
 
 

10.  TAITEEN PERUSOPETUS 
 

10.1. Rahoitettava toiminta 
 
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille jär-
jestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja 
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusope-
tuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa  
(L 633/1998).  
 
Taiteen perusopetusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen perusopetusta antavissa 
oppilaitoksissa taikka muulla tavoin. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää palvelut myös yhdessä 
muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöl-
tä. 
 
Taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoitus jakaantuu asukasmäärän perusteella rahoitettavaan 
toimintaan ja opetustuntimäärän perusteella rahoitettavaan toimintaan. 
 

10.2. Rahoituksen yleiset perusteet ja rahoituksen määräytyminen 
 

10.2.1.  Asukasmäärän perusteella rahoitettava taiteen perusopetus 
 
Kuntien asukasperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen rahoitus yhdistettiin vuoden 2010 
alusta osaksi kuntien peruspalvelujen ns. yhden putken valtionosuutta, jota hallinnoi valtiovarain-
ministeriö (L 1704/2009). Vuoden 2015 alusta kuntien peruspalvelujen tehtäväkohtaiset valti-
onosuusperusteet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää myös taiteen perusope-
tuksen valtionosuuden. Valtionosuus perustuu kunnan ikäluokittaisiin perushintoihin ja ikäluok-
kiin kuuluviin kunnan asukkaiden määriin sekä kunnan olosuhteisiin perustuviin lisäyksiin ja lisä-
osiin. 
 

10.2.2.  Opetustuntimäärän perusteella rahoitettava taiteen perusopetus 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle 
luvan järjestää taiteen perusopetusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen nojalla taiteen pe-
rusopetusta voidaan järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Myös kunnalle voidaan asukasperustei-
sen rahoituksen lisäksi myöntää lupa saada opetustuntiperusteista rahoitusta taiteen perusopetuk-
seen. 
 
Vuonna 2017 opetustuntiperusteisen valtionosuuden piiriin kuuluvia taiteen perusopetuksen oppi-
laitoksia on 128. Rahoituksen piirissä olevia taiteenaloja ovat musiikki, tanssi, kuvataide, arkkiteh-
tuuri, käsityö, teatteritaide, sanataide ja sirkustaide. 
 



 
 

Opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen vuotuinen valtionosuuden pe-
ruste lasketaan kertomalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjälle vahvistama ope-
tustuntimäärä opetustuntia kohden määrätyllä yksikköhinnalla (L 1705/2009).  
 
Yksikköhinta on kaikille koulutuksen järjestäjille sama ja se määrätään toteutuneiden kustannusten 
perusteella. Vuonna 2017 yksikköhinta on 76,96 euroa /opetustunti.  
 
Yksityisen koulutuksen järjestäjän yksikköhintaan lisätään arvonlisäveron osuus, joka vuonna 2017 
on 2,17 prosenttia yksikköhinnasta. 
 
Opetustuntimäärän perusteella rahoitettavan taiteen perusopetuksen järjestäjälle myönnettävä valti-
onosuuden määrä on 57 prosenttia edellä mainitulla tavalla lasketusta valtionosuuden perusteesta. 
Vuoden 2017 valtionosuuspäätöksissä otetaan huomioon kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen 
sektorin lomarahojen määräaikainen alentaminen 30 prosentilla. Tästä johtuen, myönnettäessä val-
tionosuutta taiteen perusopetusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle, valtionosuuden perus-
teena käytettävästä euromäärästä otetaan vuosina 2017—2019 taiteen perusopetuksen osalta huo-
mioon 97,98 prosenttia. 
 
Raportti taiteen perusopetuksen yksikköhinnoista ja valtionosuuden laskennallisista perusteista 
 
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Mikko Tapanila 029 533 1528. 
 
 

http://vos.uta.fi/rap/vos/v17/v08yk6l17.html
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