
Taiteen perusopetusliitto TPO
puh. 045 3107 702  
info@artsedu.fi
www.artsedu.fi

Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto ry
etol.fi

Suomen lasten ja nuorten  
kuvataidekoulujen liitto ry
youngart.fi

Suomen sanataideopetuksen seura ry
sanataide.fi

TPO - liiton muodostavat

Taitoliitto| Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
taito.fi

Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
musicedu.fi

Yhteistyössä mukana Kansalaisopistojen liitto KoL | ktol.fi

Taidekasvatus 
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Suomen tanssioppilaitosten liitto STOPP ry
tanssioppilaitostenliitto.com



Taide kuuluu hyvään elämään
Taiteen perusopetus johdattaa lapsen ja nuoren taiteen tekemiseen ja  
siitä nauttimiseen; se kasvattaa taidetta rakastavan yleisön ja  
alan ammattilaiset. Korkeatasoinen taidekasvatus on maamme taide-  
ja kulttuurielämän perusta.

Taideharrastuksesta valmiuksia  
työelämään
Luova ilmaisu, harjoittelu ja ryhmätyöskentely kasvattavat lapsen  
vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja. Taideopiskelu antaa itseluottamusta  
ja kehittää kykyä ratkaista ongelmia. Taide kasvattaa eri alojen  
tulevaisuudentekijöitä.

Taiteella ehkäistään syrjäytymistä
Taide antaa väylän itseilmaisulle ja vahvistaa lasten ja nuorten sosiaalisia  
taitoja. Taide lisää onnellisuutta!  
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset  
tekevät perustoimintansa ohessa  
yhteistyötä muun muassa päivä- 
kotien, peruskoulujen ja lasten- 
kulttuurikeskusten kanssa.

Lain suojaamaa luovuutta
Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella järjestettävää  
eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille.  
Oppilaitoksissa harrastetaan musiikkia, tanssia,  
teatteria, sirkustaidetta, arkkitehtuuria,  
käsityötä, sanataidetta ja kuvataidetta.  
Opetus on lakiin perustuvaa:  
pitkäjänteistä, laadukasta  
ja tavoitteellista. 

Kaikille lapsille kohtuuhinnalla! 
Opetuksen tarjonnassa on suuria eroja maakuntien ja taidealojen  
välillä. Taiteen perusopetuksen maanlaajuista verkostoa  
on vahvistettava. Laadukkaan opetuksen tulee olla jokaisen  
lapsen ja nuoren perusoikeus  
varallisuudesta ja asuin- 
paikasta riippumatta.

Lue lisää taiteen  
perusopetuksen  
saatavuudesta ja  
rahoituksesta:  
www.artsedu.fi

lipa kerran ehkä joskus sata vuotta  
sitten pieni maa, jolla oli aarre:   
vahva kulttuuriperintö. 

 
Aarrearkussa oli laulua, tanssia, kuvia,  
muotoilua, käsitöitä, teatteria, sirkusta, 
runoja, musiikkia ja arkkitehtuuria  
– paljon luovuudesta syntynyttä. 
 
Kulttuuriperintö toi ihmisille iloa ja  
antoi kanavan käsitellä surua. 
Kansalaiset voivat hyvin jo lapsena. 
Tämä aarre toi pienen kansan yhteen, 
ja sen avulla sinnikäs maa innovoi itsensä  
maailmalle.


