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1. Yleistä 
 
Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille 
järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään 
ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 
Toimintaa säätelee laki (21.8.1998/633) ja asetus (6.11.1998/813) taiteen perusopetuksesta, 
asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986) sekä 
opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet. 
 
Taiteen perusopetuksen oppimäärät jakautuvat laajaan ja yleiseen. Opetuksen lainmukaisuus edellyttää, 
että opetuksen järjestäjällä on joko kunnan hyväksymä ja vahvistama opetussuunnitelma tai opetus- ja 
kulttuuriministeriön lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen.  
 
Lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta itse tai 
hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. 
 
Turun kaupungissa on tehty päätös, että Turussa annetaan taiteen perusopetusta (kv 30.11.1992) ja että 
yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien hyväksyminen on kulttuurilautakunnan tehtävä. Taiteen perus-
opetuksen oppilaitosten, joiden opetussuunnitelman kulttuurilautakunta on hyväksynyt, tulee toiminnas-
saan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia, hyviä tapoja ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaat-
teita. 
 
Oppilaitos voi hyväksyttää yleisen oppimäärän opetussuunnitelman niihin taiteenaloihin, joihin opetushal-
litus on määrittänyt opetussuunnitelman perusteet.  
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on määritetty 
seuraaville taiteenaloille: musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) 
ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö). 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Opetussuunnitelma 
 
Taiteen perusopetusta antavalla oppilaitoksella tulee olla opetussuunnitelma, joka on laadittu 
opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelmaperusteissa 
on kirjattu sen sisältöön vaadittavat asiat.  
 
Opetussuunnitelma laaditaan ensisijaisesti oppilaitoksen pedagogiseen työskentelyyn sekä oppilasta ja 
hänen perhettään varten. Se on hyvä laatia yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa. Tasolta toiselle ete-
nevän opintopolun tulee näkyä opetussuunnitelman rakenteessa.  
 
Opetussuunnitelmaa voi täydentää tarvittaessa tarkentavalla liitteellä, jossa opetuksen sisällöllisiä tavoit-
teita kuvataan laajemmin. Tätä liitettä oppilaitos voi täydentää ja muokata itsenäisesti oppilaitoksen sisäi-
senä työnä, kunhan sen sisältö säilyy yhdenmukaisena opetussuunnitelman kanssa (opintokokonaisuuk-
sien sisältö ja määrä).  
 
Yleisen oppimäärän opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 oppituntia. Oppitunnin laskennalli-
nen pituus on 45 min. Taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen tulee voida tarjota oppilaalle koko 
oppimäärä. 
 
Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen on oltava mahdollista. Oppilaalla on oltava joustava 
mahdollisuus siirtyä yleisen ja laajan oppimäärän välillä. 
 
Oppilaitos voi antaa myös perustasoa edeltävää, pääasiassa alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua var-
haisiän taidekasvatusta sekä opetusta aikuisille. Nämä opintokokonaisuudet eivät kerrytä taiteen perus-
opetuksen oppimäärää.  
 
 
 
3. Oppilaitoksen rakenne 
 
3.1. Toimitilat 
 
Taiteen perusopetusta antavilla oppilaitoksilla tulee olla ajan tasalla olevat turvallisuus- ja pelastussuun-
nitelmat. Turvallisuussuunnitelma on toimipistekohtainen suunnitelma, jossa opetustilojen riskit tulee kar-
toittaa ja turvallisuusjärjestelyt kuvata. Pelastussuunnitelmasta vastaa kiinteistön tai kohteen haltija ja se 
on laadittava opetustiloihin. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407 1§) 
 
Sekä turvallisuussuunnitelmasta että pelastussuunnitelmasta tulee olla tiivistetyt turvallisuus- ja 
toimintaohjeet oppilaille ja henkilökunnalle. 
 
3.2. Opetusympäristö ja -välineet 
 
Opiskeluympäristön tulee olla yleisen oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen vaatimusten mukainen sekä 
tilana turvallinen ja varustukseltaan soveltuva. Tilojen, työvälineiden ja materiaalien tulee mahdollistaa 
opetussuunnitelman perusteiden mukainen opiskelu. Hyvä opiskeluympäristö on fyysisesti, psyykkisesti 
ja sosiaalisesti turvallinen ja saavutettava.  
 
3.3. Hallinto 
 
Taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen/yksikön hallinnon ja talouden on oltava voimassa olevien 
lakien mukaan järjestetty. Yhteisön hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden 
edellyttämällä tavalla. 
 
Hakeutuessaan taiteen perusopetuksen toteuttajaksi oppilaitoksen tulee antaa selvitys taloudellisesta 
tilanteestaan Turun kulttuurilautakunnalle. Taiteen perusopetuksen osalta taloudesta tulee olla erillinen 
kirjanpito. Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta. Taiteen perusopetuksen toiminta ei saa 
tuottaa taloudellista voittoa. 
 
 
 



 
Oppilaitoksella tulee olla oppilasrekisteri ja oppilaan pitää voida tutustua rekisterissä oleviin omiin 
tietoihinsa. Oppilaalla on oikeus saada todistus suorittamistaan opinnoista. Oppilaiden tietoja 
tulee suojata henkilötietolain (22.4.1999/523) velvoittamalla tavalla. Oppilaitos vastaa 
oppilasasiakirjojen säilyttämisestä, luovuttamisesta ja hävittämisestä asianmukaisesti. 
 
Lain mukaan oppilailta perittävien maksujen tulee olla kohtuulliset. Oppilaille suositellaan otettavaksi va-
kuutus. Vakuutuksesta tulee tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen. 
 
3.4. Henkilöstö 
 
Taiteen perusopetusta antavalla yksiköllä/oppilaitoksella tulee olla toiminnasta vastaava toiminnanjoh-
taja/rehtori, sekä riittävä määrä opetus- ja muuta henkilökuntaa. Yksi henkilö ei voi vastata koko opetus-
suunnitelman toteuttamisesta. 
 
Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on asetuk-
sessa säädetty asianomaisen taiteenalan opettajan kelpoisuus, tai henkilö, jolla on asianomaiselle tai-
teen alalle soveltuva muu koulutus tai alalla työskentelyn kautta hankittu riittäväksi katsottu pätevyys. 
(Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 § 20) 
 
Työnantajan tulee pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai 
virkasuhteeseen, johon kuuluu alle 18-vuotiaiden opettamista ilman huoltajan tai toisen aikuisen 
läsnäoloa. Turun kaupunki edellyttää, että taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset 
huolehtivat rikosrekisterilain edellyttämästä työnantajan velvollisuudesta. 
 
 
4. Opetussuunnitelman hyväksyttäminen kulttuurilautakunnalla 
 
Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä ottaa yhteyttä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialaan 
vapaa-aikatoimiala@turku.fi Opetussuunnitelman liitteineen voi lähettää taiteen perusopetuksen ohjaus-
ryhmän alustavaan tarkastukseen. 
 
Haku on voimassa jatkuvasti. Hakemus tulee jättää n. 6 kk ennen toiminnan aiottua alkamista. 
 
Hakumenettely 
 
Hakemuksen yhteydessä toimitetaan hakulomake ja seuraavat liitteet 
1. Opetussuunnitelma, joka sisältää Opetushallituksen opetussuunnitelmaperusteiden mukaiset sisällöt 
2. Selvitys henkilöstön määrästä, tehtävistä ja kelpoisuudesta 
3. Selvitys oppilaitoksen kalustosta, opetusvälineistä ja huonetiloista 
4. Selvitys oppilaitoksen hallinnosta: yhteisön hallituksen tai johtokunnan jäsenet, yhtiöjärjestys tai yhdis-
tyksen säännöt sekä rekisteriote. 
5. Arvio oppilasmäärän kehityksestä tulevana kolmena vuotena sekä tämän hetkinen oppilasmäärä. 
6. Selvitys oppilaitoksen taloudellisesta tilasta ja rahoituksesta, viimeisin vahvistettu tilinpäätös sekä ta-
lousarvio sekä tieto taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista. 
7. Viimeisin vahvistettu toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma. 
 
Kaupunki voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai täydentäviä asiakirjoja hakemuksen käsittelyä 
varten. 
 
Hakemus ja sitä täydentävät liitteet toimitetaan osoitteeseen:  
Turun kaupunki, vapaa-aikatoimiala 
Kirjaamo 
PL 248, 20101 TURKU 
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5. Päätöksenteko 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymisestä päättää Turun kau-
pungin kulttuurilautakunta.  Taiteen perusopetuksen ohjausryhmä käsittelee hakemukset ja valmistelee 
taiteen perusopetusta koskevat asiat kulttuurilautakunnalle. Päätösote toimitetaan hakijalle kirjallisesti. 
Ennen opetussuunnitelman hyväksymistä toteutettua toimintaa ei katsota taiteen perusopetukseksi.  
 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen ei ole sidoksissa toiminnan rahoitukseen. 
Yhdistysmuotoiset taiteen perusopetuksen antajat voivat hakea Turun kulttuurilautakunnalta toiminta-
avustusta. Lisätietoa toiminta-avustuksen hakemisesta löytyy osoitteesta: 
www.turku.fi/kulttuuriavustukset  
 
 
6. Toiminnan arviointi 
 
Toiminnan arvioinnissa on vuosittain eri painopistealueita. Turun kaupunki arvioi taiteen perusopetuksen 
toteutumista vuosittain keräämällä tietoja taiteen perusopetusta antavilta oppilaitoksilta. Kaupungilla on 
oikeus arvioida yksiköiden toimintaa tarvittaessa. Tiedot tulee toimittaa kaupungille määräpäivään men-
nessä. Osana arviointiprosessia kaupunki voi järjestää koulutuksia, joihin opetustoimiluvan saaneiden 
yksiköiden edustajien tulee osallistua. 
 
 
7. Toimintaa koskevat muutokset 
 
Mikäli oppilaitoksen toiminnassa, toimintaolosuhteissa tai taloudessa tapahtuu oleellisia muutoksia, on 
niistä ilmoitettava välittömästi Turun kaupungille. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoittee-
seen vapaa-aikatoimiala@turku.fi Tällaisia muutoksia ovat mm. yhteystietojen vaihtuminen, ylläpitäjä-
muutos, opetussuunnitelman muutos tai päivitys, toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen. Muutosil-
moitukset käsittelee taiteen perusopetuksen ohjausryhmä. Opetussuunnitelman muutokset hyväksyy 
kulttuurilautakunta. Toiminnan muutokset, kuten toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen, annetaan 
tiedoksi taiteen perusopetuksen ohjausryhmälle. 
 
 
8. Taiteen perusopetustoiminnan päättäminen 
 
Turun kaupunki voi, todeta taiteen perusopetustoiminnan päättyväksi mikäli 
- toiminta ei ole lakien ja asetusten ja tässä dokumentissa annetun ohjeistuksen mukaista 
- kaupunki ei saa pyytämiään asiakirjoja määräpäivään mennessä 
- toiminta keskeytyy tai se lopetetaan kokonaan tai jos oppilaitoksen edellytykset toimia taiteen perus-
opetusta antavana oppilaitoksena eivät enää täyty 
- kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa 
- oppilaitoksen toiminnalle ei ole jatkamisen edellytyksiä sen taloudellisen tilanteen vuoksi. 
Edellä mainituissa tilanteissa kaupunki huomauttaa ja pyytää korjaamaan puutteen kohtuullisessa 
ajassa. Mikäli puutetta ei korjata ilmoitetussa ajassa, voi kaupunki ilman erillistä ilmoitusta todeta taiteen 
perusopetustoiminnan päättyvän.  
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