LAUSUNTO 15.10.2013
Eduskunnan Sivistysvaliokunta
Valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Opetusministeri Krista Kiuru

Taiteen perusopetus hallitusohjelmassa:
”Taiteen perusopetuksen saatavuutta edistetään sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosverkkoa kehitetään.”
– Jyrki Kataisen hallitusohjelma 22.6.2011
”Edistetään taiteen perusopetuksen saatavuutta ja monipuolisuutta lisäämällä opetustuntikohtaista valtionosuutta
eri taiteenaloilla.” – Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU 2011–2016, kohta 42
Taiteen perusopetusliitto esittää,	
  että laadukkaan,	
  tavoitteellisen	
  ja	
  pitkäkestoisen	
  taiteen	
  perusopetuksen	
  tulee	
  olla	
  
jokaisen	
  lapsen	
  ja	
  nuoren	
  perusoikeus	
  varallisuudesta	
  ja	
  asuinpaikasta	
  riippumatta.	
  Oppilasmaksut	
  on	
  pidettävä	
  kohtuullisina	
  
julkisen	
  tuen	
  turvin.	
  Kuntien	
  tehtäviä	
  arvioitaessa	
  ja	
  kuntien	
  palvelurakennetta	
  uudistettaessa	
  taiteen	
  perusopetuksen	
  laajuus	
  
tulee	
  turvata	
  myös	
  taloudellisesti	
  tiukkoina	
  aikoina.	
  Yleisen	
  oppimäärän	
  tukea	
  ei	
  tule	
  lisätä	
  laajaa	
  oppimäärää	
  supistamalla.	
  
Kattava	
  oppilaitosverkosto	
  takaa	
  taiteen	
  perusopetuksen	
  saatavuuden.
Esitys taiteen perusopetuksen rahoituksen lisäämiseksi valtion talousarvioon momentille 29.10.30
Opetustuntiperusteisen valtionosuuden nykyinen määräraha:

77,3 milj. €

Rahoitusta on lisättävä niin valtiosuuden piirissä oleville oppilaitoksille
kuin uusien järjestämislupien ja valtionosuuksien myöntämiseksi yhteensä

17, 2 milj €

[Lähde: Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n oppilaitoskysely lisätuntien ja rahoituksen tarpeesta 3/2012]

Perustelut
Taiteen perusopetus
- Antaa välineitä itseilmaisuun, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja kehittää itsetuntoa.
- On edullinen tapa ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.
- Kehittää kykyä luovaan ongelmanratkaisuun sekä pitkäjänteiseen harjoitteluun.
- Lisää lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskuntaan, kehittää empatiaa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
- Vaikuttaa lukuisten tutkimusten mukaan positiivisesti oppimiseen myös muilla aloilla.
Taiteen perusopetus luo pohjaa Suomen kulttuurielämän jatkuvuudelle
- Tulevaisuuden ammattilaiset, laatua arvostava yleisö taiteiden, median ja muotoilun aloille kasvavat
tämän päivän taideoppilaitoksissa.
- Taiteiden, käsityön, median ja muotoilun elinikäinen harrastaminen alkaa taiteen perusopetuksesta.
Taidekasvatus vahvistaa luovuutta työelämässä, luovaa taloutta ja hyvinvointialoja
- Luovat toimialat monipuolistavat maamme elinkeinorakennetta ja vahvistavat työllisyyttä.
- Ilman luovaa ja monipuolista koulutusjärjestelmää ei uusia innovaatioita synny.
- Kasvatus- ja hoiva-aloilla työskentelevät saavat valmiuksia soveltaa taiteen ja kulttuurin työssään.
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