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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.).
Lomakkeella ilmoitetaan tuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen tiedot vuodelta
2021 oppilaitoksittain. Tiedot ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan
mukaisesta toiminnasta taiteenaloittain.
Lisäksi lomakkeella ilmoitetaan koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaperusteinen taiteen perusopetus, jonka rahoitus perustuu muuhun kuin opetustuntikohtaiseen valtionosuuteen ja sen edellyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan sekä taiteen perusopetuksen
oppilaitoksen järjestämä taiteen perusopetusta tukeva muu taiteen edistämiseen liittyvä toiminta,
joka ei ole opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta.
Tällä lomakkeella ei ilmoiteta kansalaisopistotoimintana järjestettyä taiteen perusopetusta.
Tiedot annetaan Opetushallituksen tallennusjärjestelmässä. Kirjautumisosoite www-sivuille on kyselyn
yhteydessä lähetetyllä koontilistalla.

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan/-päätöksen mukaiset opetustunti- ja oppilasmäärät (2–10)
Kohtiin 2–10 merkitään taiteenaloittain kuluvan kalenterivuoden arvioitu opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvan/-päätöksen mukaisen 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 – 10.1.1.
Etäopetustunteihin lasketaan mukaan opetustunnit, joista opettajalle on maksettu korvausta. Opetustunteihin voi sisältyä esimerkiksi tehtävänantoa opiskelijoille, online-opetusta, opiskelijoiden ohjausta,
palautteen antoa ja vastausten arviointia. Etäopetuksen opetustunteihin ei lasketa sen sijaan mukaan
kurssin valmisteluun tai suunnitteluun kuuluvaa aika.
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Merkitään kohtiin 2 – 10 taiteenaloittain taiteen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärä
20.9.2021 tilanteen mukaisesti. Kohtien 2.2 – 10.2 oppilasmäärään sisällytetään varhaisiän kasvatuksen (esim. musiikkileikkikoulun) oppilaat, jotka eritellään kohtiin 2.2.1 – 10.2.1.

Taiteen perusopetus, joka perustuu muuhun kuin opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) järjestämislupaan; opetustunti- ja oppilasmäärät (11–19)
Kohtiin 11–19 merkitään taiteenaloittain muu taiteen perusopetus eli koulutuksen järjestäjän taiteen
perusopetuksen toiminta, jota opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa/-päätös ei koske. Muu
taiteen perusopetus on opetussuunnitelmaperusteista toimintaa, joka perustuu muuhun kuin opetusja kulttuuriministeriön myöntämään järjestämislupaan. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä
järjestämislupa/-päätös ei koske yleisen oppimäärän mukaista toimintaa, ilmoitetaan se kohdissa 1119.

Taiteen perusopetusta tukeva toiminta; opetustunti- ja oppilasmäärä (20)
Kohdassa 20 ilmoitetaan taiteen perusopetuksen oppilaitoksen järjestämä taiteen perusopetusta tukeva muu taiteen edistämiseen liittyvä toiminta, joka ei ole opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta.

Tietojen korjaaminen tallennusajan päätyttyä
Tallennusajan päätyttyä tilastointipäivän tietoja korjataan tietojärjestelmään Valtionosuudet-tiimin
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. Korjatuilla lomakkeilla tulee olla valtionosuudensaajan nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Korjatut lomakkeet lähetetään skannattuina sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen valtionosuudet@oph.fi tai postitse osoitteeseen Opetushallitus, Valtionosuudet, PL 380, 00531
Helsinki.
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