustutkinnon 
uudistamiselle

• Osaamisperusteisuus 
ammattitaitovaatimusten ja 
osaamisen sanoittamisessa vahvasti 

• Hyödyntää eri aloille 
samankaltaisen osaamisen 
sanoittamistyötä, ei keksitä pyörää 
uudelleen

• Edistetään tutkinnon osien 
valinnaisuutta tutkintojen välillä, 
yhteismitallisuutta tutkinnon osissa
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Opiskelija

• perehtyy sirkusalan toimintakäytäntöihin, työtapoihin ja -

kulttuuriin

• toimii osana työyhteisöä ja -ryhmää

• ilmaisee itseään ja toimia vuorovaikutuksessa toisella 

kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä

• hyödyntää tietoa sirkustaiteen historiasta, nykytilasta ja 

kansainvälisyyden merkityksestä sirkustaiteessa

Ammatillinen perustutkinnon laajuus 180 osaamispistettä, 
joista ammatillisia tutkinnon osia 145 osp ja 
yhteisiä tutkinnon osia 35 osp

Alustavasti kaavailtu että sirkusalalla pakollisia maks. 85 
osaamispistettä.



• Opetushallituksen toimintatavan mukaan uudistustyö on toteutetaan 
mahdollisimman avoimesti

• Tutkinnon sisällöistä, työprosesseista ja vaatimustasosta keskustelua käydään 
avoimesti

• Avoin tiedonkeruita ja kyselyitä

• Katso sirkusalan perustutkinnon perusteen luonnosta (ei vielä sisältöjä) 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6858251/reformi/tiedot

• Voimassaolevat sirkusalan perustutkinnon perusteet löydät 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328281/reformi/tiedot

• Alan toimijaverkoston kartoittaminen sekä uudistustyöhön osallistuvien 
kokoonpanon muodostaminen ja käytännön toteutuksen suunnittelu käynnistetty
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Yleisiä periaatteita tutkintojen perusteiden 
uudistamisessa

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6858251/reformi/tiedot
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328281/reformi/tiedot


OEF:n ennakointitieto osaamistarpeista

Sivulle https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia on koottu OEF:n
ennakointituloksia ennakointiprosessin eri vaiheista: 

• Ennakointiryhmien yhteiset tulokset, mm. Osaaminen 2035 ja Osaamisrakenne 
2035 –koontiraportit

• Ammattialakortit 2025

• Osaamiskortit 2035

• Koulutustarvekortit

• Sirkusalaa ei erikseen ennakointituloksista löydy, vaan tarkastelu on tapahtunut 
karkeammalla tasolla
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https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kaikki-kortit_2.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamiskortit_verkkoversio_5.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2.pdf


Kaikille avoin kysely perusteiden uudistamisesta 
– kysymykset 
• Minkälaisia työtehtäviä sirkusalan perustutkinnon suorittanut 

voi valmistuttuaan tehdä?
• Mitä jokaisen sirkusalan perustutkinnon suorittaneen tulee 

osata?
• Mitä erikoistuneempaa osaamista sirkusalan perustutkintoon 

tulisi sisällyttää?
• Miten näet alan tulevaisuuden?
• Mikä tai mitkä olisivat sopivia tehtävä-/tutkintonimikkeitä 

sirkusalan perustutkinnossa? 
• Kommentteja ja kehittämisehdotuksia sirkusalan 

perustutkinnon perusteen tämänhetkisiin luonnoksiin. 
• Jätä halutessasi sähköpostiosoite, niin voimme tarvittaessa 

olla sinuun yhteydessä. 

• Osallistu kehittämistyöhön vastaamalla kyselyyn.
Siirry webropol-kyselyyn tästä.
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/abf43d3f-dcbd-4af0-8c31-48da70f0e913?displayId=Fin1873472


Nostoja kyselyn vastauksista: Mitä jokaisen 
sirkusalan perustutkinnon suorittaneen tulee 
osata?

• ”Esiintyä, suunnitella esitys, kehittää omaa taiteellista ajattelua, huolehtia 
omasta kehollisesta ja henkisestä hyvinvoinnista, harjoitella järkevästi, toimia 
ryhmässä, toimia itsenäisesti, pitää omaa ammattitaitoa ja työkuntoa yllä.”

• ”Perustiedot sirkusalasta ja sen historiasta, alan nykyinen asema 
kulttuurikentällä, perustiedot alan tilasta maailmanlaajuisesti, vähintään yhden 
sirkuslajin erinomainen hallinta sirkustekniikan ja myös mahdollisen 
riggauksen/tilavaatimusten osalta, perustaidot seuraavista: akrobatia, 
jongleeraus, musiikki, teatteri, tanssi, kirjallisuus, valotekniikka, äänitekniikka, 
puku/lavastesuunnittelu, markkinointi, budjetointi, tiedonkeruu internetistä, 
ammattiverkostoista ja muilta aloilta.”
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Uudistustyön aikatauluja

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2021, 
mahd. muutoksista ajantasainen tieto 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet

• Verkkotyöpajat

• 11.5.2020 

• 26.5.2020 - Ilmoittaudu

• Perusteet lausuntokierroksella: 10.8.−31.8.2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI

• Ruotsinnos voi vaikuttaa aikatauluun, sen 
aikataulu vahvistuu nyt tammikuussa. 
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/sirkusalan-perustutkinnon-kehittamistyopaja-0
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI


Ryhmä 1. Mitkä ovat keskeiset perusosaamiset ja 
työtehtäväkokonaisuudet / työprosessit sirkusalan 
perustutkinnossa?

• Mitä jokaisen sirkusalalla työskentelevän 
tulee osata tehdä? Mikä on perusosaamista? 

• Mitä ovat keskeiset työtehtäväkokonaisuudet? 
Työprosessit?
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https://padlet.com/ophmita/tyopaja11052020

https://padlet.com/ophmita/tyopaja11052020


Kiitokset - työ jatkuu 

• Verkkotyöpaja 26.5.2020 - Ilmoittaudu

Osallistu kehittämistyöhön 
vastaamalla kyselyyn
Siirry webropol-kyselyyn tästä.
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/sirkusalan-perustutkinnon-kehittamistyopaja-0
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/abf43d3f-dcbd-4af0-8c31-48da70f0e913?displayId=Fin1873472

