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1. Johdanto
Tämä on Vihdin Kuvataidekoulun toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka
tarkoitus on edistää koulussa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Suunnitelmassa
sitoudutaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa
koulun toiminnassa.

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä
tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu
tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman
laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia,
ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös
yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2
momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

1.1 Suomen perustuslaki (1999/731)

2 luku
Perusoikeudet
6 § Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän,
kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti
palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin
säädetään.

Tämän lisäksi perustuslaissa säädetään muun muassa uskonnon ja omantunnon vapaudesta (11
§) sekä oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin (17 §).

Kun tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia on uudistettu vuoden 2015 alusta, toimenpiteen
keskeisenä tavoitteena on ollut uudistaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö tavalla, joka
aikaisempaa paremmin täyttää perustuslain sisältämän yhdenmukaisen ja laaja-alaisen
syrjintäkiellon asettamat vaatimukset.
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1.2 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
(1986/609)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tuli voimaan Suomessa vuoden 1987
alussa. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja tasa-arvolain muutokset tulivat voimaan ensimmäinen
tammikuuta 2015.

Tasa-arvolain tarkoitus on naisten ja miesten välisen tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen
perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Se
edellyttää, että miehille ja naisille järjestetään samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen ja
ammatilliseen kehitykseen. Laki on velvoittanut osaa oppilaitoksista toiminnallisen
tasa-arvosuunnitelman laadintaan jo vuodesta 2005. Tasa-arvolaissa syrjintäperusteet ovat
sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja
opetuksessa  lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Tasa-arvolaki 5 a § (30.12.2014/1329)
Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että
vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja
oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa
tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta;
2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi;
3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja
tuloksista.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen,
oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen
perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma
voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

1.3 Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325)

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla
perusteilla. Yhdenvertaisuuslaissa syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto,
vakaumus, mielipide, politiikka, ay-toiminta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu
henkilöön liittyvä syy.

Yhdenvertaisuuslaki 6 § (30.12.2014/1325)
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Koulutuksen järjestäjän ja tämän
ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet
huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on
huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on
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varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus
tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

2. Suunnitteluprosessin kuvaus

Vihdin Kuvataidekoulussa toimii työryhmä, jonka tehtävä on arvioida ja kirjata tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyötä kuvataidekoulussa. Työryhmään kuuluvat koulun rehtori sekä kaksi
päätoimista opettajaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan kyselyillä ja
erilaisilla kartoituksilla sekä työryhmän tekemällä seurannalla. Työryhmä kokoontuu muutaman
kerran vuodessa ja aina  tarvittaessa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä lukuvuosina 2019-2020: Tommi Hämäläinen
(päätoiminen  opettaja), Tommi Sandberg (tuntiopettaja), Katja Uksila (rehtori)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä lukuvuosina 2020-2022: Tommi Hämäläinen
(päätoiminen  opettaja), Tommi Sandberg (päätoiminen opettaja), Liisa Pöllänen (rehtori)

Kokoukset lukuvuonna 2019-2020
ke 28.8.2019
ke 11.12.2019
ma 20.1.2020

Kokoukset vuonna 2021
la 11.5.2021
ke 15.9.2021
ke 25.11.2021
ke 16.12.2021

3. Selvitys tasa-arvotilanteesta

Vihdin Kuvataidekoulu ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä huomioon koko koulun toiminnan:
oppilaat, huoltajat, opettajat ja muun henkilöstön. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu kuuluu
kaikille koulussa opiskeleville tai siellä työtään tekeville. Kuvataidekoulu voi myös omalta osaltaan
edistää tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kulttuuriin kasvamista lapsille ja nuorille antamassaan
opetus- ja kasvatustyössä.

3.1 Mitä on syrjintä?

Välitöntä syrjintää on yksilön tai ryhmän kohteleminen eri tavoin kuin muita ilman hyväksyttävää
perustetta.
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Välillistä eli epäsuoraa syrjintää on näennäisesti puolueeton käytäntö, tieto tai toimintatapa, joka
asettaa toisen tai toiset muita heikompaan asemaan.

Piilosyrjintää ovat vähättely, poissulkeminen, tuen puute ja sivuuttaminen.

Rakenteellista syrjintää on ajattelu, ettei syrjiviä käytäntöjä voi muuttaa.

Moniperusteisessa syrjinnässä yksilöä tai ryhmää syrjitään monella eri perusteella. Häirintä ja

epäasiallinen kohtelu ovat syrjintää.

Ohje tai käsky syrjiä on syrjintää.

Vastatoimet ovat syrjintää: jokaisella on oikeus vedota syrjinnän vastaiseen säädäntöön ilman,
että siitä on hänelle haittaa.

Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää.

Esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteutumista niin, että
jokainen voi ominaisuuksistaan huolimatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.1

1 Lisätietoa syrjinnän määrittelystä:
https://www.syrjinta.fi/mika-on-syrjintaa- (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet/syrjinta-ja-rasismi(Infopankki
Suomeen muuttaneille)

3.2 Kyselytutkimus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tilannekartoitus tehtiin kyselytutkimuksella syksyllä
2021. Kysely toteutettiin oppilaille kahdessa eri ikäryhmässä: 4 - 11v (kuvataideleikkikoulu sekä
perusopinnot 1 - 6) ja 12 - 20 v (periodit ja työpajat). Huoltajille sekä koulun henkilökunnalle oli
omat kyselynsä. Kyselyllä saatiin kerättyä tietoa koko kouluyhteisöltä.

Kyselytykimus toteutettiin Google Forms-lomakkeella, johon jokainen koulun oppilas pääsi
vastaamaan oppituntien aikana. Huoltajille ja henkilökunnalle lähettiin linkki kyselyyn sähköpostilla.
Nuorimmat oppilaat haastateltiin ja koulun avustaja tai muu henkilökunnan jäsen auttoivat
tarvittaessa kyselyyn vastaamisessa.

3.3 Oppilaille tehdyn kyselyn tulokset

Oppilaille suunnattuun kyselyyn vastasivat kaikki kyselyviikolla tunnilla olleet oppilaat eli yhteensä
242 (152 + 90) oppilasta. Kuvataidekoulussa opiskeli syksyllä 2021 yhteensä 277 oppilasta, joten
vastausprosentti oli noin 87%. Kysely kohdennettiin ikäryhmän mukaan ja siinä kysyttiin
monipuolisesti oppilaan kokemuksia kuvataidekoulun tunneista, opetuksesta, välineistä, tiloista,
omasta ryhmästä ja myös mahdollisesta oppilaan kokemusta kiusaamisesta tai syrjinnästä
kuvataidekoulussa. Oppilaat saivat kertoa näkemyksiään myös avoimien kysymysten
vapaamuotoisissa vastauksissa.
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Oppilaita ohjattiin vastaamaan kysymyksiin hymynaamojen ohjeistamana: vastauksen asteikko 5
tarkoitti iloisinta vihreää hymynaamaa ja 1 punaista surunaamaa.

Kysely 4 - 11 -vuotiaille syksyllä 2021

Oppilaiden kyselyt toteutettiin tunneilla, mutta opettaja ei nähnyt oppilaiden vastauksia. Oppilaita oli
vastaamisessa avustamassa pääosin koulun harjoittelija, joka auttoi esim. epäselvien kysymysten
ja teknisten pulmien kanssa. Pienimmät lapset haastateltiin. Kyselytilanteessa pyrittiin
varmistamaan, että oppilaat voivat vastata rehellisesti omien tuntemusten mukaan.

Kuvataidekoulun 4 - 11 -vuotiaat oppilaat tulevat kyselyn mukaan Kuvataidekoululle pääosin erittäin
mielellään tai mielellään (64 + 24,7 = 88,7%). Kyselyssä kysyttiin myös tehtävien mieluisuudesta,
välineistä, tiloista ym. ja vastaukset olivat samankaltaisia, eli suuri enemmistö oppilaista oli
tyytyväisiä. Avoimissa vastauksissa oppilaat toivat esille toiveitaan esimerkiksi välineistön ja tilojen
suhteen, ja tilojen osalta tunnistettiin kehitettävää: oppilaille toivottiin omaa tilaa rennolle olemiselle
(esim. säkkituolit), tilojen toivottiin olevan siistimpiä ja oppilastöitä toivottiin enemmän ja
nopeammalla vaihtuvuudella esille.
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Osa kyselyn kysymyksistä liittyi suoraan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen:

Kuvataidekoulun 4 - 11 -vuotiaista oppilaita 72,7 % pystyy olemaan täysin oma itsensä
kuvataidekoulussa ja lisäksi 19,3 % on antanut arvioksi toiseksi parhaan arvosanan. Kuitenkin
oppilaista 8 % vastaa arvosanalla 2 - 3, eli osa oppilaista ei voi olla täysin oma itsensä.

Syrjintään liittyen pienemmistä oppilaista 85,1 % koki, ettei heitä koskaan syrjitty Kuviksella.
Jonkinlaista syrjintää tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä oli kokenut 14,9 %. Yksi vastaajista koki
tulleensa syrjityksi usein.
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Edelleen useammat oppilaista vastasi, ettei ollut joutunut kiusatuksi (86,5 %). Jonkinlaista
kiusaamista oli kokenut 13,6 % eli yhteensä 20 oppilasta, joista 3 koki, että kiusaamista oli ollut
usein tai melko usein.

Kysely 12 - 20 -vuotiaille syksyllä 2021

Yli 12 -vuotiaat oppilaat vastasivat kyselyyn tunneilla monet omilta laitteiltaan, joten kyselyn
luottamuksellisuus säilyy hyvin. Opettaja auttoi, jos kysymysten tulkinnassa oli haasteita.
Vastausten perusteella kuvataidekoulun periodi- ja työpajaikäiset oppilaat tulevat Kuvikselle
pääosin erittäin mielellään (arvosanat 4 + 5: 34,8 + 55,1 = 89,9 %). Iän karttuessa oppilaiden
sitoutuminen kouluun näyttää siis vahvistuvan. Oppilaiden avoimissa vastauksissa kuvastui
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oppilaiden kiintymys omaa ryhmää ja Kuvista kohtaan. Avoimissa vastauksissa esitettiin myös
tehtävä- ja materiaalihankintatoiveita sekä annettiin yleisempiä kehittämistoiveita kuvataidekoululle.
Rennot tilat hengailuun ja opetustilojen järjestys ja siisteys nousivat esiin myös nuorten oppilaiden
vastauksissa. Osa oppilaista ei kuitenkaan haluaisi muuttaa mitään.

Kuvataidekoulun nuorista oppilaista 70,8 % voi olla kuviksessa täysin oma itsensä. Toiseksi
parhaan arvion antaa 22,5 %, mutta 6,7 % vastaajista vastaa asteikon keskivaiheilta arvolla 3.
Kyselyn perusteella heikkoa arviota 1 tai 2 ei anna kukaan.

Nuorista oppilaista 78,7 % kokee, ettei ole joutunut syrjityksi kuvataidekoululla. Kuitenkin 21,3 %
on kokenut jonkinasteista syrjintää tai ryhmästä pois sulkemista. Jonkinlaista kiusaamista on
kokenut 8,9 % vastaajista, kun taas 91 % ei ole kokenut Kuvataidekoululla kiusaamista. Kaksi
oppilasta on kokenut syrjintää melko usein/paljon (arvosana 2) ja kiusaamista on kokenut usein
yksi oppilas.

Kyselyvastauksista selviää, että suurin osa kuvataidekoulun oppilaista voi olla kuvataidekoulussa
oma itsensä, eikä ole joutunut kokemaan syrjintää tai kiusaamista. Kuvataidekoulun ilmapiiri
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koetaan yleisesti hyväksyväksi, rennoksi ja mukavaksi. Osalla oppilaista on kuitenkin kokemuksia
syrjinnästä tai kiusaamisesta, joten koulun opettajien on jatkuvasti työskenneltävä turvallisen
oppimisympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kysely Kokeilevan työpajan ja aikuisten taideryhmän oppilaille syksyllä 2021

Kysely toteutettiin myös Kokeilevan työpajan oppilaille sekä aikuisten taideryhmän oppilaille.
Kokeileva työpaja on suunnattu kehitysvammaisille henkilöille ilman ikärajaa. Osalla oppilaista
itseilmaisu puheena on vaikeaa, joten kysely toteutettiin koulun rehtorin tekeminä haastatteluina
oppilaiden henkilökohtaisten avustajien läsnäollessa ja avustamana. Aikuisten ryhmän oppilaat
vastasivat kyselyyn itsenäisesti tietokoneella tuntien aikana.

Kyselyyn vastasivat kaikki Kokeilevassa työpajassa kyselyviikolla olleet oppilaat. Aikuisten
ryhmästä moni oli kyselyviikolla poissa. Vastauksia saatiin 8, ja näistä vastaajista pääosa tuli
kuvataidekoululle erittäin mielellään.

Kyselyn mukaan kukaan ei vastaajista ei ollut kokenut syrjintää kuvataidekoulussa. Vastaajien
määrä oli kuitenkin vain 6, eli kaksi vastaajaa oli syystä tai toisesta jättänyt kyselyyn vastaamisen
kesken (nämä olivat viimeisiä kysymyksiä).
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Osa vastaajista oli kokenut tulleensa kiusatuksi kuvataidekoulussa. Haastattelutilanteessa esille
tulleet kokemukset otettiin käsittelyyn ryhmän opettajan toimesta ja asia selvitettiin
keskustelemalla.

3.4 Huoltajille tehdyn kyselyn tulokset

Huoltajille toteutettuun kyselyyn vastasi 42 huoltajaa. Linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostilla
kaikille huoltajille ja siihen vastaaminen oli vapaaehtoista. Kuvataidekoululla on huoltajien
yhteystietoja yli 400, joten vastausprosentti jäi alhaiseksi noin 10 prosenttiin. Vastausprosentti on
kuitenkin samankaltainen muiden huoltajille lähetettyjen kyselyjen kanssa.

Kyselyn perusteella huoltajat arvioivat Vihdin kuvataidekoulun ilmapiirin hyvin tasa-arvoiseksi ja
yhdenvertaiseksi. 95,2% vastaajista oli sitä mieltä että heidän oppilaansa ei ollut kohdannut
kuvataidekoulussa syrjintää. 81% vastaajista kertoi, että hänen lapsensa tulee erittäin mielellään
kuvataidekouluun ja samoin 81 % koki kuvataidekoulun ympäristön erittäin turvalliseksi. 76,2%
vastaajista koki, että heidän lapsensa voi olla kuvataidekoulussa juuri sellainen kuin on. Erittäin
tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi kuviskoulun ilmapiirin koki 81 % vastaajista. Opettaja ottaa
oppilaat vastaajien mukaan erittäin hyvin tai hyvin huomioon (71,4 ja 28,6%  vastaajista).
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Huoltajista 2 vastasi, että lasta on kiusattu kuvataidekoulussa. Molemmissa tapauksissa kiusaaja
on ollut toinen oppilas ja kiusaaminen on ollut kuvistyön haukkumista tai porukan ulkopuolelle
sulkemista. Molemmissa tapauksissa opettaja on puuttunut kiusaamiseen ja toisessa myös
vanhemmat ovat keskenään ratkoneet asiaa. Kukaan huoltajista ei ollut itse kohdannut syrjintää tai
häirintää kuviskoulussa.

Kuvataidekoulun ja kodin välisen viestinnän osalta arviot vaihtelivat. Osa vastaajista koki, että
yleisistä kuvataidekoulua koskevista asioista saa tietoa runsaasti, mutta oman lapsen
opiskelusta ja kehittymisestä kuvataidekoulussa voisi saada enemmän tietoa. Avoimissa
vastauksissa kerrottiin, että etäopetuksen aikana (koronakriisin aikana) kuvataidekoulun
toimintaa päästiin kodeissa seuraamaan eri tavalla. Tieto lapsen opiskelusta kulki koteihin
oppilaan mukana tai sähköpostitse, vajaa kolmasosa vastaajista oli jo alkanut käyttämään myös
oppilaitosohjelma Eeposta, joka voikin jatkossa muodostua tärkeämmäksi tiedonkulun
kanavaksi.
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3.5 Henkilökunnalle tehdyn kyselyn tulokset

Henkilökunnalle toteutettuun kyselyyn vastasi 7 henkilöä. Vihdin Kuvataidekoulussa työskentelee
11 henkilöä. Saaduista vastauksista kävi ilmi kuvataidekoulun hyvä ja kannustava ilmapiiri. Kaikki
vastaajat kokivat, että kuvataidekoulussa on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen ilmapiiri. Kuusi koki,
että voi olla kuvataidekoulussa oma itsensä (5), yksi antoi kysymykseen vastauksen 4. Osa
henkilökunnasta (28,6 %) oli kohdannut kuvataidekoulussa epäasiallista kohtelua, ja
jatkokysymyksissä selvisi, että kokemukset liittyivät oppilaiden välisiin kiusaamistapauksiin.

Kyselyssä kysyttiin myös viestinnästä, johon oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä (arvonsanan 5 antoi
71,4 % ja toiseksi parhaan arvion 28,6%). Vapaissa vastauksissa tuotiin esille viestinnän haasteet,
kun kaikki ovat eri aikaan töissä ja osalle työ on sivutyö. Opettajien palavereja ja vertaistukea
kaivattiin. Opettajien whatsapp-ryhmä koettiin hyödylliseksi kanavaksi.

4. Toimenpiteet
Vihdin Kuvataidekoulu pyrkii edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta usein toimenpitein.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön suunnataan rahoitusta kuvataidekoulun perustoiminnan
yhteydessä. Tasa-arvotyöryhmälle maksetaan suunnittelu- ja seurantatyöstä. Vastuu tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyössä on tasa-arvoryhmän lisäksi kaikilla kouluyhteisön jäsenillä. Koulun
toiminnan kannalta tärkeimmät osa-alueet on listattu seuraavassa: opetus, koulurakennus,
opiskelijavalinta,  arviointi, viestintä ja henkilöstö.
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4.1. Opetus

Vihdin Kuvataidekoulun opetuksessa korostetaan oppilaslähtöisyyttä ja otetaan huomioon
oppilaiden tarpeet. Oppilasryhmät pidetään pieninä, jolloin opettajalla on aikaa oppia tuntemaan
oppilaansa hyvin. Oppilaiden ikä ja kiinnostukset huomioidaan tehtävänannoissa,
materiaalivalinnoissa ja tekniikoissa. Opetussuunnitelman mukaisesti opetusta on myös
mahdollista yksilöllistää oppilaan tarpeiden mukaan. Kuvataidekoulussa pyritään aktiivisesti
madaltamaan kaikkien oppilaiden kynnystä osallistua ja nauttia kuvataiteen opiskelusta.
Kuvataidekoulun opettajia tuetaan oppilaiden erilaisten tarpeiden havaitsemisessa ja niihin
vastaamisessa tarjoamalla heille lisäkoulutusta esimerkiksi erilaisten oppijoiden kohtaamiseen.

Kuvataidekoulussa toimii myös Kokeileva työpaja kehitysvammaisille henkilöille, jossa
opiskelijoilla voi olla henkilökohtaisia avustajia. Muissa ryhmissä ei ole säännöllisesti avustajia,
mutta esimerkiksi työharjoitteluiden kautta tunneille on usein mahdollista saada avustaja.
Avustajan avulla lisätään oppilaiden aikuisilta saamaa aikaa ja huomiota, mikä lisää nähdyksi ja
kuulluksi tulemisen tunnetta.

Taidekasvatuksen keskeistä ydintä on, että erilaisiin vastauksiin ja toimintatapoihin suhtaudutaan
rikkautena. Kuvataidekoulussa saa olla oma itsensä ja ilmaista omaa persoonaansa haluamallaan
tavalla (toisia kunnioittaen). Kuvataidekoulussa on nollatoleranssi kiusaamiselle ja selkeä
toimintamalli tilanteeseen, kun kiusaamista on havaittu. Kiusaamisen vastaisessa työssä pyritään
huomio keskittämään yhä enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin. Opettajat kiinnittävät huomiota
turvallisen ilmapiirin syntymiseen ja ryhmäytymiseen varsinaisen kuvataiteen opetussisällön ohella.
Taiteellinen työskentely ja oppiminen vaativat turvallisen ympäristön. Oppilaiden osallisuus edistää
osaltaan turvallista ilmapiiriä. Oppilaiden osallisuutta tuetaan läpäisevästi kuvataidekoulun
toiminnassa yksittäisistä tehtävänannoista näyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Opetus kuvataidekoulussa perustuu arvokkuudelle ja reiluudelle. Opettaja on tasapuolinen ja reilu
kaikkia oppilaita kohtaan. Kuvataidekoulussa ei suosita ketään, eikä suljeta ketään ulkopuolelle.
Konkreettisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään oppitunneilla kiinnittämällä huomiota
puhe- ja toimintatapoihin. Kuvataidekoulussa hyväksytään toisen erilaisuus ja kannustetaan
avoimeen keskusteluun. Rumien puhumista, nimittelyä, loukkaavaa kielenkäyttöä tai kiusaamista
ei missään muodossa hyväksytä kuvataidekoulussa. Syrjiviin, stereotyyppisiin ja luokitteleviin
puhe- ja ajattelutapoihin puututaan ja kasvatetaan lapsia ja nuoria kohti yhdenvertaisuutta.
Tavoitteena on, että jokainen pääsee käyttämään mielikuvitustaan, kokeilemaan uutta ja olemaan
luova ilman pelkoa nimittelystä tai poissulkemisesta.

Kuvataidekoulun opetuksessa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Sukupuolella ei
taidekoulussa ole merkitystä. Kuvataidekoulussa kuitenkin opiskelee enemmän tyttö- kuin
poikaoletettuja oppilaita. Kuvataidekoulussa pyritään tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa
oppilasmäärän sukupuolittumiseen. Opettajat ja henkilöstö kiinnittävät huomiota omiin
puhetapoihinsa ja asenteisiinsa, kun puhutaan sukupuolesta oppitunnilla. Kuvataidekoulu sitoutuu
muuttamaan asenteita ja rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolisuuteen liittyviä leimaavia
käsityksiä. Kuvataidekoulu ei eriytä tehtävänantoja eri sukupuolien mukaan. Syrjintä pyritään
tunnistamaan ja siihen puututaan välittömästi. Kuvataidekoulu sitoutuu edistämään jokaisen
oppilaan luovuutta, omaa ilmaisua ja kuvallista lahjakkuutta.
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4.2. Koulurakennus

Vihdin Kuvataidekoulu sijaitsee Vihdin Kunnan omistamissa toimitiloissa osoitteessa Voimapolku 3,
03100 Nummela. Koulurakennus on rakennettu vuonna 1948 ja siinä on kolme kerrosta. Sen
lisäksi kuvataidekouluun kuuluu myös Studio-ulkorakennus. Koulurakennus ei ole esteetön, sillä
sinne ei ole pääsyä pyörätuolilla (kaikista portaista puuttuvat rampit).

Talossa ei ole hissiä ja sisätilat ovat ahtaat ja hieman sokkeloiset. Huonosti liikkuvat eivät pysty
kynnysten ja portaiden vuoksi liikkumaan esteettä talossa. Tilaa on kaiken kaikkiaan liian vähän
kuvataidekoulun tarpeisiin. Koulusta puuttuu myös esteetön vessa. Luokkatiloissa pitäisi olla
säädettävät pöydät ja tuolit.

4.3. Opiskelijavalinta
Vihdin Kuvataidekoulun opiskelijavalinta tapahtuu hakujärjestyksessä. Jos hakijoita on enemmän
kuin oppilaspaikkoja, paikat ratkaistaan arpomalla. Kuvataidekouluun ei ole pääsykoetta eikä
tasotestejä. Sukupuolella ei ole merkitystä haettaessa kuvataidekouluun. Lukukausimaksut ovat
samat kaikille. Vihdin Kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja
lukukausimaksuilla rahoitetaan koulun toiminta. Ryhmäjako tehdään aina pedagogisin perustein.
Opiskelijan aiempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, mikäli oppilas aloittaa kuvataidekoulun
kesken opintokaaren.

4.4. Arviointi

Vihdin Kuvataidekoulussa arviointia tehdään oppilasta itseään varten eikä se koskaan ole
numeroarviointia (Opetussuunnitelma 2018). Arvioinnin tarkoituksena on helpottaa oppilasta
ymmärtämään oppimisen tavoitteita, asettamaan omia tavoitteitaan sekä havaitsemaan omaa
kehittymistään. Oppilaan arviointi tapahtuu kerran vuodessa ja se on sanallista, positiivista ja
kannustavaa. Sanallinen arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, vaan käsittelee hänen
työskentelyään ja teoksiaan.

Perusopintojen päättyessä oppilas saa välitodistuksen, johon sisältyy oppilaan vahvuuksiin
keskittyvä, kannustava kirjallinen arviointi. Koko kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
päätteeksi oppilas saa todistuksen, johon sisältyy syventävien opintojen osalta samanlainen
oppilaan vahvuuksiin keskittyvät kirjallinen arviointi. Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö, jonka
arvioi lopputyön ohjaajan (oppilaan oma opettaja) lisäksi ulkopuolinen taiteilija-arvioija.
Lopputyöstä ei anneta arvosanaa ja kirjallisissa arvioinneissa keskitytään vahvuuksiin oppilasta
kannustavasti.

4.5. Viestintä

Vihdin Kuvataidekoulu pyrkii kaikessa viestinnässään (oppilaiden, huoltajien ja opettajien välillä)
tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. Kuvataidekoulu tiedottaa toiminnastaan
sähköpostitse, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Eepos-oppilaitosohjelman kautta.
Kuvataidekoulun viestintä on avointa ja selkeää. Kuvataidekoulu haluaa huomioida paremmin
myös Vihtiin muuttavat vieraskieliset perheet. Koulun nettisivuja päivitettäessä tarkastellaan
tarvetta lisätä sivuille koulun perustiedot muilla kielillä.
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Viestintää kuvataidekoulun ja kotien välillä kehitetään vastaamaan paremmin kotien toivetta saada
enemmän tietoa oman lapsen oppimisesta kuvataidekoulussa. Kuvataidekoulu on ottanut käyttöön
Eepos-oppilaitosohjelman, joka toimii enenevässä määrin alustana työskentelyn näkyväksi
tekemisessä. Opettaja voi esimerkiksi ottaa tunnilta kuvan ja lähettää sen Eepoksessa oppilaan
aikajanalle. Oppituntien tehtävät kirjataan Eepokseen ja listaus lukukauden tehtävistä lähetetään
aina lukukauden päätteeksi oppilaan aikajanalle. Kuvataidekoulussa pyritään taas järjestämään
(kun koronakriisi antaa mahdollisuuden) vanhempainviikko, jonka aikana vanhemmat pääsevät
lasten mukana tunnille ja tutustumaan ryhmän opettajaan, muuhun ryhmään sekä vanhempiin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan koulun nettisivuilla ja tiedotteena
vanhemmille. Kuvataidekoululla suunnitelmasta on kopio helposti saatavilla toimistossa ja
kahvihuoneessa.

4.6. Henkilöstö

Vihdin Kuvataidekoulu maksaa samaa tehtäväkohtaista palkkaa samasta työstä.
Samanarvoisuutta tarkastellaan työn vaativuustekijöiden, osaamisen, kuormituksen ja työolojen
kannalta. Työn vaativuuden arvioinnilla arvioidaan työtehtävän vaativuutta – tehtävää hoitavan
työntekijän ominaisuudet, sukupuoli, ikä tai perhesuhteet eivät vaikuta arviointiin. Vihdin
Kuvataidekoulussa rekrytointi tapahtuu ammattitaidon, kokemuksen ja soveltuvuuden kautta.
Sukupuolella tai iällä ei ole kuvataidekoulun rekrytoinnissa merkitystä. Palkkaus on
työehtosopimuksen mukaista, tasa-arvoista ja yhdenvertaista.

5. Kolmen vuoden aikana tehtävät
toimenpiteet tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi
Tasa-arvotyöryhmän keskustelujen ja kyselyjen johtopäätösten perusteella seuraavat toimenpiteet
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on syytä toteuttaa kolmen vuoden  aikana:

● Keskitetään kiusaamiseen puuttumisessa huomio yhä enemmän
ennaltaehkäisemiseen (nollatoleranssi jatkuu ja toimintamalli puuttumiseen on
käytössä)

● Tuetaan opettajia vertaistuen ja lisäkoulutuksen keinoin ryhmäyttämisessä ja
turvallisen oppimisympäristön rakentamisessa sekä erilaisten oppijoiden
kohtaamisessa

● Kehitetään oppilaiden osallisuutta kaikessa koulun toiminnassa ja lisätään koulun
viihtyisyyttä

● Vastataan yhä paremmin kotien toiveeseen saada tietoa oppilaan etenemisestä
esim. lisäämällä kuvallista dokumentointia Eepokseen ja järjestetään vuosittain
Vanhempainviikko

● Pyritään vaikuttamaan siihen, että kuvataidekoulu saisi esteettömät toimitilat.
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6. Seuranta ja arviointi
Tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kuvattu kyselyllä kartoitettu tilannekuva
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta Vihdin kuvataidekoulussa syksyllä 2021. Vertailussa
aikaisemman kyselytutkimuksen tuloksiin tilanne vaikuttaa pysyneen suurin piirtein
samankaltaisena. Kuvataidekoulun ilmapiiri koetaan turvalliseksi, tasa-arvoiseksi ja
yhdenvertaiseksi, mutta myös kiusaamiskokemuksia ja kehitettäviä toimintatapoja tunnistetaan.

Edellisessä toiminnallisessa suunnitelmassa on esitetty seuraavan kolmen vuoden aikana tehtävät
toimenpiteet, koosteen alla on kuvattu tavoitetta suhteessa nykytilanteeseen ja jatkoon.

Toimenpiteet edellisessä suunnitelmassa:

- Kiusaamistilanteisiin puututaan HETI. Kiusaamiseen nollatoleranssi kaikessa kuvataidekoulun
toiminnassa.
- Koulun ja kodin välisen viestinnän tehostaminen, kotiin lähtee lukuvuoden päätteeksi tietoa
oppilaan opiskelusta ja kehittymisestä kuvataidekoulussa.
- Englanninkielinen viestintä nettisivuille. Tärkeä tieto englanniksi.
- Pyritään vaikuttamaan siihen, että kuvataidekoulu saisi esteettömät toimitilat.
- Avustajatarpeen arviointi.
- Näyttelytilojen lisääminen kuvataidekoululaisten töille. Tutkitaan mm. sähköisten gallerioiden
mahdollisuuksia ja pop-up-näyttelyiden lisäämistä.

Toimenpiteiden seuranta: nykytilanne ja tulevaisuus

Kuvataidekoulussa on edistytty hyvin toimenpiteiden toteuttamisessa. Kiusaamisen vastainen
toimintamalli on aktiivisessa käytössä ja keskittyy jatkossa yhä enemmän ennaltaehkäisyyn.
Viestintä koulun ja kodin välillä on kehittynyt ja etäopetuksen aikana yhteistyö on ollut erityisen
kiinteää. Koteihin on annettu tietoa opintojen etenemisestä lukukauden päätteeksi opettajan
päiväkirjan tehtävälistauksella ja jatkossa oppilaiden kehittymistä pyritään tekemään yhä paremmin
näkyväksi myös kuvallisesti Eepos-ohjelman kautta.

Koulun nettisivuilla ei ole vielä englanninkielisiä osioita, mutta asia pyritään korjaamaan.
Kuvataidekoulu myös toimii edelleen esteellisissä tiloissa Voimapolulla, mutta kuvataidekoulun
tulevaisuuden tilakysymystä ratkaistaessa esteellisyys on tärkeää huomioida. Avustajan tarpeen
on havaittu vaihtelevan hyvin paljon ryhmäkohtaisesti. Kuvataidekoululla työskentelee usein
harjoittelijoita, jotka toimivat avustajina tarpeen mukaan.

Oppilastöille on edellisen suunnitelman jälkeen saatu lisää näyttelytiloja. Koulun pihagallerian
lisäksi jatkuva, vaihtuva näyttely on keväästä 2021 saakka ollut esillä Päiväkeskus ViaDian
ikkunoissa hyvällä paikalla Nummelan keskustassa. Koronakriisin aikana näyttelyitä toteutettiin
osin virtuaalisesti, ja näillä opituilla taidoilla voi jatkossa olla paljonkin annettavaa oppilastöiden
esille saamisessa.

Vihdin Kuvataidekoulu arvioi kolme vuoden välein tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa.
Eri toimenpiteiden vaikutuksia seurataan koulun päivittäisessä toiminnassa, minkä lisäksi
toteutetaan tarvittaessa kyselyitä oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle. Seuranta ja arviointi on
tasa-arvotyöryhmän vastuulla. Työryhmä valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
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Vihdin Kuvataidekoulun tavoitteena on edelleen lisätä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien
kokemusta tasa-arvoisesta, yhdenvertaisesta ja kaikkien työpanosta arvostavasta kouluyhteisöstä,
jossa tasa-arvo ja yhdenertaisuus kuuluvat läpäisyperiaatteella yhteistyökykyiseen ja
tuloksekkaaseen ja koko organisaation toimintakulttuuriin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää
jokaisen työntekijän, oppilaan ja huoltajan sitoutumista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistämiseen.6

Hyödyllisiä linkkejä:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/
toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa

http://www.finlex.fi/fi/

http://www.moped.fi/lomakkeet/index.html (Koulujen tarvitsemia lomakkeita usealla eri kielellä)

http://www.infopankki.fi/fi/etusivu (infopankki Suomeen muuttaville ja muuttaneille)
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