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TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA vuodelle 2023

1. Oppilaiden tasa-arvoisuusperiaatteet
Pakilan musiikkiopistoon pääsee ilmoittautumalla, pääsykokeista on luovuttu. Oppilaaksi
otettavat noudattavat kulloinkin voimassa olevaa opetussuunnitelmaa, jota voidaan
tarvittaessa yksilöllistää tai laatia hops(=henkilökohtainen opetussuunnitelma) sitä
tarvitseville.

Oppilaitoksen arjessa ei minkäänlaista häirintää ja kiusaamista hyväksytä ja mikäli sitä
havaitaan, siihen puututaan. Pakilan musiikkiopistossa kannustetaan toiset huomioivaan
hyvien tapojen mukaiseen käytökseen, joka kunnioittaa yksilöiden välistä erilaisuutta.
Yhteisössämme arvostetaan erilaisuutta rikkautena sekä ihmisten että erilaisten musiikin
lajien kesken ja kaikensuuntaiseen vuorovaikutukseen kannustetaan.

Opintosuoritusten arviointi suoritetaan voimassa olevan opetussuunnitelman ja
opetushallituksen antamien  opetussuunnitelman perusteiden ja arviointikriteerien
mukaisesti.

2. Henkilöstön tasa-arvoisuusperiaatteet
Pakilan musiikkiopiston keskeiset tasa-arvoperiaatteet on laadittu perustuen lakiin naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja yhdenvertaisuudesta (1352/2014).

Tavoitteena on tasa-arvoinen työyhteisö, jossa sekä opettajat että oppilaat voivat tuntea
tulevansa kohdelluiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti. Henkilöstö on
oppilaitoksen tärkein voimavara, jolle on luotava yhtäläiset mahdollisuudet, oikeudet ja
velvollisuudet. Tavoitteiden tulee olla helposti ymmärrettäviä, mitattavia, toteutettavia ja
seurattavia.

2.1. Työhönotto
Työnantajan tulee toimia niin, että tehtäviin hakeutuu sekä naisia että miehiä.
Valintaperusteiden tulee sopia molemmille sukupuolille. Työnhakijoita ei saa
asettaa eriarvoiseen asemaan iän mukaan eikä työhönotossa saa tapahtua
syrjintää sukupuolen, rodun, uskonnon tai muun henkilökohtaisen asian vuoksi.
Mahdollisia terveyskyselyjä tehdään sen verran kuin terveellinen ja kaikille osapuolille
turvallinen työskentely edellyttää.

2.2. Töiden organisointi
Työntekijät pyritään sijoittamaan tasapuolisesti erilaisiin tehtäviin. Työntekijöillä
tulee olla yhtenäiset mahdollisuudet erilaisiin tehtäviin, työkiertoon mahdollisuuksien
mukaan ja uralla etenemiseen sukupuolesta riippumatta. Avoimia työpaikkoja täytet-
täessä on oma henkilöstö asetettava etusijalle.



2.3. Työolot
Työolosuhteet ja työvälineet tulee pyrkiä kehittämään sellaisiksi, että ne soveltuvat
molemmille sukupuolille. Työolosuhteiden kehittämisessä ja uusia investointeja
suunniteltaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon työntekijöiden
fyysiset ja psyykkiset edellytykset.

2.4. Palkkaus
Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka molemmille sukupuolille.
Musiikkiopisto kuuluu jäsenenä EK:n Yksityisen opetusalan liittoon ja opistossa
noudatetaan Yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.
Palkkausjärjestelmä uudistui 1.8.06 alkaen. Palkkatieto annetaan työntekijälle
kuukausittain. Tällä hetkellä käytössä peruspalkat 1.9.2022.

2.5. Työilmapiiri
Hyvä ja tasa-arvoinen johtamiskäytäntö edesauttaa hyvän työilmapiirin luomista.

Hyvän työilmapiirin saavuttamiseksi varmistetaan henkilöstön yhteistyö- ja osallistumis-
mahdollisuudet. Rakentava yhteistyö, vuorovaikutus, vastuun jakaminen ja tiedon-
saanti lisäävät henkilöstön työmotivaatiota ja parantavat tuloksia.

2.6. Työpaikkakiusaaminen
Jokaisella Pakilan musiikkiopistossa työskentelevällä on oikeus tehdä työnsä sekä
henkisesti että fyysisesti myönteisessä työyhteisössä, tarvitsematta pelätä työ-
toverien, esimiesten tai oppilaiden/vanhempien epäasiallisia lähestymistapoja.
Kiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa, järjestelmällistä alistamista, loukkaamista ja
eristämistä. Se voi ilmetä myös huonosti toimivana yhteistyönä esimiesten ja
alaisten välillä sekä kesken.

2.7. Koulutus
Työnantaja pyrkii huomioimaan työntekijöiden henkilökohtaiset lähtökohdat
koulutusta järjestettäessä.

2.8. Yrityskuvan luominen
Jokainen työntekijä vaikuttaa työyhteisön tulokseen ja yrityskuvaan.

2.9. Sukupuolinen häirintä
Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen häirinnän
tai ahdistelun kohteeksi työpaikalla. Havaittuihin epäkohtiin on puututtava.

2.10. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan helpottaa työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamista.

2.11. Järjestäytyminen
Sekä työnantajalla että työntekijällä tulee olla vapaus liittyä, kuulua tai olla
jäsenenä erilaisissa yhdistyksissä tai toimia niissä.



2.12. Kehittäminen, mittarit ja seuranta
Tavoitteet asetetaan ja määritellään niin, että tasa-arvosuunnitelma voi toteutua.

Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja seurannan ( henkilöstökyselyt) tulok-
sista tiedotetaan henkilöstölle ja johtokunnalle.

2.13. Henkilökunta 2023
Koko henkilöstö: Naisia 21 Miehiä 18 Yht 39

Jatkuvat työsuhteet
Naisia 21   Miehiä 18
Määräaikaiset työsuhteet
-
Hallinto: Naisia 2  Miehiä -
Toimenhaltijat: Naisia 5   Miehiä 1
Opetushenkilöstö: Naisia 19  Miehiä 17
Muu henkilökunta: Naisia 1 Miehiä 1

Ikäjakauma:
alle 30v  naisia 1     miehiä 1     yht 2
30-39v naisia 3     miehiä  2    yht 5
40-49v   naisia 5     miehiä  8    yht 13
50v>      naisia 10   miehiä  6    yht 16


