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Kuvat: 
Sara Hildén -akatemia

Näin meillä Tampereella
- kunta taiteen perusopetuksen järjestäjänä
- opetussuunnitelmaprosessi kuntatasolla 

Lauri Savisaari,  kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

12.10.2017



Taiteen perusopetuksen järjestäminen

Laki 813/ 1998: 

• kunta voi järjestää taiteen perusopetusta 

• ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, ry:lle tai 
säätiölle  luvan antaa taiteen perusopetusta

Asetus opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista (14.12.1998/986)

Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman 
perusteet
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Taiteen perusopetuksen järjestäminen  
Tampereella 

Taiteen perusopetuksen ohjausryhmä 1990-l:n lopulta alkaen

Tehtävänä opetussuunnitelmien tarkastus lautakuntakäsittelyä varten

Opetussuunnitelmauudistuksessa 2002 ja 2005 yksiköiden ops-työn tuki ja ohjaus

Virvatuli – hankkeet 2012-2014 ja 2014- 2015 

Taiteen perusopetukseen  laaditun Virvatuli- itsearviointimallin soveltaminen 

kunnan toimintaan taiteen perusopetuksen järjestäjänä

Tuki pienten yksiköiden itsearviointiin ja toiminnan kehittämiseen

Lukuvuosittainen toiminnan arviointi ja raportointi lautakunnalle

Kaupungin roolin selkiyttäminen taiteen perusopetuksen järjestäjänä: juridiset         

perusteet, vastuut ja velvoitteet 
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Taiteen perusopetuksen järjestäminen  
Tampereella: ohjausperiaatteet käyttöön 2015 

Ohjausperiaatteiden sisältö 
1. Taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan myöntämisperusteet

2. Opetustoimiluvan hakeminen

3. Päätöksenteko

4. Toiminnan arviointi

5. Toimintaa koskevat muutokset

6. Luvan peruuttaminen

Oppilaitoksilla on 5 v siirtymäkausi, jonka aikana toiminta tulee organisoida 
periaatteiden mukaiseksi (mikäli ollut puutteita)

www.tampere.fi/taiteen perusopetus
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Taiteen perusopetuksen järjestäminen  
Tampereella: ohjausperiaatteet 

Opetustoimiluvan hakemuksen liitteet:

1. Opetussuunnitelma

2. Selvitys  henkilöstön määrästä, tehtävistä ja kelpoisuudesta

3. Selvitys oppilaitoksen kalustosta, opetusvälineistä ja huonetiloista

4. Turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma

5. Selvitys hallinnosta  (yhdistyksen/säätiön säännöt tai yhtiöjärjestys, sekä  

kaupparekisteri-/yhdistys-/ säätiörekisteri  - ote

6. Arvio oppilasmäärän kehityksestä tulevana viitenä vuotena

7. Selvitys oppilaitoksen taloudellisesta tilasta 

www.tampere.fi/taiteen perusopetus
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Tampereen kaupunki taiteen perusopetuksen 
järjestäjänä

• Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtävät taiteen 
perusopetuksen järjestämisessä ovat:

• Myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimilupa 

• Vastata siitä, että opetus järjestetään taiteen 

perusopetuksesta annetun lain, asetuksen ja 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti

• Arvioida järjestämäänsä koulutusta ja sen vaikuttavuutta

• edellyttää vuosittaista raportointia, jossa pyritään 

kansalliseen vertailtavuuteen
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Yksiköitä 31 – opetussuunnitelmia 35

Laajan oppimäärän oppilaitokset
Opetusministeriön järjestämisluvalla toimivat:
• Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry (käsityö)
• Sorin Sirkus (sirkus)
• Pirkanmaan musiikkiopisto (musiikki)
• Tampereen konservatorio (musiikki, tanssi)

Tampereen kaupungin opetustoimiluvalla toimivat:
• Sara Hildén –akatemia (kuvataide) 
• Musiikkiopisto Appasionato (musiikki)
• Balettikoulu Hannele Suomalainen (tanssi)
• Tampereen Balettiopisto Kiviniemi-Cheremeteff (tanssi)
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Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017  



Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017 
• Yleisen oppimäärän oppilaitokset

Tampereen kaupungin opetustoimiluvalla toimivat 

• Musiikki – 17 Länsi-Tampereen musiikkiopisto, Musiikkikoulu Kirsti Jokiaho-Savolainen, Musiikkikoulu 

”Kymppi”,  Musiikkikoulu Markku Harjunpää, Musiikkikoulu Menuetti,  Musiikkikoulu Ritva Autio,  Musiikkikoulu 

Uulu, Musiikkiopisto Rocks, Musiikkisointula, Musiikkikoulu Musiikkitoteemi, Pianokoulu Leena Sievänen, 

Taidekoulu Tuulikello, Tampereen kitarakoulu, Tampereen Laulukoulu, Tampereen Seudun Piano-opisto, 

Tampereen Suzukikoulu, Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

• Tanssi  - 4 Baletti- ja tanssistudio Teija Suova, Balettikoulu Kabanov Tanssitehdas, Tampereen 

Balettiopisto Kiviniemi-Cheremeteff, Tanssistudio Marjo Terästö, 

• Teatteri - 3 Harrastajateatteri Roiskis, Suomen teatteriopisto, Tampereen seudun työväenopisto

• Sanataide – 1 Tampereen seudun työväenopisto

• Sirkus - 1  Sorin Sirkus 
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• Tamperelaiset opiskelijat taiteen perusopetuksessa  lv 2016-
2017: yhteensä 4372 opiskelijaa, josta 
• poikia 1033

• varhaisiän opinnoissa 1532

• Laajaa oppimäärää opiskelee 2557 , josta
• poikia 594

• varhaisiän opinnoissa  953

• Yleistä oppimäärää opiskelee 1815, josta
• poikia 439

• varhaisiän opinnoissa 579
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Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017 7-18-vuotiaiden 

tamperelaisten ikäluokasta* 
taiteen perusopetuksen 
piirissä on n. 15 %
* perustuu vuoden 2016 väestötietoon, ei 
sisällä varhaisiän opintoja
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Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017: Oppilasmäärien kehittyminen 2010-2017 
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Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017 : Henkilöstö

Päätoimisia opettajia 
148 

(136 kaudella 2015-
2016)

Sivutoimisia opettajia 
186

(179 kaudella 2015-
2016)

Yhteensä 334

joista 175 osallistui 
johonkin 
täydennyskoulutuksee
n

Opettajien 
määrä
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Raportti lautakunnalle taiteen perusopetuksesta 
Tampereella 2016-2017 :opetuksen määrä lv 2016 - 2017

Laaja oppimäärä: 

60 010

Yleinen oppimäärä: 

43 840

Yhteensä 103 850 
opetustuntia, josta 
ryhmäopetusta 48 284 
opetustuntia

Opetus-
tunnit

Laaja oppimäärä: 75

Yleinen oppimäärä: 73

Yhteensä 148 
päättötodistusta

Päättö-
todistukset



Taiteen perusopetus Tampereella 
Oppilaitosten itsearviointi vuosittain

Vuosittaisen  tilastomateriaalin lisäksi lukuvuosittain on valittu yksiköiden itsearviointikohde 
taiteen perusopetukselle laaditun Virvatuli-itsearviointimallin mukaisesti

Arviointialueet:   
2012 - 2013Yhteistyösuhteet

2013 -2014  Oppimisympäristöt 

2014 -2015 Johtaminen 

2015 – 2016 Opettajat 

2016 – 2017 Oppilaat

2017 -2018 Oppimisympäristöt ja yhteistyö

2018 -2019 Oppilastyytyväisyys

2019 -2020 Johtaminen

2020 -2021 Opettajien osaaminen

2021 -2022 Oppilastyytyväisyys
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Taiteen perusopetuksen koordinointi 
Tampereella 

• 2017 alkaen kaupungin organisaatiouudistuksen 
yhteydessä taiteen perusopetuksen koordinointi 
siirtyi Tampereen seudun työväenopistoon 

• taiteen perusopetus Tampereen seudun 
työväenopistossa 
• kuvataide, lapset ja nuoret , laaja oppimäärä

• kuvataide, aikuiset, laaja oppimäärä

• käsityö, aikuiset, laaja oppimäärä

• sanataide, lapset ja nuoret, yleinen oppimäärä

• teatteritaide, lapset ja nuoret, yleinen oppimäärä
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Taiteen perusopetuksen ohjausryhmä Tampereella  
Pormestarin päätös 18.9.2017

• apulaisrehtori Päivi Varjosalo, Tampereen seudun työväenopisto (puheenjohtaja)

• rehtori Heli Tiainen, Sara Hildén –akatemia/Tampereen seudun työväenopisto 
(varapuheenjohtaja) 

• ts. suunnittelija Susanna Lundström, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (sihteeri)

• johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, kulttuuri- ja taide –yksikkö

• apulaisrehtori Timo Saarinen, Pirkanmaan musiikkiopisto

• apulaisrehtori Eeva-Kaisa Todorov, Tampereen konservatorio

• opettaja/tanssiopistovastaava Janita Rannisto-Leskinen, Tampereen konservatorio

• rehtori Kaisa Penny, Sorin Sirkus

• rehtori Marja-Leena Seilo, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry
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Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän tehtävät

• vuosittaisen taiteen perusopetuksen arvioinnin 
toteuttaminen 

• uusien toimijoiden opetussuunnitelman 
tarkistus

• em. asioiden valmistelu lautakuntaan

• asiantuntija-apu ja sidosryhmätilaisuuksien 
järjestäminen

• lv 2017 -2018 opetussuunnitelmien tarkistus ja 
valmistelu  lautakuntakäsittelyyn  
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Opetussuunnitelmien uudistusprosessi 
Tampereella  2017-2018 

Kaupungin opetustoimiluvalla toimiville oppilaitoksille tarjotaan lv 
2017-2018 tukea opetussuunnitelmien uudistamiseen: 

• 4 infotilaisuutta teemoittain:                                                                          
ops-uudistus yleisesti,  opintokokonaisuudet, arviointi, tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuus 

• 8 työpajaa teemoittain taiteenalakohtaiseen keskusteluun ja 
työskentelyyn 

• ohjausryhmän jäsenten asiantuntemus infoissa ja työpajoissa

Lautakunta hyväksyy uudet opetussuunnitelmat keväällä 2018
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Opetussuunnitelmien uudistusprosessi Tampereella 
aikataulu 

15.9. OPS-info 1: ops-muutokset ja prosessi 

syyskuussa 2 työpajaa

27.10. OPS-info 2: opintokokonaisuudet 

lokakuussa 2 työpajaa 

24.11. OPS-info 3: arviointi ja opetussuunnitelman 
sisältö

joulukuussa 2 työpajaa

8.1. ensimmäiset ops-luonnokset luettavaksi

tammikuussa 2 työpajaa

2.2.2018 OPS-info: yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo

helmikuussa työpaja 

6.3. opsit valmiit – luettavaksi ohjausryhmälle

14.3. Ohjausryhmän kokous: opsien kommentointi

maaliskuu:  opsien korjaukset/täydennykset yksiköissä

9.4. Ohjausryhmän kokous

huhti-toukokuussa opetussuunnitelmat hyväksyttäviksi sivistys- ja 
kulttuurilautakuntaan

1.8.2018 uudet opetussuunnitelmat  käyttöön
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Taiteen perusopetuksen koordinointi ja tuki 
2018 alkaen  - suunnitelma

- markkinointi ja taiteen perusopetuksesta 
tiedottaminen  

- koulutukset taiteen perusopetuksen toimijoille –
aiheena esim. erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, 
haastavat tilanteet opetustyössä

- taiteen perusopetuksen toimijoiden 
verkostoitumisen tukeminen

- taiteen perusopetuksen toimijoiden tapahtuma-

ja sidosryhmäyhteistyö
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Lisätietoa: www.tampere.fi/taiteenperusopetus


