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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 2017.
Lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Asianomainen ministeriö
voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan
järjestää taiteen perusopetusta.
Kunta koulutuksen järjestäjänä voi lain mukaan 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.
Tampereen kaupunki voi hakemuksesta myöntää taiteen perusopetuksen
opetustoimiluvan Tampereella. Luvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Koska
kaupunki on laissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä, kaupungilla on oikeus ja
velvollisuus seurata ja arvioida yksiköiden toimintaa ja pyytää raportteja ja
toimintakertomuksia siltä osin kuin toiminta koskee taiteen perusopetusta.
Taiteen perusopetuksen oppilaitosten, jotka ovat saaneet opetustoimiluvan,
tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia, hyviä tapoja
ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita sekä Tampereen kaupungin taiteen
perusopetuksen ohjausperiaatteita.
Oppilaitos voi hakea yleisen ja/tai laajan oppimäärän opetustoimiluvan niihin
taiteenaloihin, joihin opetushallitus on määrittänyt opetussuunnitelman
perusteet.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä yleiselle että
laajalle oppimäärälle on määritetty seuraaville taiteenaloille: arkkitehtuuri,
kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja
teatteritaide.
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1 Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntämisperusteet
Tampereen kaupunki voi myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan
rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Lupaa ei voida myöntää verokirjalla
toimivalle yksityishenkilölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle (toiminimi).

1.1 Opetussuunnitelma
Taiteen perusopetusta antavalla oppilaitoksella tulee olla opetussuunnitelma,
joka on laadittu opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti.
Yleisen oppimäärän opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 500 oppituntia,
laajan oppimäärän opinnot ovat laskennalliselta laajuudeltaan 1300 oppituntia.
Oppitunnin laskennallinen pituus on 45 min. Taiteen perusopetusta antavan
oppilaitoksen tulee voida tarjota oppilaalle koko oppimäärä.

1.2 Henkilöstö
Taiteen perusopetusta antavalla yksiköllä/oppilaitoksella tulee olla toiminnasta
vastaava rehtori ja riittävä määrä opetus- ja muuta henkilökuntaa.
Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:
1) ylempi korkeakoulututkinto
2) asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;
3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä
4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon
tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset
yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu
riittävä opetushallinnon tuntemus.
Taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestävän
oppilaitoksen rehtoriksi on kelpoinen myös henkilö, jolla on alan ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä opetushallinnon tuntemus.
(Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 § 2)
Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta on kelpoinen antamaan
henkilö, jolla on soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva
korkeakoulututkinto tai asianomaisen taiteenalan vähintään opistoasteinen
opettajantutkinto.
(Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
14.12.1998/986 § 19)
Yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta
on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on
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asetuksessa säädetty asianomaisen taiteenalan opettajan kelpoisuus, tai henkilö,
jolla on asianomaiselle taiteen 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 (20.8.1993/770)
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, kun henkilö ensi kerran
otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu alle 18vuotiaiden opettamista ilman huoltajan tai toisen aikuisen läsnäoloa. Tampereen
kaupunki edellyttää, että taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset
huolehtivat rikosrekisterilain edellyttämästä työnantajan velvollisuudesta.

1.3 Hallinto
Taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen/yksikön hallinto ja talous on oltava
voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Yhteisön hallinto on järjestettävä
myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla.
Ennen opetustoimiluvan myöntämistä oppilaitoksen tulee antaa selvitys
taloudellisesta tilanteestaan. Taiteen perusopetuksen osalta taloudesta tulee
olla erillinen kirjanpito. Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta.
Oppilaitoksella tulee olla oppilas- ja opintorekisteri ja oppilaan pitää voida
tutustua rekisterissä oleviin omiin tietoihinsa. Oppilaalla on oikeus saada
todistus suorittamistaan opinnoista. Oppilaiden tietoja tulee suojata
tietosuojalain (5.12.2018/1050) velvoittamalla tavalla. Oppilaitos vastaa
oppilasasiakirjojen säilyttämisestä, luovuttamisesta ja hävittämisestä kaupungin
ohjeiden mukaan. Oppilaitoksen toiminnan päättyessä, oppilaitos on velvollinen
huolehtimaan säilytettävien asiakirjojen arkistoinnista sekä ohjeistamaan
oppilaitaan opintojen jatkamisesta muissa oppilaitoksissa.
Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan oppilailta perittävien maksujen
tulee olla kohtuulliset (21.8.1998/633, 12 §). Oppilaille suositellaan otettavaksi
vakuutus. Vakuutuksesta tulee tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen.

1.4 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
Tampereen kaupunki edellyttää, että taiteen perusopetusta antavilla
oppilaitoksilla on ajan tasalla olevat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.
Turvallisuussuunnitelma on koulukohtainen suunnitelma, jossa opetustilojen
riskit tulee kartoittaa ja turvallisuusjärjestelyt kuvata.
Pelastussuunnitelmasta vastaa kiinteistön tai kohteen
haltija ja se on laadittava opetustiloihin
(Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
5.5.2011/407, 1 §).
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Sekä turvallisuussuunnitelmasta että pelastussuunnitelmasta tulee olla tiivistetyt
turvallisuus- ja toimintaohjeet oppilaille ja henkilökunnalle.

1.5 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609 5 a §,
muutettu lailla 1329/2014) mukaan oppilaitoksen on laadittava tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Vuosittaisen
tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi
kerralla. Lisäksi yhdenvertaisuuslain (30.12.2014/1325, 6 § 2 momentti) mukaan
oppilaitoksella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja
tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä
opetussuunnitelmaan.

2 Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan hakeminen
2.1 Hakuaika
Haku taiteen perusopetuksen opetustoimiluvasta on voimassa jatkuvasti.
Hakemus tulee jättää n. 6 kk ennen toiminnan aiottua alkamista.

2.2 Hakumenettely
Hakemuksen yhteydessä toimitetaan hakulomake ja seuraavat liitteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opetussuunnitelma
Selvitys henkilöstön määrästä, tehtävistä ja kelpoisuudesta
Selvitys oppilaitoksen kalustosta, opetusvälineistä ja huonetiloista
Turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Hallinto (yhdistyksen/säätiön säännöt tai yhtiöjärjestys, sekä
kaupparekisteri/yhdistys-/säätiörekisteriote)
7. Arvio oppilasmäärän kehityksestä tulevana viitenä vuotena
8. Selvitys oppilaitoksen taloudellisesta tilasta
Kaupunki voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai täydentäviä asiakirjoja
hakemuksen käsittelyä varten.
Hakemus ja sitä täydentävät liitteet toimitetaan
kaupungin kirjaamoon:
Tampereen kaupunki/Kirjaamo
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Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere
Puh. (03) 565 34550
kirjaamo@tampere.fi
Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin
taiteen perusopetuksen ohjausryhmän sihteeriin tai puheenjohtajaan.
Yhteystiedot löytyvät www.tampere.fi/taiteenperusopetus -verkkosivuilta.
Opetussuunnitelman liitteineen voi lähettää taiteen perusopetuksen
ohjausryhmän alustavaan tarkastukseen.

2.3 Päätöksenteko
Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvista päättää sivistys- ja
kulttuurilautakunta. Taiteen perusopetuksen ohjausryhmä käsittelee
hakemukset ja valmistelee taiteen perusopetusta koskevat asiat sivistys- ja
kulttuurilautakunnalle. Päätösote toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Ennen taiteen
perusopetuksen opetustoimiluvan myöntämistä toteutettua toimintaa ei katsota
taiteen perusopetukseksi.
Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntäminen ei ole sidoksissa
toiminnan rahoitukseen. Toiminta-avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä
oppilaitoksille, joille kaupunki on myöntänyt taiteen perusopetuksen
opetustoimiluvan.

2.4 Toiminnan arviointi ja kehittäminen
Kaupungilla on oikeus ja velvollisuus arvioida yksiköiden toimintaa. Toiminnan
arvioinnissa on vuosittain eri painopistealueita. Tampereen kaupunki arvioi
taiteen perusopetuksen toteutumista vuosittain keräämällä tietoja taiteen
perusopetusta antavilta oppilaitoksilta. Tiedot tulee toimittaa kaupungille
määräpäivään mennessä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain säädöksiä.
Osana arviointi- ja kehittämisprosessia kaupunki voi järjestää koulutuksia, joihin
opetustoimiluvan saaneiden yksiköiden edustajien tulee osallistua.

2.5 Toimintaa koskevat muutokset
Mikäli oppilaitoksen toiminnassa, toimintaolosuhteissa tai taloudessa tapahtuu
oleellisia muutoksia, on niistä ilmoitettava välittömästi Tampereen kaupungille.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti taiteen perusopetuksen
ohjausryhmän sihteerille. Muutokset käsittelee
sivistys- ja kulttuurilautakunta. Tällaisia muutoksia
ovat mm. ylläpitäjämuutos, opetussuunnitelman
muutos tai päivitys, toiminnan keskeyttäminen tai
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lopettaminen. Myös yhteystietojen vaihtumisesta on ilmoitettava taiteen
perusopetuksen ohjausryhmän sihteerille.

2.6 Luvan peruuttaminen
Tampereen kaupunki voi peruuttaa myöntämänsä opetustoimiluvan, mikäli
- toiminta ei ole lakien ja asetusten ja Tampereen kaupungin
ohjausperiaatteiden mukaista tai oppilaitoksen edellytykset toimia
taiteen perusopetusta antavana oppilaitoksena eivät enää täyty.
- kaupunki ei saa pyytämiään asiakirjoja tai tietoja määräpäivään
mennessä
- 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,
laittaa kaupunki opetustoimiluvan perumisen vireille ilman eri ilmoitusta.

