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TOIMINTA-AJATUS

Musiikkiopisto Juvenalia tarjoaa Espoossa 
laadukasta ja tavoitteellista musiikin laajan 
oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. 
Tehtävänä on opettaa monipuolisia musiikil-
lisia taitoja ja luoda valmiuksia elinikäiselle 
harrastukselle tai ammattiopintoihin hakeu-
tumiselle. Oppilas on oppilaitoksen toimin-
nan ytimessä; niin oppivana persoonana kuin 
kasvavana ihmisenäkin. Vahva pedagoginen 
ja taiteellinen osaaminen ovat Juvenalian 
vahvuuksia, jolloin jokaista oppilasta voidaan 
tukea yksilönä kunkin omaa osaamista vah-
vistaen ja kehittäen. Musiikkiopisto Juvenalia 
on myös aktiivinen musiikkielämän toimija ja 
kulttuuripalvelujen tuottaja.



OPPIMISKÄSITYS

Oppilas on toiminnan keskiössä ja oppiminen 
etenee yksilöllisesti opettajan ohjauksessa. 
Oppimisen tärkeänä tukena ovat tunneko-
kemukset, aistien käyttö ja monipuolinen 
vuorovaikutus. Yksilöllisen oppimisen etene-
miseksi oppilas saa innostavaa ja monipuo-
lista ohjausta ja opetusta. Oppilasta ohja-
taan asettamaan omat tavoitteensa yhdessä 
opettajien kanssa ja siten löytämään musiik-
kiopintojensa suunnan. Oma vastuullinen 
ja pitkäjänteinen harjoittelu sekä yhteismu-
sisointi muiden kanssa kasvattavat oppilaan 
tietoisuutta omista vahvuuksista -niin yksilönä 
kuin ryhmän jäsenenä.

ARVOT

Taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuk-
sien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kult-
tuurien moninaisuuden kunnioitukselle. 
Pedagogiikan ja taiteen korkea laatu, yhtei-
söllisyys ja oivaltamisen ilo ovat Juvenalian 
arvoja. 

TOIMINTAKULTTUURI

Musiikkiopisto Juvenalia muodostaa yhteisön, 
jonka toiminnan lähtökohtana on oppimisen 
ilo. Muiden kunnioittaminen ja kannustami-
nen sekä erilaisuuden ymmärtäminen antavat 
mahdollisuuden toimia turvallisesti yhdessä 
sekä kehittyä organisaationa. Oppilas on osa 
yhteisöä ja hänen mielipiteitään kuunnellaan. 
Monipuoliset opetusmenetelmät ja vahva pe-

dagoginen osaaminen edistävät oppilaan mu-
sisointitaitoja, opitun soveltamista uudella 
tavalla, itsenäistä työskentelyä, yhdessä soit-
tamista ja luovaa ajattelua.

OPPIMISYMPÄRIS-
TÖ JA TYÖTAVAT

Musiikkiopisto Juvenalia on oppimisympäris-
tönä turvallinen. Tarkoituksenmukaiset tilat 
ja opetusvälineet tukevat oppimista. Moni-
puolinen opetustarjonta mahdollistaa laajan 
ja monia osa-alueita kehittävän oppimisko-
kemuksen. Opetusta annetaan yksilö- ja ryh-
mäopetuksena oppilaan kasvua ja oppimista 
vahvistaen. Juvenalia-yhteisö on kuunteleva, 
vuorovaikuttava ja osalliseksi ottava. Oppi-
lasta kannustetaan ja tuetaan osallistumaan 
aktiivisesti sekä esiintyjänä että kokijana eri-
laisiin taidetapahtumiin ja taiteidenväliseen 
yhteistyöhön.
Juvenalia tekee paikallista, kansallista ja kan-
sainvälistä yhteistyötä; tämä antaa oppilaalle 
mahdollisuuden kokea yhteyttä ja osallisuut-
ta suureen musiikkiperheeseen. Oppilasta 
kannustetaan ja tuetaan osallistumaan aktii-
visesti sekä esiintyjänä että kokijana erilaisiin 
taidetapahtumiin ja taiteiden väliseen yhteis-
työhön.

 
Musiikkiopisto 

Juvenalia 
muodostaa 

yhteisön, jonka 
toiminnan 

lähtökohtana on 
oppimisen ilo. 



MUSIIKKIOPISTO JUVENALIAN STRATEGIAPUU
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Yhteismusisointi
Pääaineopinnot

Musiikin hahmotusaineet
Valinnaiset opinnot

OPINTOJEN RAKENNE JA LAAJUUS

Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä koostuu 1300 tunnista, josta 800 tuntia kuu-
luu perusopintoihin ja 500 tuntia syventäviin opintoihin. Yhden tunnin laskennallinen pituus 
on 45 minuuttia. Perusopintoja voi edeltää varhaisiän musiikkikasvatus ja valmentavat opinnot. 
Perusopinnoissa opintoaika on 6-8 vuotta ja syventävissä opinnoissa 3-4 vuotta. 

 
250 tuntia

  300 tuntia
Perusopinnot 1                                                  

Perusopinnot 2                       Perusopinnot 3                                       
       

 500 tuntiaSyventävät opinnot 
250 tuntia

+

YhteismusisointiPääaineopinnot

Musiikin hahmotusaineet 

LopputyöValinnaiset opinnot



Esittäminen ja ilmaiseminen

Tavoitteena on
 n kannustaa oppilasta löytämään omat mu-
siikilliset vahvuutensa ja ilmaisukeinonsa

 n ohjata oppilasta elävään musiikilliseen il-
maisuun

 n kannustaa oppilasta harjoittelemaan eri-
laisten esiintymistilanteiden hallintaa

 n rohkaista oppilasta tutustumaan myös 
muiden taiteenalojen ilmaisukeinoihin ja 
taiteidenväliseen vuorovaikutukseen.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen

Tavoitteena on ohjata oppilasta
 n kuuntelemaan omaa musisointiaan ja mu-
kautumaan osaksi soivaa kokonaisuutta

 n kehittämään musiikin luku- ja kirjoitustai-
toaan

 n musiikin ominaispiirteiden tunnistamiseen 
ja rakenteiden hahmottamiseen

 n kasvamaan aktiiviseksi musiikin kuuntelijak-
si ja kartuttamaan musiikin historian tunte-
musta.

OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

aiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle 
etenevää. Opetuksessa, opinnoissa ja arvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen valtakunnal-
listen opetussuunnitelman perusteiden neljää tavoitealuetta.

Säveltäminen ja improvisointi

Tavoitteena on
 n ohjata oppilasta tuottamaan omia musii-
killisia ideoita ja ratkaisuja

 n kannustaa oppilasta harjoittelemaan imp-
rovisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen 
perustaitoja.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Tavoitteena on ohjata oppilasta
 n oppimaan instrumentti- ja yhteismusisointitai-
toja päämääränään soittimen itsenäinen hallin-
ta ja omaehtoinen ilmaisu

 n säännölliseen harjoitteluun ja oppimisensa ar-
viointiin

 n musisoimaan korvakuulolta sekä lukemaan ja 
tulkitsemaan musiikinlajille ominaisia musiikin 
merkitsemistapoja

 n soveltamaan musiikin hahmotustaitojaan mu-
sisoinnissa

 n tutustumaan musiikkiteknologian mahdolli-
suuksiin 

 n käyttämään ergonomisesti oikeita soittotapoja 
ja mielekkäitä harjoittelumenetelmiä

 n havainnoimaan ääniympäristöä ja suojelemaan 
kuuloaan.

Keskeistä opinnoissa on tavoitteellinen ja monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin 
tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Yhteismusisointi ja musiikin 
hahmotusaineiden opinnot yhdistyvät luontevasti pääaineen opintojen kanssa ja mahdollistavat musiikin 
kokonaisvaltaisen ja monipuolisen oppimisen. Opintojen tärkeä tavoite on rohkaista oppilasta musiikillis-
ten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen, monimuotoiseen luovuuteen ja oman musiikillisen identiteetin ja 
musiikin ilon löytämiseen kaikkien tavoitealueiden sisältöjen yhdistymisen kautta.



MUSIIKKILEIKKIKOULU–MUSKARI
Pieni lapsi hahmottaa ympäröivää maail-
maa välittömästi kaikkien aistiensa kautta. 
Monipuolisella taidekasvatuksella ja aistien 
herkistämisellä voidaan syventää lapsen 
tunne-elämää ja rikastaa mielikuvitusta. Mu-
siikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista 
musiikkikasvatusta, jossa laulun, leikin, liik-
keen ja soittamisen kautta opetuksen sisältö 
koostuu rytmin, melodian, harmonian, dyna-
miikan, sointivärin ja muodon alkeiden opet-
tamisesta. Työtapojen keskeisin periaate on 
antaa oppilaalle kokonaisvaltaisia kokemuk-
sia ja elämyksiä musiikista. Myös erityisoppi-
joille tarjotaan oppilaan lähtökohdat ja mah-
dollisuudet huomioon ottavaa ja yksilöllisesti 
suunniteltua opetusta.
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu pääsään-
töisesti alle kouluikäisille lapsille ja opetus 
järjestetään ikäryhmittäin niin perheryhmi-
ssä (vanhemman kanssa) kuin musiikkileik-
kiryhmissäkin. Opetusta järjestetään useissa 
toimipisteissä ja yhteistyöpäiväkodeissa eri 
puolilla Espoota.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

MUSIIKKIVALMENNUS
Musiikkivalmennus on alakouluikäisille lap-
sille suunnattua sekä kouluilla että musiik-
kiopiston tiloissa järjestettävää ryhmäope-
tusta.
Tavoitteet, työtavat ja sisällöt ovat samat 
kuin musiikkileikkikoulussa ottaen huomioon 
lapsen kasvun ja kehitysvaiheen. Musiikkival-
mennus on valmistavaa opetusta 
perusopintoja varten.

ERITYISMUSIIKKIKASVATUS
Tarjoamme Juvenaliassa erityismusiikkikas-
vatusta ryhmissä sekä yksilöllisessä opetuk-
sessa. Erityismusiikkikasvatus ja musiikin 
erityispedagogiikka mahdollistavat musiikin 
opiskelun lapsille ja nuorille, joilla on haas-
teita joillakin oppimisen tai toiminnan alueel-
la. Tärkeää on yhdessä koettu musiikin ilo 
sekä lasten itsetunnon, itseilmaisun ja tun-
ne-elämän vahvistuminen osallistumisen ja 
onnistumisen kokemusten kautta.



PERUSOPINNOT

Opintokokonaisuudet: 

 n Perusopinnot 1 (PO1)
 n Perusopinnot 2 (PO2)
 n Perusopinnot 3 (PO3)

Opintokokonaisuuteen kuuluvat:

 n instrumenttiopinnot
 n yhteismusisointi
 n musiikin hahmotusaineet
 n valinnaiset aineet

Oppilas ja pääaineen opettaja määrittävät 
yhdessä opintojen tavoitteet ja toteutta-
mistavat. Sisältöjen suunnittelussa pai-
notetaan oppilaan vahvuuksia ja kiinnos-
tuksen kohteita. Musiikkiopiston opettajat 
tekevät yhteistyötä oppilaan opintojen 
edistämisessä luoden oppilaalle monipuo-
lisen ja vahvuuksia tukevan oppimisympä-
ristön.
Opintokokonaisuuksien tarkemmat sisäl-
löt ja oppilaan osaamisen osoittamisen 
tavat sisältyvät oppiaine – ja aineryhmä-
kohtaisiin opintopolkukuvauksiin, jotka 

löytyvät verkkosivuiltamme. Yhden opinto-
kokonaisuuden sisältöjä opiskellaan jous-
tavasti 1‒3 vuotta.

INSTRUMENTTIOPINNOT
Instrumenttiopetus on pääsääntöisesti 
yksilöopetusta. Opetusta voidaan toteut-
taa myös pienryhmäopetuksena sekä eri-
laisina yhteismusiikkimuotoina. Kansan-
musiikki- ja musiikkiteatteriopinnoissa 
ensemble- ja ryhmäopetus painottuvat  
opintojen alusta lähtien.

YHTEISMUSISOINTI
Monipuoliset yhteismusiikkiopinnot suun-
nitellaan oppilaslähtöisesti ja yhdessä 
oman instrumenttiopettajan kanssa. Eri 
soittimille ja soitinryhmille on tarjolla eri-
laisia orkestereita ja monenlaisia yhteis-
musisoinnin muotoja. 

Instrumenttiopetus on pääsääntöisesti 
yksilöopetusta, mutta sitä voidaan 
toteuttaa myös pienryhmäopetuksena 
sekä erilaisina yhteismusiikkimuotoina. 



MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET (MUHA)
Musiikin hahmotusaineiden opinnoissa oppi-
las kehittää kokonaisvaltaisesti muusikkout-
taan sekä musiikillista ymmärrystään ja muis-
tiaan. Musiikin hahmotusaineiden opinnot 
aloitetaan pääsääntöisesti 8‒9-vuotiaana. 
Ryhmät ja oppilaat voivat edetä yksilöllisesti 
ja ryhmiä voidaan muodostaa myös yhteis-
musisointikokoonpanojen pohjalta.

VALINNAISET OPINNOT
Syventävissä opinnoissa oppilas voi vali-
ta opintoja muissa tarjolla olevissa aineissa 
esim. toisessa instrumentissa, kuorolaulussa, 
musiikkiteknologiassa ja erilaisissa taidollis-
ta ja tiedollista hallintaa osoittavissa projek-
teissa. Valinnaisista opinnoista tiedotetaan 
lukuvuosittain musiikkiopiston verkkosivuilla.

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOPOLKU

Musiikin hahmotusaineiden 
opinnoissa oppilas kehittää 
musiikillista ymmärrystään 
ja muistiaan sekä saavuttaa 
valmiuksia käytännön 
muusikkouteen.

Kuvat: Hanne Närhinsalo



SYVENTÄVÄT OPINNOT
Opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta lopputyön osuus on 100 tuntia. Oppilas 
saa opetusta pääaineessaan, osallistuu yhteismusisointiin ja musiikin hahmotusaineiden opin-
toihin.
Syventävissä opinnoissa oppilaan omavalintaiset opintopolut korostuvat ja oppilas tekee yh-
dessä opettajan kanssa opintojen yksilöllisen suunnitelman sekä suunnittelee lopputyön sisäl-
lön, muodon ja toteutustavan. Lopputyö voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskit-
tyä syventävään osaamiseen valitulla osa-alueella.

INSTRUMENTTIOPINNOT
Opinnot etenevät opintopolkukuvausten mu-
kaisesti oppilaan omia vahvuuksia syventäen 
ja kehittäen. Opintojen suunnittelussa tue-
taan valinnaisuutta ja monipuolisuutta op-
pilaan omat kiinnostuksen kohteet ja toiveet 
huomioiden. Ammattiopintohin pyrkiville tai 
muuten harrastukselleen korkeita tavoitteita 
asettaville oppilaille suunnitellaan intensii-
vinen ja laaja-alainen opintojenkokonaisuus 
yhteistyössä oppilaan kanssa. 

YHTEISMUSISONTI
Opinnot koostuvat yksilöllisen suunnitelman 
mukaisesti vahvistaen pääaineopintoja moni-
puolisesti. Yhteismusiikin laajuus ja painotus 
rakentuu lopputyösuunnitelman mukaisesti 
sisältäen pääaineelle ominaiset yhteismu-
sisointimuodot, esim. jousi- ja puhallinorkes-
terit.

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET
Opintojen tavoitteena on lujittaa ja laajentaa 
perusopinnoissa saavutettua osaamista mu-
siikin hahmottamisen taidoissa. Syventävät 
opinnot sisältävät yhden kaikille yhteisen 
opintojakson, jonka jälkeen voi valita omaa 
lopputyötä tukevia musiikin hahmotuksen 
opintoja. 

VALINNAISET OPINNOT
Oppilas voi valita opintoja muissa tarjolla 
olevissa aineissa esim. toisessa instrumen-
tissa, kuorolaulussa, musiikkiteknologiassa 
ja erilaisissa taidollista ja tiedollista hallin-
taa osoittavissa projekteissa. Valinnaisista 
opinnoista tiedotetaan lukuvuosittain mu-
siikkiopiston verkkosivuilla.



ARVIOINTI

Arviointi keskittyy oppimisprosessin arvi-
ointiin ja palaute annetaan positiivisen pe-
dagogiikan keinoin oppilaan vahvuuksiin 
keskittyen ja kokonaisvaltaisesti oppilaan 
minäkuvaa kehittäen. Arviointi tukee oppilas-
ta tavoitteiden asettamisessa ja saavuttami-
sessa. Opettajien antama arviointi on oppi-
misprosessin aikana tapahtuvaa jatkuvaa ja 
vuorovaikutteista sanallista ja kirjallista pa-
lautetta. Se ohjaa oppilasta kohti opettajan 
tai opettajan ja oppilaan yhdessä asettamia 
tavoitteita. Vertais- ja itsearviointitaitoja ke-
hitetään koko opintojen ajan. Syventävissä 
opinnoissa oppilas asettaa opinnoilleen ja 
lopputyölleen tavoitteita, jotka huomioidaan 
lopputyön arvioinnissa. Arviointia tehdään 
neljän tavoitealueen kautta yhtenä kokonai-
suutena. 

Musiikki minussa, oman äänen luominen 
Säveltäminen ja improvisointi

Oppilas rohkaistuu kokeilemaan improvisointia ja harjoittelee luomaan 
omaa musiikkia.

Oppilas tutustuu erilaisten musiikillisten elementtien muunteluun ja impro-
visointiin.

Oppilas oppii hyödyntämään improvisaatiota ja säveltämistä itseilmaisun muo-
tona.

Improvisointi on luonteva osa oppilaan osaamista ja hän hyödyntää  oman 
musiikin luomista musisoinnissaan.

Kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen 
Elinikäisen musiikkisuhteen rakentaminen

Oppilas hahmottaa musiikin pieniä kokonaisuuksia ja muotoja
ja harjoittelee konserttikäyttäytymistä kuuntelijana.

Oppilas syventää musiikin rakenteiden tunnistamista kuulon ja nuottikuvan 
pohjalta sekä syventää musiikin merkitsemistapojen tuntemusta ja nuotinlu-
kutaitoaan.

Oppilas osaa toistaa vaativampia melodioita korvakuulolta ja hahmottaa 
isompia kokonaisuuksia kuulon ja nuottikuvan kautta.

Oppilas pystyy luomaan oman käsityksen kuulon ja nuottikuvan kautta sekä 
hahmottaa laajoja musiikillisia kokonaisuuksia.

Kasvu kohti omaa muusikkoutta  
Esittäminen ja ilmaiseminen  

Oppilas esiintyy ja harjoittelee tuomaan esiin musiikin luonnetta ja tunnel-
maa. 

Oppilas esiintyy yksin ja yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa ja opettelee sy-
ventämään ja rikastamaan musiikin tunnelmien ja tunteiden tulkintaa.

Oppilas oppii tuntemaan vahvuuksiaan esiintyjänä ja eläytyy esittämäänsä 
musiikkiin sekä kehittää omaa persoonallista musiikkikieltään. 

Oppilaalle muodostuu kuva omasta identiteetistään muusikkona ja musii-
kin esittäjänä ja hän ilmaisee musiikin eri vivahteita oman kokemuksensa 
kautta.

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu 
Treenaamalla taitavaksi, hyvät edellytykset oppimiselle 

Oppilas opettelee harjoittelemaan opettajan ja vanhempien tuella sekä löy-
tämään toimivia tapoja opiskella yksin ja yhdessä. 

Oppilas oppii tunnistamaan omaa oppimistaan ja oppii löytämään itselleen 
toimivia tapoja opiskella yksin ja yhdessä.

Oppilas hahmottaa osaamistaan ja harjoittelee sanoittamaan edistymis-
tään ja saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.

Oppilaalla on käsitys erilaisista oppimistavoista  ja kyky harjoitella moni-
puolisesti haluamansa lopputuloksen saavuttamiseksi.



OPPILASVALINTA

Musiikkileikkikouluun  otetaan oppilaat il-
moittautumisjärjestyksessä. Soitinvalmen-
nusryhmiin ja taiteen perusopintoihin tai 
syventäviin opintoihin oppilaaksi ottaminen 
tapahtuu valintakokeiden perusteella. Haki-
jat osallistuvat oppilasvalintaan riippumatta 
mahdollisista aiemmista musiikkiopinnoista.

TODISTUKSET
Oppilaalle annetaan taiteen perusopetuksen 
musiikin laajan oppimäärän perusopintojen 
suorittamisesta todistus. Perus- ja syventä-
vien opintojen jälkeen oppilas saa taiteen 
perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän 
päättötodistuksen. Todistukset sisältävät sa-
nallisen arvion oppilaan osaamisen kehitty-
misestä ja suorittamistaan opinnoista. 
Oppilaalle annetaan pyydettäessä osallistu-
mistodistus suorittamistaan laajan oppimää-
rän opinnoista, jos opinnot keskeytyvät tai 
oppilas tarvitsee todistusta muusta syystä. 
Todistukset voivat sisältää liitteitä.

OPINTOJEN 
HYVÄKSILUKEMINEN
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
perustuu selvityksiin oppilaan opinnoista ja 
näyttöihin osaamisesta suhteessa kunkin hy-
väksi luettavan opintokokonaisuuden tavoit-
teisiin ja sisältöihin.



Oppimäärää voidaan yksilöllistää vastaamaan 
oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä, 
jotta oppilas voi kehittyä ja kehittää taito-
jaan omista lähtökohdistaan käsin.   Yksilöl-
listäminen voi koskea tavoitteita, sisältöjä, 
opiskeluaikaa, opetuksen toteuttamistapaa, 
tarvittavia tukitoimia ja arviointimenettelyä. 
Suunnitelma kirjataan ja sen toteutumista 
seurataan ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.
Yksilöllistäminen voi koskea tavoitteita, sisäl-
töjä, opiskeluaikaa, opetuksen toteuttamista-
paa, tarvittavia tukitoimia ja arviointimenet-
telyä. Henkilökohtainen opetussuunnitelma 
tehdään yhteistyössä opettajan, oppilaan ja 
huoltajan kanssa.

YHTEISTYÖ
Huoltajayhteistyön ytimenä on oppilaan, 
opettajan ja huoltajan säännöllinen vuo-
rovaikutus. Huoltajia osallistetaan lasten-
sa opintojen suunnitteluun ja etenemiseen. 
Huoltajia kuullaan arvioinnin yhteydessä ja 
vanhempainilloissa. Huoltajat voivat osallis-
tua musiikkiopiston orkestereiden tukiyhdis-
tyksiin ja musiikkiopiston hallintoon luotta-
mustehtävissä.
Musiikkiopisto tekee yhteistyötä myös toimi-
alueensa ja lähiympäristönsä muiden oppi-
laitosten kanssa. 

OPPIMÄÄRÄN 
YKSILÖLLISTÄMINEN

Musiikkiopisto Juvenalia toimii kaikkia kun-
nioittavasti ja erilaisuutta kunnioittaen. 
Säännöllisesti päivitettävät tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuussuunnitelmat ovat luettavissa 
oppilaitoksen verkkosivuilla.

TASA-ARVOSUUNNITELMA
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN
Musiikkiopisto Juvenalian kehittäminen on 
jatkuvaa. Keräämme palautetta oppilailta, 
huoltajilta ja henkilöstöltä. Saatua palautetta 
käytetään oppilaitoksen toiminnan suunnit-
telussa ja kehittämisessä. 
Musiikkiopisto Juvenalia seuraa aktiivisesti 
toimintaympäristön muutoksia ja ajan ilmi-
öitä ketterästi reagoiden ja toimintaa kehit-
täen. Musiikkiopisto Juvenalia sitoutuu Espoon 
kaupungin strategisiin tavoitteisiin ollen osa 
Espoo-tarinaa.

TASA-ARVO- JA 
YHDENVERTAISUUS-
SUUNNITELMA

https://juvenalia.fi/tasa-arvosuunnitelma-2020/
https://juvenalia.fi/yhdenvertaisuussuunnitelma-2020/

