
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytyän kunta 

SIVISTYSTOIMEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 

 

 

Sivistystoimen hallinto    

Varhaiskasvatuspalvelut 

Perusopetuksen koulut 

Elisenvaaran lukio 

Auranlaakson kansalaisopisto 

Kirjastot 

Kulttuuritoimi 

Liikuntatoimi 

Nuorisotoimi 

 

 

 

 

 

Koulutuslautakunta 3.2.2016 § 15 

Vapaa-aikalautakunta 17.2.2016 § 8 

Auranlaakson kansalaisopiston johtokunta 10.2.2016 § 7 



2 

 

Sisällys 

 

1. JOHDANTO 3 

1.1 Sivistyksellinen yhdenvertaisuus arvona ja oikeudellisena käsitteenä 3 
1.2 Sivistyksellistä yhdenvertaisuutta koskeva oikeudellinen sääntely 3 

2. SIVISTYKSELLISEN YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN SIVISTYSTOIMEN TASOLLA 3 

3. YKSIKKÖKOHTAISET TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAT 3 

3.1 Varhaiskasvatus 3 
3.1.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.1.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.2 Perusopetuksen koulut 3 
3.2.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.2.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.3 Elisenvaaran lukio 3 
3.3.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.3.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.4 Auranlaakson kansalaisopisto 3 
3.4.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.4.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.5 Kirjastot 3 
3.5.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
4.5.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.6 Kulttuuritoimi 3 
3.6.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.6.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.7 Liikuntatoimi 3 
3.7.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.7.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

3.8 Nuorisotoimi 3 
3.8.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 3 
3.8.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 3 

4. ARVIO TOTEUTUNEESTA TYÖSTÄ TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEKSI 3 

5. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU JA HYVÄKSYMINEN 3 

6. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN 3 

KESKEINEN ALUETTA KOSKEVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Johdanto 

 

1.1 Sivistyksellinen yhdenvertaisuus arvona ja oikeudellisena käsitteenä 
 

Sivistyksellinen yhdenvertaisuus muodostaa perustavaa laatua olevan yhteiskunnallisen arvon, 

jonka juuret ulottuvat myös oikeusjärjestyksen syvärakenteeseen. Arvokehikossa voidaan 

tarkastella niin yksilöiden ihmisarvon ja sivistyksen itseisarvon lähtökohtia kuin sivistyksen yksilöille 

ja yhteiskunnalle tuomaa välinearvoakin.  

Oikeudellisessa sääntelyssä tasa-arvon käsitteellä viitataan eri sukupuolten edustajien väliseen 

tasa-arvoon. Yhdenvertaisuuden käsite on laajempi kattaen yksilöiden yhdenvertaisuuden 

monipuolisesti, jolloin kysymyksessä voi olla muun muassa eri-ikäisten, erilaisen kulttuurisen 

taustan omaavien, eri kieliryhmiin kuuluvien tai erityisiä tarpeita omaavien yhdenvertainen kohtelu. 

Erikseen sääntely huomioi heikommassa asemassa olevien tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

edistämisen suhteessa muihin. Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden osalta tarkastellaan erityisesti 

yksilöiden yhdenvertaista oikeutta sivistyspalvelujen piiriin pääsyyn sekä sitä, mihin yksilöillä tällöin 

oikeus on (annettavien palvelujen määrä ja sisältö). 

Tässä suunnitelmassa yhdenvertaisuuden käsitteellä viitataan sekä sukupuolten tasa-arvon että 

muiden yksilöiden yhdenvertaisuuden osa-alueiden edistämiseen sivistystoimen toiminnassa. 

Kokonaisuus ymmärretään moninaisena, jolloin yhteiset puitteet antavat lähtökohdan 

yksilöllisyyden huomioivan sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.   

 

1.2 Sivistyksellistä yhdenvertaisuutta koskeva oikeudellinen sääntely 
 

Perusta sivistykselliselle yhdenvertaisuudelle luodaan Suomen perustuslain (731/1999) 

perusoikeuksia koskevassa II luvussa. Perustuslain 6, 16 ja 17 §:t sääntelevät yksilöiden 

yhdenvertaisuutta sekä sivistyksellisiä ja kielellisiä perusoikeuksia. Vastaavat artiklat löytyvät myös 

kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.  

Perustuslain 6 §:n mukaan 

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. 

Sivistyksellisiä perusoikeuksia koskevassa perustuslain 16 §:ssä säännellään laajaa 

tehtäväaluetta. Säännöksen perusteella 

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen 

mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta 

sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. 
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Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. 

Kielelliset ja kulttuuriset perusoikeudet turvataan perustuslain 17 §:ssä 

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. 

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, 

joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on 

huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista 

tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. 

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa 

säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua 

tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. 

Lisäksi muilla perusoikeuksilla voi olla vaikutusta yhdenvertaisuutta, sivistyksellisiä sekä kielellisiä 

ja kulttuurisia perusoikeuksia koskevan kokonaisuuden muodostumiseen. 

Valtion ja kuntien velvollisuus sivistyksellisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen ja edistämiseen 

pohjautuu perustuslain 22 §:ään, jonka mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja 

ihmisoikeuksien toteutuminen. Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden osalta kyseeseen tulevat sekä 

perusoikeuden yksilölle antamien vapauksien suojaaminen että aktiiviset toimet perusoikeuksien 

toteutumiseksi. Kunnat järjestävät merkittävän osan sivistyspalveluista, jolloin niiden rooli 

muodostuu tärkeäksi. 

Osana sivistyksellisen yhdenvertaisuuden turvaamista kuntien ja muiden viranomaisten tulee 

yhdenvertaisuuslain 1325/2014 § 5:n mukaisesti valmistella ja hyväksyä suunnitelma tarvittavista 

toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Lain 6 §:n nojalla koulutuksen järjestäjän tulee 

lisäksi huolehtia siitä, että sen ylläpitämillä oppilaitoksilla on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edelleen koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän 

oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin 

toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen 

toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, 

tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen 

on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen 

mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. Vastaavaa sääntelyä löytyy sukupuolten 

edustajien tasa-arvon edistämistä koskien naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetusta 

laista 609/1986. 

Yhdenvertaisuussääntelyssä lähtökohtana on jokaisen muodollisen yhdenvertaisuuden 

edistäminen, millä tarkoitetaan keskenään samanlaisten tapausten kohtelemista samalla tavalla ja 

keskenään erilaisten tapausten kohtelemista eri tavalla. Muodollisen yhdenvertaisuuden lisäksi 

edistetään heikommassa asemassa olevien aineellista eli tosiasiallista yhdenvertaisuutta, joka 

sivistyksellisten oikeuksien osalta tarkoittaa erityisesti erityisiä tarpeita omaavien, eri kieliryhmien ja 

eri sukupuolten edustajien sekä varattomien ja vähävaraisten aseman parantamista. 

Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden osalta huomioitavaksi tulevat molemmat yhdenvertaisuuden 

ulottuvuudet. 

 

2. Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistäminen sivistystoimen 

tasolla 
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Sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistäminen muodostaa jatkumon varhaiskasvatuspalveluista 

aina ylimpään opetukseen ja muuhun itsensä kehittämiseen sekä tieteen ja taiteen vapauden 

turvaamiseen saakka. Sivistystoimen yksiköiden yhteistyö sivistyksellisen yhdenvertaisuuden 

edistämisessä on siten lähtökohtana. Yksilön näkökulmasta kyseessä on yhdenvertaisen kasvu-, 

oppimis- ja muun itsensä kehittämisen polun turvaaminen.  

Pöytyän kunnan sivistystoimen tehtäväalueisiin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, 

lukiokoulutus, vapaa sivistystyö sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hallinnon 

toiminnassa keskeiseksi muodostuvat tehtäväalueiden yhdenvertainen kohtelu sekä työskentely 

yhdenvertaisten toimintaedellytysten luomiseksi eri alueilla tehtävälle työlle.  

Sivistystoimen hallinnossa yksilöiden sivistyksellistä yhdenvertaisuutta edistetään panostamalla 

edellä mainitun lisäksi toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteisten puitteiden 

luomisen nähdään edistävän mahdollisuuksia sivistyksellisen yhdenvertaisuuden edistämiselle 

jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja sivistystoimen yksiköiden toiminnan omaleimaisuus huomioiden. 

Yhdenvertaisuus ymmärretään moniulotteisena kokonaisuutena, ja sitä edistetään kaikessa 

sivistystoimen toiminnassa. 

 

3. Yksikkökohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat 
 

3.1 Varhaiskasvatus 

 

3.1.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
 

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään Pöytyän kunnassa päivähoitolain mukaisesti koko kunnan 

alueella. Vanhemmilla on subjektiivinen päivähoito-oikeus lastensa varhaiskasvatuspalveluihin 

sekä erityispäivähoitoon tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen palvelutuotteet on kuvattu 

maksuohjeistuksessa, mikä päivitetään aina parillisina vuosina 1.8. lukien. Päivähoitomaksut 

määräytyvät maksuasetuksen mukaan perheen maksukyvyn mukaisesti. 

Vanhemmilla on Pöytyän kunnassa mahdollisuus valita varhaiskasvatuspalvelut joko kunnan 

tuottamista päivähoitoyksiköistä tai palvelusetelituottajarekisterissä olevista palveluseteliyksiköistä 

siltä kunnan alueelta, missä perheen päivähoitotarve ilmenee. Poikkeuksen tekevät yö-, ja 

viikonloppuhoidot, joita järjestetään pääsääntöisesti Kyrön päiväkodissa. 

Esiopetusta järjestetään samoin perustein ja ohjeistuksin kuin perusopetustakin. 

Tehostettua ja erityistä tukea lapsi saa kaikissa Pöytyän kunnan päivähoitoyksiköissä 

erityisopettajien tuella. Maahanmuuttajaperheiden lapsille järjestetään S2 -opetusta. 

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmat laaditaan Pöytyän kunnan alueella oleville päiväkodeille 

yhteneviksi kaikkien yksiköiden yhteistyössä. Perheillä on oikeus saada tasavertaista 

varhaiskasvatuspalvelua riippumatta siitä missä kunnan alueella tai yksikössä lapsi on hoidossa. 

Varhaiskasvatuspalveluissa on henkilöstön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tavoitteena, että 

jokainen jäsen kokee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, kokee työtään arvostettavan ja 

arvostaa toisten työtä. Pöytyän kunnan henkilöstöhallinnossa on laadittu henkilöstöstrategian 

asiakirjat koskemaan koko kunnan henkilöstöä. 
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3.1.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Varhaiskasvatuspalveluissa ovat käytössä yhtenevät ohjeistukset oppimisympäristöjen 

turvallisuudesta. Varhaiskasvatuslaki ja -asetus määrittelevät varhaiskasvatuspalveluihin 

henkilöstön mitoituksen lasten suhteen. Mitoituksella turvataan hoito, kasvatus ja opetus sekä 

lasten turvallisuus. 

Varhaiskasvatusyksiköissä otetaan huomioon lasten ja vanhempien osallisuus toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminnan toteutuksen laatua arvioidaan erilaisin kyselyin lapsilta 

ja vanhemmilta. 

 

3.2 Perusopetuksen koulut 

 

3.2.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
 

Perusopetusta annetaan Pöytyän kunnassa oikeudellisen sääntelyn mukaisesti jokaiselle, jolloin 

yksilöiden yhdenvertainen oikeus opetuksen piiriin pääsyssä turvataan mahdollisimman 

absoluuttisena. Oppilaita perusopetuksessa on noin 950, ja oppilasennusteiden mukaan määrä on 

kasvussa. 1.8.2017 lähtien Pöytyän kunta järjestää kunnassa asuvien lisäksi vuosiluokkien 7-9 

opetuksen kuntien välillä hyväksytyn sopimuksen mukaisesti myös oripääläisille perusopetuksen 

oppilaille.  

Perusopetus kunnassa järjestetään aluetta koskevan sääntelyn ja tämän nojalla annettujen 

määräysten mukaisesti, mikä edistää yksilöiden yhdenvertaisuutta annettavan palvelun määrän ja 

sisällön suhteen. Kunnassa hyväksytyn koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman lisäksi 

perusopetuksen antamista ohjaavat esiopetus- ja koululaiskuljetusperiaatteet sekä erilaiset 

opetusta, oppilashuoltoa, turvallisuutta ja muuta koulun toimintaa koskevan suunnitelmat, 

periaatteet ja ohjeet. Lähtökohtana on luoda yhteiset puitteet, joiden sisällä huomioidaan kunkin 

oppilaan yksilölliset kasvun ja oppimisen lähtökohdat. Opettajien ja muun perusopetuksen 

henkilöstön säännöllinen täydennyskoulutus edistää osaltaan myös laadukkaan opetuksen 

antamista ja oppilaiden yhdenvertaisuutta.  

Tehostettua tai erityistä tukea oppimisessaan tarvitsevia oppilaita Pöytyän kunnassa on vuosittain 

noin 200. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi kunnassa toimii pienluokkia, minkä lisäksi tukea oppilaille 

annetaan laaja-alaisten erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien toimesta. Osan annettavasta 

erityisopetuksesta kunta hankkii muilta kunnilta. Erityisen lahjakkaiden oppilaiden opetukseen 

panostetaan osana yleisopetusta.  

Tarvetta maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen on Pöytyän kunnassa ollut vähän. Opetusta 

on tarpeen mukaan järjestetty muutamalle oppilaalle vuosittain. Opetuksen järjestäminen edistää 

muita heikommassa asemassa olevien oppilaiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta suhteessa 

muihin.  

 

3.2.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
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Pöytyän kunnanvaltuusto on 27.4.2015 § 39 päättänyt kehittää kunnassa annettavaa 

perusopetusta siten, että opetusta jatkossa annetaan kolmella yhtenäiskoululla Kyrön, Riihikosken 

ja Yläneen taajamissa. Päätös edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta erityisesti opetuksen laadun ja 

sisällön sekä saatavana olevien oppilashuollon palvelujen suhteen. Prosessiin sisältyy myös 

perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön täydennyskoulutuksen tukeminen. 

Perusopetuksen sisällöllisessä kehittämisessä kiinnitetään huomiota erityisesti opetettavan 

aineksen kiinnostavuuteen eri sukupuolten edustajille sekä erilaisista kulttuurisista ja muista 

lähtökohdista tuleville oppilaille. Samoin erilaiset oppijat pyritään huomioimaan käyttäen 

monipuolisia ja toiminnallisuutta sisältäviä opetusmenetelmiä.  

Osana perusopetuksen kehittämisprosessia kehitetään myös kunnassa annettavaa erityisopetusta. 

Tavoitteena on jokaisen oppilaan opetuksen järjestäminen mahdollisimman pitkälti omalla 

lähikoululla. Kehitysvammaisille annettavan erityisopetuksen järjestämistä kunnan omana 

toimintana ostopalvelujen sijaan tarkastellaan samoin osana kehittämistyötä. Avustaja- ja muut 

tukipalvelut edistävät osaltaan oppilaiden yhdenvertaisen oppimisen mahdollisuuksia.  

Perusopetuksessa suoritettavassa oppilasarvioinnissa noudatetaan oikeudellisessa sääntelyssä ja 

tämän nojalla annetuissa määräyksissä asetettuja linjauksia. Oppilasarvioinnin lähtökohdista 

käydään opetushenkilöstön kesken säännöllistä keskustelua.  

Osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelua on kunnassa tarkasteltu 

perusopetuksen päättäneiden keskiarvoja. Tyttöjen ja poikien päättötodistusten keskiarvoissa on 

havaittu jonkin verran eroja, minkä myötä tulevassa työskentelyssä kiinnitetään huomiota sekä 

opetuksen toteuttamiseen molempia sukupuolia kiinnostavalla tavalla että arvioinnin lähtökohtiin. 

Opetushenkilöstö kehittää toimintamalleja koulujen rehtorien johdolla. 

Oppimisympäristön turvallisuutta jokaiselle oppilaalle edistetään aktiivisesti koulutuslautakunnan 

hyväksymän oppilaiden suojaamista väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä koskevan 

suunnitelman sekä muiden turvallisuutta koskevien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. 

Tärkeänä työssä nähdään erityisesti myönteisen, toinen toisistaan välittävän ilmapiirin luominen, 

ylläpitäminen ja kehittäminen kouluyhteisössä. Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen tai muun 

kielletyn erotteluperusteen perusteella samoin kuin seksuaalinen häirintä on kielletty, ja näihin 

suhtaudutaan koulujen toiminnassa vakavasti. 

Perusopetuksen järjestämistä koskevista asioista tiedotetaan kuntalaisia monipuolisesti. 

Lähivuosien erityisenä kehittämisen kohteena on kunnan internet-sivujen kautta tapahtuvan 

tiedotuksen lisääminen.   

Perusopetuslain 21 § edellyttää opetuksen järjestäjän arvioivan toimintaansa ja antamaansa 

koulutusta säännöllisesti sekä osallistumaan ulkopuolisen toteuttamaan arviointiin. Pöytyän 

kunnassa annettavaa perusopetusta kehitetään arvioinnin tulosten pohjalta edelleen myös 

sukupuolten tasa-arvoon ja yksilöiden yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

 

3.3 Elisenvaaran lukio 

 

3.3.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
 

Eri sukupuolten tasa-arvoinen ja eri opiskelijaryhmien yhdenvertainen kohtelu opiskelijavalinnan, 

opiskelun ja opintosuoritusten arvioinnin yhteydessä on omalta osaltaan lisäämässä oppilaitoksen 

vetovoimaa opiskelijarekrytoinnissa sekä edistämässä opintojen suorittamista. Tasa-arvolaki 
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edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta ja 

siihen liittyvistä ongelmista. Kartoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tasa-arvon 

toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuorituksia arvioitaessa sekä 

toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan 

häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.  

 

Lukion tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö ja opiskelijat yhteiseen tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen. Suunnitelmalla viestitetään sekä sisäisille että 

ulkoisille sidosryhmille lukion arvoista, jotka antavat suuntaa tasa-arvotyölle oppilaitoksessa. Tasa-

arvoisessa työ- ja opiskeluympäristössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä ja opiskella ilman 

syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 
Opiskelijavalinnassa noudatetaan lukiolakia sekä Opetusministeriön asetusta opiskelijaksi 

ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa. Nämä viranomaispäätökset omalta osaltaan tukevat 

tasa-arvon toteutumista opiskelijavalinnassa. Opiskelijavalinta lukioon tapahtuu lainsäädännön 

määrittämällä tavalla, jolloin sukupuoli ei vaikuta valintaan. Elisenvaaran lukiossa ei järjestetä 

myöskään pääsy- eikä soveltuvuuskokeita. Opiskelijan lukiomenestys on myös keskeinen 

valintaperuste valittaessa opiskelijoita muille vuosikursseille. 

 

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset 

mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Opetus Elisenvaaran lukiossa 

järjestetään opiskelijoiden valintojen perusteella resurssien puitteissa.  

 

Opiskelijoiden arviointia Elisenvaaran lukiossa säätelevät lukiolaki ja -asetus. Arviointi suoritetaan 

siten, että se noudattaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatetta. Opiskelija, joka on 

tyytymätön arviointiin, voi hakea oikaisua siitä asianmukaisesti.  

 

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella, seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen 

perustuva häirintä on Elisenvaaran lukiossa kielletty ja niihin suhtaudutaan vakavasti. 

Kouluyhteisön jokaisen jäsenen tulee, havaittuaan syrjintää, ilmoittaa asiasta koulun 

henkilökunnalle. Mikäli em. häirintää ilmenee, on opettajien ja esimiesten virkavelvollisuuden 

perusteella välittömästi puututtava asiaan ja tehtävä riittävät toimenpiteet asian korjaamiseksi. 

Esille tulleet häirintätapaukset kirjataan. Opiskelijoita koskevat tapaukset käsitellään lukion 

opiskelijahuoltoryhmässä. Henkilöstöön liittyvät tapaukset käsitellään Pöytyän kunnan työpaikoilla 

voimassa olevan toimintaohjeen mukaan.  

 

3.3.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

 

Tasa-arvon toteutumista seurataan ja arvioidaan tasa-arvokyselyn tulosten raportoinnin 

yhteydessä. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset epäkohdat, jotka vaativat 

toimenpiteitä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuutta.   

 

Elisenvaaran lukiossa tasa-arvosuunnitelman toteutumista seurataan lukion opiskelijahuolto-

ryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmä kuulee oppilaskunnan edustajia tasa-arvokysymyksissä.  

 

Elisenvaaran lukiossa arvostetaan sekä henkilöstöä että opiskelijoita keskeisenä voimavarana 

tukemalla ja edistämällä tasa-arvotyötä osana yksilön kunnioitusta, oikeudenmukaista ja 

vastuullista toimintaa sekä yhteistyötä. Tasa-arvon edistäminen on jokaisen lukiossa toimivan 

velvollisuus. Tasa-arvoinen kohtelu konkretisoituu työntekijöiden ja opiskelijoiden välisissä 

vuorovaikutustilanteissa sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden työolojen kehittämisessä.  
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Lukio tukee kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia tehdä työtään ja tulla palkituksi siitä. Se 

kannustaa myös erilaisten ihmisten uravalintaa, rekrytoimista ja opiskelijavalintaa, jotta työ- ja 

opiskeluyhteisöt muodostuisivat mahdollisimman monipuolisiksi, innovatiivisiksi ja suvaitsevaisiksi.   

 

Lukion tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö ja opiskelijat yhteiseen tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen. Suunnitelmalla viestitetään sekä sisäisille että 

ulkoisille sidosryhmille lukion arvoista, jotka antavat suuntaa tasa-arvotyölle oppilaitoksessa. Tasa-

arvoisessa työ- ja opiskeluympäristössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä ja opiskella ilman 

syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 

3.4 Auranlaakson kansalaisopisto 
 

3.4.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
 

Auranlaakson kansalaisopisto on Pöytyän kunnan omistama ja ylläpitämä oppilaitos, joka järjestää 

opetusta neljässä kunnassa. Oppilaitoksen toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä. 

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista 

kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, 

monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu 

omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opisto järjestää vuosittain noin 350 kurssia 

jakautuen 35 opetuspisteeseen. Vuosittain kansalaisopiston kursseilla on noin 5.000 eri 

osallistujaa, joista naisia noin 80 ja miehiä 20 %.  

Auranlaakson kansalaisopiston yhtenä arvona ”saavutettavuus ja tasa-arvoisuus”, jolla viitataan 

lähinnä siihen, että opetusjärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että kaikilla kuntalaisilla olisi 

yhtäläiset mahdollisuudet päästä ja osallistua koulutuksiin. Opetuspalvelujen tarjoamisessa ja 

opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät. Opetusta annetaan myös 

erityisryhmille, kuten korkean iän seniorit, maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset. Kurssimaksut on 

pystytty pitämään hyvin edullisina, mikä osaltaan helpottaa opintoihin osallistumista. Lisäksi 

vuosittain on tarjolla ollut Opetushallituksen myöntämiä opintoseteleitä, joilla on voitu tukea 

eritysryhmiin kuuluvien opintoihin osallistumista. 

Toistaiseksi kansalaisopistossa on ollut varsin vähän vieraskielisiä opiskelijoita, mutta tarvittaessa 

esimerkiksi toimistopalvelua pystytään antamaan myös englannin kielellä.  Opetuspalvelujen 

tarjoamisessa ja opetuksen toteutuksessa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät.  

Kursseille hakeutumisessa kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa, sillä kurssi-ilmoittautumisten 

alkamispäivistä tiedotetaan aina hyvissä ajoin ennakolta julkisesti. Ilmoittautumisia ei oteta vastaa 

ennen tuota määräpäivää tai ilmoittautumisjonon ulkopuolelta. Kurssipaikan saaminen perustuu 

ilmoittautumisjärjestykseen.   

Mahdollisuuksien mukaan opetusta järjestetään eri alueilla asuville kuntalaisille nimenomaan 

lähipalveluna. Opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti lähipalveluna koko alueen asukkaille on ollut 

varsin hankala haaste, sillä opiston maantieteellinen toimintakenttä on hyvin laaja ja syrjäkylillä 

harvoin on riittävästi väestöpohjaa kovin monipuolisen kurssitoiminnan käyttämiseen. 

Keskeisimmissä opetuspaikoissa, kuten suuremmilla kouluilla toimittaessa myös kurssitiloihin 

pääsyn esteettömyys on voitu huomioida. Jossain määrin kuitenkin opetusta joudutaan edelleen 

antamaan huoneistoissa, joihin liikuntarajoitteisten on hyvin hankala päästä.    
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Opiston yhteydessä toimii opiskelijayhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki opistossa opiskelevat. 

Yhdistys toimii oppilaskunnan ”äänitorvena” tehden kansalaisopiston johdolle ja johtokunnalle 

aloitteita oppilaitoksen ja kurssitoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.      

 

3.4.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Kansalaisopiston opetusta pyritään kehittämään niin sisällöllisesti kuin toteutuksellisestikin yhä 

paremmin opiston toimialueen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Erityisryhmien koulutustarjontaa 

on viime vuosina lisätty, ja yhteistyötä Loimaan työväenopiston kanssa tekemällä pystytään 

tarjoamaan myös sellaisia koulutuksia, joiden toteuttamiseen oman opistomme resurssit tai 

väestöpohja eivät riitä.     

Opistoilla on myös uudet yhteiset aiempaa informatiivisemmat ja selkeämmät kotisivut, joiden 

kautta ne tiedottavat mm. tarjolla olevista kursseistaan ja muista ajankohtaisista asioista. Nyt 

uusien sivujen käyttöön oton jälkeen myös asiakkaiden palautteenanto kursseista ja muista opistoa 

koskevista asioista on aiempaa helpompaa. Kotisivuilta löytyvät sähköiset lomakkeet niin 

kurssipalautetta kuin yleisempääkin viestinantoa varten. Oppilaitos kerää jatkuvasti kurssitoiveita 

suurelta yleisöltä ja sidosryhmiltään pyrkien huomioimaan opetuksen järjestämisessä myös tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden näkökohdat.         

 

3.5 Kirjastot 

 

3.5.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön 

yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, 

taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen 

oppimiseen. Asiakkaiden käytettävissä tulee olla kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstöä sekä 

uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö.  

Yleisten kirjastojen toiminnan pääperiaatteena on taata kaikille kansalaisille maksuton pääsy 

tiedon ja kulttuurin lähteille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kirjaston omien 

kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Oikeus kirjastopalveluiden 

käyttämiseen ei ole sidottu sukupuoleen, kotikuntaan tai kansallisuuteen. Pöytyän kunnassa 

kirjastokortin saamisen edellytyksenä on 7 vuoden ikä sekä se, että henkilöllä on osoite 

Suomessa. Alle 15-vuotias tarvitsee kortin saamiseen huoltajan takauksen. Kirjastossa voi 

oleskella, lukea lehtiä tai käyttää kirjaston langatonta verkkoa myös ilman kirjastokorttia.  

Pöytyän kirjaston lainaajista kaksi kolmannesta on naispuolisia. Naiset lainaavat kaikesta 

aineistosta noin 62 %. Toisaalta miesten suosima lehtien lukeminen ja poikien oleskelu 

tietokoneilla eivät kuitenkaan tilastoidu kirjastojärjestelmään. Lasten ja nuorten aineiston lainat 

käsittävät noin puolet kaikista lainoista. Valtaosa kirja-aineiston lainoista kohdistuu kaikissa 

ikäryhmissä suomenkielisiin kirjoihin. Eniten vieraskielistä aineistoa lainaavat nuoret ja nuoret 

aikuiset. Ruotsinkielisen aineiston lainaus on kaikissa ikäryhmissä hyvin pientä. Vieraskielistä 

aineistoa hankitaan kaikille ikäryhmille hieman enemmän kuin sitä lainataan eikä isompia 

vieraskielisiä ryhmiä alueella toistaiseksi ole, joten vieraskielisen aineiston tarjonta lienee riittävää.   

Kirjaston tasavertaiseen saavutettavuuteen liittyy myös kysymys esteettömyydestä eli kirjaston 

tilojen soveltuvuudesta eri tavoin vammaisille ja vanhuksille sekä kirjaston saavutettavuus 

verkossa. Kirjaston valaistus on näkövammaisille sopiva ja kirjastossa on invavessa. Kirjasto on 
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satuvinttiä lukuun ottamatta yhdessä tasossa, joten siellä pystyy liikkumaan esteettä myös 

pyörätuolilla. Esteettömyyttä heikentää se, ettei kirjastossa ole sähköisesti aukeavaa ulko-ovea 

liikuntaesteisiä asiakkaita varten. Verkkokirjastossa tekstit ovat pääosin pelkästään suomeksi. 

Samoin kirjaston verkkosivut ovat kokonaan suomenkieliset, mutta tämä koskee koko kunnan 

verkkosivuja.  

 

4.5.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Kirjastotoimessa pyritään edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ottamalla 

aineistonhankinnassa ja kokoelmanhoidossa huomioon eri ikä-, sukupuoli-, kulttuuri- ja 

kieliryhmien tarpeet sekä kiinnittämällä huomiota tilojen saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja 

valaistukseen. Asiakaskyselyin, palautelomakkein ja haastatteluin selvitetään vähintään joka toinen 

vuosi, millaisia toiveita kirjastonkäyttäjillä on. Koska lasten- ja nuortenosastojen lainat muodostavat 

yli puolet kaikista lainoista, on tämän aineiston riittävästä ja monipuolisesta hankinnasta 

huolehdittava erityisesti. Poikien vähenevään lukuharrastukseen on syytä kiinnittää erityishuomiota 

sekä aineistonhankinnassa että kouluyhteistyössä tarjoamalla heille sopivia aineistoja ja avaamalla 

sisältöjä.  

Sivistyksellistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lisää laitteiden ja ohjelmistojen ajantasaisuus. 

Sähköiset, kotoa käsin käytettävissä olevat aineistot tasoittavat maantieteellistä epätasa-arvoa. 

Toisaalta kaikilla asiakasryhmillä ei ole tarvittavia laitteita ja osaamista e-aineistojen käyttöön. 

Näitä kansalaisvalmiuksia kehittämällä kirjasto voi edistää kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia.  

Esteettömyyden parantamiseksi kirjastoihin tulisi saada sähköisesti aukeavat ulko-ovet. Myös 

opasteita ja symboliikkaa tulee kehittää nykyisestä. Kyrön kirjaston pihassa on 

invapysäköintipaikka. Riihikosken ja Yläneen kirjastoissa ei merkittyjä invapysäköintipaikkoja ole, 

ja invapaikat pitäisikin merkitä. Pöytyän kirjastot ovat enimmäkseen yhdessä tasossa ja kaikissa 

niissä on inva-wc. Yläneen kirjastossa, jossa tietokone- ja näyttelytila on eri tasossa kuin muu 

kirjasto, tilaan on mahdollista kulkea ulkokautta. Ulkoalueiden kunnossapito muodostuu tärkeäksi 

myös yhdenvertaisten liikkumismahdollisuuksien turvaamisen kannalta. 

Pöytyän kirjastolaitoksessa valmistellaan omatoimikirjastojen perustamista. Omatoimiaikaan 

kirjastossa ei ole henkilökuntaa, jolloin järjestyshäiriöiden esiintyminen on mahdollista. Monilla 

paikkakunnilla omatoimikirjaston käyttöä on jouduttu rajaamaan ikärajoin, jolloin lapset ja nuoret 

voivat käyttää kirjastoa vain yhdessä huoltajansa kanssa. Henkilökunnan valvoman kirjaston 

korvaaminen omatoimiajalla voi vaarantaa eri ikäryhmien yhdenvertaisen aseman 

kirjastonkäyttäjinä. Samoin korkea ikä voi rajoittaa kykyä käyttää omatoimikirjastoa, mikäli henkilö 

on esimerkiksi heikkonäköinen tai tottumaton käyttämään itsepalvelulaitteistoja.  Toisaalta 

omatoimikirjasto parantaa aikuisväestön mahdollisuuksia kirjastonkäyttöön, kun kirjastoon pääsee 

myös viikonloppuisin, aikaisemmin aamuisin ja myöhemmin iltaisin.  

Verkkokirjastoon on laadittava myös ruotsin- ja englanninkieliset tekstit. Tätä työtä tekee jo 

Loimaan kirjasto. Osa verkkokirjaston teksteistä on heikosti erottuvia, ja ne on syytä korjata 

helpommin erottuviksi.  Kirjaston verkkosivuille on saatava tärkeimmät tiedot myös ruotsiksi ja 

englanniksi. Kirjaston verkkosivut uusitaan pitäen silmällä käytettävyyttä. Uusi kirjastojärjestelmä 

on selainpohjainen, mikä mahdollistaa lainauksen viemisen erilaisiin tilaisuuksiin, ulos kirjastosta.  

 

3.6 Kulttuuritoimi 
 



12 

 

3.6.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 

 

Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa huomioiden 

yksilöiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus. Hyvinvointipalveluna kulttuuritoimi sekä tukee 

kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta että rakentaa Pöytyän imagoa tallentamalla ja 

hyödyntämällä paikkakunnan omaa ja identiteettiä. Kulttuuritoimen Pöytyä on omaleimainen ja 

vahva kunta. Kulttuuritoimen asiakkaita ovat eri-ikäiset ja monikulttuuriset ihmiset sukupuolesta tai 

sosiaalisesta pääomasta riippumatta.  

Kulttuuritoiminta on kaikille avointa ja toimintaa ohjaa saavutettavuus, ennakkoluulottomuus, 

sivistyksen vaaliminen, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Kulttuuritoimen tavoitteena on luoda 

yhtenäisyyttä huomioiden mm. kunnan taajamien erityispiirteet ja kunnan yleiset tavoitteet. 

Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet ja toiveet. Asiakkaita kuullaan lähinnä 

suorissa asiakaskontakteissa (mm. tapahtumat) ja toiveita on pyritty toteuttamaan resurssien 

mukaan. Haasteena on kunnan laajuus ja erilaisten toimintatapojen yhdistäminen yhdeksi yleiseksi 

ja kaikkien yhteiseksi kulttuuritoimeksi. 

 

3.6.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat kulttuuritoimen sisäänrakennettu toimintatapa kaikelle 

toiminnalle. Palvelut ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, että osallistujan ikä tai sukupuoli 

eivät vaikuta osallistumiseen. Vähemmistöryhmille ei kuitenkaan ole järjestetty omaa 

erityistoimintaa ja tietoa kunnassa olevista eri ryhmistä on toistaiseksi liian vähän. Tarvittaessa 

toimintaa voidaan muokata ryhmä- tai tapauskohtaisesti. Tarvittaessa erityisryhmät tulisi saattaa 

kulttuuritoimen asiakkaiksi ja samalla osaksi pöytyäläistä yhteisöä. 

Kulttuuritoiminta on avointa ja läpinäkyvää toimintaa. Viime vuosina on ikääntyvien palveluin 

ohjattu enemmän resursseja. Yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa monipuolisen 

asiakaspohjan. 

Asiakaspalautteen keräämistä myös yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta tulee kehittää. 

 

3.7 Liikuntatoimi 
 

3.7.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
Liikuntalain 5 §:n mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien 
tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja 
sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla 
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 
Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, 
monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. 
Pöytyän liikuntatoimi tuottaa palveluita monipuolisen yhteistyön kautta. Yhteistyötä tehdään 
kunnan muiden toimialojen, paikallisten yhdistysten, naapurikuntien sekä maakunnallisten 
toimijoiden kanssa. 
Tasa-arvo toteutuu liikuntatoimen tarjoamissa palveluissa hyvin. Liikuntatoimen ryhmät ovat kaikille 
avoimia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Näissä tapauksissakin on kyse lajeista, joissa 
sukupuolten väliset fyysiset erot vaikuttavat harrastamisen mielekkyyteen. Tuolloin on perustettu 



13 

 

vastaava harrastusryhmä molemmille sukupuolille. Tällaisia lajeja ovat salibandy ja lentopallo. 
Liikuntatoimen 24:sta viikoittain kokoontuvasta harjoitusryhmästä 20 on sukupuolineutraaleja 
sekaryhmiä.  Liikuntatilojen vuoropolitiikassa tasa-arvovastuu on ulkoistettu hakijoille. Yhdistykset 
jakavat saamansa vuorot seuransa sisällä. Kaikissa lajeissa on löytynyt saliaikaa molemmille 
sukupuolille ilman erityistä alleviivausta. 
Yhdenvertaisuus ei toteudu aivan yhtä hyvin. Maantieteellisesti laaja kunta asettaa haja-
asutusalueiden asukkaat heikompaan asemaan, sillä vastaavia monipuolisia palveluja ei ole 
mahdollista toteuttaa kaikilla kylillä. Kolmen keskustaajaman osalta tilanne on parempi. Kaikista 
löytyvät liikunnan lähipalveluiksi miellettävät liikuntapaikat: kuntosali, kuntorata, urheilu- ja 
pallokentät sekä urheilukenttä, lisäksi talven niin suodessa hiihtoladut ja jääkenttä. Ohjattua 
liikuntaa järjestetään kaikissa kolmessa keskuksessa. Yhdenvertaisuus toteutuu myös palveluihin 
ilmoittauduttaessa. Paikat avautuvat kaikille samaan aikaan ja ne täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhdenvertaisuuteen pyritään edelleen kuljetusreittien suunnittelussa. 
Uimakoulujen ja retkien kuljetusten runkolinjat ajetaan koko kunnan alueella. 
 

3.7.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Uusi liikuntalaki edellyttää myös kuulemaan kuntalaisia entistä tarkemmalla korvalla. Mikäli 

kuntalaispalautteen myötä havaitaan epäkohtia tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisessa, 

niihin puututaan. Lähtökohtaisesti tarjonnan on tarkoitus olla kriteerit täyttävää. 

Osaltaan kysynnän puute vaikeuttaa arvojen toteutumista. Ei ole mahdollista perustaa ryhmää, 

johon olisi tulossa vain kourallinen harrastajia. Tiedotustoimintaa kehittämällä ja tehostamalla 

harvinaisempiinkin lajeihin saattaisi olla mahdollista synnyttää toimintaa. Vähimmäistavoitteena on 

kuitenkin pyrkiä tarjoamaan vaihtoehto. Jollei omasta kunnasta, niin lähiseudulta. 

 

3.8 Nuorisotoimi 
 

3.8.1 Arvio tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta 
 

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten 

aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja 

elinoloja. Nuorisopalvelut varmistaa nuorten näkökulman esilletuomisen. Tavoitteen 

toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, 

monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön että luonnon 

kunnioittaminen. 

Nuorten omaa aktiivisuutta tukee nuorisotilatoiminta, nuorisoryhmien ja- järjestöjen yhteistyö. 

Nuorisopalveluilla on käytössä nuorisotilat kunnan kolmessa taajamassa, Kyrössä, Riihikoskella ja 

Yläneellä. 

Esteettömyys on pyritty ottamaan huomioon niin hyvin kuin nuorisotilojen vanhoissa rakennuksissa 

on mahdollista. Nuorisotoimi järjestää toimintaa kaikille nuorille pyrkien huomioimaan heidän 

yksilölliset tarpeensa. 

Nuorisopalvelujen saavutettavuus harvaan asutulla maaseudulla asettaa haasteita nuorten 

liikkumiselle. Välimatkat harrastuksiin ovat pitkät. Joukkoliikennepalveluiden kattavuus on heikko 

tai ne puuttuvat kokonaan taajamien väliltä. Nuorten näkökulmasta kodin paikka vaikeuttaa 

mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja hakeutua palveluihin. 
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Osa nuorisopalveluista toteutetaan etsivänä nuorisotyönä, pääasiassa 17–23 -vuotiaille nuorille. 

Toiminta tukee nuorta löytämään voimavaroja itsestään siten, että nuori pääsee osalliseksi 

tulevaisuuden mahdollisuuksista tasavertaisena muiden nuorten kanssa. 

 

3.8.2 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 

Tasa-arvon toteutumista seurataan ja arvioidaan tasa-arvokyselyn tulosten raportoinnin 

yhteydessä. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset epäkohdat, jotka vaativat 

toimenpiteitä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuutta.  Lapsia ja nuoria ohjataan 

toiminnastaan ja sen vaikutuksista tietoisiksi yksilöiksi. 

 

Työmuotoja kehitetään myös tyttöjen ja poikien erityisiä kehitystarpeita huomioonottaviksi ja 

tukeviksi. Haasteena on kehittää monimuotoista nuorisotyötä. 

 

 

4. Arvio toteutuneesta työstä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi 
 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on huomioitu sivistystoimen tehtäväalueiden työssä. 

Erityisesti on keskitytty yksilöiden yhdenvertaisuuteen oppilaaksi/opiskelijaksi ottamisessa ja 

muiden sivistystoimen palvelujen piiriin pääsyssä, sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen 

annettavien palvelujen sisällön suhteen. Erikseen on panostettu erityisiä tarpeita oppimisessaan 

omaavien opiskeluun sekä vähemmistöryhmien huomioimiseen palvelujen tarjoamisessa. 

Sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää on ennaltaehkäisty ja siihen on tarpeen tullen 

puututtu.  

 

 

5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelu ja 

hyväksyminen 
 

Pöytyän kunnan sivistystoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on valmisteltu 

yhteistyössä henkilöstön sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja muiden palvelujen käyttäjien edustajien 

kanssa. Suunnitelma hyväksytään kunnan hallintosäännön 47, 63, 66 ja 69 §:n mukaisesti 

koulutuslautakunnassa, vapaa-aikalautakunnassa ja kansalaisopiston johtokunnassa. Tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kolmen vuoden 

välein.  

 

6. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen 
 

Sivistystoimen yksiköiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään henkilöstön, oppilaiden, 

huoltajien ja asiakkaiden yhteistyönä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan 

kunnan internet-sivuilla sekä osana sivistystoimen hallinnon ja yksiköiden toimintaa. 
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Keskeinen aluetta koskeva oikeudellinen sääntely 
 

Lainsäädäntö 

Suomen perustuslaki 731/1999 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 906/1986 

Varhaiskasvatuslaki 36/1973 

Perusopetuslaki 628/1998 

Lukiolaki 629/1998 

Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998 

Kirjastolaki 904/1998 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992 

Liikuntalaki 390/2015 

Nuorisolaki 72/2006 

Lainsäädäntöä täsmennetään edelleen asetusten tasolla. Perustuslaissa vahvistettuja 

perusoikeuksia vastaavia määräyksiä löytyy kansainvälisellä tasolla useista ihmisoikeus-

sopimuksista, jotka myös Suomi on allekirjoittanut.  

 

Lainsäädännön nojalla annetut määräykset 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräys OPH 104/011/2014. 

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräys OPH 60/011/2015. 

 


