
 
 
 
 
 
 
Taiteen perusopetus 
Yhdeksän eri taiteenalan opetusta lapsille ja nuorille 
 
 
Tietoa taiteen perusopetuksesta Ukrainasta tuleville 
 
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset ovat halukkaita tukemaan ja auttamaan Ukrainasta saapuvia 
lapsia ja nuoria heidän taideharrastuksensa jatkumiseksi Suomessa. 
 
Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa eri taiteenalojen 
opetusta. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan 
koulutetut ammattilaiset. Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Opiskeltavia 
taiteenaloja on yhdeksän: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, 
sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. 
 
Opetus antaa valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja 
korkea-asteen koulutukseen. 
 
Oppilaitokset järjestävät opetussuunnitelmaperusteisen toiminnan lisäksi myös muuta toimintaa, 
kuten leirejä ja työpajoja. 
 
 
Missä taiteen perusopetusta järjestetään? 
Taiteen perusopetusta tarjoavat eri taiteenalojen oppilaitokset eli arkkitehtuurikoulut, 
kuvataidekoulut, käsityökoulut, mediataidekoulut, musiikkioppilaitokset, tanssikoulut, teatteri- ja 
sirkuskoulut ja sanataidekoulut. Myös osa vapaan sivistystyön oppilaitoksista, erityisesti 
kansalaisopistoista, tarjoaa taiteen perusopetusta. 
 
Opetusta on tarjolla lähes kaikissa Suomen kunnissa. Taiteenalojen saatavuus vaihtelee kunnittain. 
 
Minkä ikäisille opetus on tarkoitettu? 
Taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Harrastuksen taiteen 
perusopetuksen parissa voi aloittaa koululaisena, sitä nuoremmat voivat osallistua varhaisiän 
taidekasvatukseen. Moni oppilaitoksista tarjoaa opetusta myös aikuisille. 
 
 
 
 
 



Miten mukaan taiteen perusopetukseen? 
Taiteen perusopetuksen lukuvuosi alkaa elokuun puolivälissä ja jatkuu toukokuun puoliväliin. Osa 
oppilaitoksista järjestää toimintaa myös loma-aikoina, jolloin tarjolla on mm. leirejä ja työpajoja. 
Ilmoittautumisajat syyslukukaudelle vaihtelevat oppilaitoksittain, joten on hyvä olla yhteydessä 
suoraan oppilaitokseen. 
 
Valtaosa oppilaitoksista täyttää paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissakin, erityisesti 
musiikkioppilaitoksissa, voidaan järjestää myös pääsykokeita. 
 
Musiikin opetusta on tarjolla myös yksilöopetuksena, muita taiteenaloja opetetaan pääosin 
ryhmissä. 
 
Opetuskieli 
Virallinen opetuskieli on suomi tai ruotsi. Opetusta on joissain oppilaitoksissa ja joiltain osin 
tarjolla myös englanniksi, ja yksittäisissä oppilaitoksissa mahdollisesti myös ukrainaksi ja muilla 
kielillä. Oppilaitoksiin kannattaa olla yhteydessä, ja pohtia yhdessä, miten kielikysymys ratkaistaan. 
 
Oppilasmaksut 
Taiteen perusopetus on lähtökohtaisesti oppilaalle maksullista. Lukukausimaksut vaihtelevat 
oppilaitoksittain. Useat oppilaitokset tarjoavat myös vapaaoppilaspaikkoja tai maksuhuojennuksia. 
Näitä mahdollisuuksia kannattaa tiedustella suoraan oppilaitoksista. 
 
 
Lisätietoja englanniksi 
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Basic education in arts - OKM - Ministry of Education and Culture, 
Finland 
Taiteen perusopetusliitto: https://artsedu.fi/etusivu/en/ 
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