
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 	 	
	
	

Päivitetty 
Käyty läpi opepalaverissa 7.10.2019 

Paikalla: 
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019 – 2020 
 

Tanssiopisto Vinhan toiminnan perustana on ajatus hyvästä taideopetuksesta, jota 
järjestetään ihan kaikille, jotka haluavat hyvää taideopetusta. Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma tarkastetaan vuosittain ja ajantasainen suunnitelma on 
luettavissa opiston nettisivuilla ja toimipisteissä. 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittaessa on otettu huomioon opiston 
toiminta niin palveluntarjoajana kuin työantajana. Suunnitelman laatimiseen on osallistunut 
koko opetushenkilökunta. 
 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo osallistujan näkökulmasta 
 
Vinhan toiminta on suunnattu kaikille. Olennaisimpana kriteerinä on halu osallistua 
tanssinopetustoimintaan oppilaana, perheenjäsenenä tai esitysten ja tapahtumien yleisönä 
Karkkilan ja Vihdin alueella luoteisella Uudellamaalla. 
 
Toiminta pyritään järjestämään niin, ettei osallistujan sukupuoli, sukupuolen ilmaisu, ikä, 
etninen tai kansallinen alkuperä, vamma, terveydentila, seksuaalinen suuntautuminen tai 
muu henkilöön liittyvä syy vaikuta hänen osallistumismahdollisuuksiin. Oikean 
tanssiryhmän löytämisessä opastetaan ja tarvittaessa ryhmää on mahdollista vaihtaa 
kesken lukukauden. 
 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta 
heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, 
kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, 
vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta 
henkilöön liittyvästä syystä.  

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai 
ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada 
työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.  
 
yhdenvertaisuus.fi 
 



Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työntekijän näkökulmasta 
 
Tanssinopettajan työn järjestelyt pyritään hoitamaan niin, että kaikilla työntekijöillä on 
yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet työnsä hoitamiseen. Tanssinopettajan 
työssä Vinhassa ihmisen sukupuolella, sukupuolen ilmaisulla, iällä, etnisellä tai 
kansallisella alkuperällä, kansalaisuudella, uskonnollisella vakaumuksella, mielipiteellä, 
seksuaalisella suuntautumisella tai muulla henkilöön liittyvällä syyllä ei ole merkitystä. 
 
Tanssiopisto Vinhan toiminta edellyttää tanssinopettajalta suomen kielen puhetaitoa, 
lyhytkursseilla se ei ole välttämätön. Opettajan työ on luonteeltaan liikunnallista ja ihmisten 
kanssa tehtävää työtä. Tarvittaessa opettajan vammoja ja yleistä terveydentilaa sekä 
niiden soveltumista työn luonteeseen voidaan arvioida yhteistyössä työterveydenhuollon 
kanssa. 
 
Edellisen suunnitelman tavoitteiden tarkastelu 
 
Tavoitteina tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on ollut 2018-2019 huomioida 
syksyllä 2018 käyttöön otetussa opetussuunnitelmassa tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuusnäkökulma sekä pohtia etenkin pojille nimettyjen ryhmien 
opetusjärjestelyitä. Uudessa opetussuunnitelmassa päädyttiin siihen, että ryhmiä ei ole 
enää eritelty tai nimetty sukupuolen mukaan. Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 
syksyllä 2018 ja siihen liitettiin edellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelma. 
 
Lisäksi tavoitteena ottaa huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus näkökulma 
tiedottamisessa ja toimitilojen saavutettavuuden huomioiminen. Varsinkin 
esitystiedottamisessa saavutettavuus huomioitiin lukuvuoden aikana useasti. 
 
Tavoitteita lukuvuodelle 2019 – 2020 
 
Konkreettiseksi tavoitteiden pohjaksi on lukuvuonna 2019-2020 päätetty ottaa 
Turvallisemman tilan periaatteet. Näitä periaatteita pyritään noudattamaan oppilaiden 
kanssa tuntitilanteissa ja niihin kiinnitetään erityisesti huomiota myös työyhteisössä. 
Periaatteista kerrotaan ja tiedotetaan myös oppilaiden vanhempia. 
 

Jos sinulla on kysyttävää, palautetta, ajatuksia tai parannusehdotuksia aiheeseen liittyen 
ota yhteyttä toimisto@vinha.net p. 040 588 9747. 

 

Mitä tasa-arvo on? 
 
Yhteiskunnalliset tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikki 
asukupuolesta riippumatta, jolloin jokaisella yksilöllä on mahdollisuus toetuttaa itseään 
ilman, että hänelle asetetaan esteitä sukupuolensa perusteella. 
 
www.tane.fi/tasa-arvo 
 



 

Turvallisemman tilan periaatteet  

Turvallisempi tila tarkoittaa, että kaikilla on vapaus olla oma itsensä, ilmaista 
itseään vapaasti ja olla osallinen kaikessa toiminnassa. Turvallisemmassa 
tilassa kaikki häirintä on ehdottomasti kiellettyä. Häirintää on mikä tahansa 
toiminta tai käytös, joka on toista alistavaa, vihamielisen ja epämiellyttävän 
ilmapiirin luomista tai ihmisen tai ihmisryhmän uhkailua. Esimerkiksi: fyysinen 
kontakti ilman lupaa, ei-tervetullut sanallinen käytös, toisen seuraaminen tai 
toisen uhkaileminen. Nämä periaatteet koskettavat niin järjestäjiä, osallistujia 
kuin mahdollisia vierailijoitakin.  

Älä suvaitse minkäänlaista syrjintää liittyen: ikään, sukupuoleen, sukupuoli-
identiteettiin, poliittiseen näkemykseen, etniseen taustaan, uskontoon tai 
uskomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan tai muuhun 
henkilöön liittyvään asiaan. 
 
Valokuvaamisesta tilaisuuksissa ja kuvien käytöstä mm. sosiaalisen ja muiden 
medioiden julkaisuissa sovitaan aina yhdessä jokaisen tilaisuuden yhteydessä.  

Näitä vinkkejä noudattamalla voimme yhdessä luoda turvallisemman tilan:  

Välitä ja pidä huolta  

- Välitä ihmisistä ympärilläsi, välitä mitä heille kuuluu ja miten sanasi ja tekosi 
voivat heihin vaikuttaa. Pidä huolta itsestäsi, toisista sekä tiloista ja 
tavaroista.  

- Älä oleta, ole avoin ja kuuntele.  
- Kunnioita muita  
- Kunnioita ihmisten moninaisuutta. Kunnioita heidän erilaisia taustojaan, 

kokemuksiaan ja ajatuksiaan.  
- Kohtaa muut ihmiset sellaisina kuin he ovat.  
- Noudata ohjeita ja toimi tarpeen vaatiessa  

Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. 

- Älä epäröi puuttua epäasialliseen käytökseen. 
- Älä epäröi pyytää apua jos koet sitä vähääkään tarvitsevasi.  
- Kommunikoi 
- Jos et ole varma tai jokin mietityttää sinua – kysy, jos jokin asia häiritsee 

sinua – sano. 
- Jos käy vahinko ja loukkaat toista – pyydä anteeksi.  

www.pesapuu.fi 
	


