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§ 19
Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien hyväksymi-
nen

HEL 2018-008470 T 12 00 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti hyväksyä seu-
raavat taiteen perusopetuksen oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat 
toistaiseksi:

Hakija Oppilaitoksen nimi Vahvistettavat 
opetussuunnitel-
mat

Anifin oy Tanssikoulu DCA tanssi (laaja- ja ylei-
nen oppimäärä)

Balettikoulu Pirjo Kuha Balettikoulu Pirjo Kuha tanssi (laaja- ja ylei-
nen oppimäärä)

Balettistudio Amica Back-
man

Balettistudio Amica 
Backman

tanssi (yleinen oppi-
määrä)

Blue Flamenco Tanssikoulu Blue Fla-
menco

tanssi (yleinen oppi-
määrä)

Cantores Minores -kan-
natusyhdistys ry

Cantores Minores -mu-
siikkiopisto

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Eiran Musiikkikoulun kan-
natusyhdistys ry

Eiran Musiikkikoulu musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Helsingin Kristillisen Mu-
siikkikoulun kannatusyh-
distys ry

Helsingin Kristillinen 
Musiikkikoulu

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Helsingin Laulustudio Oy Helsingin laulustudio musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Helsingin Nuorten Mies-
ten Kristillinen Yhdistys 
ry.

Helsingin NMKY:n mu-
siikkiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Helsingin Taiteilijaseura 
ry

Helsingin Taiteilijaseu-
ran kuvataidekoulu

kuvataide (yleinen 
oppimäärä)

Helsinkimissio ry / Musii-
kin erityispalvelukeskus 
Resonaari

Resonaarin musiikki-
koulu

musiikki (laaja oppi-
määrä)
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International School of 
Music Finlandin Kannatu-
syhdistys ry

ISM Finland musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Jamkicks Osakeyhtiö Musiikkikoulut Demo ja 
Jamkids

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Kallion Musiikkikoulun 
kannatusyhdistys ry

Kallion Musiikkikoulu musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Lauttasaaren Musiikkio-
piston kannatusyhdistys 
ry

Lauttasaaren musiik-
kiopisto

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Meri-Helsingin musiikkio-
piston kannatusyhdistys 
ry

Meri-Helsingin musiik-
kiopisto

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Modernin Tanssin Kanna-
tusyhdistys ry

Helsingin tanssiopisto tanssi (laaja- ja ylei-
nen oppimäärä)

Musiikkikoulu Grooven 
kannatusyhdistys ry

Musiikkikoulu Groove musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Musiikkiteatteri-ilmaisun 
koulu Musti Oy

Musiikkiteatteri-ilmai-
sun koulu Musti

teatteritaide (laaja 
oppimäärä)

Paavalin Musiikkikoulun 
Kannatusyhdistys ry

Paavalin Musiikkikoulu musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Pitäjänmäen musiikkio-
piston kannatusyhdistys 
ry

Pitäjänmäen musiikkio-
pisto

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Pukinmäen Taidetalo -
yhdistys ry

Pukinmäen taidekoulut kuvataide (laaja oppi-
määrä),musiikki (ylei-
nen oppimäärä),sa-
nataide (yleinen op-
pimäärä),sirkustaide 
(laaja oppimää-
rä),tanssi (yleinen 
oppimäärä),teatteri-
taide (laaja oppimää-
rä)

Suomen musiikkikasva-
tuskeskus ry

Musiikkikoulu Malmi & 
Itäkeskus

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Suomen taidetanssin tuki 
ry

Tanssiopisto Footlight/ 
Tanssikeskus Footlight

tanssi (laaja- ja ylei-
nen oppimäärä)

Taideosuuskunta Apina- Vapaa Tanssikoulu tanssi (yleinen oppi-
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tarha määrä)
Taito Etelä-Suomi ry Taito Etelä-Suomen 

käsityö- ja muotoilu-
koulu

käsityö (yleinen oppi-
määrä)

Teatteriosuuskunta ILMI 
Ö.

Teatteri ILMI Ö:n 
Teatterikoulu

teatteritaide (laaja 
oppimäärä)

Tmi Tamara Rasmussen 
Opisto

Tamara Rasmussen 
Opisto

tanssi (laaja- ja ylei-
nen oppimäärä)

Töölön musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry

Töölön musiikkiopisto musiikki (laaja ja ylei-
nen oppimäärä)

Viihdepalvelu Esirippu oy Pohjois-Helsingin bän-
dikoulu

musiikki (yleinen op-
pimäärä)

Vuosaaren musiikkikou-
lun Tuki ry

Vuosaaren musiikki-
koulu

musiikki (laaja ja ylei-
nen oppimäärä), 
tanssi yleinen oppi-
määrä

Lisäksi kulttuurijaosto päätti hyväksyä seuraavien uusien taiteen perus-
opetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmat määräaikaisesti seuraa-
vaksi neljäksi vuodeksi (syksy 2018 - kevät 2022):

Hakija Oppilaitoksen nimi Vahvistettavat 
opetussuunnitel-
mat

Föreningen för Drama 
och Teater, DOT rf

Teaterkonstskolan 
DOT

teatteritaide (yleinen 
oppimäärä)

Helsingin sanataidekoulu 
ry

Helsingin sanataide-
koulu

sanataide (yleinen 
oppimäärä)

Kartanon Kulttuurikollek-
tiivi

Kulttuurikollektiivin 
teatterikoulu

teatteritaide (yleinen 
oppimäärä)

Sydkustens lands-
kapsförbund rf

Sydkustens ordkonsts-
kola

sanataide (yleinen 
oppimäärä)

Teatteriyhdistys Tuike ry Ilmaisukoulu Tuike teatteritaide (yleinen 
oppimäärä)

Kulttuurijaosto päätti jättää hyväksymättä Laulukoulu IL CANTON uu-
den yleisen oppimäärän opetussuunnitelman.
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Päätös koskee Helsingissä järjestettävää opetusta mainituissa oppiai-
neissa ja oppimäärissä.

Uusien hakijoiden opetussuunnitelmat hyväksytään ensin määräaikai-
sesti neljäksi vuodeksi (syksy 2018 - kevät 2022), minkä jälkeen oppi-
laitoksen toiminta arvioidaan uudelleen.

Kaikkien oppilaitosten tulee noudattaa taiteen perusopetuksesta anne-
tun lain, asetusten, Opetushallituksen määräämien perusteiden sekä 
uuden opetussuunnitelmansa lisäksi päätökseen liitettyä ohjetta taiteen 
perusopetuksen oppilaitoksille. Mikäli oppilaitoksen toiminta muuttuu 
merkittävästi, tai ohjeita ei noudateta, voidaan opetussuunnitelman hy-
väksyminen perua.

Uudet opetussuunnitelmat koskevat kaikkia 1.8.2018 jälkeen opintonsa 
aloittaneita oppilaita. Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneet oppilaat voi-
vat suorittaa opintojaan vanhojen opetussuunnitelmien mukaisesti 
31.7.2021 saakka. (MÄÄRÄYS OPH-2068-2017, OPH-2069-2017.)

Päätös ei velvoita Helsingin kaupunkia avustamaan kyseisiä oppilaitok-
sia.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektisuunnittelija Outi Sivonen.

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Taiteen perusopetus kaupungin hyväksymät opetussuunnitelmat 2018
2 Taiteen perusopetus ohje oppilaitoksille 2018
3 Taiteen perusopetus vos-oppilaitokset 2018

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 

vapaa-aikalautakunta
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Liite 2
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisi-
jaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka 
samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asian-
omaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen (laki 
taiteen perusopetuksesta 1998/633).

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kaupungin tulee hyväk-
syä helsinkiläisten taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunni-
telmat. Hyväksyminen ei koske valtionosuutta saavia oppilaitoksia, joil-
la on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä opetuslupa. Helsingin 
kaupungin hallintosäännön 17 luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston toimivaltaan kuuluu vahvis-
taa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat.

Opetushallitus on 20.9.2017 määrännyt uudet taiteen perusopetuksen 
laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet seuraaville 
taiteenaloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, 
tanssi, sanataide, sirkustaide ja teatteritaide. Kaikkien opintonsa 
31.7.2018 jälkeen aloittavien oppilaiden tulee noudattaa tätä opetus-
suunnitelmaa. Ennen 1.8.2018 opintonsa aloittaneille oppilaille on käy-
tössä siirtymäaika, joka päättyy 31.7.2021. (MÄÄRÄYS OPH-2068-
2017, OPH-2069-2017.)

Helsingin kaupunki käynnisti helmikuussa 2018 uusien opetussuunni-
telmien hyväksymiskierroksen, jonka aikana kaikkia kaupungilta ope-
tussuunnitelmalleen hyväksynnän saaneita pyydettiin lähettämään uu-
distettu opetussuunnitelmansa kaupungin arvioitavaksi. Myös uusilla 
oppilaitoksilla oli mahdollisuus jättää opetussuunnitelmansa arvioita-
vaksi samaan aikaan.

Kaupunki järjesti oppilaitoksille 2.3.2018 ja 7.3.2018 kaksi saman sisäl-
töistä tapaamista, joissa käytiin läpi opetussuunnitelmien uudistamista. 
Myös valtionosuus-oppilaitoksille järjestettiin tapaaminen 13.3.2018. 
Kaupungin hyväksymien opetussuunnitelmien oppilaitoksilla oli mah-
dollista saada kaupungilta tukea opetussuunnitelman tekemiseen lähet-
tämällä opetussuunnitelmaluonnoksensa kaupungille 2.4.2018 men-
nessä. Tämän jälkeen kaupunki kommentoi opetussuunnitelmia oppilai-
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toksille 4.5.2018 mennessä. Oppilaitoskohtaista tukea annettiin myös 
puhelimitse ja erillisissä tapaamisissa. Kaikkien oppilaitosten tuli jättää 
lopullinen opetussuunnitelmansa hakulomakkeineen ja liitteinen kau-
pungille 3.6.2018 mennessä. Valtionosuusoppilaitoksilta pyydettiin pel-
kästään opetussuunnitelmat tiedoksi. Kaikki hakemukset liitteineen 
ovat kulttuurijaoston jäsenten nähtävillä kokouksessa 21.8.2018 ja sitä 
ennen tarvittaessa asian valmistelijan kanssa erikseen sovittaessa. 

Opetussuunnitelmien arviointi tehtiin Opetushallituksen 20.9.2017 mää-
räämien perusteiden pohjalta. Opetushallituksen perusteiden lisäksi 
kaupunki arvioi toiminallisia arviointikohteita, joiden tarkoitus on varmis-
taa oppilaitosten toiminnan tarkoituksenmukaisuus, laatu ja kestävyys. 
Toimintaa koskevat arviointikohteet perustuvat taiteen perusopetukses-
ta annettuun lakiin, jonka mukaan opetuksen tulee olla tarpeellista ja lu-
van hakijalla tulee olla ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuk-
sen asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei lain mukaan myös-
kään saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Lisäksi Helsingin kaupunki kiinnittää opetuslupaa myöntäessään huo-
miota kaupungin omien pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseen. 
Kaupungin tavoitteet perustuvat vuonna 2017 tehtyyn avustusuudistuk-
seen, Taiteen Perusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä -
selvitykseen sekä kaupungin strategiaan.  

Kaupungin avustustoiminnan tavoitteita ovat osallisuuden ja osallistu-
misen, saavutettavuuden ja saatavuuden, monimuotoisuuden ja tasa-
arvon sekä taiteellisen ja toiminnallisen laadun lisääminen. Taiteen Pe-
rusopetuksen tila ja kehittämistarpeet Helsingissä -selvityksen mukaan 
taiteen perusopetuksen keskeisimpiä haasteita ovat palvelujen saata-
vuus ja saavutettavuus sekä palvelujen resursointi. Selvityksen perus-
teella Helsingin kaupungin tulee keskittyä opetuksen saavutettavuuden 
ja saatavuuden vahvistamiseen sekä oppilaitosten toimintaedellytysten 
kehittämiseen. Helsinki on myös vuonna 2017 julkistetussa strategias-
saan sitoutunut edistämään niiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa, 
jotka ovat vielä harrastusten ulkopuolella. 

Arviointikohteiden toteutumista arvioitiin harkinnanvaraisesti suhteessa 
oppilaitoksen toimintaan kokonaisuudessa sekä helsinkiläiseen taiteen 
perusopetuksen kenttään laajemmin.

Helsingin kaupunki tulee seuraamaan taiteen perusopetuksen oppilai-
tosten toimintaa ja kaupunki voi myös perua opetussuunnitelman hy-
väksymisen. Opetussuunnitelmien uudistamistyössä kerättyjä tietoja 
käytetään taiteen perusopetuksen yleisen tilan arvioimiseen sekä tai-
teen perusopetuksen kehittämiseen.
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Kaupungin hyväksymien suunnitelmien oppilaitosten lisäksi seuraavilla 
valtionosuutta saavilla taiteen perusopetuksen oppilaitoksilla on ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa järjestää taiteen perusope-
tusta Helsingissä:

Järjestäjä Oppilaitoksen nimi Uudet opetus-
suunnitelmat

Circus Helsinki associa-
tion ry

Circus Helsinki sirkustaide (laaja op-
pimäärä)

Helsingin Konservatorion 
Säätiö

Helsingin konservato-
rio

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Helsingin kuvataidekou-
lun kannatusyhdistys ry.

Helsingin Kuvataide-
koulu

kuvataide (laaja oppi-
määrä)

Itä-Helsingin musiikkio-
piston kannatusyhdistys 
ry

Itä-Helsingin musiik-
kiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Keski-Helsingin musiik-
kiopiston kannatusyhdis-
tys ry.

Keski-Helsingin musiik-
kiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Käpylän musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry

Käpylän musiikkiopisto musiikki (laaja oppi-
määrä)

Lasten ja nuorten arkki-
tehtuurikoulu Arkki ry

Lasten ja nuorten ark-
kitehtuurikoulu Arkki

arkkitehtuuri (laaja 
oppimäärä)

Lauttasaaren musiikkio-
piston kannatusyhdistys 
ry

Lauttasaaren musiik-
kiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Luoteis-Helsingin musiik-
kiopiston kannatusyhdis-
tys ry

Luoteis-Helsingin mu-
siikkiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Munkkiniemen musiik-
kiyhdistys ry

Länsi-Helsingin musiik-
kiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Pakilan musiikkiopistoyh-
distys r.y.

Pakilan musiikkiopisto musiikki (laaja oppi-
määrä)

Pohjois-Helsingin kuva-
taidekoulun kannatusyh-
distys ry

Pohjois-Helsingin ku-
vataidekoulu

kuvataide (laaja oppi-
määrä)

Pohjois-Helsingin musiik-
kiopiston kannatusyhdis-
tys ry

Pohjois-Helsingin mu-
siikkiopisto

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Pop & Jazz Konservato- Pop & Jazz Konserva- musiikki (laaja oppi-
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rion Säätiö torio määrä)
Stiftelsen Helsingfors 
svenska musikinstitut

Musik- och kultursko-
lan Sandels

musiikki (laaja oppi-
määrä)

Suomen Kansallisoppee-
ran ja -baletin säätiö

Suomen Kansallisop-
peeran ja -baletin ba-
lettioppilaitos

tanssi (laaja oppi-
määrä)

Esittelijä
kulttuuripalvelupäällikkö
Stuba Nikula

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
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