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TAITEEN PERUSOPETUKSEN RAHOITUS
Valtiovarainministeriön vuoden 2010 talousarvioesityksessä tehtiin taiteen
perusopetuksen määrärahoissa lisäys musiikin perusopetuksen
opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen 144 000 tuntia / n 5 700 000 €.
Muiden taiteiden taiteen perusopetuksen määrärahoissa lisäystä ei ole.
Tiivistelmä valtion vuoden 2010 talousarvioesityksestä:
Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtainen valtionosuus 71,3 milj €
- musiikin perusopetus enintään 1 653 000 tuntia
(lisäystä 144 000 tuntia / 5 700 000 € vuodesta 2009)
- muiden taiteenalojen taiteen perusopetus enintään 140 800 tuntia
(EI LISÄYSTÄ VUODESTA 2009)
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Taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvien
oppilaitosten määrä 2009: 87 musiikkioppilaitosta,17 kuvataideoppilaitosta ja
24 muiden taiteiden oppilaitosta.
Valtion vuoden 2010 talousarviossa tulee huomioida myös kuvataiteen
taiteen perusopetuksen sekä muiden taiteiden oppilaitosten
kehittäminen.
Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille
2007-2012: ”Huolehditaan taiteen perusopetuksen saatavuudesta ja
monipuolisuudesta lisäämällä opetustuntikohtaista valtionosuutta eri
taiteenaloilla.”
Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin päässeillä oppilaitoksilla on
mahdollista kehittää toimintaansa myös rahoituslain (635/1998) 42 §
mukaisten valtionavustusten turvin. Pääosa kuvataiteen taiteen
perusopetusta antavista oppilaitoksista toimii ilman taiteen
perusopetuksen opetustuntikohtaisia valtionosuuksia ja jää näin myös
rahoituslain mukaisten kehittämiseen tarkoitettujen avustusten
ulkopuolelle.
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Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry esittää
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSTUNTIKOHTAINEN
VALTIONOSUUS


opetustuntikohtaisen valtionosuuden lisäämistä 9,8 milj.
euroa niin että kaikkien taiteenalojen lisäystarve otetaan
huomioon
Määrärahan lisäys mahdollistaisi opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien kaikkien taiteenalojen tuntimäärän
lisäämisen ja uusien koulujen pääsyn valtionosuuden piiriin.
Määrärahan lisäys mahdollistaisi kuvataiteen perusopetuksessa
opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevien oppilaitosten
tuntivajeen korjaamisen, vähintään 7 200 tuntia sekä
opetustuntikohtaisen valtionosuuden hakemista suunnittelevien
kuvataidekoulujen (joiden toteutunut opetustuntimäärä on
vähintään 12 000 tuntia) pääsyn opetustuntikohtaisen
valtionosuuden piiriin. Yhteensä tuntilisäyksen tarve kuvataiteen
perusopetuksessa on vähintään 19 200 tuntia (760 000 €).

HARKINNANVARAINEN VALTIONAVUSTUS


taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisen
valtionavustuksen määrärahan lisäämistä 136 000 eurosta
800 000 euroon
Määrärahaa lisäämällä myös niille kouluille, jotka eivät ole
opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä, annetaan mahdollisuus kehittää toimintaansa.
Harkinnanvaraisella valtionavustuksella taataan myös pienten
paikkakuntien lasten ja nuorten tasavertainen mahdollisuus saada
taiteen perusopetusta.
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