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KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA: 
mikä se on?
●Kulttuuri-, taide- ja 

kulttuuriperintökasvatuksen toteuttaminen 
osana opetusta

○ Myös taide- ja taitoaineiden ulkopuolella!

●Taustalla kunnan oma kulttuuritarjonta ja 
paikallinen opetussuunnitelma

●Suunnitelma voi olla kunta- tai aluekohtainen



TILANNE 2020

Suomen kunnista 
on käytössä KOPS

Noin 50%
kunnista kaipaa 

apua KOPSin 
edistämisessä

Lähes 50% kunnista koki 
opetus- ja 

kulttuuritoimen 
välisen yhteistyön 

sujuvaksi

Reilu 50%



KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA:
miksi sellainen pitäisi olla?

Yhdenvertaisuus, 
kulttuuri-identiteetti, 

kulttuuri-
kompetenssi, tunne- 

ja vuorovaikutus-
taidot

OPPILAS
Taidesisältöjen 

vakiinnuttaminen, 
oppimisympäristöt, 
opetussuunnitelman 

sisältöjen 
laajentaminen 

KOULU
TEAviisari-tulosten 

kehittyminen, 
kulttuuripalveluiden 
kävijämäärät, oman 

alueen 
erityispiirteiden 

nostaminen

KUNT
A



ALUEELLINEN ERIARVOISUUS 
KULTTUURIN SAATAVUUDESSA

SUURET KUNNAT
• Kulttuuritarjonnan keskittymät
• Valtaosa kulttuurialojen 

työpaikoista Helsingissä
• Eniten taloudellisia panostuksia 

kulttuuriin
• Monipuolinen tarjonta eri 

taidelaitoksia, palveluntarjoajia ja 
kulttuuritoimijoita

PIENET KUNNAT
• Pieni asukasluku ja syrjäinen sijainti 

yhteydessä kulttuuripalveluiden huonoon 
saatavuuteen

• Nojaa alueelliseen yhteistyöhön, 
talkoo-toimintaan ja yksittäisiin toimijoihin

• Yleisen kulttuuritoimen ja 
kulttuuripalvelujen tuotantotavat heikkoa

• Kunnista, joissa ei taiteen perusopetusta, 
lähes kaikki ovat syrjäkuntia

Kangas & Ruokolainen 2012; Lavapuro, Ojanen, Rautiainen & Valtonen  2016; Renko & Ruusuvirta 2018; Renko, Kangas & Tervi 2020



KULTTUURIKASVATUS 
PERUSOPETUKSEN OSANA

● Musiikin vähimmäistuntimäärät kaikista oppiaineista 
pienimmät

● Luokanopettajaopiskelijoista 60% koki musiikin 
opettamisen haastavaksi tai mahdottomaksi

● 63% musiikinopettajista raportoi ettei heidän koulussaan 
tehdä lainkaan/vain vähän yhteistyötä ulkopuolisten 
taidetoimijoiden kanssa

Laitinen, Hilmola  & Juntunen  2011; 
Suomi 2019



KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA: 
miten sellainen tehdään?
● Laaditaan koulujen sekä taide- ja 

kulttuurialan toimijoiden yhteistyönä
○ Yhdistetään opetussuunnitelman sisällöt 

ja kunnan kulttuuritarjonta toisiinsa

●Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi

●Kummiryhmä
○ lastenkulttuuri.fi



TAIDETESTAAJAT 
osana kulttuurikasvatussuunnitelmia
• Valmis sisältö 8. luokkalaisille osaksi 

kulttuurikasvatussuunnitelmia

• Suomen suurin ja ainoa 
valtakunnallinen 
kulttuurikasvatusohjelma

• Toiminnan rahoittaa Suomen 
Kulttuurirahasto, Kulturfonden ja OKM



Hankkeen tavoitteena on 
kasvattaa kulttuurikasvatus-
suunnitelmien määrää 
Suomessa sekä jakaa 
lastenkulttuurin osaamista 
eteenpäin kunnille 

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke 2021-2022
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto



Hankkeen sisällöt

Webinaarisarja

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi
-sivuston päivittäminen

Koulutuspalvelut

Tilannekatsaus 2022
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