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” Kaikkien lasten oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin 		
tuetaan – Taiteen perusopetuksen maanlaajuista
tavoitettavuutta edistetään.”
– Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2.6.2011

Taiteen perusopetus – taidekasvatuksen selkäranka
–
–
–
–
–

tavoitteellista taidekasvatusta
perustuu opetussuunnitelmaan
laaja ja yleinen oppimäärä
antaa valmiuksia jatko-opintoihin
luo pohjaa suomalaiselle kulttuuri- ja taide-elämälle

TAITEEN PERUSOPETUKSEN PERUSTEHTÄVÄ SEKÄ TAIDEOPPILAITOSTEN
TARJOAMAT MUUT HYVINVOINTI- JA KULTTUURIPALVELUT

PÄIVÄKODIT JA ESIKOULUT
• taidekasvatuspalvelut
• hankkeet
• päiväkotien opettajien ja
ohjaajien koulutus

Taiteen perusopetusta antavat musiikki- ja tanssiopistot sekä kuvataide-, käsityö-, sanataide-,
teatteri, sirkus- ja arkkitehtuurikoulut. Taiteen perusopetusta annetaan myös kansalaisopistoissa.
Taiteen perusopetus antaa lapsille ja nuorille välineitä ilmaista itseään uusilla tavoilla, vahvistaa
sosiaalisia taitoja sekä kehittää itsetuntoa. Ammattiin suuntautuville se antaa valmiuksia jatkoopintoihin.
Opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, jotka perustuvat
Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä.
Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998).

Taiteen perusopetuksen laajuus ja rahoitus
Taiteen perusopetusta antaa 465 oppilaitosta 300 kunnan alueella. Oppilaita on 134 000.
Maamme peruskouluikäisistä noin 20 % osallistuu taiteen perusopetukseen.
Oppilaspaikkoja riittää 55 % taideoppilaitoksiin pyrkineille lapsille.
– asukaskohtainen valtionosuus 7,0 milj. euroa
(1,4 €/asukas/kunta, joka järjestää taiteen perusopetusta)
– opetustuntiperusteinen valtionosuus 77,3 milj.euroa
– rahoituslain mukaiset avustukset kehittämiseen ja käyttökustannuksiin 1,3 milj.euroa
– harkinnanvaraiset avustukset 136 000 euroa
– osallistujakohtaiset lukukausi- ja materiaalimaksut
130 oppilaitoksella on opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen perusopetuksen järjestämislupa
ja koulutuksen järjestäjät saavat opetustuntiperusteista valtionosuutta. Näistä 89 on musiikkioppilaitosta ja 41 muun taiteen perusopetuksen oppilaitosta.

TPO-liiton toimintaa ohjaavat arvot:
–
–
–
–

taide kuuluu kaikille
toiminnan laadukkuus ja taidekasvatuksen korkea taso
monimuotoisuus ja –arvoisuus
taiteen tekemisen ja kokemisen ilo

PAIKKAKUNNAN
KULTTUURI- JA
TAIDETARJONTA
• esitykset
• konsertit
• näyttelyt

PERHEET
• lapsi-vanhempi- ja
lapsi-isovanhempi
toiminta
• maahanmuuttajille
suunnattu toiminta

PERUSTEHTÄVÄ: TAITEEN PERUSOPETUS
– antaa lapsille ja nuorille valmiuksia 		
ilmaista itseään
– kehittää itsetuntoa
– vahvistaa yhteisöllisyyttä
– antaa valmiuksia jatko-opintoihin.
Taiteen perusopetus vahvistaa lasten
ja nuorten kulttuurikompetenssia,
joka vaikuttaa itsetuntoon, sosiaalisiin taitoihin, koulumotivaatioon ja
oppimistuloksiin.

VANHUKSET
• hankkeet palvelutalojen kanssa
• ikäihmisille räätälöity toiminta

AIKUISET
• taiteen perusopetus
aikuisille
• muut lyhyet ja pitkät
kurssit
• vankilayhteistyö
• sairaalat ja hoivakodit

