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Yleistä 
Espoon kuvataidekoulun opetuksen ytimessä ovat oppilaan visuaalisen taiteen tietojen 
ja taitojen kehittäminen sekä yksilöllisyyden ja henkisen kasvun tukeminen. 
Tähän pyritään pitkäjänteisesti opintokokonaisuuksien mukaan edeten ja kestävää 
kehitystä painottaen. Espoon kuvataidekoulu hakee kestävän kehityksen sertifikaattia. 
Opetusta kehitetään jatkuvasti ja sen laadusta pidetään kiinni. Perinteisiä ja uusia 
tekniikoita sekä teknologioita hyödynnetään rinnakkain ja integroiden. Käytössä on 
tutkiva, ilmiöpohjainen ja yhdessä tapahtuva opetus. Muotoilukasvatukseen ja -
pedagogiikkaan panostetaan hyödyntämällä teknologiaa sekä kestävää kehitystä 
kehitysalueena.  
 
Kulttuuri- ja opetusalan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön Suomessa ja 
kansainvälisellä tasolla suhtaudutaan avoimesti ja positiivisesti. Opetuksen 
järjestämisessä hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä muiden espoolaisten 
kulttuuri- ja oppilaitosten välillä. Oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan uutta 
opetussuunnitelmaa. Opetuksessa huomioidaan ajassa tapahtuvat digitaalisen 
työskentelyn muutokset, monialaiset opinnot sekä laaja-alainen visuaalinen 
osaaminen. 
 
Opetus etenee vuositasolta toiselle opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden 
mukaisesti. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta suunnitellut 
koulukohtaiset uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön kokonaisuudessaan 
syksyllä 2021. Opetussuunnitelmia kehitetään jatkuvasti saatujen käytännön 
kokemusten ja palautteen pohjalta.  
  

Uudet opetussuunnitelmat 
  

Espoon kuvataidekoulun perustehtävä on antaa laajan oppimäärän mukaista 
kuvataiteen ja käsityön perusopetusta 5–20-vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille. 
Käsityön perusopetus toteutetaan kuvataidekoulussa muotoilun opetuksena.  
Kuvataiteen perusopetus tukee oppilaan persoonallisuuden kehitystä, luo pohjaa 
omalle kuvailmaisulle sekä tarjoaa mahdollisuuden hankkia tietoja ja taitoja 
kuvataiteen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen (liite: laki taiteen 
perusopetuksesta 633/1998).  
 
Opetuksen lähtökohtia ovat taiteen perusopetuksen valtakunnalliset taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 20.9.2017) ja Espoon 
kuvataidekoulun lukuvuonna 2017–2018 laaditut kuvataiteen laajan oppimäärän 
perusopetuksen sekä käsityön (muotoilu) laajan oppimäärän perusopetuksen 
opetussuunnitelmat. 
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Muotoilu käsityön perusopetuksena 
  

Muotoiluopetuksena toteutettavaa käsityön perusopetusta kehitetään yhteistyössä 
kuvataiteen perusopetuksen kanssa. Kuvataidekoulu haluaa olla vaikuttamassa siihen, 
että espoolaisille lapsille ja nuorille syntyy mahdollisuus pitkään muotoilun 
opintopolkuun. Tähän Espoon kaupungin ja kuvataidekoulun strategia, yhteistyö 
sekä maantieteellinen sijainti luovat erinomaiset edellytykset. 
 
Kuvataidekoulu pyrkii järjestämään ruotsinkielistä muotoilun opetusta. Yli 16-
vuotiaiden muotoiluopetusta jatketaan WeeGeellä ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muissa opetuspisteissä järjestettävissä työpajoissa. 
 
Muotoiluopetus jatkuu elinvoimaisena toiminnan tarpeisiin asianmukaisesti sopivissa 
Kirstin koulun opetustiloissa sekä ruotsinkielisessä Focus Mattlidenissa. 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. 
 
Vuosina 2017–2018 kuvataidekoulu toteutti muotoilun soveltavan 
teemaopetuskurssin yhteistyössä Aalto-yliopiston muotoilun ja taidekasvatuksen 
laitosten sekä kolmen espoolaisen lukion kanssa. Kuvataidekoulu pyrkii kehittämään 
hankkeelle jatkoa. 
 
Suunnitelmissa on myös muiden espoolaisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä 
toteutettavien muotoilukurssien jatkokehittely, minkä pohjalta koulu voi järjestää 
kansainvälisestikin kiinnostavaa koulutustarjontaa.  

 

Koulun toiminnan rahoitus 
  

Kuvataidekoulun toiminta pidetään taloudellisesti vakaana. Kuvataidekoulu etsii 
aktiivisesti uusia täydentäviä rahoitusmalleja muun muassa kuvataide- ja 
muotoiluopetuksen sekä -pedagogiikan 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-avustukset 
2) Tuntiperusteinen valtionosuus, ylimääräinen valtionavustus sekä muut 

avustukset  
3) Oppilasmaksut 
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Espoon kaupungin toiminta-avustukset ovat merkittävä osa kuvataidekoulun tuloista 
ja opetustoiminnan jatkuvuuden perusta. Johtokunta pyrkii varmistamaan, että 
kaupunki huomioi avustuksista päättäessään vuosittaisten toimintamenojen ja 
tilavuokrien kasvun sekä koulussa tapahtuvan ajankohtaisen kehittämistyön, joka 
hyödyttää kaikkia espoolaisia lapsia ja nuoria. Tuntiperusteisen valtionosuuden 
nostaminen laajan oppimäärän ja varhaisiän kuvataidekasvatuksen tuntimääriä 
vastaavalle tasolle kuuluu myös johtokunnan ensisijaisiin tavoitteisiin.  
 
Espoon mallin kerhoille sekä lukioissa tapahtuvalle muotoiluopetukselle pyritään 
saamaan vakiintunut rahoitus Espoon kaupungilta. Espoon peruskouluissa 
järjestettäville kuvataidekerhoille hankitaan hankeavustuksia ja etsitään muita 
vakiintuneita rahoitusmahdollisuuksia. Åbergin lastentaloa kehitetään Leppävaaran 
alueella monipuolisesti ja innovatiivisesti palvelemaan alueen lapsiperheitä, ja talolle 
pyritään saamaan vakiintunut rahoitus kaupungilta.  

Tuntiperusteinen valtionapu ja muut avustukset  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) 2 
§:n 2 momentin nojalla muuttanut Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry:lle 
22.6.2000 myönnettyä lupaa saada järjestää taiteen perusopetusta sekä saada siihen 
lain 11 §:n 2 momentin nojalla määräytyvää valtionosuutta tämän päätöksen 
mukaisesti 1.1.2020 alkaen. 

 
Taiteenalat, joita lupa koskee: Kuvataide ja käsityö 
Kunnat, joissa opetusta järjestetään: Espoon kaupunki 
Opetuskieli:  suomi, ruotsi 
Muut ehdot: Opetus annetaan laajan oppimäärän mukaan 
Vahvistettujen opetustuntien lukumäärä: 9 191 
 
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.  

  

Kuvataidekoulu  

Strategian mukainen toiminta 
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Voimassa olevan strategian laadinnassa on otettu huomioon kulttuurin tulevaisuuden 
näkymät sekä 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.  
 
Omassa toiminnassaan kuvataidekoulu mukailee Espoo-tarinan valtuustokauden 
tavoitteitta. Espoo profiloituu Suomen turvallisimpana ja elinvoimaisimpana 
sivistyksen, osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan kansainvälisenä 
edelläkävijäkaupunkina. Espoossa luonto on lähellä kaikkia.  
 
Espoosta tehdään Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille, lapsiperheille ja 
aikuisoppijoille. Espoo kehittää kulttuurista kestävyyttään esimerkillisenä Unescon 
Learning City -yhteisönä. Espoo on jatkossakin Suomen johtava oppimiskaupunki ja 
oppimistulokset ovat Suomen parhaat sekä perusopetuksessa että toisen asteen 
koulutuksessa. Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta luova toiminta edistävät 
oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kiusaamiseen ja väkivaltaan on 
nollatoleranssi. 
 

Kuvataidekoulu haluaa rakentaa parempaa Espoota edistämällä lasten ja nuorten 
hyvinvointia sekä kuvataidekasvatuksen että muotoilun opetuksen keinoin. 
Kuvataide- ja muotoilukasvatus tuo yhteisöllisen ja vuorovaikutteisen lähestymistavan 
lasten ja nuorten elämään. Se harjaannuttaa empatiakykyä sekä kykyä huomioida 
kestävän elämän arvoja. Kuvataiteen ja muotoilun 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 
•        Avoimuus ja yhteistyö 

  
Uuden strategian asiasisältö hyväksyttiin 16.3.2017. 
 
Hallinnon organisaatiota muokatessa ja toimenkuvia tarkastellessa strategiaa 
vastaavaksi on koko koulussa siirrytty tiimiorganisaatioon alkuvuodesta 2016. 
Koulussa on pysyviä tiimejä, projektitiimejä ja ad hoc -tiimejä. Voimassa olevien 
tiimien kokoontumisista vastaavat tiiminvetäjät. Tiimien toimintaa kehitetään ja 
niiden toimintaa arvioidaan ja päivitetään vuosittain. 
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Kokouskäytäntöjä ja kehityskeskustelumuotoja tarkastellaan sekä kehitetään 
vuosittain. Kehityskeskusteluilla varmistetaan henkilöstön tavoitteiden seuranta ja 
arviointi sekä koulutustarpeet. Päätoimisten ja vastuuopettajien kokouksia järjestetään 
säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa. Myös kaikkien opettajien kokouksia ja pedagogisia 
koulutuksia järjestetään säännöllisesti. Kokouskäytännöissä huomioidaan 
etäkokousmahdollisuudet. 
 
Tyky-toimintaa kehitetään ja henkilöstöä kuullaan koulutustoiveissa. 
Työsuojelutoimikunta ja tyky-tiimi toimivat myös työntekijöiden sosiaalisen ja 
henkisen hyvinvoinnin tukena. Espoon kuvataidekoulun uudistettu työsuojelun 
toimintaohjelma sisältää periaatteet, joiden mukaan työntekijöiden hyvinvoinnista 
huolehditaan. Kuvataidekoulussa on turvallinen työympäristö ja -ilmapiiri sekä 
kiusaamisen nollatoleranssi. Työsuojelutoimikunta seuraa ja keskustelee 
toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista säännöllisesti kuukausittain. Ohjelmaa 
päivitetään vuosittain ja sitä voidaan myös täydentää tarvittaessa.  
 
Koko henkilöstön välillä korostetaan vuorovaikutteista, avointa ja keskustelevaa 
kulttuuria. Lääkärikeskus Aavan kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä työhyvinvoinnin 
ja sairauspoissaolojen seurannassa. ParTy-työhyvinvointi kysely tehdään vuosittain. 
Viime vuosien ParTy-työhyvinvointikyselyjen tulokset ovat olleet hyviä ja nousseet 
koronapandemian aikana.  
 
Seurantaa helpottaa koko henkilökunnan käytössä oleva verkkopohjainen eAava. 
Työnohjausta järjestetään tarvittaessa. 
 
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.  

Hallinnon toimintojen kehittäminen  

Kuvataidekoulun hallinnon toimintoja sähköistetään ja tehostetaan edelleen. 
Sähköinen ilmoittautuminen on käytössä sekä opetuksessa että muussa opetus- ja 
koulutustoiminnassa. Eepos-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. 
 
Koulun graafisen ilmeen ja kotisivujen uudistamisprosessin jälkeen (vuonna 2018) 
kaikki koulun asiakirjat ja lomakkeet muutetaan vähitellen sähköisiksi. 
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Oppilaille ja huoltajilleen kerrotaan koulun ajankohtaisista asioista lukuvuoden aikana 
kuukausittain lähetettävän sähköisen uutiskirjeen kautta. Viestintästrategia ja 
viestinnän vuosikello helpottavat koulun sisäistä ja ulkoista viestintää.  
 
Koulun henkilökuntaa koulutetaan hyödyntämään tehokkaammin käytössä olevia 
digitaalisia alustoja ja työkaluja.  
 
Kurssitoiminnan myynnin viemistä nettikauppaan harkitaan. Sympa-HR-
henkilöhallintojärjestelmän käyttöönottoa tutkitaan. Sympa-HR yhdistää 
henkilöstöhallinnon, henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin prosessit 
johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 

Opetuksen kehittäminen ja arviointi 

Voimavaroja kasvattavaa, dialogista ja vuorovaikutteista keskustelua opettamisesta 
pidetään jatkuvasti yllä päätoimisten ja kaikkien opettajien kokouksissa. 
Kuvataidekoulussa pyritään kehittämään opetuksen sisältöjä ja metodeja kohti 
kannustavaa, tutkivaa ja ilmiölähtöistä oppimista. Lapsen ja nuoren omat 
kiinnostuksen kohteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. Opetus on 
oppijalähtöistä. 
 
Dokumentointia hyödynnetään osana oppimisprosessia ja opettajien pedagoginen 
koulutus keskitetään opettamisen tutkimiseen, kehittämiseen ja arviointiin. 
Työpariopettajuus on aktiivisessa käytössä. Mentorointia ja työnohjausta käytetään 
opettajien työn kehittämisen välineenä. Uusien opettajien perehdyttämiseen 
panostetaan. 
 
Pääkaupunkiseudun kuvataidekoulujen välistä yhteistyötä lisätään. Kuvataidekoulu 
pyrkii kehittämään koko pääkaupunkiseudun kattavan kuvataideopettajien 
pedagogisen osaamisen vertaistukiverkoston, jonka tarkoituksena on tuottaa 
kuvataidekoulujen opettajille laadukasta kuvataidekasvatuksen täydennyskoulutusta. 
 
Koulussa on käytössä PedaCafé; opettajien oma pedagogisen kehittämisen foorumi, 
jossa keskustellaan opettamiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja opetuksesta 
nousevista teemoista. Olemme käynnistäneet myös Taidesalongin, jonka on 
opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen ja oman henkilökohtaisen kehittymisen 
foorumi.  
 
Koulu pyrkii osallistumaan aktiivisesti yhteisöllisen kehittämisen, toimintakulttuurin 
ja oppivan yhteisön vahvistamiseen verkostomaisessa yhteistyössä yli koulumuotojen 
rajojen.   
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Taideharrastuksen ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisääminen 
avustusten turvin  

Kuvataidekoulu lisää koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä Espoon kaupungin linjaamien toiveiden mukaisesti. 
Alakouluikäisille suunnattua harrastustoimintaa varten haetaan Espoon kaupungin 
projekti- ja kehittämisavustusta. Avustuksilla pyritään turvaamaan kerhojen jatkuvuus. 
 
Espoon kuvataidekoulu on aktiivisesti mukana keväällä 2021 käynnistyneessä Espoon 
harrastamisen mallissa. Mallin tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille mieluisia ja 
maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen. Kuvataidekoulu 
tuottaa jatkossa osallistujille maksuttomia kuvataide-, pelisuunnittelu-, koodaus- ja 
animaatiokerhoja espoolaisten koulujen tarpeisiin.  

Kestävän kehityksen ohjelma  

Kuvataidekoulu jatkaa kestävyysohjelmansa toteuttamista. Koulussa sovelletaan 
Taiteen perusopetusliiton ja OKKA-säätiön vuonna 2020 valmistamia kestävän 
kehityksen kriteerejä, joita Espoon kuvataidekoulu oli mukana pilotoimassa. Lisäksi 
henkilökunnan käytössä on Näkymätön luonto -hankkeen yhteydessä laadittu 
pedagoginen aineisto. Espoon kuvataidekoulu hakee kestävän kehityksen 
sertifikaattia. 
 
Kestävän kehityksen ohjelman eri osa-alueiden toteutusta koordinoi kestävyystiimi. 
Tiimi pyrkii sitouttamaan koko henkilöstön kestävyysajatteluun kutsumalla kaikki 
mukaan suunnittelemaan yhteisiä tavoitteita, pitämällä kestävyysnäkökulmia esillä 
kokouksissa ja näyttelyiden suunnittelussa sekä järjestämällä koulutusta. Myös lasten 
ja nuorten näkökulmat pyritään huomioimaan.  
 
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 se 
tarjoaa työntekijöilleen kestävän työpaikan.  

• Sosiaalinen kestävyys: Kuvataidekoulussa erilaiset ihmiset voivat kohdata 
samanarvoisina. Kuvataidekoulussa pyritään tukemaan lasten ja nuorten 
itsetuntoa sekä toimimaan hyvässä yhteishengessä.  

• Kulttuurinen kestävyys: Kuvataidekoulu on kulttuurisen kestävyyden 
ytimessä ja toimii kohtaamispaikkana taiteen äärellä. Kuvataidekoulun 
opetuksessa käsitellään laajasti visuaalista kulttuuria ja tarkastellaan sen 
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historiaa sekä nykyisyyttä. Samalla tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja 
niihin liittyviin ilmiöihin.  

Kestävyysarvot muodostavat perustuksen toimintakulttuurin kokonaisvaltaiselle 
suunnittelulle. 
 

Opetus vuonna 2023 
 

Vuonna 2023 kevätlukukaudella on 18 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 16. 
Yhteensä opintovuosi käsittää yhteensä 34 opintoviikkoa. 
  

Kevätlukukausi 9.1.–20.5.2023  

Syyslukukausi  21.8.–16.12.2023 

Lomat: 
Talviloma  

 
vk 8, 20.2.–25.2.2023 

Pääsiäisloma  7.–10.4.2023 

Syysloma   vk 42, 16.–22.10.2023 

Oppilas- ja tuntimäärät  

Kuvataidekoulussa on noin 1400 oppilasta, jotka opiskelevat kolmessatoista 
opetuspisteessä eri puolilla Espoota. Uudet oppilaat ilmoittautuvat ryhmiin 
sähköisellä ilmoittautumislomakkeella ja oppilaat otetaan ryhmiin 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusryhmiä on kevätlukukaudella yhteensä 111 ja 
syyslukukaudella 120. Opetustunteja eri ryhmillä on seuraavasti:  
  

Kuvataiteen esikoulu, 5–6-vuotiaat: 68 h (2 h/vk) 
Perusryhmät, 7–10-vuotiaat: 68 h (2 h/vk) 
Perusryhmät, 11-vuotiaat: 102 h (3 h/vk) 
Jaksoryhmät, 12–13-vuotiaat: 102 h (3 h/vk) 
Perustyöpajat, 14–15-vuotiaat: 102 h (3 h/vk) 
Syventävät opinnot (työpajat), 16–20-vuotiaat: 102 h (3 h/vk) 
Grafiikka-, tekstiilitaide- ja videotyöpajat: 136 h (4 h/vk) 

  
Kuvataidekoulu tarjoaa opetusta myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsinkielinen 
opetus on keskitetty Olariin, englanninkielinen Leppävaaraan ja Tapiolaan. 
Muotoiluopetuksena toteutettavaa käsityön perusopetusta järjestetään Kirstin 
koululla, Kivimiehen koululla, Tapiolassa ja Focus Mattlidenissa.  
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Pienten opetuspisteiden ja -ryhmien oppilasmääriä pyritään kasvattamaan siten, että 
opetuksen järjestäminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Varhaisiän 
kuvataidekasvatusta ja nuorimpien oppilaiden peruskursseja järjestetään 
opetuspisteissä myös lauantaisin.  

Opintojen eteneminen  

Seuraavassa taulukoissa on kuvattu kuvataiteen (Taulukko 1) sekä käsityön 
perusopetuksen (Taulukko 2) opintojen eteneminen sekä ryhmä- ja oppilasmäärien 
ennusteet. 
 

  

Kuvataide Kevät 18 opetusviikkoa  Syksy 16 opetusviikkoa  

 ryhmiä opp. tunn. ryhmiä opp. tunn. 

Kuvataiteen esikoulu 
5–6-vuotiaat 2 h/vk 

2 20 72 8 80 256 

Perusopinnot       

7–10-vuotiaat 2 h/vk 30 358 1080 31 340 992 

11-vuotiaat 3 h/vk 18 199 972 18 200 864 

12–13-vuotiaat 
jakso-opinnot 3 h/vk 

22 240 1188 21 234 1008 

14–15-v. perustp:t 
3 h/vk 

13 159 702 13 159 624 

perusopintojen lisäopinnot   18    

Syventävät opinnot       

16–20-vuotiaat 3 h/vk 8 88 432 8 89 384 
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grafiikka, video 4 h/vk 1 11 72 1 11 64 

laajat täydentävät opinnot   64    

YHTEENSÄ 94 1075 4600 100 1113 4192 

Taulukko 1. Kuvataiteen opintojen eteneminen. Uuden Opsin mukana tulevat perusopintojen 
lisäopinnot (18 h) kirjataan taulukkoon keväälle 2023.  
 
 

Käsityö Kevät 18 opetusviikkoa  Syksy 16 opetusviikkoa  

 ryhmiä opp. tunn. ryhmiä opp. tun
n. 

Muotoilun esikoulu 
5–6-vuotiaat 2 h/vk 

1 10 36 1 10 32 

Perusopinnot       

7–10-vuotiaat 2 h/vk 8 85 288 9 96 288 

11-vuotiaat, 3 h/vk 1 10 54 1 10 48 

12–13-vuotiaat, 
jaksoryhmät 3 h/vk 

1 8 54 3 26 144 

14–15-vuotiaat 
perustyöpajat, 3 h/vk 

4 42 216 4 40 192 

Syventävät opinnot       

16–20-vuotiaat, 3 h/vk 1 12 54 2 20 96 

Yhteensä 17 175 702 20 202 800 

Taulukko 2. Käsityön opintojen eteneminen 
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Vuonna 2023 lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja on yhteensä 10 294, joista 8 
792 tuntia kuvataiteen ja 1 502 tuntia käsityön perusopetusta. 

 Oppilasmaksut 

Valmentavat ja perusopinnot:   

5–10-vuotiaat (2 h) 270 € 

11-vuotiaat (3 h) 270 € 

12–13-vuotiaat, jakso-opetus (3 h) 292 € 

14–15-vuotiaat, perustyöpaja (3 h) 324 € 

 
Syventävät opinnot: 

 

16–20-vuotiaat (3 h) 324 €  

Grafiikka, Tekstiili, Video (4 h) 391 €  

 
Rehtori myöntää lukukausittain oppilasmaksujen huojennuksia hakemusten 
perusteella. 

Oppimisympäristölle asetetut tavoitteet  

Opetusta annetaan eri puolilla Espoota hyvin toimivissa ja asianmukaisesti 
varustelluissa tiloissa. Opetuspisteiden sijoittelussa pyritään huomioimaan 
ideaalitilanne: että koulu on lähellä oppilaita. Tapiolassa WeeGee-talon tiloja 
hyödyntävät myös muiden opetuspisteiden opettajat ja oppilaat esimerkiksi 
tutustuessaan talon museoihin ja osallistuessaan yhteisprojekteihin. 
 
Espoon kuvataidekoulu pyrkii luomaan hyvät sisällölliset ja toiminnalliset puitteet 
koulun perustehtävälle: tasokkaalle ja monipuoliselle kuvataiteen ja käsityön 
perusopetukselle, muulle opetukselle sekä koulun muulle toiminnalle. 
 
Kaupungin väestön ikäjakauman ennustetta seurataan aktiivisesti. Vuonna 2023 
opetuspisteitä arvioidaan olevan kolmetoista. Opetustilat pyritään pitämään hyvässä 
kunnossa ja toimipisteissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että 
oppimisympäristöt ovat viihtyisiä ja innostavia. Omien tilojen käyttöaste on korkea ja 
niissä järjestetään aamupäivä-, viikonloppu- ja lyhytkurssitoimintaa lukujärjestyksen 
mukaisten tuntien lisäksi.  
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Osa toiminnasta järjestetään oppimiskeskuksissa, mm. Leppävaaran Monikossa ja 
Focus Mattlidenissa Matinkylässä sekä Espoonlahden alueella monialaisessa 
taidetalossa.  
 
Av-välineet ja muu kalusto ovat tehokkaassa käytössä ja niitä ajanmukaistetaan 
jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaan. Oppimisympäristöjä kehitetään edelleen 
digitaalisia vaatimuksia vastaaviksi.  

Opetuspisteet  

Espoonlahden opetuspiste (Yläkaupinkuja 1, 02360 Espoo) 
Juvanpuiston opetuspiste (Juvanpuiston koulu, Juvanpuro 2, 02920 Espoo) 
Karakallion opetuspiste (Karatalo, Kotkatie 4, 02620 Espoo) 
Kauklahden opetuspiste (Klippinkitie 1, 02780 Espoo) 
Kirstin koulu (Kirstintie 11, 02760 Espoo) 
Kivimiehen koulu (Lämpömiehenkuja 2-3, 02150 Espoo) 
Leppävaaran opetuspiste (Ruutikatu 9, 02650 Espoo) 
Olarin opetuspisteet / Olars undervisningslokal 1 ja 2 (Kuusikallionkuja 3 F, 
02210 Espoo) 
Tapiolan opetuspiste (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo) 
Grafiikan paja (Omnia, Itätuulenpiha 1, 02100 Espoo) 
Focus Mattliden, ruotsinkielinen oppimis -ja kulttuurikeskus (Mattliden 4, 02330 
Espoo) 
Monikko, Leppävaaran koulukeskus (Veräjäpellonkatu 2–4, 02600 Espoo) 
Åbergin lastentalo (Ajurinkuja 4, 02650 Espoo) 

 
Koulujen kerhot  
Maksulliset kuvataidekerhot:  

Auroran koulu, Lippajärventie 44, 02940 Espoo (2 ryhmää)  
Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7, 02280 Espoo (2 ryhmää)  
Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5, 02660 Espoo (4 ryhmää)  
Niittykummun koulu, Niittyportti 3, 02200 Espoo (2 ryhmää)  
Päivänkehrän koulu, Päivänkehräntie 2, 02210 Espoo (1 ryhmä)  
Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo (2 ryhmää) 

  
Maksuttomat Espoon harrastuspolun kerhot (7.12.2021 / 10.1.2022 alkaen) 

Friisilän koulu, alakoulu, Holmanniitynkuja 10 
Kauklahden koulu, yläkoulu, Hansakallio 2 
Hansakallion koulu, alakoulu, Hansakallio 4  
Sepon koulu, alakoulu, Sepontie 2  
Kirkkojärven koulu, yhtenäiskoulu, Kotikyläntie 6  
Järvenperän koulu, yläkoulu, Auroranmäki 1 
Nuuksion koulu, alakoulu, Heinästie 19  
Karhusuon koulu, yhtenäiskoulu, Karhuniitynkuja 6 



 
 

14 
 

Vuoden 2023 tavoitteet 
  

Espoon kuvataidekoulun perustehtävä on antaa laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen 
ja käsityön perusopetusta 5–20-vuotiaille espoolaisille lapsille ja nuorille. 
 
Opetuksen lähtökohtia ovat taiteen perusopetuksen valtakunnalliset taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 20.9.2017) ja Espoon 
kuvataidekoulun lukuvuonna 2017–2018 laatimat kuvataiteen laajan oppimäärän 
perusopetuksen sekä käsityön (muotoilu) laajan oppimäärän perusopetuksen 
opetussuunnitelmat.  
 
Pyritään pääsemään koronapandemian jälkeen normaaliin tilanteeseen opetuksen ja 
tapahtumien suhteen. Varmistetaan edelleen oppilasmäärien pysyvyys, joka on ollut 
erityisen hyvä myös koronapandemian aikana.  
 
Tiimiorganisaatiota kehitetään edelleen. Muotoilun opetusta kehitetään kiinteässä 
vuorovaikutuksessa kuvataiteen opetuksen sekä muiden alueella toimivien kulttuuri-
laitosten ja oppilaitosten kanssa. Syventävissä opinnoissa eli työpajoissa tehdään entistä 
enemmän yhteistyöprojekteja ulkopuolisten toimijoiden sekä espoolaisten taiteen 
perusopetuksen oppilaitosten kanssa. 
 
Opetusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan tämän päivän kuvataide- ja 
muotoilukasvatuksen tarpeita. Opettajien voimavarat suunnataan opetuksen 
kehittämiseen, pedagogiseen lisäkoulutukseen sekä vuorovaikutteiseen keskusteluun, 
jota käydään pedagogisten opettajainkokousten yhteydessä sekä opettajien ylläpitämässä 
PedaCaféssa. Etäpedagogiikkaa ja verkkokurssimahdollisuuksia kehitetään lähiopetuksen 
rinnalla. Opettajien käytössä olevia pedagogisia oppaita päivitetään jatkuvasti ja 
uudistetaan tarpeen mukaan.  
 
Työpariopettajuudesta ja mentoroinnista on tullut pysyvä käytäntö koulussa. Opetus on 
monipuolista, korkeatasoista, innostavaa, tutkivaa ja ilmiölähtöistä. Kuvataidekoulu 
pyrkii jatkuvasti ajanmukaistamaan työpajatarjontaa nuorten muuttuvia tarpeita ja 
kiinnostuksia vastaaviksi. Tavoitteena on oppimisen ilo tavoitteellisessa, avoimessa, 
vuorovaikutteisessa, kiireettömässä ilmapiirissä, joka tukee ja kannustaa oppilaita. 
 
Opettajat pyrkivät pääsemään lähemmäksi lasten ja nuorten arkitodellisuutta ja 
maailmankuvaa sekä seuraamaan ja kokeilemaan aktiivisesti erilaisia opetusmenetelmiä. 
Kuvataidekoulun arvot ovat tuttuja opettajille, oppilaille ja vanhemmille. Arvojen 
mukaista opetusta osataan vaatia ja vaalia. 

Taiteen perusopetus sekä kuvataiteen ja muotoilun esikoulu  

Kaupungin päättäjät ymmärtävät taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin 
merkityksen. He ovat myös tietoisia tutkimuksista, jotka osoittavat, että taide tukee ja 
edistää merkittävällä tavalla lasten ja nuorten hyvinvointia. Espoo on edelläkävijä 
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monissa vireillä olevissa ajankohtaisissa hankkeissa, joissa taiteen perusopetus on 
keskeisessä roolissa.  
 
Kuvataiteen ja muotoilun esikoulun sekä 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 
kulttuuri- ja oppilaitosten kanssa. Työpajoissa tehdään entistä enemmän 
kuvataidekoulun ulkopuolelta tulevia projekteja erilaisten toimeksiantojen pohjalta. 
Työpajoihin siirtyy 14-vuotiaita oppilaita. Perusopetuksen ja syventävien opintojen 
työpajatarjontaa pyritään lisäämään Olarin opetuspisteessä ja muissa pienemmissä 
opetuspisteissä. Työpajoissa pyritään huomioimaan nuorten toiveet, kiinnostuksen 
kohteet ja ajankohtaiset ilmiöt. 
 
Oppilaita pyritään osallistamaan opetuksen kehittämisessä. Tämän lisäksi perheiden 
roolia koulun toiminnassa pyritään kasvattamaan. Kuvataidekoulun arkeen osallistumalla 
huoltajat ymmärtävät taideopetuksen merkitystä paremmin ja oppivat arvostamaan, 
kannustamaan ja tukemaan lapsiaan harrastuksessa. Näin oppilaat sitoutetaan 
pidempiaikaiseen harrastukseen. 

Muu opetustoiminta  

Taiteen perusopetuksen lisäksi kuvataidekoulu järjestää runsaasti muuta maksullista 
opetustoimintaa. Muu opetustoiminta on kaikille avointa ja siihen voi osallistua myös 
Espoon ulkopuolelta. Muuta opetustoimintaa järjestetään kurssimaksujen sekä erillisen 
rahoituksen turvin. Periaatteena on, että kurssitoiminnan tuotot kattavat kurssien 
menot.  
 
Alakouluikäisille suunnattuja kuvataidekerhoja järjestetään yhteistyössä espoolaisten 
peruskoulujen sekä Espoon kaupungin kanssa. Kerhot järjestetään peruskoulujen omissa 
tiloissa lähellä oppilaita koulupäivän jälkeen. Uusia opetusryhmiä perustetaan tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Kuvataidekoulu on mukana toteuttamassa harrastamisen Espoon mallia. Koulu tuottaa 
peruskoulujen iltapäiviin maksuttomia visuaalisen alan kerhoja, kuten 10–15-vuotiaille 
suunnattua luovan koodauksen kerhoa KreKoa. Sen opettajina toimivan Aalto-
yliopiston uusmedian ja muotoilun laitoksen opiskelijat. 
 
Kuvataidekoulu järjestää myös peruskoululuokille ja varhaiskasvatusryhmille 
tarkoitettuja työpajoja osana Espoon kaupungin KULPS-kulttuurikasvatustarjontaa. 
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Tarjolla olevien työpajojen sisällöt räätälöidään vastaamaan peruskoulujen 
opetussuunnitelmien edellytyksiä sekä koulujen toiveita. 
 
Kuvataidekoulu järjestää mahdollisuuksien mukaan taidetyöpajoja myös tapahtumien ja 
festivaalien yhteydessä sekä yhteistyössä muiden kulttuurialan ja kaupungin toimijoiden 
kanssa. Tapahtumasisältöjen tuottaminen tuo kuvataidekoululle näkyvyyttä ja nostaa sen 
profiilia ajankohtaisena ja relevanttina opetus- ja kulttuurialan toimijana. 
 
Perhekursseja, vauvojen värikylpyjä ja koululaisten lomakursseja järjestetään 
säännöllisesti. Kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa pysytellään ajan hermolla, jotta 
kurssitarjonta säilyy houkuttelevana. 
 
Lisäksi kuvataidekoulu järjestää yhä enemmän työyhteisöille suunnattua 
virkistyspäivätoimintaa ja muita maksullisia tilaustyöpajoja. Opettajille ja päiväkotien 
henkilökunnalle järjestetään täydennyskoulutusta kysynnän mukaan. 
 
Kerhojen, työpajojen ja kurssien opettajina toimivat pätevät kuvataideopettajat ja 
ammattitaiteilijat. Sisällöt ovat kiinnostavia ja aikatauluissa otetaan huomioon perheiden 
ja muiden asiakkaiden tarpeet. Uusia kohderyhmiä ja markkinointikanavia kartoitetaan 
jatkuvasti. 

Opetuksen ja toiminnan arviointi  

Laajan oppimäärän toteutumista ja työyhteisön kehittämistä arvioidaan seuraamalla  
  

1) koulun opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumista 
2) opetussuunnitelman mukaisten oppituntien määrällistä toteutumista  
3) oppilasarviointia ja päättötodistuksia  
4) lopputöiden tasoa ja määrää 
5) taidetietouden ja muun laajaa oppimäärää täydentävän opetuksen toteutumista 
6) oppilastöistä koottujen näyttelyiden tasoa 
7) arviointikyselyistä ja kehityskeskusteluista saatuja tuloksia ja niiden edellyttämien uudistusten 

toteutumista  
8) opintojen keskeyttämisiä 
9) vuosittain tehtyjä tilastoja ja niistä saatua informaatiota 
10) opettajien ja muun henkilökunnan lisäkoulutusta, työviihtyvyyttä ja urakehitystä 
11) oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan aktiivisuutta toteuttaa kestävän kehityksen 

periaatteita 
12) työsuojelun toimintaohjelman toteutumista 
13) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista 
14) opetuspisteiden toimivuutta oppimisympäristönä 
15) yhteistyön toteutumista WeeGee-talon toimijoiden ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa  
16) muiden kuvataidekoulujen opetusta 
17) Opetushallituksen ja OPM:n kuvataidekouluja koskevien ohjeiden ja säädösten toteutumista 
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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. 
 

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 aiempaa enemmän strategiseen johtamiseen sekä syventävien 
opintojen ja lopputöiden kehittämiseen yhdessä syventävien opintojen opettajien ja 
lopputyötiimin kanssa. Rehtorin keskeisiä tehtäviä ovat organisaation strateginen 
johtaminen ja kehittäminen, taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, markkinointi-
viestinnän ja suhdetoiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä työsuojelupäällikkönä 
toimiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat koulun toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu 
sekä strategian toimeenpanon johtaminen ja varmistaminen. 
 
Apulaisrehtori keskittyy varhaisiän- ja perusopetuksen sekä muun opetustoiminnan 
kehittämiseen. Hänen päävastuualueitaan ovat opetuksen palvelutarjonnan kehitys ja 
konseptointi sekä koulutus- ja oppimisprosessien ja opettajuuden kehittäminen. Myös 
opetuksen ja opettajuuden arviointi ja pedagoginen kehittäminen kuuluvat 
apulaisrehtorin tehtäviin. 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 jatkuvasti toimivampia käytäntöjä, on mukana 
ajanmukaisten ohjelmien käyttöönotossa sekä hallinnassa ja huolehtii asiakaspalvelun 
laadusta. Työmestarin yhteistyö WeeGee-talossa toimivien kollegojen kanssa on 
aktiivista ja tarjoaa uusia näkökulmia asioiden hoitoon sekä oman työn kehittämiseen. 
 
Koulun viestintästrategia, markkinointi- ja viestintäsuunnitelma sekä vuosikello 
tehostavat sisäistä ja ulkoista viestintää.  

Opettajat  

Ammattitaitoinen ja pätevyysvaatimukset täyttävä opettajakunta työskentelee koulun 
strategian ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  
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Opettajien lisäkoulutukseen on varattu riittävästi resursseja. Koulutus on monipuolista ja 
kiinnostavaa, ja sen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
opettajakunnan omat toiveet ja koulutustarpeet. Koulutuksen tavoitteena on tehdä 
koulun opetuksesta mahdollisimman ajankohtaista ja laadukasta.  
 
Opettajien ICT- ja digitaalista koulutusta tullaan jatkamaan. 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 tarvittaessa. 

  

Yhteistyö 
  

Espoon kuvataidekoulu tekee monipuolista yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa. 
Hyviksi katsottuja yhteistyönmuotoja jatketaan ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia 
uusien toimijoiden kanssa etsitään.  
 
Koulu on mukana Kuvataidekoulujen liiton valtakunnallisessa ISO KUVA -hankkeessa. 
Koulutus- ja kehityshankkeessa kuvataidekasvatuksen ja -opetuksen toimijat tekevät 
strategista yhteistyötä alan näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman 
parantamiseksi. Hankkeen pääyhteistyökumppani on kuvataideopetuksen 
asiantuntijayhteisö Kuvis ry, ja mukana ovat myös Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto sekä 
Taideyliopiston Kuvataideakatemia. 
 
Koulu jatkaa hyvin sujuvaa opetusharjoitteluyhteystyötä Aalto-yliopiston kanssa. 
 
Kuvataidekoulu on vakiintunut osa Espoon kaupungin kulttuurielämää sekä näkyvä 
valtakunnallinen kuvataidekasvatusalan toimija ja työllistäjä. Koulu pitää yhteyttä 
espoolaisiin päättäjiin ja pyrkii jatkamaan kaupungin tarjoaman 
kulttuurikasvatustoiminnan (KULPS) toteuttamista sekä laitosyhteistyötä 
(Kulttuuriketju). Espoon kuvataidekoulu on mukana tuottamassa myös maksuttomia 
Espoon harrastamisen polun kerhoja (Espoo-malli) koulujen iltapäiviin. Koulu osallistuu 
budjetin puitteissa myös Espoossa järjestettäviin tapahtumiin toteuttamalla niiden 
yhteydessä esimerkiksi taidetyöpajoja ja -näyttelyitä. 
 
Espoossa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella kuvataidekoulun tärkeisiin 
yhteistyötahoihin kuuluu sivistys- ja sosiaalitoimi. Kuvataidekoulu kartoittaa 
yhteistyömahdollisuuksia myös nuorisotoimen kanssa. Koulu osallistuu aktiivisesti 
kaupungin järjestämiin koulutuksiin, valtakunnallisten taiteen perusopetuksen päivien 
yhteistyöhön, Opetushallituksen taiteen perusopetuksen kehittämishankkeisiin ja -
tilaisuuksiin sekä muihin taiteen perusopetuksen kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin.  
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Koulu on mukana näyttelykeskus WeeGeen eri toimijoiden kehittämis- ja 
ideointityöryhmässä, jonka tavoitteena on lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, järjestää 
erilaisia yhteistapahtumia ja tuoda WeeGeen toimintaa laajemman yleisön tietoisuuteen. 
Vuosittain järjestettäviin tapahtumiin kuuluu esimerkiksi Lasten museofestarit. 
 
Yhteistyö Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton, espoolaisten taiteen 
perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja Taiteen perusopetusliitto TPO ry:n kanssa on 
tiivistä. Yhteistyötä tehdään myös Espoon kaupungin ja Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa. Kuvataidekoulu pyrkii olevaan avoin myös muiden 
pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja oppilaitosten kanssa avautuville 
yhteistyömahdollisuuksille. 
 
Kuvataidekoulu kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstölle kuvataidepedagogiikan 
täydennyskoulutustarjontaa ja osallistuu varhaiskasvatuksen Kulttuurikurkkaus-toiminnan 
kilpailutukseen. 
 
Espoon kuvataidekoulu haluaa aktivoitua kansainvälisellä kentällä nostamalla esille 
tasokasta ja ammattitaitoista taidekasvatusta. Koulu vastaanottaa kansainvälisiä vieraita 
sekä osallistuu seminaareihin, tapahtumiin ja näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan. 
Uusia ulkomaisia kontakteja pyritään solmimaan. Kuvataidekoulu pitää tärkeänä, että 
opettajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin koulutuksiin. Opettajilla on 
lisäksi mahdollisuus osallistua monikulttuurisuuteen liittyviin koulutuksiin.   
 
Kuvataidekoulu on kansainvälisen InSEA ry:n ja sitä kautta myös Suomen InSEAn jäsen. 
InSEA (International Society for Education through Art) on Unescon alainen 
taidekasvatusjärjestö.  

  

Näyttely- ja tiedotustoiminta 
  

Kuvataidekoulu tuo tiedotuksessaan selkeästi esille koulun roolia Espoon ja Suomen 
kulttuuritarjontaa lisäävänä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia tukevana toimijana. 
Koulu viestii toiminnastaan tehokkaasti huoltajille, oppilaille, henkilökunnalle ja muille 
espoolaisille. 
 
Koulun toiminnasta tiedotetaan kuvataidekoulun uudistettujen kotisivujen ja 
relevanteiksi katsottujen sosiaalisen median kanavien kautta. Sisältöinä toimivat muun 
muassa videot, tiedotteet, blogikirjoitukset ja valokuvat. Koulun toimintaa esitellään 
mahdollisuuksien mukaan myös paikallislehdissä ja digitaalisilla kanavilla ja koulun 
toiminnan kannalta olennaisilla verkkosivuilla.  
 
Koululla on myös oma podcast, jossa keskustellaan oppilaiden, opettajien ja vierailevien 
taiteilijoiden kanssa ajankohtaisista taiteen ilmiöistä ja taidepedagogiikasta. Näyttelyiden 
avajaisia ja muita koulun tapahtumia striimataan ja jaetaan koulun some-kanavilla.  

http://www.insea.org/
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Toimintaa tehdään tutuksi myös osallistumalla mahdollisuuksien mukaan erilaisiin 
tapahtumiin ja harrastustoimintaa esitteleviin tilaisuuksiin sekä järjestämällä koulun 
tiloissa avoimia kaveri- ja tutustumiskertoja. Toimintaa esitteleviä julisteita, uutiskirjeitä, 
esitteitä ja tiedotteita toimitetaan Espoon kouluihin ja muihin avainkohteisiin. Pääpaino 
on digitaalisessa viestinnässä. 
 
Vuonna 2018 uudistettu graafinen ilme näkyy järjestelmällisesti kaikissa koulun 
viestintämateriaaleissa. Koulun visuaalinen identiteetti on selkeä, johdonmukainen ja 
tunnistettava.  
 
Pensselihirmut-lehti ilmestyy kerran vuodessa kevätlukukauden lopussa. Lehdessä 
kerrotaan monipuolisesti menneen lukuvuoden tapahtumista ja koulun yleisestä 
toiminnasta, ja sen toivotaan kiinnostavan entistä laajempaa yleisöä. Lehteä jaetaan 
kaikille koulun oppilaille, huoltajille, henkilökunnalle, sidosryhmille, yhteistyö-
kumppaneille ja muille mahdollisille tahoille. Lisäksi lehteä on jaossa koulun toimistossa 
ja se julkaistaan myös verkkosivuilla sähköisessä muodossa. Muita painotuotteita 
teetetään harkitusti. 
 
Koulun toiminnan dokumentointi on systemaattista ja hyvin suunniteltua. Ajankohtaisia 
ja arkistoituja kuvia oppilastöistä löytyy digitaalisessa muodossa ja ammattivalokuvaaja 
kutsutaan dokumentoimaan oppilastöitä, tapahtumia ja opetustilanteita tarpeen mukaan. 
Digitaalista oppilastyöarkistoa hyödynnetään koulun viestinnässä ja näyttelytoiminnassa. 
 
Oppilastöiden näyttelyitä järjestetään yhteistyössä mm. kauppakeskusten ja Cityconin 
kanssa eri puolilla Espoota esimerkiksi kauppakeskus AINOAssa, Lippulaivassa, Isossa 
Omenassa, Karakalliossa ja WeeGeen näyttelyvitriineissä. Näyttelyt pyritään 
tallentamaan myös digitaaliseen muotoon. Oppilastöitä esitellään laaja-alaisesti 
vuosittain toteutettavassa kevätnäyttelyssä, jonka yhteydessä järjestetään 
lopputyönäyttely.  
 
Näyttely- ja tiedotustoiminnan tavoitteena on tehdä Espoon kuvataidekoulu tunnetuksi 
monipuolisena, ammattitaitoisena ja elinvoimaisena lasten ja nuorten kuvataidekouluna. 
 
Syksyllä 2020 käyttöön otettu, kerran tai useammin kuussa koottava henkilökunnan 
tiedote vahvistaa kuvataidekoulun sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. 
 

Kannatusyhdistys 
    

Espoon kuvataidekoulun toiminnan järjestäjä on Espoon kuvataidekoulun 
kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistyksen johtokunta toimii myös kuvataidekoulun 
johtokuntana. Kannatusyhdistyksen tavoitteena on kehittää koulusta innovatiivinen, 
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asiantunteva ja monipuolisesti toimiva oppilaitos, joka tukee lasten ja nuorten kehitystä 
ja 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.  
 

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 
koulutuksiin 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 kehitetään ja jäsenmaksuja 
tarkastellaan uudelleen. Johtokunnalla on avainasema myös kuvataidekoulun kestävän 
kehityksen ohjelman toteuttamisessa. 

  
 
 

Pedagoginen johtoryhmä 
  

Pedagogiseen johtoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, tuottaja-tiedottaja, 
päätoiminen kuvataiteen opettaja, päätoiminen muotoilun opettaja, tuntiopettajien 
edustaja, lopputyökoordinaattori, digitaalisen taiteen vastuuopettaja ja kestävän 
kehityksen vastuuopettaja. 
 
Pedagogisen johtoryhmän tehtävänä on kuvataidepedagogiikan, muotoilu- ja 
käsityöpedagogiikan sekä kestävän kehityksen edelleen kehittäminen. Ryhmä kehittää 
myös markkinointia ja viestintää ja ideoi keinoja koulun brändin, näkyvyyden, 
kansainvälisyyden ja tunnettuuden vahvistamiseksi. Lisäksi ryhmä edistää koulun sisäistä 
viestintää ja strategian toteutumista.  
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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. 

 
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 
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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 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 
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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 § 
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    Opetusministeri 
MARTTI AHTISAARI    Olli-Pekka Heinonen  
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Liite: Tuloslaskelma ja talousarvio 2018–2022 

 

  

 

Tuloslaskelma/ talousarviovertailu
Talousarvio

2023
Sopeutettu 

2022
Talousarvio    

2022
Tilinpäätös 

2021
Sopeutus           

2021
Talousarvio     

2021
Tilinpäätös    

2020

VARSINAINEN TOIMINTA:
Tuotot
Lukukausimaksut
 * Kuvataide,  lukukausimaksut 632 000,00 622 000,00 652 000,00 628 866,95 673 000,00 655 000,00 649 163,00
 * Käsityö,  lukukausimaksut 108 000,00 85 000,00 128 000,00 72 400,50 94 000,00 82 000,00 51 920,00
 * Muu opetustoiminta 193 000,00 181 000,00 164 000,00 125 594,79 138 000,00 135 000,00 65 840,40
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 933 000,00 888 000,00 944 000,00 826 862,24 905 000,00 872 000,00 766 923,40
Kulut
Henkilöstökulut
 * Palkat -1 022 000,00 -1 018 000,00 -1 083 000,00 -969 228,39 -1 033 000,00 -1 027 000,00 -950 846,82
 * Eläkekulut -180 000,00 -179 000,00 -185 000,00 -167 460,36 -176 000,00 -174 000,00 -162 024,58
 * Pakolliset henkilösivukulut -8 000,00 -8 000,00 -26 000,00 -18 504,63 -25 000,00 -11 000,00 -22 135,09
 * Vapaaehtoiset henkilösivukulut -93 500,00 -87 000,00 -87 500,00 -50 312,81 -95 000,00 -82 500,00 -78 680,49
Henkilöstökulut yhteensä -1 303 500,00 -1 292 000,00 -1 381 500,00 -1 205 506,19 -1 329 000,00 -1 294 500,00 -1 213 686,98
Muut kulut:
 * Opetustoiminnan kulut yhteensä -133 500,00 -133 500,00 -153 500,00 -171 244,02 -153 500,00 -183 500,00 -188 174,69
 * Kiinteistökulut yhteensä -214 000,00 -235 000,00 -206 000,00 -220 270,75 -205 000,00 -209 000,00 -163 591,42
 * Yleiskulut yhteensä -174 500,00 -126 000,00 -139 000,00 -104 197,54 -134 000,00 -148 000,00 -177 883,17
Muut kulut yhteensä -522 000,00 -494 500,00 -498 500,00 -495 712,31 -492 500,00 -540 500,00 -529 649,28
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -1 825 500,00 -1 786 500,00 -1 880 000,00 -1 701 218,50 -1 821 500,00 -1 835 000,00 -1 743 336,26
Varsinaisen toiminnan kulujäämä -892 500,00 -898 500,00 -936 000,00 -874 356,26 -916 500,00 -963 000,00 -976 412,86
VARAINHANKINTA:
Tuotot
 * Tuotot 2 000,00 2 000,00 7 500,00 858,70 7 500,00 7 500,00 2 551,68
Kulut
* Kulut yhteensä -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 612,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00
Varainhankinta yhteensä 1 000,00 1 000,00 6 500,00 -753,30 6 500,00 6 500,00 2 551,68
Varainhankinnan jälkeinen 
tuotto-/kulujäämä -891 500,00 -897 500,00 -929 500,00 -875 109,56 -910 000,00 -956 500,00 -973 861,18
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
 * Korkotuotot 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 813,45 5 000,00 5 000,00 3 206,99
Kulut

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 813,45 5 000,00 5 000,00 3 206,99
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeinen 
tuotto- /kulujäämä -886 500,00 -892 500,00 -924 500,00 -869 296,11 -905 000,00 -951 500,00 -970 654,19
YLEISAVUSTUKSET
* Espoon kaupungin toiminta-avustus 389 760,00 389 760,00 449 760,00 389 760,00 389 760,00 449 760,00 389 760,00
* Espoon kaupungin vuokra-avustus 0,00 0,00 0,00 5 097,00 5 097,00 0,00 49 975,99
* Valtion toiminta-avustus 449 862,00 449 862,00 426 706,00 440 275,00 440 274,00 426 706,00 426 706,00
* Valtion ylimääräinen avustus 30 000,00 30 000,00 30 000,00 23 000,00 30 000,00 30 000,00 74 000,00
* Muut avustukset 20 000,00 25 000,00 40 000,00 14 701,06 40 000,00 40 000,00 16 852,14
Yleisavustukset yhteensä 889 622,00 894 622,00 946 466,00 872 833,06 905 131,00 946 466,00 957 294,13

Tilikauden yli/alijäämä 3 122,00 2 122,00 21 966,00 3 536,95 131,00 -5 034,00 -13 360,06
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