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Tutkimusten mukaan taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa 

lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa ja valmiuksia toi-

mia aktiivisesti yhteiskunnassa. Siksi peruskoulusta tulee 

rakentaa Suomen suurin kulttuurikeskus, jossa laadukas ja 

monipuolinen taide- ja kulttuurikasvatus on tasa-arvoisesti 

kaikkien oppilaiden saatavilla.

kuva: Juha Metso

Tämä 
toimenpide-

suositus on suun-
nattu kuntien sivis-

tys- ja kulttuuri toimille, 
perus kouluille, taiteen 

perus opetusta antaville oppi-
laitoksille, lastenkulttuuri-

keskuksille ja muille 
taide- ja kulttuurikasvatus-

palveluita tuottavil-
le tahoille.
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T
aide- ja kulttuurikasvatusta toteutetaan peruskoulussa, tai-
deoppilaitoksissa, lastenkulttuurikeskuksissa, museoissa, tai-

delaitosten yleisökasvatuksessa, vapaassa sivistystyössä ja kir-
jastoissa. Peruskoulu on näistä ainoa taho, joka tavoittaa kaikki 
lapset ja nuoret. Peruskoulun tehtävä on ehkäistä kulttuurista ja 
yhteiskunnan rakenteista johtuvaa eriarvoistumista ja syrjäyty-
mistä. Sillä ei kuitenkaan nykyisin ole riittäviä resursseja toteut-
taa laadukasta ja monipuolista taide- ja kulttuurikasvatusta ja 
turvata oppilaiden kulttuurisia oikeuksia.1

Taide- ja kulttuurikasvatuksen laatua, monipuolisuutta ja 
saavutettavuutta on mahdollista parantaa tiivistämällä perus-
koulun ja muiden taide- ja kulttuurikasvatustahojen yhteistyö-
tä. Sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä peruskoulu voi toteuttaa 
tehtäväänsä tasa-arvon ja kulttuuristen oikeuksien toteuttajana.

Toimenpidesuositukset yhteistyön vahvistamiseksi

 · Kunnan kulttuuritoimi ja sivistystoimi kartoittavat yhdessä 
tahoja, jotka tuottavat alueellisia taide- ja kulttuurikasvatus-
palveluita, ja aiempia kokemuksia hyödyntäen selvittävät 
niiden kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia ja haas-
teita.

 · Kunnan sivistystoimi kartoittaa peruskoulujen oppilaiden 
toiveita ja opetushenkilökunnan näkemyksiä siitä, miten 
taide- ja kulttuurikasvatusta voisi toteuttaa koulupäivän 
yhteydessä.

 · Kunnan sivistystoimi tarjoaa koulujen tiloja taide- ja kult-
tuurikasvatuspalveluita tuottaville tahoille koulupäivän aika-
na ja välittömästi sen jälkeen.

 · Kunnan kulttuuri- tai sivistystoimi laatii kunnallisen taide- ja 
kulttuurikasvatussuunnitelman ja kytkee sen kunnalliseen 
tai alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan.

 · Peruskoulut osallistuvat taide- ja kulttuurikasvatussuunnitel-
man suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 · Peruskoulujen rehtorit kannustavat opettajia luomaan pai-
kallisia yhteistyömalleja sekä opetussuunnitelman puitteis-
sa että sen ulkopuolella (kerho- ja harrastustoiminta).

 · Peruskoulujen rehtorit velvoittavat opettajia osallistumaan 
taide- ja kulttuurikasvatuksen täydennyskoulutukseen ja 
suuntaavat resursseja siihen.

 · Taide- ja kulttuurikasvatuspalveluita tuottavat tahot hakeu-
tuvat aktiiviseen yhteistyöhön alueen peruskoulujen kanssa 
tiedostaen ja huomioiden toimintakulttuurien erot.

Ongelma

Lapset ja nuoret ovat Suomessa eriarvoisessa asemassa taide- 
ja kulttuurikasvatuspalveluiden saajina. Mahdollisuus osallistua 
taideharrastuksiin ja päästä osalliseksi julkisesta kulttuuritarjon-
nasta on pitkälle sidoksissa perheen koulutus- ja tulotasoon.1 

Lapsen kulttuurinen pääoma puolestaan vaikuttaa myös aka-
teemiseen kyvykkyyteen ja koulutusvalintoihin.2 Sosioekono-
miset ja kulttuuriset tekijät muodostavat hyväosaisuuden ke-
hän, joka vahvistaa itse itseään. Huoltajat, joilla on myönteisiä 
kokemuksia taiteesta ja kulttuurista, haluavat antaa niitä myös 
lapsilleen. Näin sosiaaliset, aineelliset ja kulttuuriset voimava-
rat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Käänteisesti perheen matala 
koulutus- ja tulotaso tuottaa kulttuurista eriytymistä ja pitää yllä 
huono-osaisuuden kehää. Kulttuurinen osallisuus – tai osatto-
muus – onkin pikemminkin peritty kuin yksilöllinen valinta.3

Hallituksen kärkihanke Parannetaan taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuutta tunnistaa, että taiteen perusopetuksen ja las-
tenkulttuurin saavutettavuus on jakautunut epätasaisesti.4 Vaik-
ka Suomessa on laaja taideoppilaitosten verkosto, on taiteen 
perusopetuksen saavutettavuus huomattavan epätasa-arvois-
ta. Taiteen perusopetuksen piirissä on vain noin 12 prosent-
tia lapsista eli 135 000 oppilasta. Julkisesta tuesta huolimatta 
opetus on maksullista, ja opiskelun esteenä ovat usein suuret 
lukukausimaksut ja musiikissa lisäksi instrumentin hankintaku-
lut. Taiteen perusopetuksen saatavuudessa on myös alueellisia 
eroja. Esimerkiksi taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä 
on parhaiten saavutettavissa Etelä-Suomessa ja heikoiten Län-
si- ja Sisä-Suomessa. Eriarvoisuutta on myös kaupunkien sisällä. 
Esimerkiksi Helsingissä taide- ja kulttuuritarjonta vaihtelee suu-
resti eri kaupunginosien välillä.5

Taideopetukseen osallistuminen on myös sukupuolen mu-
kaan epätasapainoista: Kolme neljästä kaikista taiteen perus-
opetuksen oppilaista on tyttöjä, tanssia opiskelevista jopa noin 
90 prosenttia. Ainoastaan arkkitehtuuria opiskelevista suurin 
osa on poikia.6 Myös koulun taideaineiden opetuksessa poikien 
tilanne on huolestuttava: heidän oppimistuloksensa taideaineis-
sa ovat heikompia ja asenteensa niitä kohtaan negatiivisempi 
kuin tyttöjen. Myös valinnaisiin taideaineisiin hakeutuminen on 
sukupuolen mukaan jakautunutta.7 Taide kasvatuksen saavutet-
tavuuteen näyttäisivätkin vaikuttavan myös sukupuoleen liitetyt 
sosiaaliset ja kulttuuriset asenteet, joissa taideaineet nähdään 
kouluympäristössä ensisijaisesti tyttöjen aineina. Tällaiset en-
nakkokäsitykset rajoittavat oppilaiden liikkumatilaa ja valintoja 
taiteellisina toimijoina.8 Lisäksi vammaisten ja muiden erityistä 
tukea tarvitsevien lasten 
ja nuorten mahdollisuu-
det osallistua taidehar-
rastuksiin ovat erittäin 
rajalliset.9

Taiteen perusopetuksen piirissä on 
vain noin 12 prosenttia lapsista.

Kolme neljästä kaikista taiteen 
perusopetuksen oppilaista on tyttöjä.
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Mahdollisuus osallistua taiteeseen 
ja kulttuuriin on jokaisen ihmisen 

perustarve ja -oikeus. Taidekasvatuksen 
suotuisista vaikutuksista 

oppimiseen, hyvinvointiin ja 
sosiaalisten taitojen kehittymiseen 

on vahvaa empiiristä näyttöä.

Miksi on tärkeää, että taide- ja kulttuurikasvatus on 

kaikkien saatavilla? 

Oikeus kulttuuriin ja taiteeseen on laajasti tunnustettu kan-
sainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Niissä taide ja kulttuuri 
ilmaistaan itseisarvoisina ja ne ymmärretään sivistykseen ja de-
mokratiaan elimellisesti liittyvinä inhimillisen elämän ilmiöinä.10 
Taideaineiden opiskelu edistää demokratian vaatimaa toisten 
ihmisten kunnioittamista ja huomioimista sekä toisten asemaan 
asettumista. Se tukee toisiaan suvaitsevien ja ymmärtävien kan-
salaisten kasvattamista sekä purkaa ennakkoluuloja ja stereo-
typioita. Taiteelliseen toimintaan liittyvät vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun muodot rakentavat yhteisöjä, synnyttävät yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja jaettuja merkityksiä. Esteettiset kokemukset 
ovat ihmiselle ominaisia ja välttämättömiä. Mielekkääseen elä-
mään kuuluu myös oikeus ilmaista itseään, leikkiä ja käyttää mie-
likuvitusta. Myös vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville hen-
kilöille tulisi taata esteettömästi mahdollisuus osallistua taiteen 
kokemiseen ja tekemiseen, heidän itsemääräämisoikeutensa ja 
ihmisarvonsa tunnistaen. Mahdollisuus osallistua taiteeseen ja 
kulttuuriin on jokaisen ihmisen perustarve ja -oikeus.11

Kulttuurinen osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus ovat myös 
perusopetuksen opetussuunnitelman keskeisiä tavoitteita. 
Opetussuunnitelman perusteissa kannustetaankin tukemaan 
oppilaiden harrastamista.12 Taidekasvatuksen suotuisista vai-
kutuksista oppimiseen, hyvinvointiin ja sosiaalisten taitojen 
kehittymiseen on vahvaa empiiristä näyttöä. Laadukas taide-
kasvatus vahvistaa koululaistaitoja, identiteettityötä, itsetunnon 
rakentumista ja ennen kaikkea toisen kohtaamista.13 Taiteella 
ja taidekasvatuksella on todettu olevan kokonaisvaltaisia hy-
vinvointivaikutuksia: oppimisvalmiuksien vahvistumisen lisäksi 
muun muassa käyttäytymisen ongelmien on havaittu vähene-
vän.14 Tämä korostuu erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden 
kohdalla. ArtsEqual-hankkeen kouluinterventiot viittaavat sa-
maan suuntaan.15 Taidekasvatuksella on merkitystä myös kou-
luviihtyvyyden parantamisessa. On hälyttävää, että vuonna 
2016 noin puolet 12-vuotiaista koululaisista tunsi jonkinasteista 
kyynisyyttä koulunkäyntiä kohtaan ja että 15 prosenttia heistä 
koki koulun täysin merkityksettömänä tulevaisuutensa kannal-
ta.16 Taiteen vahvempi asema koulussa voi tukea koulunkäynnin 
mielekkyyttä, sillä taiteellinen toiminta antaa mahdollisuuksia 
toimia aktiivisesti, ilmaista itseään ja vaikuttaa ympäristöön. Vä-
lilliset vaikutukset ilmenevät muun muassa kouluviihtyvyyden ja 
yhteisöllisyyden paranemisena.

Hallituksen kärkihanke Parannetaan taiteen ja kulttuurin saa-
vutettavuutta suuntaa avustuksia peruskoulujen sekä taide- ja 
kulttuurialan toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan kerho- ja 
harrastustoimintaan ja tukee ajatusta joustavasta koulupäiväs-
tä. Rahoitusta on suunnattu koululaiskyselyiden avulla oppilai-
den toiveiden ja kiinnostuneiden koulujen mukaan. Hankkeen 
seurannassa on kuitenkin raportoitu yhteistyön ongelmia. Kou-
lun ja taide- ja kulttuurilaitosten yhteissuunnittelussa on ollut 
haasteita: esimerkiksi toimintakulttuurien erot ovat vaikeutta-
neet yhteistyötä. Yhteistyön kehittämisessä voidaan entistä pa-
remmin hyödyntää aiemmista hankkeista koottua tutkimuspe-
rustaista tietoa.17

ArtsEqual-hankkeen 
kouluinterven tiossa on 
koettu positiivisena, että 
taidekasvatuksen ohjaa-
ma toiminta on nivelty-
nyt koulupäivään: toi-
minnan on nähty muun 
muassa kehittävän uu-
sia menetelmällisiä näkökulmia ja oppilaan kohtaamisen tapo-
ja.18 Toisessa interventiossa on todettu, että koulun tiloissa heti 
koulupäivän jälkeen tarjottu ja taloudellisesti tuettu soitonope-
tus on helpottanut soittoharrastuksen aloittamista. Tutkimukset 
tukevat myös näkemystä, jonka mukaan kulttuuriset stereotypiat 
on mahdollista ylittää, kun esittävän taiteen opetusta tarjotaan 
kaikille, muun muassa sukupuoleen katsomatta.19

Peruskoulu kulttuurikeskuksena

Koulu voi olla Suomen suurin kulttuurikeskus, jos taide- ja kult-
tuurikasvatuksessa tehdään yhteistyötä entistä tiiviimmin ja yli 
sektorirajojen. Näin voidaan ylittää alueellisia, sosioekonomi-
sia, kulttuurisia, taloudellisia, oppimisvalmiuksiin tai sukupuo-
leen liittyviä rajoja sekä kääntää yksilöiden ja toimintakulttuuri-
en erot rikkaudeksi ja voimavaraksi. Peruskoulu tavoittaa koko 
ikäluokan. Opettajien pedagoginen ammattitaito ja oppilaan 
tuntemus on laadukkaan taidekasvatuksen perusta. Taide- ja 
kulttuurilaitosten toimijat voivat puolestaan rikastuttaa perus-
koulun toimintakulttuuria osallistumalla koulun taidekasvatuk-
seen koulupäivän aikana ja tuomalla kouluun uusia toimintata-
poja. Kulttuurista tasa-arvoa voidaan lisätä tarjoamalla taide- ja 
kulttuuriharrastuksia koulussa välittömästi koulupäivän jälkeen, 
jolloin ne ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Olennaista on, 
että kaikki toimijat kunnioittavat toisiaan, tutustuvat erilaisiin 
toimintakulttuureihin, tuntevat lapsen ja nuoren yksilölliset tar-
peet ja kehityksen sekä tukevat heidän kasvuaan.

Toimenpidesuosituksemme on, että koulusta tehdään 
tasa-arvoa vahvistava kulttuurikeskus, jossa 

 · monialainen taidekasvatus on olennainen osa peruskoulun 
toimintaa

 · taidetta ja kulttuuria on tarjolla kerhoina ja muina 
vapaa-ajan harrastuksina

 · taiteen ja kulttuurin kasvua tukevat vaikutukset tavoittavat 
kaikki lapset ja nuoret ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan 
tai sosioekonomiseen taustaan katsomatta

 · oppilaat saavat kosketuksen kaikkiin taidemuotoihin ja ko-
kevat kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta sekä rakentavat 
luontevan suhteen paikallisiin taide- ja kulttuuritoimijoihin

 · jokainen oppilas saa tuoda esiin omaa ainutlaatuisuuttaan 
ja kehittää omaa potentiaaliaan.
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