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Tanssikoulu Tanssitiimi (oy) ja Iisa Niemi 



Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 18.04.2018 

1. TOIMINTAKUVAUS 

 

Tanssikoulu Tanssitiimi on 1982 perustettu klassiseen tanssiharrastukseen keskittyvä yksityinen 

taidetanssikoulu, joka tarjoaa tasokasta taiteen perusopetusta (yleisellä oppimäärällä) eri ikäisille ja 

erilaisille tanssinharrastajille.1 Tanssitiimin tarjonta koostuu klassisten taidetanssilajien ja muutoin 

perinteikkäiden tanssilajien, sekä tavoitteellista ja turvallista tanssin harrastamista tukevien tuntien 

(ilmaisu ja kehonhuolto) viikkotunneista sekä monipuolisesta kurssitoiminnasta. Taiteen yleisen 

oppimäärän perusopinnot voi Tanssitiimissä suorittaa nuori (9v. +) tai aikuinen (16v.+). Tanssin 

perusopintoihin valmistavat opinnot eli Tanssin Varhaiskasvatuksen voi aloittaa Tanssitiimissä jo 

aiemmin (3v.+) Tanssitiimin opettajat ovat ammattitaitoisia tanssikasvattajia ja ryhmäkoot tunneilla 

ovat pieniä. Opetus on tasolta toiselle etenevää ja oppilaiden yksilöllisyyttä tukevaa. Tanssijoita 

kannustetaan pitkäjänteiseen ja omaehtoiseen harrastamiseen, mutta myös oman tanssin ilon ja 

hyvinvoinnin vuoksi harrastamista tuetaan. Toimitila vanhassa kivitalossa on karismaattinen ja 

kodikas ja oppimisympäristönä turvallinen.  

Tanssitiimi toimii turkulaisen taidetanssikulttuurin kehtona ja edistää omalla toiminnallaan 

suomalaisen taiteen kestävää kehitystä ja turkulaisen kulttuurielämän elinvoimaisuutta. Tanssitiimi 

on ei-kilpaileva koulu, jonka näkyvyys kentällä on ensi sijassa seurausta monipuolisesta paikallisesta 

yhteistyöstä. Toimintaa rahoitetaan oppilasmaksuilla, lipputuloilla ja Tanssitiimin kannatustuotteilla. 

Tanssitiimin toimitilaa vuokrataan edelleen silloin kun tilassa ei järjestetä koulun omaa 

tanssitoimintaa. Tanssikoulu Tanssitiimin toiminta voidaan jakaa neljään osa-alueeseen; 1. Opetus- ja 

kurssitoiminta 2. Näytös- ja esiintymistoiminta 3. Yhteistyö 4. Kehitystyö. Tanssitiimin 

henkilökuntaan kuuluu lukuvuonna 2018-2019 yksi päätoiminen tanssinopettaja (toiminnanjohtaja ja 

tanssikoulun rehtori), 7 osa-aikaista tanssinopettajaa/liikunnanohjaajaa (työsuhteet toistaiseksi 

voimassa olevia) sekä tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin 6 määräaikaista 

tanssinopettajaa/liikunnanohjaajaa. Määräaikaisuuden syy on kurssimuotoinen opetustoiminta.  

Henkilökunnan nuorin jäsen on 25-vuotias ja vanhin 70-vuotias. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 

Tanssitiimin työntekijät ovat naisia. 

Tanssikoulu Tanssitiimin toiminnanjohtaja tanssinopettaja ja filosofian maisteri (tanssikoulun 

rehtori ja yhtiön puheenjohtaja) Iisa Niemi on opiskellut laajoina sivuaineinaan yliopistossa 

sukupuolentutkimusta ja monikulttuurisuutta ja jatkokouluttautunut em. aiheisiin liittyen myös 

ammattikorkeakoulussa opiskellessaan. Lisäksi hän on suorittanut muun muassa 

rauhankasvatusinstituutin ohjaajakoulutuksen. Niemi itse tulee monikulttuurisesta, monikielisestä ja 

                                                 
1 Turun kaupunki on myöntänyt Tanssitiimille tanssin perusopetuksen opetusluvan ja hyväksynyt yleisen oppimäärän 

opetussuunnitelman _______________. Opetushallitus on tarkistanut ja hyväksynyt Tanssitiimin yleisen oppimäärän 

opetussuunnitelman ________________. 



moniuskonnollisesta uusperhetaustasta. Hänen omaan, kolmiapilaperheeseensä kuuluu aviopuoliso 

Ella Poutiainen, nyt 8 kk:n ikäinen Sirius-poika ja etävanhempana toimina isä, Aleksi Kauppinen. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiselle on Tanssitiimissä siis myös henkilökohtainen intressi.    

  

2. TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 

Tanssitiimissä tapahtuvan tanssinopetuksen lähtökohtana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja 

henkisenä kokonaisuutena. Toiminta-ajatuksen ytimessä on näkemys siitä, että tanssi on väline 

tanssijoille ja tanssiville kehoille eikä toisinpäin. Ideaalikehojen metsästämisen sijaan teemme töitä 

hetkessä ja tilassa läsnä olevien todellisten kehojen kanssa. Oikean näköisen tanssimisen tai tanssivan 

kehon tavoittelun sijaan pyrimme maksimoimaan jokaisen oman kehon potentiaalin - kuulostelemaan 

ennemmin sitä miltä jokin tuntuu, kuin jumittumaan siihen, miltä jonkin pitäisi näyttää. Keskeisessä 

asemassa kaikilla Tanssitiimin tunneilla on liikkumisen ilo ja tanssimisen nautinto. Aina ei tarvitse 

naurattaa, mutta tärkeää on, että oppilas itse "kokee saavansa jotain" tunneilla tehtävistä harjoitteista. 

Myönteiset tunnekokemukset edistävät oppimista ja itsetuntemuksen ja kehotietoisuuden harjoittelu 

tanssitunneilla voi resonoida myös elämään tanssituntien ulkopuolella.     

Tanssitiimin tunneilla on sekä opettajalla että oppilaalla lupa olla kokonainen - tunteva, 

kokeva, ajatteleva, moniulotteinen yksilö, jolla on todellisuus myös tanssituntien ulkopuolella. Tämä 

mahdollistaa aidon kohtaamisen ja luo edellytykset avoimelle ja rehelliselle vuorovaikutukselle niin 

oppilaiden ja opettajien kesken, oppilaiden ja opettajakollegoiden keskinäisessä kommunikaatiossa 

kuin opettajien ja oppilaiden huoltajienkin välillä. Tanssitiimin toimintakulttuuria rakentamassa ovat 

kaikki Tanssitiimin jäsenet. Turvallista, kannustavaa ja innovatiivisiinkin uusiin kokeiluihin 

rohkaisevaa toimintakulttuuria tanssituntiryhmissä ylläpidetään mm. erilaisilla 

ryhmäytymisharjoitteilla. Ketään ei syrjitä, muttei myöskään suosita.   

Oppiminen ymmärretään Tanssitiimissä yksilölliseksi ja yhteisölliseksi taitojen ja tietojen 

elinikäiseksi rakennusprosessiksi. Oppilaan kasvua ja kehitystä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan 

käsin. Tanssitiimissä lapsi, nuori ja miksei aikuinenkin, voi turvallisesti rakentaa ja työstää omaa 

ihmisyyttään, identiteettiään ja paikkaansa yhteisössä ja maailmassa.  Opetuksessa painotetaan 

luovuuden, elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden merkitystä oppimisessa. Kannustuksen ja 

onnistumisien kautta tapahtuva oppiminen lisää oppilaan osallisuuden kokemusta oman kehityksen 

toimeenpanijana, sekä lisää oppilaan luottamusta omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Oppilaita 

kannustetaan paitsi oppimiseen, myös itse oppimisen harjoitteluun. Oppilaan rooli opiskelussa ja 

oppimisessa on aktiivinen.  Tanssia opiskellaan yksilöinä ryhmässä kokien, kokeillen ja koettua 

prosessoiden, toimien ja toimintaa reflektoiden. Tanssijoita rohkaistaan omien tavoitteiden 

asettamiseen, itsenäisen työskentelyn harjoitteluun sekä oman yksilöllisen tanssi-ilmaisun 



tutkiskeluun ja työstämiseen. 

Tanssitiimin toimintakulttuurissa tärkeää on, että kestävää tulevaisuutta rakennetaan 

myös vuorovaikutuksen tasolla. Pyrimme kaikessa vuorovaikutuksessa sukupuoli- ja 

kulttuurisensitiivisyyteen, tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.  

 

 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on meille tärkeää, koska 

 

• haluamme toimia eettisesti oikein 

• haluamme omalla toiminnallamme edistää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taiteellisesti kestävää 

kehitystä ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeinen osa tätä tavoitetta  

• haluamme, että kaikilla on mahdollisuus nauttia ja saada elämyksiä tanssista - Tanssi kuuluu 

kaikille!  

• haluamme kohdella kaikkia oppilaitamme, työntekijöitämme, oppilaiden lähiomaisia ja 

yhteistyökumppaneitamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti 

• haluamme olla reilu työnantaja työntekijöillemme 

• haluamme voida olla ylpeitä opetustyöstämme ja oppilaistamme 

• haluamme, että toimintamme on tasokasta ja ajanmukaista 

 

 

 

3. TASA-ARVO PYKÄLINÄ JA ASETUKSINA 

 

Perustuslain kuudennessa pykälässä yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien kansalaisten tasa-ar-

voista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella (Perustuslaki 6 §). Yh-

denvertaisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestäjän arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista toi-

minnassaan, ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi ja 

huolehtimaan siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjinnän eh-

käiseminen ja syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvan tehostaminen (Yhdenvertaisuuslaki 1 §). 



Yhdenvertaisuussuunnittelun päämääränä puolestaan "on syrjinnän tunnistaminen, siihen puuttumi-

nen, toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi, yhdenvertaisuutta edistävien toi-

menpiteiden toteuttaminen ja osallisuuden lisääminen".  

(Yhdenvertaisuussuunnittelun opas, Sisäasiainministeriö 2010, 14). 

 

4.TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen Tanssitiimissä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

toivotamme tanssikouluumme yhtä suurelle innolla tervetulleeksi kaikenlaiset tanssijat ikään, 

etnisyyteen tai kansallisuuteen, kehonmuotoon, ihonväriin, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai 

muuhun vakaumukseen, varallisuuteen, tyyliin tai mielipiteeseen, kykyyn tai lahjakkuuteen, 

vammaan tai keholliseen erityistarpeeseen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen 

katsomatta. Tasa-arvolla tarkoitetaan tässä sitä, että kaikki oppilaat ovat saman arvoisia. 

Yhdenvertaisuudella puolestaan viitataan samanlaiseen kohteluun - samanlaisiin vaatimuksiin ja 

samanlaisiin mahdollisuuksiin. 

Yhdenvertaisuuden edistämiseen sitoutuminen edellyttää, että Tanssitiimi kieltäytyy paitsi 

syrjimästä, myös suosimasta. Positiiviseen erityiskohteluun eli yksilöön tai ryhmään kohdistettuihin 

tukitoimiin turvaudutaan ainoastaan, jos hän tai he ovat/on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen 

asemaan. On olemassa joitain sellaisia tilanteita, joissa syrjivälle kohtelulle on hyväksyttävä oikeutus, 

kuten esimerkiksi alaikäraja taiteen perusopetuksen suorittamiselle. Syrjintä voi siis olla 

tarkoituksenmukaista, suunnitelmallista ja harkittua, mutta usein se on myös tahatonta. Tahaton 

syrjintä saattaa johtua tavoista ja käytänteistä, joita ei ole tarkasteltu kriittisesti. On syytä kiinnittää 

huomiota esimerkiksi totunnaisiin puhumisen tapoihin, jotka saattavat loukata, vähätellä tai sulkea 

ulkopuolelle. Itseasiassa kaikkien käytäntöjen, toimintatapojen, välineiden, oppimateriaalien ja 

käytettävien aineistojen arviointi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen näkökulmasta on 

tarpeen.  

 

5. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU 

TANSSITIIMISSÄ 

 

Suunnitelman valmistelu aloitettiin toukokuussa 2017 Tanssitiimin henkilöstön kokouksessa. Tasa-

arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita käsiteltiin opettajakunnan kokouksessa toukokuussa 

2017. Henkilöstö keskusteli ensin pienryhmissä ja sen jälkeen tulokset esiteltiin muille. Läpikäydyt 

kysymykset olivat seuraavat: 



 

 1. Minkälainen on eri ryhmien ja sukupuolten osuus opiskelijoissa kokonaisuutena ja eri 

opintoaineissa ja tilaisuuksissa?  

2. Minkälaiset aiheet ja toimintatavat kiinnostavat ja houkuttelevat eri ryhmiä ja sukupuolia?  

3. Keitä puuttuu opiskelijoistamme?  

4. Mitkä aiheet ja toimintamuodot voisivat kiinnostaa/olla tarpeellisia niille ryhmille, joita 

opiskelijoistamme puuttuu/on vähemmistönä?  

5. Minkälaisia osallistumisen kynnyksiä vähemmän osallistuvilla ryhmillä voi olla? 

6. Onko vähemmän osallistuvilla ryhmillä piilossa olevia opintotarpeita?  

7. Onko ryhmiä, joita opistotoiminnan tulisi nyt erityisesti tavoittaa ja tukea?  

8. Miltä tiedotuksemme ja opinto-ohjelmamme näyttää eri ryhmien kannalta? – Mitä kuvitus 

ja tekstit viestivät?  

9. Näkyvätkö tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yhteiskunnallisina kysymyksinä aiheissa?  

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen käynnistyi henkilöstöön kohdistuneen 

tiedonkeruun jälkeen. Suunnitelman henkilöstöä koskevassa osassa on huomioitu henkilöstön 

kokouksessa esittämät näkemykset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Tanssitiimissä. 

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta koskevan kartoituksen huomiot ovat läsnä seuraavien lukujen 

painotuksissa. Toteutumisia ja tavoitteita ajatellen on hyvä pitää mielessä, että tanssin maailma on 

jossain mielessä omalakinen ala, jolla on erityinen toimintakulttuuri ja sen mukanaan tuomat haasteet. 

 

Tanssi kuuluu tasapuolisesti kaikille. 
 

Toivotamme tanssikouluumme yhtä suurelle innolla tervetulleeksi kaikenlaiset 

tanssijat ikään, etnisyyteen tai kansallisuuteen, kehonmuotoon, ihonväriin, kieleen, 

kulttuuriin, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, varallisuuteen, tyyliin tai 

mielipiteeseen, kykyyn tai lahjakkuuteen, vammaan tai keholliseen 

erityistarpeeseen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. 

Tasa-arvolla tarkoitetaan tässä sitä, että kaikki oppilaat ovat saman arvoisia. 

Yhdenvertaisuudella puolestaan viitataan samanlaiseen kohteluun - samanlaisiin 

vaatimuksiin ja samanlaisiin mahdollisuuksiin. 

 

 



 

6. TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 

TANSSITIIMISSÄ 

 

6.1 Henkilöstöä koskeva yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

-rekrytointi, palkkaus, urakehitys, johtaminen ja toimintakulttuuri 

 

Työntekijöiden palkkaukseen Tanssitiimissä vaikuttavat ainoastaan sellaiset tekijät, jotka 

Tanssinopettajien työehtosopimukseenkin on kirjattu palkkaukseen vaikuttavina. Tällaisia tekijöitä 

ovat työkokemus, koulutus ja muodollinen pätevyys.  Esimerkiksi ikä, sukupuoli, seksuaalinen 

suuntautuminen, kielellinen tai kulttuurinen tausta tai muut vastaava ominaisuudet, eivät vaikuta 

opettajien palkkaukseen Tanssitiimissä.  Tuntiopettajien asuinpaikka on selvitettävissä osoitetiedoista. 

Tieto asuinkunnasta tarvitaan palkanlaskennan yhteydessä. Muita yhdenvertaisuuslain esille nostamia 

asioita ei rekisteröidä henkilöstön tietolomakkeissa. Tanssitiimin tavoitteena on henkilöstön 

moninaisuus ja tasa-arvoisuus esimerkiksi kulttuurisen taustan, sukupuolen ja iän suhteen. 

Henkilöstön monimuotoisuus parantaa edellytyksiä myös monimuotoisempaan opiskelijakuntaan. 

Tanssitiimin rekrytoidessa toimet menevät julkiseen hakuun. Tuntiopettajaksi voi myös 

ehdottaa itseään jo toimiva tuntiopettaja. Edeltäjän ja muiden jo toimivien tuntiopettajien ehdotukset 

jatkajasta otetaan myös rekrytointityön tueksi, koska sekä tanssiteknisesti että didaktisesti päteviä 

tanssinopettajia on vaikea löytää. Työsuhteita solmittaessa pyritään monipuoliseen, oppilaiden 

tarpeita ja kiinnostuksenkohteita vastaavaan sekä ajankohtaiseen opetustarjontaan.  

Tanssikoulu Tanssitiimi noudattaa tuntiopettajien palkkauksessa ja mahdollisuuksien mukaan 

myös kurssien opettajien palkkauksessa Tanssinopettajien työehtosopimusta. Tanssinopettajien 

suhteen palkkaperusteet ovat yhteneväiset ja kaikilla työntekijöillä on samat työehtosopimuksessa 

ilmi käyvät edut. Palkkaan vaikuttavia tekijöitä Tanssinopettajien työehtosopimuksen mukaisesti ovat 

tunnin kesto, opettajan koulutus, paikkakuntakalleusluokka, työkokemus ja muodollinen pätevyys. 

Kaikilla työntekijöillä on lähtökohtaisesti samat työtehtävät ja sama asema työyhteisössä. 

Henkilöstölle maksetaan kokouksista ja OPS-työskentelystä kokouspalkkio, joka on suuruudeltaan 

vähäisempi kuin työehtosopimuksessa opettajalle määrätty tuntikorvaus. Kokouspalkkion vähäisyys 

johtuu tavallisesta poikkeavista työtehtävistä. Kurssiopettajat voivat edustaa muuta toimialaa ja siksi 

heidän palkkauksensa suhteen menetellään tilannekohtaisesti. Kurssiopettajien palkkauksessa otetaan 

huomioon opettajan edustaman toimialan työehtosopimuksessa määritellyt palkkauksen periaatteet. 

Kurssiopettajien palkkatoiveet otetaan huomioon palkkausta järjestettäessä.  

Opettajien ja ohjaajien kanssa neuvotellaan seuraavan toimintakauden opetusjärjestelyistä 

edellisen toimintakauden alussa. Opettajien henkilökohtaiset elämäntilanteet ja toiveet opetustuntien 



ja muun tanssikoulun tavanomaisen toiminnan järjestämisestä (esimerkiksi esitystoiminta) otetaan 

huomioon opetuksen suunnittelussa. Opettajat saavat vapaasti käyttää Tanssitiimin toimitilaa 

varsinaisten tanssi- ja ohjaustuntien ulkopuolella, kunhan tilan käytöstä ei koidu naapureille 

kohtuutonta haittaa eikä työskentely tapahdu taloyhtiön säännöissä määriteltynä hiljaisena aikana. 

Henkilöstön viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä johtamiseen ja yrityksen toimintakulttuuriin 

seurataan henkilöstön yhteisissä kokouksissa ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, joita 

järjestetään säännöllisesti ainakin kerran lukukaudessa. Opettajat saavat vastaisuudessa jättää 

palautetta myös nimettömästi henkilöstön takahuoneessa olevaan palautelaatikkoon. Koulun 

palautepolitiikkaa koskevaa ajatusta sovelletaan myös henkilöstöltä saatuun palautteeseen: Palautteen 

saaminen on edistymisen edellytys. Yhteistoiminnalla pyritään edistämään hyvää työilmapiiriä, 

kehittämistyötä ja muutosten onnistunutta toteutumista. Työhyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä 

työterveyshuollon kanssa ja työvälineet ja ergonomia ovat ajanmukaiset. 

Johtamisen suhteen Tanssitiimissä pyritään työtehtävien selkeään jakoon - tanssinopettajia tai 

liikunnanohjaajia ei aseteta vastuuseen sellaisista asioista, jotka kuuluvat yksinomaan yrityksen 

puheenjohtajalle (toiminnanjohtajalle, tanssikoulun rehtorille) tai yhtiön hallitukselle. Työsuhteissa 

olevien elämäntilanteet pyritään ottamaan huomioon lukujärjestystä suunniteltaessa ja muuta 

tanssikoulun tavanomaiseen toimintaan liittyvää järjesteltäessä. Työtehtäviin perehdyttäminen 

toteutetaan tanssikoulun opetussuunnitelmasta ilmi käyvien käytäntöjen mukaisesti. Henkilöstölle 

kerrotaan suullisesti kaikki työsuhteeseen liittyvät keskeiset asiat ja Tanssikoulu Tanssitiimin 

käytännöt. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan suullisesti, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan Tanssitiimin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Kaikessa vuorovaikutuksessa pyritään avoimuuteen ja rehellisyyteen ja myös henkilöstöä koskeva 

palautekäytäntö perustuu positiiviseen pedagogiikkaan.  

Johtamista ajatellen tavoitteena on, että koko Tanssikoulu Tanssitiimin henkilöstö kokee 

tulevansa kohdelluksi hyvin ja tasapuolisesti. Henkilöstön tulisi kokea voivansa tehdä töitä niin, että 

heillä on siihen tarvittava tieto ja tilat ja niin, että heidän henkilökohtainen elämäntilanteensa 

huomioidaan. Kaikilla pitäisi olla yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja yhteisön 

toimintaan. Jokaiselle olisi suotava mahdollisuus oman toiminnan kehittämiseen ja omaa työtä ja 

työyhteisöä koskevien asioiden valmisteluun. Jokaisella työntekijällä tulisi olla yhdenvertaiset 

oikeudet saada tietoja ja tulla kuulluksi työpaikan toiminnasta ja sen kehitysnäkymistä sekä erityisesti 

asioista, joista tehtävät päätökset vaikuttavat työntekijöiden asemaan ja heidän työllisyyteensä 

kyseisessä työpaikassa.  

 

 

 



6.2 Opiskelua ja opetusta koskeva yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

-saavutettavuus ja esteettömyys 

 

Keskeinen kaupunkisijainti tekee koulusta varteenotettavan harrastuspaikan paitsi kaikille 

kaupunkilaisille ja keskustan tuntumassa asuville myös erinomaisten julkisten kulkuyhteyksien 

päässä asuville. Oppilaaksi voivat tulla muutkin kuin turkulaiset (ilman ulkopaikkakuntalisää 

harrastusmaksuissa). Julkisia kulkuvälineitä tai kevyttä liikennettä käyttäville sijainti on erityisen 

optimaalinen, sillä toimitila sijaitsee vain 600 metrin matkan päässä Turun keskustorilta. Yrityksellä 

ei ole mahdollisuutta hankkia kiinteistön alueelta omia autopaikkoja henkilöautolla matkustaville 

asiakkaille, mutta lähellä toimitilaa on sekä kaupungin maksullisia autopaikkoja, että katettuja 

parkkihalleja.       (ALUEELLINEN YHDENVERTAISUUS) 

 

Tanssitiimissä käytössä oleva maksujärjestelmä on joustava, mutta pitkäjänteiseen ja säännölliseen 

tanssiharrastukseen kannustava. Maksujärjestelmän eri maksuvaihtoehtoihin liittyvät ehdot ja 

säännöt ovat asiakkaiden luettavissa tanssikoulun seinällä ja tanssikoulun internetsivuilla. Hintoihin 

vaikuttavat tuntien kestot ja lukukauden pituus. Tanssitiimin tarjoama kurssitoiminta on erikseen 

hinnoiteltua. Kurssien hintoihin vaikuttavat kurssien kestot ja opettajien palkkaukseen liittyvät tekijät. 

Sekä säännöllisesti harrastava että kurssitoimintaan osallistuva asiakas voi valita laskun kuukauden 

maksuajalla (tai maksaa kahdessa erässä) tai vaihtoehtoisesti maksaa paikan päällä sähköisesti. 

Käteismaksuja emme voi ottaa vastaan, sillä rahaliikenne tulisi liian kalliiksi pienyritykselle. 

 Tanssitiimi huomioi toiminnassaan taloudellisen yhdenvertaisuuden ja tarjoaa edullisempia 

kursseja niille, joiden tanssiharrastaminen ei tavallisten tuntihintojen puitteissa olisi mahdollista. 

Kaikki opiskelijat saavat Tanssitiimissä 15 % alennuksen sekä tunti- että kurssihinnoista. Aiemmin 

Tanssitiimillä on lisäksi ollut joitain vapaaoppilaspaikkoja. Vapaaoppilaiksi on otettu harrastamaan 

sellaisia motivoituneita tanssijoita, joiden mahdollisuudet harrastamiseen olisivat muutoin olleet 

heikot. Nyt tällä hetkellä vapaaoppilaspaikoille ei ole ollut kysyntää. Edullisten kurssien, opiskelija-

alennuksen ja vapaaoppilaspaikkojen lisäksi Tanssitiimi vie usein yhteistyöprojektien muodossa 

tanssitaidetta sellaisiin julkisiin tiloihin, joissa tanssia ei yleensä muutoin nähdä. Tällaisia paikkoja 

ovat esimerkiksi kirjastot, puistot, kauppakeskukset ja museot - kaikki sellaisia paikkoja jotka ovat 

tasapuolisesti kaikkien saavutettavilla.   (TALOUDELLINEN YHDENVERTAISUUS) 

 

Tanssitiimin toimitila ei valitettavasti ole esteetön. Toimimme vuokratilassa, jonne pääseminen 

edellyttää kiviportaita ylös pääsemistä. Taloyhtiö ei ole ollut halukas esteettömyyden eteen 

tarvittavien muutosten tekemiseen. Pieni parannus esteettömyyteen tuli viime vuoden aikana, sillä 

nyt taloyhtiön sisäpihalle pääsee esteettömästi. Toimitilaamme pääsyn mahdollistaa tällä hetkellä 



ainoastaan sosiaalinen esteettömyys, jonka toteutumisesta ovat vastuussa kaikki Tanssitiimin 

yhteisön jäsenet. Apua tarvitsevan kannattaa tiedottaa Tanssitiimin henkilökuntaa etukäteen asiasta, 

niin pyrimme parhaan kykymme mukaan järjestämään pääsyn toimitilaan. Mahdollisuuksien mukaan 

Tanssitiimi myös vie tanssia sellaisten henkilöiden luo, joille esteettömyys on harrastamisen edellytys. 

(TERVEYTEEN JA TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS)  

 

Tanssitiimissä ajattelemme, että tanssi kuuluu tasapuolisesti kaikille. Siksi pyrimme mahdollisuuk-

sien mukaan huolehtimaan sellaistenkin kohderyhmien tarpeista, joihin tanssikoulut eivät nykyisel-

lään pysty vastaamaan. Tarjoamme englanninkielistä opetusta sellaisille turkulaisille, jotka eivät puhu 

suomea (lukujärjestyksessä on englanninkieliset tuntinimikkeet niillä tunneilla, jotka ohjataan koko-

naan englannin kielellä). Tanssitiimi on aiemmin tarjonnut opetusta myös ruotsinkielellä. Tällä het-

kellä Turun alueella kuitenkin toimii kokonaan ruotsinkielinen Tanssikoulu, joten ruotsinkielisten 

tuntien järjestäminen ei ole Tanssitiimillä ollut enää kannattavaa.  

Tanssitiimi pyrkii madaltamaan tanssitunnille osallistumisen kynnystä niille asiakasryhmille, 

joita emme vielä tavoita. Tarjoamme nimenomaan näille kohderyhmille räätälöityä tanssituntipaket-

tia kurssimuotoisena, jolloin osallistumiskynnys on pienempi. Tällaisia kohderyhmiä ovat miehet ja 

ulkomaalaistaustaiset naiset ja tytöt (womenonly ja menonly). Vaikka käytämme tässä termiä kohde-

ryhmä, me Tanssitiimissä ymmärrämme, että jokainen ihminen on yksilöllinen, moniulotteinen ja 

intersektionaalinen kokonaisuus, eikä kaikilla miehillä tai kaikilla ulkomaalaistaustaisilla naisilla ja 

tytöillä välttämättä ole mitään tekemistä keskenään.  

Tanssitiimin opettajat perehdytetään ennen syyslukukauden 2018 alkamista perusteellisesti 

sukupuoli- ja kulttuurisensitiiviseen toimintaan. Sukupuolitettu kutsuminen jää pois sellaisista ope-

tustilanteista joissa sen käyttö ei ole ehdottoman tarpeellista. Monissa tanssikouluissa tytöt tanssivat 

satubalettia ja pojille on oma riehakkaampi tuntinsa. Tanssitiimillä emme sukupuolita tätä jakoa. 

Myös seksuaalivähemmistöt pyritään huomioimaan siten, ettei opetustyössä tapahtuvan puheen ta-

solla ilmene minkäänlaista tarpeetonta normatisointia. Miesten pukuhuone on aiemmin ollut kolkko. 

Pintaremontin myötä siitä tehdään viihtyisämpi. Naisten ja miesten pukuhuoneet säilytetään, mutta 

sukupuolivähemmistöön itsensä identifioiva voi halutessaan käyttää pukuhuoneenaan henkilöstön 

pukutilaa.  Kulttuurisensitiivisyyden vuoksi entinen AfroJazz tunti on muutettu nimeltään rehellisem-

mäksi RootedJazz tunniksi. (KIELELLINEN JA KULTTUURINEN YHDENVERTAISUUS SEKÄ 

SUKUPUOLTEN VÄLINEN YHDENVERTAISUUS) 

 

Lukujärjestyksessämme on tanssi - ja ohjaustunteja myös yli 55-vuotiaille aikuisille. Nämä tunnit 

suunnitellaan elämänkokemuksen mukanaan tuoma erityinen ilmaisuvoimaisuus, mutta myös mah-



dolliset fyysiset rajoitteet huomioiden. Tanssitiimin korotettu lattia on ikääntyneempiäkin tanssihar-

rastajia ajatellen turvallinen - jousto pehmentää esimerkiksi niveliin ja rankaan kohdistuvaa kuormi-

tusta. Tämä on tietysti tärkeää myös muun ikäisiä tanssiharrastajia ajatellen 

Tanssitiimin järjestämästä asiakaskyselystä kävi ilmi, että lapsille, nuorille ja vasta tanssin 

makuun päässeille aikuisille kaivattaisiin lisää tuntitarjontaa ja kiinnostavia intensiivikursseja. 

Tanssitiimi on pyrkinyt huomioimaan tämän ensi lukukauden lukujärjestyksessään, joka julkaistaan 

kesäkuussa 2018. Tarjonta on aiempaa monipuolisempaa ja sitä on merkittävästi aiempaa enemmän. 

Tanssitiimillä iloitsemme tanssin kyvystä yhdistää eri-ikäisiä ja monin tavoin erilaisia ihmisiä 

yhteisen mielekkään tekemisen äärelle. Tuntivalikoimaamme kuuluu avoimia tunteja, joille voivat 

osallistua nuoret ja aikuiset (tilannekohtaisesti myös lapset). Eri-ikäiset ja erilaiset Taiteen 

perusopetuksen yleistä oppimäärää suorittavat tanssiharrastajat kokoontuvat lisäksi kahdesti 

vuodessa koostamaan omaa osaamisen portfoliotaan Tanssitiimille. Nämä tilaisuudet ovat 

lämminhenkisiä ja edistävät Tanssitiimin toiminnalle ominaista tiimityöskentelyä.  

(IKÄÄN LIITTYVÄ JA SUKUPOLVIEN VÄLINEN YHDENVERTAISUUS) 

 

Tanssitiimi ei kilpaile missään tanssilajissa, vaan keskittyy taiteidenvälisen yhteistyön edistämiseen. 

Oppilaitamme kannustetaan yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteluun sekä oman 

oppimisen reflektointiin. Omien opinpolkujen hahmotteluun saa tukea koulun toiminnanjohtajalta ja 

muilta opettajilta. Oppilaiden keskinäinen (negatiivinen) kilpailuhenkisyys pyritään minimoimaan 

perusteellisella ryhmäyttämisellä. Oppilaita ei hierarkisoida opettajien toimesta tanssi- ja muilla 

ohjaustunneilla sen mukaan kuinka lahjakas tai kyvykäs oppilas on. Samaa periaatetta sovelletaan 

esitystoimintaan - kaikki yhteisiin harjoituksiin säntillisesti osallistuneet saavat olla opetusryhmien 

näytöksissä esillä taitotasoon katsomatta, eikä rooleja tanssikoreografioissa jaeta aina samoille 

taitaville tanssinharrastajille vaan kaikille tasapuolisesti.  Monissa tanssikouluissa taitavat oppilaat 

ovat aina edessä ja heikommat aina takana riippumatta siitä mitä harjoitusmuotoa käytetään. 

Vastaavasti näytösten päärooleissa nähdään aina samoja lahjakkaita oppilaita, jotka saavat myös 

soolot koreografioissa. Tanssitiimin opettajat pyrkivät omalla toiminnallaan estämään tällaisen tilaan 

liittyvän suosiollisen tai epäsuosiollisen oppilaiden asemoinnin. Kaikkien oppilaiden hyvinvointi ja 

viihtyvyys tanssikoulussa on jokaisen opettajan vastuualuetta. Tanssitiimillä ei ole minun oppilaita 

vaan ainoastaan meidän oppilaita.   

 Tanssitiimi palkitsee syyslukukaudesta 2018 alkaen vuosittain oppilaitaan. Opettajat 

valitsevat yhteistuumin oppilaiden keskuudesta muutaman tanssioppilaan, joiden suoriutumiseen he 

ovat erityisen tyytyväisiä kuluneena toimintakautena. Liekinvarsi-palkinnon saa ilmaisuvoimainen 

tanssija, jonka tekemisessä näkyy tanssin palo, Helmi-palkinnon saa sellainen tanssija, joka edustaa 

omalla käytöksellään Tanssitiimin arvoja ja työskentelee esimerkillisesti tiimiläisenä. Tähdenlento-



palkinnon puolestaan saa tanssija, jonka yksilöllinen kehitys kuluneena kautena on ollut huimaa. 

Sama tanssija ei voi saada näitä palkintoja monena vuonna peräkkäin ja koska palkitsemisen syitä on 

monia, lahjakkuus tai kyvykkyys eivät välttämättä ole edellytyksiä palkinnon saamiselle. 

  (LAHJAKKUUTEN JA KYVYKKYYTEEN LIITTYVÄ YHDENVERTAISUUS) 

 

Toisin kuin monissa muissa tanssikouluissa, Tanssitiimissä oppilaiden tuntiasujen ei tarvitse olla 

täysin yhdenmukaisia. Tanssitiimi ei siis velvoita oppilaitaan ostamaan kalliita tanssiunivormuja, 

mutta asianmukaista pukeutumista tietysti edellytetään kaikilta oppilailta. Oppilailla ei saa olla 

tanssitunnilla koruja tai suuria asusteita. Pitkät hiukset pitää sitoa kiinni ja lyhyet pois silmiltä. 

Uskonnollinen asuste kuten islamilainen huntu tai juutalainen kipa voi olla osa tanssiasua, kunhan se 

ei häiritse tanssijan tanssimista tai aiheuta muille tanssijoille tai tanssijalle itselleen vaaratilanteita. 

Myöskään tatuointeja ei tarvitse peittää, eikä lävistyksiä irrottaa, jos ne eivät aiheuta vaaratilanteita 

muille tanssijoille tai tanssijalle itselleen. Tanssitiimillä on pukuvarasto, josta oppilaat voivat 

halutessaan lainata pukuja esityksiin, näytöksiin ja omiin opinnäytteisiinsä. Oman puvun 

omistaminen ei siis ole edellytys esitykseen osallistumiselle, vaikka joissain tanssilajeissa (baletti) 

yhdenmukainen asustus on tavanomainen. (USKONTOON TAI MIELIPITEESEEN LIITTYVÄ 

YHDENVERTAISUUS) 

 

 

7. LOPUKSI 

 

Edellisessä luvussa ei yksityiskohtaisesti käsitelty kaikkia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 

tekijöitä vaan keskityttiin kuvailemaan ainoastaan niitä, jotka koettiin yhteisissä keskusteluissa 

Tanssitiimin toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiksi. Tanssitiimi kehittää aktiivisesti 

palautekäytänteitään ja pyrkii tulevaisuudessa edistämään toiminnan kehittämiseen liittyvien 

prosessien ja niihin kiinnittyvien toimenpiteiden vuorovaikutteisuutta. Tanssitiimi tarkastelee tätä 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaansa koko henkilöstön voimin kolmen vuoden välein ja 

lisäksi kartoittaa säännöllisin väliajoin henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksia tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden toteutumisesta suullisesti ja kyselylomakkein. Kun Tanssitiimi kykenee omalla 

toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voimme olla aidosti ylpeitä 

tanssikoulustamme. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä tanssikoulu on monia kansallisia ja 

paikallisia tanssikouluja ajatellen aikaansa edellä ja kansainvälisestikin ajateltuna pätevä meriitti. 

Tanssi kuuluu tasapuolisesti kaikille!  

        


