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KESTÄVÄ KEHITYS 
Kestävän kehityksen päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet 
nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kantokyvyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. 
Kestävän kehityksen suunnitelma on työväline, jonka avulla kestävän kehityksen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi 
opetusta ja Tanssiopiston arkea. 
 

 

 

Kestävään kehitykseen kuuluvat seuraavat osa-alueet: 
  
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. 
 
Ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
   Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 
   Jätteen kierrätys 
   Energia ja vesi 
   Tilojen hoito ja ylläpito 
   Ravinto ja terveys (myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) 
    
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 
   Turvallisuus 
   Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi 
   Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 
   Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 
   Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 

 
 
 



KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JYVÄSKYLÄN TANSSIOPISTOLLA 
 

TAVOITTEENA on ohjata oppilaita/henkilökuntaa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Yhdessä sovitut toimenpiteet pyritään saamaan osaksi 
jokaisen arkipäivää. 

VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET:    vastuuhenkilöt 

Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus  
- otetaan hankinnoissa huomioon ekologisuus ja pitkäikäisyys  henkilökunta 
- suositaan kirpputoreja    henkilökunta 
- tehdään lavasteet ja asut pääasiassa itse, lähituotantona  henkilökunta  
- hyödynnetään olemassa olevaa puvustoa ja tarpeistoa  henkilökunta   
- käytetään sähköistä oppilashallinto-ohjelmaa, jossa on  
  verkko-ilmoittautuminen ja tuntiläsnäolot merkitään suoraan ohjelmaan  
  (ei enää käytössä paperisia tuntilistoja)    henkilökunta  
- käytössä on myös sähköinen taloushallintojärjestelmä, lukuvuosiesite 
 ja lukuvuoden aloitus suosituskirje, tavoitteena paperiton toimisto  henkilökunta  
- vähennetään paperin käyttö minimiin esim. kaksipuoliset monisteet henkilökunta 
- tavoitteena mahdollisimman paperiton viestintä  henkilökunta 
- käytetään yhä enemmän sähköistä viestintää  
  (watsup, sähköposti, facebook, instagram, e-maileritiedote)  henkilökunta  
- omien kulutustottumusten tarkastelu; tarvitsenko tämän tulosteen?  henkilökunta 
- suttupaperina ja piirustuspaperina ei käytetä puhdasta monistuspaperia oppilaat / henkilökunta 
- ohjeistetaan oppilaita että yksi käsipaperi riittää käsien kuivaamiseen  
ja henkilökunnan tiloissa käytetään pestäviä käsipyyhkeitä  henkilökunta 
 
Jätteen kierrätys 
- jätteet kierrätetään: paperit, pahvit, muovi, lasi, metallit ja paristot henkilökunta/oppilaat 
- kierrätetään käyttökelpoinen materiaali vanhasta uutta luoden henkilökunta 
- tiloissa on palautuspullojen keräysastiat    henkilökunta/oppilaat 
- lukuvuoden lopuksi oppilailta jääneet löytötavarat kierrätetään  
  tai hyödynnetään puvustoon     henkilökunta 

Energia ja vesi  
- salien lämpötila asetetaan korkeintaan 22 asteisiksi   henkilökunta 
- ilmastoinnin tehostus sammutetaan yöksi    henkilökunta 
- sammutetaan valot aina salista poistuttaessa   henkilökunta/oppilaat 
- suljetaan ovet ulos lähtiessä     henkilökunta / oppilaat 
- jos tuuletetaan tehdään se energiatehokkaasti  
  (nopea, kunnon tuuletus)     henkilökunta / oppilaat 
- vettä käytetään kohtuudella käsipesussa, suihkuissa, 
   siivouksessa       oppilaat / henkilökunta 
- kaikki opiston laitteet ja tietokoneet sammutetaan yöksi  henkilökunta 
      
Tilojen hoito ja ylläpito 
- siivoustarvikkeet ja käsisaippuat ekologisia  
sekä allergisoimattomia (tuoksuttomia)   henkilökunta 
 
Ravinto ja terveys  
- käytetään reilunkaupan kahvia ja valkaisemattomia suodatinpapereita henkilökunta 
- pyritään välttämään ruokahävikkiä  
   (kokouksissa hyödynnetään yön yli nukkuneet pullat ja leivät)  henkilökunta 
- biojäte lajitellaan    henkilökunta 
 
 
 



Turvallisuus 
- ammattitaitoiset opettajat takaavat turvallisen oppimisympäristön opettajat 
- tietoturva-asiat huomioidaan kaikessa toiminnassa  henkilökunta 
- ajantasaiset henkilökuntarekisterin sekä oppilasrekisterin  
   tietosuojaselosteet    rehtori 
- tiloihin on laadittu pelastussuunnitelmat   rehtori 
- tietokoneiden turvaohjelmat pidetään ajan tasalla  tekninen tuki 
 
Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi 
- Tanssiopiston toiminta on yhdistyspohjaista, jolloin henkilökunnan  
  osallisuus toiminnan suunnitteluun ja päätöksen tekoon on runsasta henkilökunta 
- henkilökunnan virkistystoimintaa pyritään lisäämään  rehtori 
- henkilökunnan kokous, koulutus- ja vertaistukitapaamisia järjestetään 
   säännöllisesti     rehtori 
- avointa ja positiivista keskustelukulttuuria pyritään kehittämään henkilökunta/rehtori 
- koko henkilökunnan kanssa käydään säännöllisesti tavoitekeskustelut rehtori 
- työtyytyväisyyttä ja työympäristön muutostarpeita kartoitetaan  
   säännöllisillä kyselyillä henkilökunnalle   rehtori 
- järjestetään asianmukainen työterveyshuolto, joka sisältää  rehtori/työterveyshoitaja 
  lakisääteisen työterveyden, työterveyssuunnitelman, savuttomuuden, 
  päihdeohjelman ja varhaisentuen ohjelman 
- lisätään oppilaita osallistavia opetusmenetelmiä ja työtapoja  henkilökunta  
- aktivoidaan oppilaita toiminnan ideointiin ja kehittämiseen  
mm. oppilastoimikunta    oppilaat/henkilökunta 
- paljon treenaaville oppilaille järjestetään tanssijan ravinto-luentoja  
ja oppilaiden epäiltyihin anoreksia tapauksiin pyritään puuttumaan  
varhaisessa vaiheessa       rehtori/henkilökunta 
- Tanssiopistolla on hyvä positiivinen henki, toiminnassa  
  korostetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista  oppilaat/opettajat 
 
Kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy 
- jokaista kohdellaan tasapuolisesti tasa-arvo-  
ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti   henkilökunta/oppilaat 
- jokainen huomioidaan yksilönä    henkilökunta/oppilaat 
- kiusaamisen ehkäisyyn on yhdessä sovitut toimintatavat  henkilökunta/oppilaat 
- kiusaamisesta kysytään oppilailta palautelomakkeiden muodossa  
ja tarvittaessa asiaan puututaan    henkilökunta/oppilaat 
- tanssinharrastuksen saavutettavuutta pyritään lisäämään  
osittain tuettuja ja vapaa-oppilaspaikkoja lisäämällä  yhdistyksen hallitus 
 
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet 
- tavarat palautetaan omille paikoilleen niin,  
   että ne ovat jokaisen käytettävissä    oppilaat / henkilökunta 
- oppilaitoksen toiminta yhdistyksen järjestämänä 
on voittoa tavoittelematonta    henkilökunta 
 
Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys 
- opetusta ja ohjeistusta saa tarvittaessa eri kielillä  
   mm. englanti, ranska, venäjä, ruotsi    henkilökunta 
- nettisivuilta löytyy tietoa sekä lukujärjestys englanniksi  toimistohenkilö 
- tiedotteiden laadinnassa otetaan huomioon  
   saavutettavuusdirektiivi    henkilökunta 
- nettisivut uudistetaan saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi 
- kaikessa toiminnassa noudatetaan tasa-arvon ja  
   yhdenvertaisuuden sekä inkluusion periaatteita   henkilökunta  

 



KEHITYSTAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

Suunnitelma kauden aikana tavoitteena on pyrkiä kehittämään erityisesti ekologisuuden sekä sosiaalisen ja 

kulttuurillisen kestävyyden osa-alueita.  Ekologisuuden parantamiseen liittyvissä asioissa pyrimme lähtemään liikkeelle 

niistä asioista, jotka aiheuttavat suurimmat päästöt. Opiston toiminnassa suurimpia päästöjä aiheuttaa tilojen ylläpito, 

kulutetun sähkön, veden ja lämmityksen myötä. Sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävyyden osa-alueella tulee ensin 

keskittyä niihin asioihin, jotka vaikuttavat eniten opiston toiminnan jatkuvuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin eli 

henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin. 

Ekologisen ja 
taloudellisen 
kestävyyden 
osa-alue 

Tavoite Vastuu-
henkilö(t) 

Toimenpide  
2020-2021 

Toimenpide  
2021-2022 

Toimenpide  
2022-2023 

Energia ja vesi Vuonna 2023 
Tanssiopiston 
tiloissa 
käytetään 100% 
uusiutuvalla 
energialla 
tuotettua 
sähköä 

Rehtori Tarkistetaan 
tämänhetkisen 
käytetyn sähkön 
alkuperä ja 
voimassa oleva 
sähkösopimus. 

Vertaillaan ja 
kilpailutetaan eri 
energiayhtiöiden 
uusiutuvien 
energioiden 
sähkösopimuksia. 
Valitaan niistä 
resursseihin 
nähden paras. 

Siirrytään uuteen 
sähkösopimukseen 
ja aloitetaan 
uusiutuvalla 
energialla tuotetun 
sähkön käyttö 
opiston tiloissa. 

 

Sosiaalisen ja 
kulttuurillisen 
kestävyyden 
osa-alue 

Tavoite Vastuu-
henkilö(t) 

Toimenpide  
2020-2021 

Toimenpide  
2021-2022 

Toimenpide  
2022-2023 

Henkilöstön ja 
oppilaiden 
hyvinvointi 

Syyslukukaudesta 
2021 lähtien 
henkilökunnan 
työtyytyväisyys 
paranee 
 
 
 
 
 
 
 
Syyslukukaudesta 
2021 lähtien 
henkilökunnan 
virkistystoiminta 
on säännöllistä, 
mielekästä ja 
tukee henkilöstön 
hyvinvointia. 

Rehtori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehtori 

Syksyllä 2020 
suoritetun 
työtyytyväisyys 
kyselyn 
vastauksia 
analysoidaan ja 
pyritään 
ratkaisemaan 
ongelmia mm. 
työaika/ylikuormi
tus 
 
Kartoitetaan 
nykyisen ja 
aiempien vuosien 
tilanne 
virkistystoiminna
n ja sen 
mielekkyyden 
osalta 
henkilökunnalta. 

Kartoitetaan 
tilannetta ja 
suunnitellaan 
tarvittavia 
lisätoimenpiteitä 
yhdessä opettajien 
kanssa 
 
 
 
 
 
Aikataulutetaan ja 
jaksotetaan 
virkistystoiminta 
säännölliseksi koko 
lukukauden ajalle. 
Kokeillaan uutta 
jaksotettua 
virkistystoimintaa. 

Suoritetaan 
työtyytyväisyyskyse
ly ja verrataan 
tuloksia 2020 
kyselyyn 
 
 
 
 
 
 
 
Kartoitetaan 
tyytyväisyys 
virkistystoimintaan 
ja muokataan 
jaksotettua 
virkistystoimintaa, 
mikäli tarpeellista. 
Jatketaan 
henkilökunnan 
säännöllistä 
virkistystoimintaa. 

 

 


