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TAITEEN PERUSOPETUS
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 §:n ja asetuksen
(1766/2009) 25 §:n mukaan kuntien ja oppilaitosten valtionosuuksien ja rahoituksen laskemista ja määräämistä varten tarvittavat tiedot tulee ilmoittaa 10 päivän kuluessa tilastointipäivästä (20.9.).
Tässä ilmoitetaan tuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen tiedot vuodelta
2019 oppilaitoksittain. Tiedot ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaisesta toiminnasta taiteenaloittain. Jos järjestämislupa ei koske yleisen oppimäärän mukaista toimintaa, ei siitä ilmoiteta tietoja lomakkeella.
Tällä lomakkeella ei ilmoiteta kansalaisopistotoimintana järjestettyä taiteen perusopetusta.
Tiedot annetaan internetin välityksellä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn yhteydessä lähetetyllä Koontilistalla.

Yhteystiedot (1*)
Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voi kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Opetustunti- ja oppilasmäärät (2 – 9)
Merkitään kohtiin 2 – 9 taiteenaloittain kuluvan kalenterivuoden arvioitu taiteen perusopetukseen käytettävä vuotuinen opetustuntimäärä (tunnin pituus väh. 45 min.). Alle tai yli 45
minuuttia kestävät opetustunnit muunnetaan 45 minuuttia vastaaviksi opetustunneiksi.
Opetustuntimäärää ei ilmoiteta vuosiviikkotunteina. Opetustunteihin ei ilmoiteta opettajien
muun työn tuntimäärää (esim. pääsykokeiden ja kurssitutkintojen järjestäminen, tutkintolautakuntatyö). Opetustuntimäärään sisällytetään varhaisiän kasvatuksen (esim. musiikkileikkikoulutoiminta) tuntimäärä, joka eritellään kohtiin 2.1.1 – 9.1.1.
Merkitään kohtiin 2 – 9 taiteenaloittain taiteen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärä 20.9.2019 tilanteen mukaisesti. Kohtien 2.2 – 9.2 oppilasmäärään sisällytetään varhaisiän kasvatuksen (esim. musiikkileikkikoulun) oppilaat, jotka eritellään kohtiin 2.2.1 –
9.2.1.
Maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvia tunteja ja oppilasmääriä ei saa sisällyttää tämän
lomakkeen tietoihin. Maksullinen palvelutoiminta on toimintaa, joka perustuu ostajan ja
myyjän väliseen sopimukseen (esim. ostaja määrittelee, kenelle opetusta annetaan). Myöskään maksullisena palvelutoimintana järjestetyn ns. avoimen opetuksen tunti- ja oppilasmäärätietoja ei sisällytetä lomakkeen tietoihin.
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Tietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä
Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Valtionosuudetyksikön toimesta. Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto tilastointipäivän lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi.
Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin ja mahdollisiin liitelomakkeisiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina
sähköpostin liitteenä Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteeseen
valtionosuudet@oph.fi tai postitse osoitteeseen Opetushallitus, Valtionosuudet-yksikkö,
PL 380, 00531 Helsinki.

