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Johdanto 

 

Rautalammin lukiolla on toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka 

tavoitteena on edistää tasa-arvoa oppilaitoksessa ja tällä tavoin edistää omalta osaltaan suomalaisen 

yhteiskunnan tasa-arvoa. Suunnitelma perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

(609/86, muutettu lailla 232/2005) sekä yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). Tasa-arvolaki määrää 

oppilaitokset tekemään tasa-arvon edistämistä koskevan suunnitelman henkilökunnan ja 

opiskelijoiden yhteistyönä. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan puolestaan koulutuksen järjestäjän ja 

tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

 

Tässä esitellään Rautalammin lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen tavoitteet ja tarvittavat 

toimenpiteet laissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja prosessin perusteella määriteltyjen 

toimenpiteiden toteuttamiseksi. Suunnitelman laativat kevätlukukaudella 2017 kolme opettajaa sekä 

opiskelijakunnan edustajat. Jatkossa Rautalammin lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 

nimetään vuosittain. Ryhmä seuraa suunnitelman toteutumista ja päivittää sitä tarvittaessa, 

kuitenkin vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

 

Tasa-arvo 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/86, muutettu lailla 232/2005) lisättiin 

vuoden 2005 lain kokonaisuudistuksen yhteydessä säännös oppilaitosten tasaarvosuunnittelusta. 

Säännöksen mukaan oppilaitosten on laadittava vuosittain tai vähintään kerran kolmessa vuodessa 

oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja 

opiskelijoiden edustajien kanssa. Suunnitelman laatimisen tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja 

ennaltaehkäistä sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää sekä sitouttaa henkilöstö ja opiskelijat 

yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen (tasaarvolain 6 b §). 

 

Tasa-arvolaki edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen oppilaitoksen 

tasaarvotilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Kartoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia 

arvioitaessa. Sen lisäksi tulee paneutua niihin toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän 

ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

 

Oppilaitoksen tulee laatia myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, jos henkilöstön määrä 

on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää (tasa-arvolain 6 a §). Rautalammin lukiossa tämä 

työntekijämäärä ei täyty. 

 

Yhdenvertaisuus 

 

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja 

ehkäistä kaikenlaista syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista 



   

 

koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua 

syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 

 

 Välillinen syrjintä 

 Näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen 

 epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin  nähden. Oppia kaikille!   

 – Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille, Sisäministeriön julkaisut   

 26/2013 

 

 Välitön syrjintä 

 Jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai 

 kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Oppia kaikille! 

 –  Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille, Sisäministeriön julkaisut  26/2013 

 

 Kohtuullinen mukauttaminen 

 Yhdenvertaisuuslain mukaan työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa tehtävä 

 kohtuullisia mukautuksia vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsyn, työssä 

 selviämisen ja työuralla etenemisen  turvaamiseksi. Kohtuullinen mukauttaminen tarkoittaa 

 yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, 

 joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset ihmisoikeudet ja 

 perusvapaudet. Kohtuullinen mukauttaminen ei saa aiheuttaa suhteetonta rasitetta 

 työnantajalle tai koulutuksen järjestäjälle. Oppia kaikille! 

 –  Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille, Sisäministeriön julkaisut 26/2013 

 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan 

arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 

yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi syrjinnälle alttiiden 

ryhmien positiivista erityiskohtelua. 

 

  Positiivinen erityiskohtelu 

 Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, 

 lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita   parantavia erityistoimenpiteitä, jotka 

 tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia 

 syrjiviksi. Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn 

 tavoitteen kannalta oikeasuhteista. Oppia kaikille! 

 – Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille, Sisäministeriön julkaisut 26/2013 

 

Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet 

huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on 

huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

 

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuutta myös työantajan näkökulmasta. 

Työnantajan on yhdenvertaisuuslain 7 §:n mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista 

työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita 

noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. 

Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon 

ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. 

 

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on myös oltava 

suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Rautalammin lukiossa 

tämä henkilömäärä ei täyty. 



   

 

 

Rautalammin lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitus 

 

Rautalammin lukiossa teetetään erilliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt Wilma-järjestelmällä 

4. jakson aikana kevätlukukaudella. Kysely lähetetään lukion opettajille ja muulle henkilökunnalle 

sekä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille sekä opintojaan jatkaville kolmannen vuoden 

opiskelijoille. 

 

Vuosittain nimettävä tasa-arvoryhmä huolehtii siitä, että tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

saavuttamiseksi asetetaan ja että niiden toteutumista seurataan. Kyselyä seuraavana vuonna ryhmä 

tekee parannusehdotukset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn kysymyksiin. Kyselyn perusteella 

asetetaan myös Rautalammin lukion tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiskohteet. 

 

Rautalammin lukion toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa täydennetään 

vuosittain tehtävän kyselyn, sen tulosten ja siltä pohjalta laadittujen kehittämiskohteiden osalta. 


