
KYSELYLOMAKE: FSD3495 OPETUKSEN SAAVUTETTAVUUDEN EDISTÄMINEN TAITEEN

PERUSOPETUSTA ANTAVISSA OPPILAITOKSISSA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3495 ACCESSIBILITY IN BASIC EDUCATION IN THE ARTS 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



Hyvä taiteen perusopetuksen oppilaitoksen rehtori! 

Ystävällinen muistutus, että taiteen perusopetuksen saavutettavuutta koskeva kysely on auki 

marraskuun loppuun asti. Toivottavasti ehdit vastata! 

Kyselyosoite: [linkki poistettu] 

Lämmin kiitos kyselyyn jo vastanneille! 

Yst terv 

Marja-Leena Juntunen 

Musiikkikasvatuksen 

Ohessa liite kyselyyn, jonka avulla kerätään tietoa ja nostetaan esiin niitä toimenpiteitä, joiden 

avulla taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa on edistetty opetuksen saavutettavuutta viimeisen 

viiden lukuvuoden aika (2013–2018). Kysely koskee sekä taiteen perusopetusta että oppilaitoksen 

muuta toimintaa. Vastaavaa kyselyä ei ole aikaisemmin tehty, joten sen avulla saadaan arvokasta 

tietoa. Kyselyyn vastaaminen vie n. 10 minuuttia. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti 

ja anonyymisti eikä tuloksia yhdistetä yksittäisiin oppilaitoksiin. 

Kysely on auki 30.11.2018 saakka. 

Kyselyosoite: [linkki poistettu] 

Kysely on osa ArtsEqual-hankkeen “Arts Education for All”-ryhmän toimintaa ja jotkut kyselyn 

kysymyksistä liittyvät ryhmän väitöskirjatöihin. Kyselyn taustadokumenttina toimii ryhmän 

tuottama toimenpidesuositus koskien TPO:n saavutettavuutta (liitteenä). Kyselyä ovat 

kommentoineet TPO-liiton hallituksen jäsenet. 

ArtsEqual on Taideyliopiston koordinoima tutkimushanke, jossa tarkastellaan, miten taide ja 

taidekasvatus voivat lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa (ks. 

www.artsequal.fi). Taiteen perusopetuksen saavutettavuus on myös yksi Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kehittämistoiminnan kohteista osana taiteen ja kulttuurin kärkihanketta vuosina 

2016–2018 (Valtioneuvosto 2015). 

Vastauksenne ovat meille arvokkaita. 

Kiitos osallistumisesta! 

Ystävällisin terveisin 

Marja-Leena Juntunen 

Musiikkikasvatuksen professori 

ArtsEqual/Basic Arts Education for All -ryhmän johtaja 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 

Lisätietoa: [yhteystiedot poistettu] 

http://www.artsequal.fi/

















































