Sanoma Learningin
toimitukselliset
ohjeet

Taso: Sanoma Learning
Hyväksyntä: Sanoma Learningin toimitusjohtaja
Luokitus: Manuaalinen, ulkoinen
Päivämäärä: 22.1.2022
Sanoma Oyj

Sanoma Oyj
PL60,60,
00089
Sanoma,
PL
00089
Sanoma,
www.sanoma.com/fi/
Y-tunnus 1524361–1
Y-tunnus 1524361–1

Half-yearRe

Sanoma Learningin toimitukselliset ohjeet

2

Sanoma Learningin toimitukselliset
ohjeet
Oppimateriaalejamme käyttää yli 20 miljoonaa oppilasta eri puolilla Eurooppaa. Tämän vuoksi meillä onkin
keskeinen asema osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin, joiden avulla pyritään ratkaisemaan aikamme yhteisiä, maailmanlaajuisia haasteita.
Oppimisliiketoiminnassamme tärkeällä sijalla on etenkin neljäs tavoite – laadukas koulutus. Edistämme tämän
tavoitteen saavuttamista vastuullisuusstrategiallamme, jonka keskeisiä teemoja on yhdenvertainen oppiminen.
Vastuullisuusstrategiassamme painotetaan mahdollisimman suurta myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan sekä
mahdollisimman pientä ympäristöjalanjälkeä. Sanoman eettisessä ohjeistossa määritetään yhteiset
periaatteet, joita on noudatettava päivittäisessä toiminnassa ja liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Eettiset
periaatteet sisältävät esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittamisen.
Näissä toimituksellisissa ohjeissa kuvataan periaatteet, jotka ohjaavat yhdenvertaisuutta edistävien
oppimateriaalien kehitystyötä. Oppimistuotteidemme ja -palvelujemme avulla opettajat voivat auttaa jokaista
lasta kehittämään kykyjään ja yltämään parhaisiin mahdollisiin oppimistuloksiin.

Kolme pääperiaatetta
1
1
➔

Noudatamme kussakin toimintamaassamme voimassa olevien opetussuunnitelmien
vaatimuksia.

➔

Tuottamamme oppimissisällöt perustuvat tosiasioihin, ja teemme niihin liittyvät päätökset
itsenäisesti.

➔

Oppimateriaaliemme kehittäminen lähtee aina oppimisen ja opettamisen syvällisestä
ymmärryksestä, minkä lisäksi hyödynnämme oppimisteknologioitamme ja pedagogista
asiantuntemustamme.

➔

Teemme yhteistyötä paikallisten oppikirjailijoiden ja opettajien kanssa ja konsultoimme
tiedeyhteisöä sekä ulkopuolisia tutkijoita varmistaaksemme, että materiaalimme perustuvat
ajantasaiseen tutkimustietoon.
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Sanoma Learning

Tuotamme laadukkaita oppimateriaaleja

Tuemme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta

➔

Oppimateriaaleissamme (tekstit, kuvat, esimerkit, tapaustutkimukset, haastattelut jne.)
oppilaat ja ympäröivä yhteiskunta esitetään tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.
Paikallisissa toimitusprosesseissa määritellään periaatteet, joiden mukaan
monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset huomioidaan sisällöissämme.

➔

Vältämme stereotypioiden käyttöä ja vastustamme ennakkoluuloja ja syrjintää.

➔

Arkaluontoiset aiheet vaihtelevat paikallisesti, ja kiinnitämme niihin aina erityistä huomiota.
Uuteen opetussuunnitelmaan valmistautuessamme, tunnistamme aluksi paikallisen yhtiön
johdon tukemana arkaluontoiset toimitukselliset aihealueet. Tällaisia aiheita sisältävien
oppimateriaalien hyväksynnästä ja niihin liittyvistä päätöksistä vastaa Sanoma Learningin
johtoryhmä.
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Takaamme yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet
Saavutettavuus ja esteettömyys ovat olennaisessa osassa edistettäessä osallisuutta ja
yhdenvertaista oppimista.

➔

Oppimateriaalien ja oppimisratkaisujen suunnittelussa huomioimme oppilaiden yksilölliset
oppimismieltymykset ja digitaaliset taidot varmistaaksemme, että materiaalimme on
saavutettavaa ja että opetusta on mahdollista eriyttää.

➔

Osallistumme toimintamaissamme hankkeisiin, joissa edistetään yhdenvertaista pääsyä
koulutukseen ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia.

Periaatteiden soveltaminen käytännössä
Toimituksellisiin ohjeisiin sitoutuminen
➔

Jokaisen Sanoman oppimateriaalien parissa työskentelevän työntekijän on noudatettava
toimituksellisissa ohjeissa määritettyjä periaatteita. Ohjeet ovat osa kustannustoimittajien
johtamaa toimitusprosessia.

Periaatteiden soveltaminen paikallisesti
➔

Toimimme monessa eri Euroopan maassa, joten on hyvin tärkeää noudattaa kansallisia ja
paikallisia lakeja, määräyksiä, sääntöjä ja opetussuunnitelmien vaatimuksia, kun näitä
toimituksellisia ohjeita sovelletaan liiketoiminnassa.

➔

Kukin liiketoimintayksikkö on vastuussa sen varmistamisesta, että paikalliset toimitukselliset
ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä näiden toimituksellisten ohjeiden että paikallisten
oikeudellisten ja eettisten ohjeiden kanssa.

Palaute, huolenaiheet ja reklamaatiot
➔

Keräämme palautetta, huolenaiheita ja reklamaatiota, ja käsittelemme niitä tätä varten
määritellyn menettelytavan mukaan. Kootun palautteen pohjalta suunnittelemme ja
toteutamme korjaavia toimenpiteitä.

Sanoma Learningin toimitusjohtaja on hyväksynyt nämä toimitukselliset ohjeet 22.1.2022, ja toimitustyöryhmä
tarkistaa ne vuosittain.
Jos sinulla on kysyttävää ohjeista, ota yhteys osoitteeseen sustainability@sanoma.com.
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