
 

 
 

 

KYSELY VISUAALISTEN TAITEIDEN PERUSOPETUKSESTA VUONNA 2014   

Visuaalisten taiteiden perusopetuksen eli kuvataiteen, käsityön, arkkitehtuurin ja audiovisuaalisen taiteen 
perusopetuksen valtakunnallinen kyselytutkimus käynnistyy. ”Visuaalisten taiteiden perusopetus vuonna 2014” 
korvaa aiemman ”Lasten ja nuorten kuvataidekoulut” -kyselytutkimuksen.   

Kyselyn pohjalta laadittuun verkkojulkaisuun kootaan valtakunnallisesti kattavat tiedot taiteen perusopetuksen 
tarjonnasta, oppilasmääristä eri ikävaiheissa, opetushenkilöstön määrästä, kielitarjonnasta, poikien osallistumisen 
lisäämisestä sekä vastaajien ilmoittamista kehittämistarpeista. Julkaisu välitetään alkusyksyllä 2015 oppilaitoksille, 
taiteen perusopetuksen taustajärjestöille ja valtionhallinnon taidekasvatuksen asiantuntijoille.  

Kyselyn tilasto-osuutta on yksinkertaistettu ja supistettu aiemmista tutkimuksista saadun palautteen pohjalta. 
Taloustiedoista kysytään ainoastaan opiskelijoilta perittyjen maksujen suuruus. Kyselyn avulla kartoitetaan 
ensimmäistä kertaa myös visuaalisen alan aikuisten taiteen perusopetuksen valtakunnallinen tarjonta. 

Mikäli ette antaneet vuonna 2014 visuaalisten taiteiden (kuvataide / käsityö / arkkitehtuuri / audiovisuaalinen 
taide) perusopetusta, pyydämme lähettämään vastausviestin osoitteeseen anna-maija.palosuo@youngart.fi. Tällöin 
opistonne osoite poistetaan postituslistalta ettekä saa muuta kevään mittaan lähetettävää kyselyyn liittyvää postia. 
Voitte myös ilmoittaa toisen henkilön yhteystiedot, mikäli haluatte tämän henkilön saavan kyselyyn liittyvän postin. 

VASTAUSOHJEET 
 
Kysely jakautuu kahteen osaan: tilasto-osa ja kehittämisosa (liitteenä olevat kaksi word-tiedostoa). Tilasto-osassa 
kysymme perusluvut opetustuntimääristä, oppilaista, henkilökunnasta ja lukukausimaksuista. Kehittämisosassa 
keskitymme taiteen perusopetukseen kohdistuviin kehittämistarpeisiin kuten esimerkiksi arviointiin, opetustiloihin, 
paikallisiin yhteistyömuotoihin ja vastaajan itse määrittelemiin haasteisiin.  
 
Pyydämme, että kiinnitätte erityistä huomiota vastauksissanne tilastolomakkeen taulukoihin, joissa kysytään tietoja 
tuntimääristä, oppilasmääristä ja henkilökunnasta. On tärkeää, että antamanne luvut täsmäävät, kun sarakkeita ja 
rivejä lasketaan yhteen. Tällöin meidän ei tarvitse vaivata teitä ylimääräisillä kyselyillä ja puhelinsoitoilla. 
 
Lomakkeet täytetään Word-ohjelmalla ja ne tallennetaan vastaajan koneelle ja lähetetään sähköpostiliitteinä 
osoitteeseen anna-maija.palosuo@youngart.fi. Valmiit lomakkeet tulee nimetä koulunne/opistonne mukaisesti esim. 
Lohjanseudun_kuvataidekoulu_tilastolomake.docx ja Lohjanseudun_kuvataidekoulu_kehittämislomake.docx. 
 
Kyselyyn liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät myös verkkosivuiltamme osoitteesta http://youngart.fi/visuaaliset-
taiteet-2014-visuella-konster-2014/. 
 
Pyydämme teitä vastaamaan viimeistään 12.4.2015. Aikataulussa pysyminen on erityisen tärkeää, jotta ehdimme 
pyytämään teiltä mahdollisia tarkennuksia ennen toukokuun kiireitä. 
 
Huom! Pääsiäiseen, 6.4.2015 mennessä, vastanneiden kesken arvotaan 500 euron lahjakortti uudistettuun 
taidetarvikeliike Temperan koulujen verkkokauppaan http://www.taiteilijantavaratalo.fi/ Koulusi oman 
verkkokauppatunnuksen voit tilata osoitteesta myynti@tempera.com. 
 
Yhteyshenkilönä kyselytutkimukseen liittyvissä asioissa toimii Anna-Maija Palosuo Suomen lasten ja nuorten 
kuvataidekoulujen liitosta. Yhteystiedot löytyvät allekirjoituksesta. 
 
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
Anna-Maija Palosuo 
Projektikoordinaattori 
anna-maija.palosuo@youngart.fi 
09 633 969 
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