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Yleistä 
 

Espoon kuvataidekoulun perustehtävä on antaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen sekä 

käsityön perusopetusta design & teknologia -opetuksena espoolaisille lapsille ja nuorille. Laaja 

oppimäärä sisältää varhaisiän kuvataidekasvatuksen sekä perus- ja syventävät opinnot. Lisäksi koulu 

tarjoaa kaikille avointa maksullista muuta opetus- ja koulutustoimintaa: mm. kuviskerhoja kouluilla, 

perhekursseja, lomakursseja ja tapahtumatyöpajoja. Hankerahoituksen avulla järjestetään myös 

maksutonta kerho- ja työpajatoimintaa. 

 

Opetuksessa toteutuvat taiteen perusopetuksesta annetun lain vaatimukset (Laki taiteen 

perusopetuksesta n:o 633/1998). Tasokas ja monipuolinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille iloa ja 

hyvinvointia, mielekkään harrastuksen sekä perusvalmiuksia oppilaille, jotka myöhemmin 

hakeutuvat kuvataiteen ammatilliseen tai korkea-asteen koulutukseen.  

 

Strategian mukainen toiminta 

Espoon kuvataidekoulun toimintaa ja kehitystä ohjataan johtokunnan 16.3.2017 vahvistaman 

strategian mukaisesti. 

 

Voimassa olevan strategian laadinnassa otettiin huomioon kulttuurin tulevaisuuden näkymät, 

taiteen perusopetuksen nykytila ja kehitystarpeet. Kehittämisessä on huomioitu myös Espoo-tarina 

ja Espoon arvot: Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, vastuullinen edelläkävijä sekä 

oikeudenmukainen. Strategian toteuttamisella pyritään varmistamaan, että Espoon kuvataidekoulu 

pystyy vastaamaan tulevaisuudessa taiteen perusopetuksen haasteisiin.  

 

Kuvataidekoulu haluaa rakentaa parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten hyvinvointia 

kuvataidekasvatuksen keinoin. Kuvataiteen harrastaminen tuottaa tulevaisuudessa luovempia ja 

onnellisempia espoolaisia. Espoon kuvataidekoulun keväällä 2017 henkilöstön kanssa yhdessä 

uudistetut arvot ovat: 

•        Taide esteettisten arvojen välittäjänä 

•        Oppilaslähtöisyys 

•        Hyvinvoiva työyhteisö 

•        Kestävä ja kehittyvä kuvataidekoulu 

•        Avoimuus ja yhteistyö 

  

Espoon kuvataidekoulussa noudatetaan tiimiorganisaatiota. Kuvataidekoulussa on pysyviä tiimejä, 

projektitiimejä ja ad-hoctiimejä. Voimassa olevien tiimien kokoontumisista vastaavat tiiminvetäjät. 

Tiimien toimintaa kehitetään ja niiden toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain. 

 

Vuonna 2016 käyttöön otettuja uusia kokouskäytäntöjä ja kehityskeskustelun muotoja tarkastellaan 

sekä kehitetään vuosittain. Kehityskeskusteluilla varmistetaan henkilöstön tavoitteiden seuranta ja 

arviointi sekä koulutustarpeet. Päätoimisten ja vastuuopettajien kokouksia pyritään järjestämään 

säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa. Myös kaikkien opettajien kokouksia ja pedagogisia koulutuksia 
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järjestetään säännöllisesti. Koulussa on käynnistetty myös Peda Cafe; opettajien oma pedagogisen 

kehittämisen foorumi, jossa keskustellaan opettamiseen liittyvistä ajankohtaisista ja opetuksesta 

nousevista teemoista. Työpariopettajuuteen kannustetaan. 

 

Tyky-toimintaa kehitetään ja henkilöstön koulutustoiveita kuullaan. Työsuojelutoimikunta ja 

Tyky-tiimi toimivat työntekijöiden sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tukena.  Espoon 

kuvataidekoulun työsuojelun toimintaohjelma sisältää periaatteet, joiden mukaan työntekijöiden 

hyvinvoinnista huolehditaan. Kuvataidekoulussa on turvallinen työympäristö ja -ilmapiiri sekä 

kiusaamisen nollatoleranssi. Työsuojelutoimikunta pyrkii seuraamaan toimintaohjelman tavoitteiden 

toteutumista säännöllisesti. Ohjelmaa voidaan päivittää ja täydentää tarvittaessa. Koko henkilöstön 

välillä korostetaan vuorovaikutteista, avointa ja keskustelevaa kulttuuria. Lääkärikeskus Aavan 

kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen seurannassa ja 

työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

 

Koko henkilöstölle tehtiin ParTy®-työhyvinvointikysely. ParTy®-työhyvinvointikysely toteutetaan 

vuosittain jatkuvana käytäntönä.  

 

Työyhteisönä koulu on avoin ja vastuuta jakava. Henkilökunta on ammattitaitoista, työhönsä 

motivoitunutta ja koulun toiminnan kehittämiseen sitoutunutta. Espoon kuvataidekoulu tunnetaan 

työpaikkana, jossa on hyvä tehdä töitä ja kehittää taiteen perusopetusta. Lasten ja nuorten 

kulttuurissa, taiteen perusopetuksessa ja taiteessa tapahtuva kehitys huomioidaan perinteisten 

toimintatapojen rinnalla. Lasten ja nuorten elämään ja hyvinvointiin liittyvää keskustelua seurataan 

laaja-alaisesti. 

 

Kuvataiteen ja käsityön perusopetus  
 

Kuvataidekoulu antaa lakisääteistä laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen sekä käsityön 

perusopetusta design & teknologia -opetuksena 5–20 -vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille sekä 

muuta maksullista  opetus- ja koulutustoimintaa n. 6000 oppilaalle vuodessa. Opettajat ovat muun 

muassa kuvataideopettajia, taiteilijoita, arkkitehtejä, valokuvaajia, muotoilijoita, luovan teknologian 

osaajia ja taideteollisuuden ammattilaisia. 

 

Varhaisiän kuvataiteen ja muotoilun esikoulu 

Kuvataiteen ja muotoilun esikoulussa luodaan pohjaa myöhemmille opinnoille. Tavoitteena on lasten 

luontaisen uteliaisuuden ja aktiivisuuden vahvistaminen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä 

monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä (luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja 

esineympäristö) eri aistien avulla. Tavoitteena on mielikuvituksen kehittäminen ja tutustuminen 

kuvalliseen ilmaisukieleen harjoittelemalla erilaisia perustekniikoita, kokeilemalla materiaaleja ja 

tarkastelemalla taideteoksia, median kuvia ja muuta kuvallista kulttuuria. Kuvataiteen esikoulu tukee 

myös oppilaan ryhmässä toimimisen taitoja, puheilmaisua, keskustelutaitoja ja tunneilmaisun taitoja. 
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Perusopinnot 

Oppilaat saavat yhdeksän vuotta kestävien opintojen aikana perusvalmiudet kuvailmaisuun ja 

taiteen ja muotoilun  tarkasteluun erilaisista näkökulmista. Oppilaan kuvataiteellista ja muotoilullista 

ajattelua kehitetään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Sen seurauksena oppilaalle muodostuu 

kehittyvä ja elävä oma taide- ja muotoilusuhde. Kulttuurisen historian tunteminen taiteen kautta 

antaa perspektiiviä tekemiselle ja rakentaa oppilaan identiteettiä. 

 

Opettajina toimivat eri taiteen ja muotoilun aloja edustavat ammattilaiset ja kuvataidekasvattajat. 

Syksyllä 2018 neljässä opetusryhmässä pilotoitiin uuden opetussuunnitelman mukaisia puolen 

vuoden kestoisia jaksoja. Syksystä 2019 alkaen puolen vuoden jaksoissa opiskellaan kaksi vuotta, 

neljässä peräkkäisessä jaksoryhmässä. 

 

Syventävät opinnot 

Syventävät opinnot koostuvat työpajoista. Työpajoissa syvennytään yhden tai useamman 

lukuvuoden ajan johonkin kuvataiteen ja muotoilun  osa-alueeseen. Painopiste on oman kuva- ja 

muotoilu ilmaisun etsimisessä. Työpajaoppilaalta edellytetään kykyä itsenäiseen ja pitkäjänteiseen 

työskentelyyn sekä kykyä soveltaa aiemmin opittuja asioita omaan kuvailmaisuun. Työpajaopettajina 

toimivat eri alojen  ammattitaiteilijat ja muotoilijat. Osa työpajaryhmistä toteuttaa myös 

pitkäkestoisia projekteja kuvataidekoulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Työpajatarjontaa tarkastellaan ja kehitetään vuosittain. Vuonna 2019 oppilaille tarjottiin valittavaksi 

19 eri työpajaa. 

 

Muotoiluopetusta kehitetään 
 

Muotoiluopetusta  kehitetään kuvataiteen perusopetuksen kanssa yhteistyössä. 

Muotoilukasvatukseen ja -pedagogiikkaan panostetaan kehitysalueena. Kuvataidekoulu haluaa olla 

vaikuttamassa siihen, että espoolaisille lapsille ja nuorille syntyy mahdollisuus pitkään design & 

teknologia -opintopolkuun. Tähän Espoon kaupungin ja kuvataidekoulun strategia, yhteistyö sekä 

maantieteellinen sijainti luovat erinomaiset edellytykset. 

 

Päiväkotiyhteistyö design & teknologia -opetuksena on käynnistynyt kahdessa päiväkodissa syksyllä 

2018 ja toimintaa kehitetään jatkossa yhteistyössä päiväkodin henkilökunnan ja kuvataidekoulun 

opetushenkilöstön kanssa.Toimintaa laajennetaan myös ruotsinkieliselle puolelle Mattlidenin 

oppimiskeskukseen yhdistäen suomenkielisten ja ruotsinkielisten lasten design & teknologia -opetus.  

 

Vuonna 2019 käsityön perusopetus sekä design & teknologia -perusopetus käynnistyy Kirstin 

koulussa, jossa on asianmukaiset tilat tähän tarkoitukseen. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä 

esimerkiksi kuvataidepainotteisten ja design- & teknologiapainotteisten iltapäiväkerhojen muodossa 

lisätään rahoitusten turvin. 
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Vuonna 2017 aloitettua design & teknologia -opetusta kehitettiin muotoilun näkökulmasta kiinteässä 

yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen sekä taidekasvatuksen laitoksen kanssa sekä 

kolmen espoolaisen lukion (Haukilahti, Kaitaa, Viherlaakso) kanssa. Tarkoituksena on, että 

muotoilusta tulisi soveltava teemaopintokurssi TO2 kaikkiin espoolaisiin lukioihin, ja 

valtakunnallisestikin. Kurssin keskiössä on luovan ongelmanratkaisun, muotoiluprosessin, 

monialaisen ajattelun, ryhmätyötaitojen, käyttäjäymmärryksen sekä ideoiden esittämisen 

opettaminen. Nuoria rohkaistaan pohtimaan teknologian hyödyntämistä, sekä kehittämään ideoita 

siitä, mihin ja miten niitä käytetään. Syventävien opintojen työpajatarjontaa kehitetään oppilaiden 

kiinnostuksen kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt huomioiden. 
 

Työpajoja rakennetaan myös verkostomaisena yhteistyönä eri kulttuurilaitosten kesken yhdistäen 

muotoilua, tiedettä ja teknologiaa monialaisina opintoina. Pilottihankkeen pohjalta luodaan 

konkreettinen malli ja opetusmateriaali tätä varten. Tavoitteena on myös lukioiden opettajien 

opastaminen ja kouluttaminen muotoilupedagogiikkaan. Kuvataide-ja muotoilupedagogiikasta on 

tullut myös osa espoolaista koulutusvientiä Aasiaan, esimerkiksi Koreaan ja Kiinaan ja Japaniin, jonne 

Espoon kaupungilla on hyvät suhteet. Mahdollisuuksia tutkitaan myös yhteistyöstä Vietnamiin esim. 

kesäkurssien osalta. 
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Koulun toiminnan rahoitus 
  

Kuvataidekoulun toiminta pidetään taloudellisesti vakaana. Kuvataidekoulu etsii aktiivisesti uusia 

täydentäviä rahoitusmalleja muun muassa design & teknologia -opetuksen ja muotoilupedagogiikan 

kehittämiseen.  

 

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten rahoituksen tulee noudattaa niin sanottua kolmikantaa. Myös 

Espoon kuvataidekoulun rahoitus noudattaa tätä periaatetta ja tulot muodostuvat seuraavasti: 

  

1)  Espoon kaupungin toiminta- ja toimitila-avustuksista, 

2)  tuntiperusteisesta valtionosuudesta, ylimääräisestä valtionavustuksesta sekä muista avustuksista 

ja  

3) oppilasmaksuista. 

  

Espoon kaupungin toiminta- ja toimitila-avustus ovat merkittävä osa kuvataidekoulun tuloista ja 

opetustoiminnan jatkuvuuden perusta. Johtokunta pyrkii varmistamaan, että kaupunki huomioi 

6 
 



avustuksista päättäessään vuosittaisten toimintamenojen ja tilavuokrien kasvun sekä koulussa 

tapahtuvan kaikkia espoolaisia lapsia ja nuoria hyödyttävän ajankohtaisen kehittämistyön. 

Tuntiperusteisen valtionosuuden nostaminen laajan oppimäärän ja varhaisiän kuvataidekasvatuksen 

tuntimääriä vastaavalle tasolle on myös johtokunnan ensisijaisia tavoitteita. Lukioissa tapahtuvalle 

muotoiluopetukselle pyritään saamaan vakiintunut rahoitus Espoon kaupungilta. Kouluissa 

tapahtuviin kuvataidepainotteisiin iltapäiväkerhoihin haetaan avustuksia ja etsitään muita 

vakiintuneita rahoitusmahdollisuuksia. Kirstin koulussa tapahtuvalle Käsityön perusopetukselle 

pyritään saamaan rahoitus Espoon kaupungilta, koska alueella asuvilla perheillä ei ole mahdollisuutta 

muuten osallistua maksulliseen taiteen perusopetukseen. 

   

Tuntiperusteinen valtionapu ja muut avustukset 
 Espoon kuvataidekoulun tuntiperusteinen valtionosuus pyritään nostamaan vuonna 2020 laajan 

oppimäärän koko tuntimäärää vastaavaksi. 

  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyrkii taiteen perusopetuksen toiminta-avustusten jaossa 

turvaamaan yhteisöjen valtionosuudet pitämällä niiden saajien osalta lautakunnan avustuksen tason 

vakaana vuosittaisen talousarvion puitteissa. Toiminta-avustusta saavien taiteen perusopetuksen 

oppilaitosten kanssa käydään vuosittain yhteistyölinjausneuvottelut, joissa käydään läpi edellisen 

vuoden tavoitteiden toteutuminen sekä tarkistetaan ja asetetaan yhteisiä tavoitteita Espoo-tarinan 

ja toimintaympäristön muutosten pohjalta.  

  

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan järjestämislupaa sekä tuntiperusteista valtionosuutta 

käsityön taiteen perusopetukseen design & teknologia -opetuksena, ja pyritään saamaan vakiintunut 

rahoitus sekä valtiolta että kaupungilta. Tämän turvin voitaisiin käynnistää laajamittainen design- ja 

teknologiahanke. Se tarkoittaisi opintopolkua läpi kaikkien koulumuotojen. Tarkoituksena on tehdä 

muotoilukasvatus tutuksi kaikissa koulumuodoissa ja kouluttaa henkilökuntaa hyödyntämään sitä 

omaan opetukseensa sekä edistää eri oppiaineiden välistä työskentelyä tutkivin ja ilmiöpohjaisin 

menetelmin. Tuntiperusteisen valtionosuuden lisäksi anotaan ylimääräistä valtionapua 

käyttökuluihin, avustuksia kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä muuhun opetus- ja 

koulutustoimintaan. 

 

Hallinnon toimintojen kehittäminen 
  

Kuvataidekoulun hallinnon toimintoja sähköistetään ja tehostetaan edelleen. Sähköinen 

ilmoittautuminen on käytössä sekä opetuksessa että muussa opetus- ja koulutustoiminnassa. 

Eepos-oppilasrekisteriohjelma on käytössä. Ohjelmassa on opettajien työtä helpottavia 

vuorovaikutuksellisia yhteydenpito- ja seurantamahdollisuuksia, kuten sähköinen päiväkirja ja 

mahdollisuus lähettää ryhmätekstiviestejä sekä sähköposteja vanhemmille. Eepoksessa on käytössä 

myös dokumentointiin soveltuva työkalu. 

 

Syksystä 2018 alkaen opettajat ottivat Eepos-ohjelman käyttöön oppilaiden läsnäolojen 

merkitsemiseen ja huoltajien kanssa viestimiseen. 
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Eepos-oppilashallinto-ohjelman käyttöoikeus on ostettu Oksidia Oy:ltä, jolta on hankittu lisäksi 

koulutuspalveluita hallinto- ja opetushenkilöstölle. 

 

Sähköinen asianhallinta Google- ja Office 365 -ohjelmien avulla 
Espoon kuvataidekoulun sisäisessä viestinnässä sekä asiakirjahallinnassa on siirrytty asteittain 

digitaalisten pilvipalvelujen käyttöön. Vuonna 2018 otettiin käyttöön Office 365 -pilvipalvelu 

hallinnon asiakirjojen hallintaan sekä Google Drive -ohjelma opetushenkilöstön ja hallinnon 

yhteiseen sisäiseen viestintään ja oppilastöiden tallenukseen. Google Drive -ohjelmalla korvattiin 

aiempi, verkkosivujen yhteydessä oleva opeverkko. 

 

Google G Suite for Education -palvelun tuotti Oksidia Oy ja  Office 365 -palvelun Microsoft Oy. 

 

Kurssitoiminnan myynnin viemistä nettikauppaan harkitaan. Sympa-HR -henkilöhallintojärjestelmän 

käyttöönottoa tutkitaan. Sympa-HR yhdistää henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja 

rekrytoinnin prosessit johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.  

 

Koulun graafisen ilmeen ja kotisivujen uudistamisprosessin jälkeen (vuonna 2019) muutetaan kaikki 

koulun asiakirjat ja lomakkeet vähitellen sähköisiksi. 

  

Sähköiseen e-laskuun on siirrytty 2019. Sähköistä uutiskirjettä käytetään muutenkin jatkossa 

tehokkaammin hyväksi markkinoinnissa sekä viestinnässä. 

 

Viestintästrategia ja viestinnän vuosikello helpottavat koulun sisäistä ja ulkoista viestintää. Myös 

henkilökunnan kesken harjoitellaan käyttämään tehokkaammin jo olemassa olevia sähköisiä 

työkaluja, kuten Google Hangouts ja koulun sisäinen intranet. 

 

Opetuksen kehittäminen ja arviointi 
 

Virvatuli-mallia eli taiteen perusopetuksen itsearviointimallia käytetään opetuksen arvioinnissa ja 

kehittämisessä jatkuvana käytäntönä. Sen keskiössä on opettaja oman työnsä tutkijana ja 

kehittäjänä. Lukuvuonna 2018–2019 laadittiin opettajan pedagoginen opas, jota päivitetään 

vuosittain tarpeiden mukaan. 

 

Saatuja tuloksia verrataan Espoon kuvataidekoulun toimintasuunnitelmaan, koulun strategiaan ja 

opetussuunnitelman tavoitteisiin, valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin, 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä arviointitulosten 

toteutumiseen koulun opetuksessa ja muussa toiminnassa. Tuloksista tehdään tarvittavat 

johtopäätökset opetuksen kehittämiseksi. 

 

 Voimavaraistavaa, dialogista ja vuorovaikutteista keskustelua opettamisesta pidetään jatkuvasti yllä 

päätoimisten opettajien kokouksissa ja kaikkien opettajien kokouksissa. Pyritään kehittämään 

opetuksen sisältöjä ja metodeja kohti kannustavaa, tutkivaa ja ilmiöpohjaista oppimista. Lapsen ja 

nuoren omat kiinnostuksen kohteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa.  Opetus on 

8 
 



oppijalähtöistä. Dokumentointia hyödynnetään osana oppimisprosessia ja opettajien pedagoginen 

koulutus keskitetään puolestaan opettamisen tutkimiseen, kehittämiseen ja arviointiin. 

Työpariopettajuus on käytössä aktiivisesti. Mentorointia ja työnohjausta käytetään opettajien työn 

kehittämisen välineenä. 

  

Lisätään pääkaupunkiseudun kuvataidekoulujen välistä yhteistyötä ja kehitetään päätoimisten 

kuvataideopettajien ja tuntiopettajien pedagogisen osaamisen verkosto luomalla koko 

pääkaupunkiseudun kattava vertaistukiverkosto. Verkosto tuottaisi yhdessä kuvataidekoulujen 

opettajille laadukasta kuvataidekasvatuksen täydennyskoulutusta. 

 

Kestävän kehityksen ohjelma 
  

Kestävyystiimi on toteuttanut Espoon kuvataidekoulun kestävän kehityksen kartoituksen vuonna 

2016 ja päivitti Kestävä kuvataidekoulu -kestävyysohjelman keväällä 2018 (toim. Mari von Boehm ja 

Minttu Hyytiäinen). Tiimi pyrkii sitouttamaan koko henkilöstön kestävyysajatteluun kutsumalla 

henkilöstön mukaan suunnittelemaan yhteisiä tavoitteita, pitämällä kestävyysnäkökulmia esillä 

kokouksissa ja näyttelyiden suunnittelussa sekä järjestämällä koulutusta. Tärkeintä 

kuvataidekoulussa ovat lapset ja nuoret, joten heidänkin äänensä tulee saada kuuluville. 

Kestävyysarvojen tulee olla perustavana pohjana toimintakulttuurimme kokonaisvaltaisessa 

suunnittelussa. Kestävyystiimi koordinoi kestävyysohjelman eri osa-alueiden toteutusta. 

  

Kuvataidekoulun kestävyysajattelun päämäärät suuntaavat kulttuurisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävään toimintaan: EKOLOGINEN kestävyys – Kuvataidekoulun toiminta pyrkii 

kuluttamaan uusiutumattomia luonnonvaroja mahdollisimman vähän. Kuvataidekoulun toiminta 

tukee lasten ja nuorten kestävää ympäristösuhdetta. TALOUDELLINEN kestävyys – Kuvataidekoulun 

tavoitteena on olla erilaisista taustoista tulevien espoolaisten lasten ja nuorten ulottuvilla, samalla 

kun se tarjoaa työntekijöilleen kestävän työpaikan. SOSIAALINEN kestävyys – Kuvataidekoulussa 

voivat kohdata erilaiset ihmiset saman arvoisina. Kuvataidekoulussa pyritään tukemaan lasten ja 

nuorten itsetuntoa ja toimimaan hyvää yhteishenkeä luoden. KULTTUURINEN kestävyys – 

Kuvataidekoulu on kulttuurisen kestävyyden ytimessä, kohtaamispaikkana taiteen äärellä. 

Kuvataidekoulun opetuksessa käsitellään laajasti visuaalista kulttuuria ja tarkastellaan sen historiaa 

ja nykyisyyttä tutustuen erilaisiin kulttuureihin ja niihin liittyviin ilmiöihin. 

 

Kansainvälinen toiminta 

Espoon kuvataidekoulu tutkii mahdollisuuksia tehdä koulutusvientiä kuvataide- 

muotoilupedagogiikassa Vietnamiin sekä Koreaan, Kiinaan ja Japaniin.  

 

Espoon kuvataidekoulussa vieraili useita kansainvälisiä asiantuntijaryhmiä, mm. Japanista, Koreasta, 

Yhdysvalloista ja Latviasta. Vierailujen järjestämisessä tehtiin yhteistyötä opetus- ja 

kulttuuriministeriön sekä tulkki & matkaopas Toyohiro Miyazawa, MML:n kanssa. 
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Opetus vuonna 2020 
  

Vuonna 2020 kevätlukukaudella on 18 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 16. Yhteensä opintovuosi 

käsittää siis yhteensä 34 opintoviikkoa. 

  

Kevätlukukausi 7.1.–23.5.2020 (18 opetusviikkoa) 

Syyslukukausi  

  

Lomat: 

17.8.–12.12.2020 (16 opetusviikkoa) 

Talviloma   vko 8, 17.–22.2.2020 

Pääsiäisloma   10.– 13.4.2020   

Syysloma   vko 42, 12.–18.10.2020 

  

Oppilas- ja tuntimäärät (ennusteet) 
  

Kuvataidekoulussa on yli 1400 oppilasta, jotka opiskelevat yhdessätoista opetuspisteessä eri puolilla 

Espoota. Uudet oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja oppilaat 

otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoryhmiä on kevätlukukaudella yhteensä 132 ja 

syyslukukaudella 137. Opetustunteja eri opetusryhmillä on seuraavasti:  

  

•           varhaisiän taidekasvatus, 5–6-vuotiaat, 68 h (2h/vko) 

•           perusopinnot 7–10-vuotiaat, 68 h (2h/vko) 

•           perusopinnot 11–13-vuotiaat, 102 h (3h/vko) 

•          perusopintojen työpajat 14–15-vuotiaat, 102 h (3h/vko) 

•          syventävät opinnot (työpajat), 16–20-vuotiaat, 102 h (3h/vko), poisluettuna grafiikka, 

tekstiilitaide ja video 136h (4 h/vko) 

  

Kuvataidekoulu tarjoaa opetusta myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen opetus on keskitetty 

Olariin; englanninkielinen Leppävaaraan ja Tapiolaan. Design & teknologia -opetus Opinmäkeen, 

Tapiolaan, Otaniemeen ja Espoon keskukseen. 

  

Pienten opetuspisteiden ja opetusryhmien oppilasmääriä pyritään kasvattamaan niin, että 

opetuksen järjestäminen kannattaa niissä myös taloudellisesti. Kysyntään vastataan järjestämällä 

opetusta myös lauantaisin.  
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Opintojen eteneminen 
  

Seuraavassa taulukoissa on kuvattu kuvataiteen (Taulukko 1) sekä design & teknologiapainotteisen 

käsityön perusopetuksen (Taulukko 2) opintojen etenemisen ja ryhmä- ja oppilasmäärien ennusteet. 

 

Kuvataide Kevät 18 

opetusviikkoa 

  Syksy 16 

opetusviikkoa  

  

  ryhmiä opp.   tunn. ryhmiä opp. tunn. 

Varhaisiän 

kuvataidekasvatus  

5–6-vuotiaat 2 h/vko 

14 129 504 13 115 416 

Perusopinnot             

7–10-vuotiaat 2 h/vko 45 525 1620 43 499 1376 

11-vuotiaat 3 h/vko 15 171 810 15 163 720 

12–13-vuotiaat 

 jakso-opinnot 3 h/vko 

13 135 702 21 221 1008 

14-15-v. perustyöpajat 

 3h/vko 

21 212 1134 21 188 1008 

tekstiili, grafiikka, 

video 4h/vko (sis. 

SO:n oppilaita) 

0 0 0 1 7 64 

Syventävät opinnot             

16–20-vuotiaat 3 h/vko 

(sis. perustp-oppilaita) 

9 98 486 7 72 336 

tekstiili, grafiikka, 

video 4h/vko 

2 12 144 2 13 128 

laajan täydentävät opinnot    64       

YHTEENSÄ 119 1282 5464 123 1278 5056 

 

Taulukko 1. Kuvataiteen opintojen eteneminen.  
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Käsityö Kevät 18 opetusviikkoa   Syksy 16 

opetusviikkoa  

  

  ryhmiä opp.   tunn. ryhmiä opp. tunn. 

Varhaisiän 

kuvataidekasvatus  

5–6-vuotiaat 2 h/vko 

2 20 72 2 20 64 

 Perusopinnot          

7–10-vuotiaat 2 

h/vko 

6 60 216 7 72 224 

10-12-vuotiaat 

3h/vko 

2 18 108 2 20 96 

12-13-vuotiaat 

jaksot 3h/vko 

0 0 0 0 0 0 

Perusopetus 

työpaja 3h/vko 

3 24 162 3 28 144 

Yhteensä 13 122 558 12 140 528 

 

Taulukko 2. Käsityön opintojen eteneminen 

  

Vuonna 2020 lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja on yhteensä 11 606, joista 10 520 tuntia 

kuvataiteen opetusta ja 1 086 tuntia käsityötaiteen perusopetusta.  

Oppilasmaksut 

Valmentavat ja perusopinnot:   

5–10-vuotiaat (2 h) 250 € 

11-vuotiaat (3 h) 270 € 

12–13-vuotiaat, jakso-opetus (3 h) 280 € 

14–15-vuotiaat, perustyöpaja (3 h) 300 € 

Syventävät opinnot:  

16–20-vuotiaat (3 h) 300 €  

Grafiikka, Tekstiili, Video (4 h) 360 €  
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Rehtori myöntää lukukausittain hakemuksesta oppilasmaksuista huojennuksia 50% ja  

vapaaoppilaspaikkoja 50%. 

 

Oppimisympäristölle asetetut tavoitteet 
  

Opetusta annetaan eri puolilla Espoota hyvin toimivissa ja asianmukaisesti varustelluissa tiloissa. 

Vuonna 2020 toimintaa tulee laajenemaan Opinmäen lisäksi myös muihin oppimiskeskuksiin (kuten 

Kirstin ja Kivimiehen kouluihin sekä todennäköisesti Leppävaaran Monikkoon). Opetuspisteiden 

sijoittelussa pyritään huomioimaan ideaalitilanne: koulu on lähellä oppilaita. WeeGeen tiloja 

hyödyntävät myös muiden opetuspisteiden opettajat ja oppilaat esimerkiksi tutustuessaan talon 

museoihin ja osallistuessaan yhteistyöprojekteihin.  Yhteistyö Citycon Oy:n kanssa jatkuu. Heikintorin 

tapahtumatila toimii edelleen näyttelytilana ja erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien 

näyttämönä. 

  

Espoon kuvataidekoulu pyrkii luomaan hyvät sisällölliset ja toiminnalliset puitteet koulun 

perustehtävälle – tasokkaalle ja monipuoliselle kuvataiteen perusopetukselle, muulle 

opetustoiminnalle sekä koulun muulle toiminnalle. 

  

Kaupungin väestön ikäjakauman ennustetta seurataan aktiivisesti. Vuonna 2020 opetuspisteitä 

arvioidaan olevan yhdeksän. Opetustilat pyritään pitämään hyvässä kunnossa ja opetuspisteissä 

kiinnitetään erityistä huomiota tilojen viihtyvyyteen ja innostavuuteen oppimisympäristönä. Espoon 

kuvataidekoulu arvostaa turvallisia ja sisäilmaltaan terveellisiä oppimistiloja. Kaikissa tiloissa tehdään 

johtokunnan päätöksellä sisäilmatutkimus säännöllisesti ja aina uusissa tiloissa ennen käyttöönottoa. 

Omien tilojen käyttöaste on korkea ja niissä järjestetään aamupäivä-, viikonloppu- ja 

lyhytkurssitoimintaa lukujärjestyksen mukaisten tuntien lisäksi. Av-välineet ja muu kalusto ovat 

tehokkaassa käytössä ja niitä ajanmukaistetaan jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaan. 

Oppimisympäristöjä edelleen kehitetään digitaalisia vaatimuksia vastaaviksi.  

 

Opetuspisteet  

Opetuspisteet ja osoitteet: 

Espoonlahden opetuspiste (Yläkaupinkuja 1, 02360 Espoo) 

Kalajärven opetuspiste ( Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo ) 

Karakallion opetuspiste (Karatalo, Kotkatie 4, 02620 Espoo) 

Kauklahden opetuspiste (Klippinkitie 1, 02780 Espoo) 

Kirstin koulu (Kirstintie 11, 02760 Espoo) 

Kivimiehen koulu (Otaniementie, 02150 Espoo) 

Leppävaaran opetuspiste (Ruutikatu 9, 02650 Espoo) 

Olarin opetuspiste 1 (Kuusikallionkuja 3 F) 

Tapiolan opetuspiste (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo) 

Opinmäen oppimiskeskus (Lillhemtintie 1, 02250 Espoo) 

(Mahdollinen uusi opetuspiste Olari II opetuspisteen tilalle) 
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Kuvataidekerhot toimivat vuonna 2020 kuudessa eri espoolaisessa koulussa. 

Kerhot toimivat iltapäivisin koulupäivän jälkeen: 

Auroran koululla (Lippajärventie 44, 02940 Espoo) 

Eestinkallion koululla (Viittakorpi 7, 02280 Espoo) 

Kuitinmäen koululla (Kuitinkuja 4, 02210 Espoo) 

Niittykummun koululla (Niittyportti 3, 02200 Espoo) 

Päivänkehrän koululla (Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo) 

Saunalahden koululla (Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo) 

 

Maksullisten kuvataidekerhojen lisäksi Espoon kuvataidekoulu järjestää vuosittain maksuttomia 

harrastekerhoja koulujen tiloissa iltapäivisin. Kerhot järjestetään myönnettyjen avustusten turvin. 

 

Kehitystyö jatkuu 

 

Espoon kuvataidekoulun toiminta tulee jatkumaan nykyisen budjetin puitteissa.  Kuvataidekoulun 

toimintakulttuuria tullaan kehittämään Espoon kuvataidekoulun arvojen, strategian ja vuonna 2018 

vahvistetun uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Pedagoginen kehittäminen 

Opetussuunnitelma jalkautetaan ja opetussuunnitelman toimivuutta arvioidaan vuosittain. 

Opettajien täydennyskoulutusta kehitetään. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä 

kestävän kehityksen ohjelman viemistä opetustoiminnan arkeen kehitetään. Digitaalisten 

opetusvälineiden ja opetuksen dokumentoinnin käyttämistä opetuksen kehittämisessä tuetaan 

vertaistuen ja koulutuksen avulla. Pedagogiseen kehittämiseen haetaan rahoitusta mm. 

Opetushallituksessa. 

 

Opetussuunnitelman käyttöönoton ja oppimisen arvioinnin kehittämisen tueksi osallistutaan Taiteen 

perusopetusliiton valtakunnallisen Uuden opetussuunnitelman Luotsit-hankkeen koulutukseen. 

Kuvataidekoulun edellytyksiä tarjota kuvataiteen, median ja muotoilun teknologian uusien muotojen 

mukaista opetusta parannetaan kehittämällä opettajien osaamista sekä uudistamalla 

oppimisympäristöjä ja -välineitä. 

 

Design & teknologia -opetusta läpi kaikkien koulumuotojen etenevänä opintopolkuna kehitetään 

yhteistyössä Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston kanssa. 

 

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan kaupungin taloudellisen tilanteen tuomat muutokset. 

Tuntiperusteista valtionapua pyritään lisäämään siten, että se vastaa koko laajan oppimäärän 

tuntimäärää. Lisäksi valmistaudutaan hakemaan opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupaa 

käsityön perusopetukselle. 
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Muotoilupilotti jatkuu 

Kuvataidekoulu edistää elinikäistä muotoilun opintopolun syntymistä. Yhteistyöverkoston ja 

pedagogisen kehittämisen avulla espoolaisille lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus pitkään 

Design & teknologia -opintopolkuun varhaiskasvatuksesta Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 

korkeakoulun muotoilun laitokselle saakka. Aalto-yliopiston Fablabin ja Aalto-juniorin kanssa 

pyritään lisääntyvään yhteistyöhön. Espoon kaupungin sekä Espoon kuvataidekoulun strategia ja 

sijainti luovat muotoilukasvatuksen yhteistyöverkostoon osallistumiselle erinomaiset edellytykset. 

 

Taiteen perusopetuksen saatavuuden kehittäminen jatkuu 
 

Espoon kuvataidekoulun edistää taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta monin tavoin. 

Syksystä 2019 alkaen otetaan käyttöön vapaaoppilaspaikkojen myöntäminen hakemuksesta koulun 

talousarvion puitteissa. Vähävaraisten oppilaiden opiskelua tuetaan lisäksi aiemminkin haettavissa 

olleilla maksuhuojennuksilla. 

 

Kirstin koulun kanssa aloitetaan uuden koulukeskuksen kuvataide- ja mediatilojen yhteiskäyttö, joka 

mahdollistaa taiteen perusopetuksen tarjoamisen Espoon keskuksen, Suvelan ja Tuomarilan alueilla 

asuville lapsille. Alue on erityisen maahanmuuttajavaltaista, joten taiteen perusopetuksen 

vakiinnuttamiseen alueelle haetaan taloudellista tukea mm. Espoon kaupungilta. Myös 

Kaakkois-Espoon (Otaniemen ja Haukilahden) alueen tarjonta vahvistuu, kun Kivimiehen koulussa 

aloitetaan design & teknologia -opetus.  

 

Uudet opetuspisteet 
 

Kuvataidekoulu jatkaa toimintaansa nykyisissä opetuspisteissä. Olarin alueella tavoitteena on 

opetustilaratkaisu, jossa yhdistetään kaksi pientä opetuspistettä suuremmaksi, joka palvelee 

opetusvälineiden uudistustarpeita sekä opettajaparitoiminnan kehittämistä. Uusien opetuspisteiden 

käyttöönotossa kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun ja noudatetaan johtokunnan päättämää 

sisäilman laadun arviointiprosessia kaikissa opetuspisteissä. 

 

Uusien opetuspisteiden alueellisina kehittämiskohteina on Olarin lisäksi erityisesti Otaniemi 

(Kivimiehen koulu) ja Espoon keskuksen ympäristö (Kirstin koulu). Omien opetuspisteiden 

kehittämisen rinnalla kuvataidekoulu on mukana kehittämässä koulu- ja monitoimitilojen 

yhteiskäyttöä sekä koulutilojen kuntalaiskäyttöä. 
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Taiteen perusopetus ja varhaisiän kuvataidekasvatus  
  

Kaupungin päättäjät ymmärtävät lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen merkityksen. He ovat 

myös tietoisia tutkimuksista, jotka osoittavat, että taide tukee ja edistää merkittävällä tavalla lasten 

ja nuorten hyvinvointia. Espoo on edelläkävijä monissa vireillä olevissa ajankohtaisissa hankkeissa, 

joissa taiteen perusopetus on keskeisessä roolissa. Esimerkki tästä on taiteen perusopetuksen 

vieminen keskelle päiväkotipäivää. Päiväkotiyhteistyötä kehitetään edelleen ja lisätään. 

  

Varhaisiän kuvataidekasvatuksen ja perusopintojen opetustunnit on suunniteltu siten, että opetus 

on mielenkiintoista, tasokasta ja monipuolista. Opetus motivoi oppilaita jatkamaan opintojaan sekä 

työskentelemään pitkäjänteisesti ja keskittyneesti. Kestävän kehityksen mukaiselle 

toimintakulttuurille ja arvomaailmalle luodaan pohjaa opettajan omalla esimerkillä. Taiteen 

perusopetus tarjoaa hyvät valmiudet ammatillisiin ja korkea-asteen jatko-opintoihin. 

  

Perusopetuksen ja syventävien opintojen työpajatarjontaa tarkastellaan joka vuosi uudelleen. 

Työpajoja rakennetaan verkostomaisena yhteistyönä alueella toimivien kulttuurilaitosten ja 

oppilaitosten kanssa. Työpajoissa tehdään mahdollisuuksien mukaan kuvataidekoulun ulkopuolelta 

tulevia projekteja erilaisten toimeksiantojen pohjalta. Työpajoihin siirtyy 14-15 vuotiaita oppilaita. 

Perusopetuksen ja syventävien opintojen työpajatarjontaa pyritään lisäämään Olarin 

opetuspisteessä ja muissa pienemmissä opetuspisteissä. Uusia työpajoja ovat esim. Muotoilu ja 

robotiikka sekä Media. Pajoissa pyritään huomioimaan nuorten toiveet, kiinnostus ja ajankohtaiset 

ilmiöt.  

  

Oppilaita pyritään  osallistamaan opetuksen kehittämiseen. Tämän lisäksi tavoitellaan perheiden 

suurempaa roolia koulun toiminnassa. Ollessaan mukana kuvataidekoulun arjessa vanhemmat 

ymmärtävät taideopetuksen merkityksen paremmin ja he osaavat arvostaa, kannustaa ja tukea 

lapsiaan ja nuoriaan harrastuksessa. Tällöin tuetaan oppilaiden pidempiaikaista  sitoutumista 

harrastukseen. 

 

Muu opetustoiminta  
  

Taiteen perusopetuksen lisäksi kuvataidekoulu tarjoaa runsaasti muuta maksullista opetustoimintaa 

aamu- ja iltapäivisin, viikonloppuisin sekä loma-aikoina. Muu opetustoiminta on kaikille avointa ja 

siihen voi osallistua Espoon ulkopuoleltakin.  

 

Muussa opetustoiminnassa tehdään paljon yhteistyötä espoolaisten koulujen kanssa, järjestämällä 

kuvataide- ja muotoilupainotteista iltapäivätoimintaa sekä kuvataidekoulun opetuspisteissä että 

päiväkotien ja koulujen tiloissa. 

  

Muuta opetustoimintaa järjestetään kurssimaksujen sekä erillisen rahoituksen turvin. Periaatteena 

on, että kurssitoiminnan tuotot kattavat kurssien menot. Suunnittelussa huomioidaan WeeGeen ja 

espoolaisten oppilaitosten kurssitarjonta päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä mahdollisuuksien 

mukaan kaupungin eri hallintokuntien toiveet.  
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Kurssiopettajina toimivat pätevät kuvataideopettajat ja ammattitaiteilijat. Kurssien suunnittelussa ja 

toteutuksessa pyritään olemaan ajan hermolla ja tarjoamaan kiinnostavia kursseja. Lisäksi etsitään 

koko ajan uusia kohderyhmiä ja markkinointikanavia. Lasten sekä nuorten vapaa-ajan kursseja ja 

kesälomakursseja pyritään kehittämään vastaamaan lapsiperheiden tarpeita vielä paremmin. Jo 

vakiintuneista toimintamuodoista jatkuvat kysynnän mukaisesti perhekurssit, lomakurssit sekä 

koulujen ja päiväkotien kurssit. Olemme mukana yhteistyössä tuottamassa myös Summer Schoolia 

lapsille ja nuorille.  

  

Kuvataiteen perusopinnot aikuisille -opintokokonaisuus (25 op) järjestetään Suomen 

taideterapiayhdistyksen koulutusohjelmissa opiskeleville samoin kuin taidekouluihin pyrkiville 

tarkoitettu valmennuskurssi Masterclass. 

  

Opettajille ja päiväkotien henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta kysynnän mukaan. Myös 

yrityksille ja yhteisöille voidaan järjestää koulutuksia, työpajoja ja työhyvinvointikoulutusta.  

 

Henkilökunta 
  

Kuvataidekoulun henkilökunta koostuu WeeGee-talolla työskentelevästä hallinnon henkilökunnasta 

sekä eri opetuspisteissä työskentelevistä opettajista. Koko henkilöstön työskentelyolosuhteita, 

työhyvinvointia, koulutusta ja henkilöstöjohtamista kehitetään.  

  

Hallinto  
  

Rehtori keskittyy aikaisempaa enemmän strategiseen johtamiseen sekä syventävien opintojen ja 

päättötöiden kehittämiseen yhdessä syventävien opintojen opettajien ja päättötyötiimin kanssa. 

Rehtorin keskeisiä tehtäviä ovat organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen, 

taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, markkinointiviestinnän ja suhdetoiminnan johtaminen ja 

kehittäminen sekä työsuojelupäällikkönä toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu koulun toiminnan 

pitkän tähtäimen suunnittelu, strategian toimeenpanon johtaminen ja varmistaminen.  

  

Apulaisrehtori keskittyy varhaisiän- ja perusopetuksen sekä muun opetustoiminnan kehittämiseen. 

Hänen päävastuualueina ovat opetuksen palvelutarjonnan kehitys ja konseptointi, koulutus- ja 

oppimisprosessien sekä opettajuuden kehittäminen. Opetuksen ja opettajuuden arviointi ja 

pedagoginen kehittäminen kuuluvat lisäksi apulaisrehtorin vastuualueeseen. Apulaisrehtori ja rehtori 

suunnittelevat ja ohjaavat yhdessä muuta opetus- ja koulutustoimintaa. Lisäksi apulaisrehtori vastaa 

siitä, että muu opetus- ja kurssitoiminta on monipuolista, tasokasta ja runsasta.  

  

Toimistohenkilökunta kehittää koko ajan uusia toimivampia käytäntöjä, on mukana ajanmukaisten 

ohjelmien käyttöönotossa sekä hallinnassa ja huolehtii asiakaspalvelun laadusta.  

 

Työmestarin rooli on erittäin keskeinen hajasijoitetussa koulussa. Hänelle kuuluvat yleiset 

opetustilojen, materiaali- ja kalustehankintojen logistiikka-, kuljetus- ja huoltotehtävät 
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opetustiloissa, näyttelyiden ja tapahtumien pystytykset ja kuljetukset sekä aputyövoiman työnjohto. 

Hänelle kuuluvat myös työturvallisuusasioiden varmistaminen opetustiloissa, yhteydenpito 

palvelutoimittajien (mm. siivouspalvelut) sekä Weegeen valvomon ja teknisen henkilöstön suuntaan 

sekä tietohallintolaitteiden ja -palveluiden toimivuuden varmistaminen: tekninen tuki (sisäinen 

helpdesk) ja yhteydenpito digitaalisten tukipalveluiden palveluntarjoajien kanssa. 

 

Yhteistyö WeeGeellä toimivien kollegojen kanssa on vireää ja tarjoaa uusia näkökulmia asioiden 

hoitoon sekä oman työn kehittämiseen.  

 

Espoon kuvataidekoululla on käytössään kuljetuksissa leasing sähköpakettiauto. 

  

Koulun viestintästrategia ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä vuosikello tehostavat sisäistä 

ja ulkoista viestintää. 

  

Opettajat 
  

Opettajakunta on ammattitaitoista, täyttää pätevyysvaatimukset ja opettaa koulun strategian ja 

uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  

  

Opettajien täydennyskoulutukseen on varattu riittävästi resursseja. Koulutus on monipuolista, 

kiinnostavaa ja sen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan opettajakunnan omat 

toiveet ja koulutustarpeet, jotta pystytään tarjoamaan mahdollisimman hyvää, ajankohtaista ja 

laadukasta opetusta. 

  

Opettajien ICT- ja digitaalista koulutusta tullaan lisäämään vuonna 2020. Muotoilupedagogiikkaa 

kehitetään edelleen. Näiden lisäksi ajankohtaisiin ilmiöihin pureutuvaa koulutusta pyritään 

järjestämään kaikkien opettajien kokousten yhteydessä. Myös opettajien työpariajattelua sekä 

mentorointia pyritään kehittämään edelleen. Työnohjausta järjestetään myös tarvittaessa. 

  

Yhteistyö 
  

Kuvataidekoulu on tehnyt monipuolista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Hyviksi katsottuja 

yhteistyönmuotoja jatketaan ja etsitään myös uusia yhteistyömahdollisuuksia erilaisten toimijoiden 

kanssa.  

  

Kuvataidekoulu on vakiintunut osa Espoon kaupungin kulttuurielämää ja on myös näkyvä 

valtakunnallinen kuvataidekasvatuksen toimija ja työllistäjä. Yhteistyömuotoina pyritään jatkamaan 

muun muassa koululaisten ateljeetoimintaa (KULPS!) ja hyvin alkanutta laitosyhteistyötä 

(Kulttuuriketju). Molempiin pyritään saamaan kaupungilta erilliset, riittävät avustukset. Koulu 

osallistuu budjetin puitteissa aktiivisesti myös Espoon alueen kulttuuritapahtumiin tarjoten 

mahdollisuuden lapsille ja nuorille osallistua ja päästä tekemään taidetta tapahtumaluontoisesti 

(esim. näyttelyiden yhteydessä järjestettäviin työpajoihin sekä messuille).  
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Kuvataidekoulu osallistuu aktiivisesti kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin, 

valtakunnallisten taiteen perusopetuksen päivien yhteistyöhön, Opetushallituksen taiteen 

perusopetuksen kehittämishankkeisiin ja -tilaisuuksiin sekä muihin taiteen perusopetuksen kannalta 

tärkeisiin tilaisuuksiin.  

  

Espoossa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella tärkeitä yhteistyötahoja ovat sivistys- ja 

sosiaalitoimi. Kuvataidekoulu kartoittaa myös yhteistyömahdollisuuksia nuorisotoimen kanssa. 

Lisäksi kuvataidekoulu tekee aktiivista yhteistyötä pääkaupunkiseudun museoiden ja muiden 

kulttuurilaitosten, muiden kuvataidekoulujen ja taiteen perusopetusta sekä taideopetusta antavien 

oppilaitosten kanssa.  

  

Kuvataidekoulu pyrkii osaltaan kehittämään taidekasvatusta tekemällä yhteistyötä espoolaisten 

koulujen ja toimijoiden kuten Aalto-yliopiston sekä muiden korkeakoulujen kanssa. Espoon muiden 

taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. 

  

Aalto-yliopiston taidekasvatuksen ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opetusharjoittelu suoritetaan 

Espoon kuvataidekoulussa vakiintuneen käytännön mukaisesti. Kehitämme edelleen myös 

yhteistyötä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitoksen kanssa 

design & teknologia käsityön taiteen perusopetuksena sekä yli 16-vuotiaille design & teknologia 

-painotteisissa syventävissä opinnoissa. Kehitämme myös verkostomaisessa yhteistyössä 

työpajaopetusta tilojen ja asiantuntemuksen suhteen myös Aalto-Juniorin, FabLabin ja 

Robottikoulun kanssa. 

  

Kuvataidekoulu on mukana Tapiolan näyttelykeskus WeeGeen eri toimijoiden kanssa yhteisessä 

kehittämis- ja ideointityöryhmässä, jonka tavoitteena on tehdä aktiivisesti yhteistyötä talon sisällä, 

hyödyntää eri toimijoiden palveluita, järjestää erilaisia tapahtumia ja tuoda WeeGeen toimintaa 

laajemman yleisön tietoisuuteen. Vuosittain järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi yhteisöllinen 

Espoo-päivä ja Taiteiden päivä.  

  

Yhteistyö Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton, eri kuvataideoppilaitosten, Espoon 

taiteen perusoppilaitosten, Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n sekä taide- ja kulttuuritahojen kanssa 

on tiivistä. Uusia ulkomaisia kontakteja pyritään solmimaan ja espoolaisiin päättäjiin pidetään 

aktiivisesti yhteyttä.  

  

  

Koulun ja kodin yhteistyötä pidetään yllä sähköisillä uutiskirjeillä, järjestämällä vanhempainiltoja ja 

kaveriviikkoja. Koulun kotisivuja kehitetään palvelemaan vielä paremmin oppilaiden vanhempien 

tarpeita. Yhteistyötä päiväkoteihin ja kouluihin tehostetaan järjestämällä opetuspisteissä ennen 

uusien oppilaiden hakuaikaa kertaluontoisia tutustumiskäyntejä. Näiden, jo vakiintuneiden 

yhteistyömuotojen, lisäksi pyritään löytämään uusia yhteistyömuotoja. Pyrkimyksenä on järjestää 

keväisin päiväkotien johtajille ja muulle henkilökunnalle kehittämiskahvit kuvataidekoulussa.  

  

Kuvataidekoulu on kansainvälisen InSEA ry:n ja sitä kautta myös Suomen InSEAn jäsen. InSEA 

(International Society for Education through Art) on UNESCON alainen taidekasvatusjärjestö.  
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Yhteistyökumppanit 
 

Kuten edellä on kuvattu, Espoon kuvataidekoulu tekee moninaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Kuvataidekoulun yhteistyökumppaneita ovat olleet mm: 

 

- Aalto-yliopisto 

- Citycon Oy 

- Designmuseo 

- EJY Kansalaistoiminnan keskus 

- Espoon kaupungin opetustoimi, kulttuurin tulosyksikkö ja päiväkodit 

- Espoon kirjastot 

- Espoon kulttuurikeskus 

- Espoon musiikkiopisto ja Ebeli-linja 

- Espoon nuorisotoimi 

- Espoon tanssiopisto 

- EMMA 

- Etelä-Tapiolan lukio 

- Kuviskummi Anne Stenros 

- Länsiväylä-lehti 

- Mannerheimin lastensuojeluliitto 

- Plan International, yhdessä kesätyöhön 

- Suomen InSEA ry 

- WeeGee-talo 

- Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo 

- Mehackit Oy 

 

Näyttely- ja tiedotustoiminta 
  

Tiedotuksessa tuodaan selkeästi esille kuvataidekoulun mahdollisuudet ja vahvuudet sekä 

kaupungin, että koko maan kulttuuritarjontaa rikastavana ja lasten ja nuorten hyvinvointia tukevana 

toimijana. Strategian mukaisesti markkinointia ja viestintää ohjataan viestintästrategialla sekä 

vuosittaisella  markkinointi- ja viestintäsuunnitelmalla. Lisäksi käytössä on markkinointi- ja 

viestintäkello. 

  

Keskeinen tapa tiedottaa koulun toiminnasta ovat kuvataidekoulun uudistetut kotisivut. Kotisivujen 

uudistamisella pyrittiin parantamaan sivujen toimivuutta ja selkeyttä sekä tekemään sivuista 

houkuttelevammat ja uuden strategian mukaiset. Relevanteiksi katsotut sosiaalisen median kanavat 

toimivat aktiivisena tiedotuskanavana. Sisältöinä toimivat muun muassa videot, tiedotteet, valokuvat 

ja kilpailut. Vuosikellon käyttö koulun sisäisessä viestinnässä parantaa tiedonkulkua.  

  

Oppilastöiden näyttelyitä järjestetään eri puolilla Espoota muun muassa kaksi näyttelyä 

lukukaudessa Ison Omenan isossa lasisessa vitriinissä. Näyttelyiden lisäksi oppilastöitä on kuvituksina 

muun muassa kaupungin toimijoiden julkaisuissa. Koulun toimintaa esitellään mahdollisuuksien 
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mukaan paikallislehdissä, Espoon kaupungin julkaisuissa ja verkkosivuilla, WeeGeen verkkosivuilla ja 

infonäytöillä, radiossa ja muissa tiedotusvälineissä. 

  

Toimintaa tehdään tutuksi myös osallistumalla tapahtumiin ja harrastustoimintaa esitteleviin 

tilaisuuksiin sekä esittelemällä koulun toimintaa, opetussuunnitelmaa ja tiloja. Koulun esittelyvideo 

ja oppilastöistä tehdyt erilaiset koosteet pyörivät jatkuvasti infonäytössä kuvataidekoulun käytävällä 

WeeGeellä. Kuvataidekoulu käyttää tehokkaasti hyväksi sekä WeeGeen että Ison Omenan sähköiset 

infotaulut sekä kartoittaa mahdolliset uudet sähköiset mainontakanavat esimerkiksi kaupungin 

tiloista. 

  

Koulun graafinen ohjeistus sekä kaikki materiaalit on uusittu vastaamaan paremmin nykyistä 

strategiaa. Kumppani valittiin huolellisen kilpailutuksen ja arvioinnin jälkeen. Koko koulu on 

ohjeistettu uuden ilmeen ja materiaalien käytössä. 

  

Pensselihirmut -lehti tehdään kerran vuodessa ja se kuvaa vuoden tapahtumia. Lehteä jaetaan 

kaikille koulun oppilaille, oppilaiden vanhemmille, henkilökunnalle, sidosryhmille, 

yhteistyökumppaneille ja muille mahdollisille tahoille. Lisäksi lehteä on jaossa koulun toimistossa ja 

se julkaistaan myös verkkosivuilla sähköisessä muodossa. Pensselihirmut antaa monipuolisen kuvan 

koulun toiminnasta ja sen toivotaan kiinnostavan entistä laajempaa yleisöä, myös alan ammattilaisia. 

Painotuotteita tehdään harkitusti ja tavoitteena on, että digiviestinnän painopiste laajenee. 

  

Koulun toiminnan dokumentointi on systemaattista ja hyvin suunniteltua. Koulun oppilastöistä on 

ajan tasalla oleva digiarkisto, johon ammattivalokuvaaja kuvaa oppilastöitä kaksi kertaa vuodessa. 

Näyttely- ja tiedotustoiminnassa hyödynnetään kuvataidekoulun digitaalista oppilastyöarkistoa. 

  

Näyttely- ja tiedotustoiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa Espoon kuvataidekoulun asema maan 

suurimpana, monipuolisesti toimivana ja ajan haasteisiin joustavasti sekä vireästi mukautuvana 

lasten ja nuorten kuvataidekouluna. Koulun toivotaan herättävän kiinnostusta ulkomaita myöten. 

  

Kannatusyhdistys 
  

Espoon kuvataidekoulun toiminnan järjestäjä on Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. 

Kannatusyhdistyksen johtokunta toimii myös kuvataidekoulun johtokuntana. Kannatusyhdistyksen 

tavoitteena on kehittää koulusta innovatiivinen, asiantunteva ja monipuolisesti toimiva oppilaitos, 

joka tukee lasten sekä nuorten kehitystä. Lisäksi se antaa heille myönteisiä kokemuksia sekä uusia 

valmiuksia elämää varten. 

  

Johtokunnan ja henkilökunnan yhdessä laatimat visio ja strategia ohjaavat koulun toimintaa. 

Strategiassa esitetyt linjaukset pyritään siirtämään koulun toimintaan avaamalla niiden sisältöä 

vuosittain.  
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Johtokunta  
 

Johtokunta vastaa kuvataidekoulun toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta. Se auttaa koulun 

henkilökuntaa alansa asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja osallistuu koulun henkilökunnan 

kanssa koulun toiminnan kehittämiseksi järjestettyihin koulutus- ja muihin tilaisuuksiin. Johtokunnan 

jäsenet pyrkivät edistämään ja tekemään tunnetuksi kuvataidekoulun toimintaa kaupungin eri 

hallintokunnissa, luottamusmieselimissä, Espoon asukkaiden keskuudessa, tiedotusvälineissä sekä 

mahdollisuuksien mukaan Opetushallituksessa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä.  

  

Yksi johtokunnan tehtävistä on hankkia uusia jäseniä koulun toiminnan tukijoiksi. Jäsenhankintaa ja 

siihen liittyvää muuta toimintaa tullaan kehittämään sekä jäsenmaksuja tarkastelemaan uudelleen. 

Lisäksi kuvataidekoulun kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa johtokunnalla on 

avainasema.  

  

Pedagoginen johtoryhmä 
 

Koko koulun pedagoginen kehitystiimi  

 

Tiiminvetäjä: rehtori  

 

Tiimin kokoonpano: apulaisrehtori, päätoimiset opettajat (kuvataide ja muotoilu) , 

tuottaja–tiedottaja, päättötyökoordinaattori, digitaalisen taiteen vastuuopettaja, kestävän 

kehityksen vastuuopettaja, tuntiopettajien edustaja. 

 

Tehtäväkuva/kehittämistavoitteet: Koko koulun kuvataidepedagogiikan, design & teknologia 

-pedagogiikan ja kestävän kehityksen edelleen kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä. Tiimi 

pohtii keinoja koulun näkyvyyden, kansainvälisyyden ja tunnettuuden vahvistamisessa ja edelleen 

kehittämisessä sekä kehittää koulun sisäistä viestintää ja strategian toteutumista. Tiimi luo yleiset 

kehittämisen linjat: opetustyö, pedagogia, toiminta- ja oppimisympäristöjen edelleen kehittäminen 

linjassa perustehtävän ja strategian kanssa 
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Liitteet 

Liite: Laki taiteen perusopetuksesta 
  

N:o 633/ 1998  

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998 

Laki 

taiteen perusopetuksesta 

  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1  § 

Taiteen perusopetuksen tarkoitus 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille 

järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja 

hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää 

toimintaa. 

2  § 

Koulutuksen järjestäjät 

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. 

Asianomainen ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan 

järjestää taiteen perusopetusta. 

Taiteen perusopetusta voidaan, sen mukaan kuin ministeriö päättää, järjestää myös valtion 

oppilaitoksessa. 

Tässä laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään musiikkioppilaitoksissa tai muissa taiteen 

perusopetusta antavissa oppilaitoksissa taikka muulla tavoin. 3 3 § 

Koulutuksen järjestämislupa 

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetus on 

tarpeellista ja että luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen 

asianmukaiseen järjestämiseen. Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. 

Luvassa määrätään kunnat, joissa opetusta järjestetään, opetuskieli, taiteenala sekä muut opetuksen 

järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksesta järjestämislupaan päättää asianomainen ministeriö. 

Ministeriö voi peruuttaa opetuksen järjestämistä koskevan luvan, jos opetus ei täytä 1 momentissa 

luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä tai opetus järjestetään muuten vastoin tätä lakia tai sen 

nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä. 

Opetuksen järjestämisestä ja toiminnan lopettamisesta valtion oppilaitoksessa päättää ministeriö 

noudattaen soveltuvin osin, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään. 
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4 § 

Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen 

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut myös yhdessä muiden 

koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. 

 5 § 

Opetussuunnitelma 

Opetushallitus päättää taiteenaloittain taiteen perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä 

(opetussuunnitelman perusteet). Opetussuunnitelman perusteet voivat sisältää erilaajuisia 

oppimääriä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä kullekin taiteenalalle opetussuunnitelma. 

 6  § 

Oppilaaksi ottaminen 

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia 

valintaperusteita. 

7  § 

Koulutuksen arviointi 

Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen 

edellytyksiä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 3 

momentin mukaiseen ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 

Opetushallitus huolehtii asianomaisen ministeriön päättämien perusteiden mukaisesti arvioinnin 

kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Ministeriö voi antaa arvioinnin 

suorittamisen myös muun kuin opetushallituksen tehtäväksi. 

Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa. 

8  § 

Oppilasarviointi 

Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan 

edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti. 

Oppilaan arvioinnista ja todistukseen merkittävistä tiedoista päättää opetushallitus.  

9 § 

Henkilöstö 

Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla 

toiminnasta vastaava rehtori. 

Koulutuksen järjestäjällä tulee olla koulutuksen järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä 

opettajanvirkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä voi olla 

tuntiopettajia ja muuta henkilökuntaa. 

Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Asianomainen ministeriö voi 

erityisestä syystä myöntää rehtorin kelpoisuusvaatimuksista erivapauden. Yliopisto voi 
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yksittäistapauksessa todeta henkilön kelpoiseksi antamaan opetusta siten kuin asetuksella 

tarkemmin säädetään. 

10  § 

Muutoksenhaku 

Päätökseen, joka koskee 12 §:ssä tarkoitettua oppilasmaksua, haetaan muutosta valittamalla 

lääninoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, haetaan muutosta valittamalla lääninhallitukselta 

siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös 

on annettu oppilaalle tai hänen huoltajalleen tiedoksi. Valitus tulee käsitellä kiireellisenä. 

Oikaisun hakemisesta oppilaan suoritusten arviointiin säädetään asetuksella. Oikaisuvaatimuksesta 

annettuun päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

11   § 

Valtionosuus 

Koulutuksen järjestäjälle myönnetään valtionosuutta perustamishankkeisiin ja käyttökustannuksia 

varten siten kuin tässä pykälässä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 

(635/1998) säädetään. 

Kunta, joka järjestää taiteen perusopetusta, saa valtionosuutta kunnan asukasmäärän mukaan. 

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulle koulutuksen järjestäjälle myönnetään valtionosuutta 

laskennallisten opetustuntien määrän mukaan. Kunnalle voidaan sen lisäksi, mitä 2 momentissa 

säädetään, myöntää oikeus saada valtionosuutta opetustuntien määrän mukaan. Oikeuden 

myöntämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 3 §:ssä koulutuksen järjestämisluvan 

myöntämisestä säädetään. 

12  § 

Oppilailta perittävät maksut 

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista 

viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. 

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä 

ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

13  § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.  

14 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. 

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: 

1) taiteen perusopetuksesta 15 päivänä toukokuuta 1992 annettu laki (424/1992); sekä 2) 

musiikkioppilaitoksista 7 päivänä huhtikuuta 1995 annettu laki (516/1995). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

15 § 
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Koulutuksen järjestämislupaa ja toimielimiä koskeva siirtymäsäännös 

Musiikkioppilaitoksista annetun lain nojalla tämän lain voimaan tullessa toimivat oppilaitokset 

jatkavat tässä laissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/ 1998) ja ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun koulutuksen järjestäjinä. Asianomainen 

ministeriö päättää tarvittaessa mainitun lain nojalla myönnetyn ylläpitämisluvan muuttamisesta 3 

§:n 2 momentin, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:n 2 momentin ja ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaiseksi koulutuksen järjestämisluvaksi tai 11 

§:n 3 momentin mukaiseksi valtionosuutta koskevaksi päätökseksi.  

Edellä 14 §:n 2 momentissa mainittujen lakien nojalla asetetut toimielimet jatkavat toimikautensa 

loppuun, jollei koulutuksen järjestäjä toisin päätä. Toimielimen kokoonpanoon ja jäsenten 

valintaan sovelletaan toimikauden loppuun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 

säännöksiä.  

16 § 

Henkilöstöä ja opetussuunnitelmia koskeva siirtymäsäännös 

Musiikkioppilaitoksista annetun lain nojalla toimivien musiikkioppilaitosten viran- ja toimenhaltijat 

sekä tuntiopettajat jatkavat tämän lain voimaan tullessa aikaisemmissa tehtävissään.  

Edellä 14 §:n 2 momentissa mainittujen lakien nojalla annetut opetussuunnitelman perusteet ovat 

voimassa siihen saakka, kunnes niistä päätetään tämän lain mukaisesti.  

Opetuksessa voidaan noudattaa 14 §:n 2 momentissa mainittujen lakien nojalla hyväksyttyjä 

opetussuunnitelmia, kunnes koulutuksen järjestäjä hyväksyy tämän lain mukaisen 

opetussuunnitelman.  

HE 86/1997 

SiVM 3/1998  

  

EV 70/1998 

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1998 

Tasavallan Presidentti  MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri  

Olli-Pekka Heinonen  
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Liite: Asetus taiteen perusopetuksesta 
 N:o 813/ 1998  

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 

Asetus taiteen perusopetuksesta 

  

Opetusministerin esittelystä säädetään taiteen perusopetuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun 

lain (633/1998) nojalla:  

1  § 

Oppimäärät 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja oppimääriä ovat yleinen 

oppimäärä ja laaja oppimäärä.  

2  § 

Opetuksen määrä 

Koulutuksen järjestäjä päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

3  § 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 

Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää arvioinnin suorittanutta 

opettajaa tai opettajia uusimaan arvioinnin.  

Jos oppilas on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä tehtyyn uuteen 

arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, oppilas voi pyytää arviointiin oikaisua 

rehtorilta.  

4 § 

Koulutuksen järjestämisluvan hakeminen 

Taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava viimeistään vuosi 

ennen koulutuksen suunniteltua aloittamista. Asianomainen ministeriö voi tarvittaessa ottaa 

käsiteltäväksi myös mainittua ajankohtaa myöhemmin tehdyn hakemuksen.  

Lupahakemuksessa tulee esittää, millä taiteenaloilla ja minkä oppimäärän mukaan koulutusta 

aiotaan järjestää, sekä selvitys koulutuksen tarpeellisuudesta ja muiden luvan 

myöntämisedellytysten täyttymisestä.  

5 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.  

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 

toimenpiteisiin.  

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 

Tasavallan Presidentti  MARTTI AHTISAARI 

Opetusministeri  

Olli-Pekka Heinonen  
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talousarvio

sopeutettu 

talousarvio talousarvio tilinpäätös

2020 2019 2019 2018

VARSINAINEN TOIMINTA:

TUOTOT

LUKUKAUSIMAKSUT

 * Kuv  lukukausimaksut 745 000,00 705 000,00 704 000,00 618 711,00

 * d&t  lukukausimaksut 72 000,00 49 000,00 24 000,00 6 440,00

* muu opetustoiminta 133 000,00 126 000,00 121 770,00 130 118,27

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 950 000,00 880 000,00 849 770,00 755 269,27

KULUT

Henkilöstökulut

* Palkat -1 006 000,00 -991 300,00 -979 000,00 -953 280,77 

* Eläkekulut -179 000,00 -177 000,00 -175 000,00 -153 556,08 

* Pakolliset henkilösivukulut -18 000,00 -18 000,00 -19 000,00 -16 119,77 

* Vapaaehtoiset henkilösivukulut -82 500,00 -82 500,00 -78 500,00 -78 611,25 

Henkilöstökulut yhteensä -1 285 500,00 -1 268 800,00 -1 251 500,00 -1 201 567,87 

MUUT KULUT:

* Opetustoiminnan kulut yhteensä -222 500,00 -217 500,00 -165 000,00 -169 210,83 

* Kiinteistökulut yhteensä -180 000,00 -171 000,00 -173 000,00 -145 311,31 

* Yleiskulut yhteensä -124 000,00 -112 000,00 -126 000,00 -116 402,92 

Muut kulut yhteensä -526 500,00 -500 500,00 -464 000,00 -430 925,06 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -1 812 000,00 -1 769 300,00 -1 715 500,00 -1 632 492,93 

Varsinaisen toiminnan kulujäämä -862 000,00 -889 300,00 -865 730,00 -877 223,66 

VARAINHANKINTA:

TUOTOT

     * Tuotot 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6 305,00

KULUT

     * Kulut yhteensä -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00

Varainhankinta yhteensä 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 305,00

Varainhankinnan jälkeinen 

tuotto-/kulujäämä -860 500,00 -887 800,00 -864 230,00 -870 918,66 

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

* Korkotuotot 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 332,73

KULUT

* Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 332,73

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeinen 

tuotto- /kulujäämä -859 500,00 -886 800,00 -863 230,00 -867 585,93 

YLEISAVUSTUKSET

* Espoon kaupungin toiminta-avustus 379 760,00 379 760,00 379 760,00 379 760,00

* Espoon kaupungin vuokra-avustus 61 317,00 61 317,00 61 317,00 61 317,00

* Valtion toiminta-avustus 386 494,00 386 494,00 388 020,00 388 021,00

* Valtion ylimääräinen avustus 13 000,00 45 000,00 13 000,00 13 000,00

* Muut avustukset 20 000,00 10 000,00 20 000,00 0,00

Yleisavustukset yhteensä 860 571,00 882 571,00 862 097,00 842 098,00

Rahastojen purku

Tilikauden yli/alijäämä 1 071,00 -4 229,00 -1 133,00 -25 487,93 
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