
Jämsän   lukion   tasa-arvo-   ja   yhdenvertaisuussuunnitelma   2021   
  

1.   Johdanto   
  

Tasa-arvo-   ja   yhdenvertaisuussuunnitelma   perustuu   ensisijaises�   lakiin   naisten   ja   miesten   välisestä   
tasa-arvosta   työelämässä   sekä   yhdenvertaisuuslakiin.   Tasa-arvo   ja   yhdenvertaisuus   on   yhdiste�y   yhdeksi   
suunnitelmaksi,   sillä   nämä   kaksi   lakia   muodostavat   sisällöllisen   kokonaisuuden.   Normiperustaa   
täydentävät   Opetushallituksen   ohjeet   toiminnallisen   tasa-arvon   ja   yhdenvertaisuuden   suunni�eluun   
oppilaitoksissa.   

  
Tasa-arvolain   mukaan   sukupuolten   tasa-arvoa   tulee   edistää   kaikessa   opetuksessa   ja   koulutuksessa.   
Perusopetuslain   osalta   velvoite   koskee   esiopetusta,   oppivelvollisten   perusopetusta,   lisäopetusta   ja   
maahanmuu�ajille   järjeste�ävää   perusopetukseen   valmistavaa   opetusta.   Sama   velvoite   on   lukiolain   
piirissä   olevilla   kouluilla.   Kaikkien   näiden   koulutusmuotojen   opetussuunnitelmien   perusteet   korostavat   
sukupuolten   tasa-arvon   ja   yhdenvertaisuuden   lisäämisen   merkitystä   ja   täten   kaikilla   koulutuksen   
järjestäjillä   on   koulukohtaisen   tasa-arvo-   ja   yhdenvertaisuussuunnitelman   laadintavelvoite.   Jämsän   
perusopetuksessa   ja   lukiokoulutuksessa   koulut   lii�ävät   tasa-arvo-   ja   yhdenvertaisuussuunnitelman   
osaksi   lukuvuosisuunnitelmaa.   

  
Tasa-arvolain   päämäärä   on   estää   sukupuoleen   perustuva   syrjintä   ja   edistää   naisten   ja   miesten   välistä   
tasa-arvoa   sekä   tässä   tarkoituksessa   parantaa   naisten   asemaa   erityises�   työelämässä.   Lain   
tarkoituksena   on   myös   estää   sukupuoli-iden�tee�in   tai   sukupuolen   ilmaisuun   perustuva   syrjintä.   
(Tasa-arvolaki   1-3   §)   

  
Tasa-arvolain   mukaan   opetusta   tai   koulutusta   järjestävän   on   huolehdi�ava   siitä,   e�ä   tytöillä   ja   pojilla   ja   
naisilla   ja   miehillä   on   samat   mahdollisuudet   koulutukseen   ja   amma�lliseen   kehitykseen   ja   e�ä   opetus,   
tutkimus   ja   oppiaineisto   tukevat   tasa-arvolain   tarkoituksen   toteutumista.   Tasa-arvoa   edistetään   
koulutuksessa   ja   opetuksessa   lasten   ikä   ja   kehitys   huomioon   o�aen.   (Tasa-arvolaki   5   §)   

  
  

2.   Yhdenvertaisuus   tarkoi�aa   tasa-arvoista   kohtelua   
  

Tasa-arvon   käsite   tarkoi�aa   laissa   erityises�   sukupuolten   tasa-arvoa   ja   yhdenvertaisuus   laajentaa   
tasa-arvon   käsite�ä.   Yhdenvertaisuus   tarkoi�aa   perustuslain   kuudennessa   pykälässä    kaikkien   
kansalaisten   tasa-arvoista   kohtelua,   kaikkien   yhdenvertaisuu�a   lain   edessä   ja   sitä,   e�ei   ketään   saa   ilman   
hyväksy�ävää   peruste�a   ase�aa   eriarvoiseen   asemaan   henkilöön   lii�yvän   syyn   perusteella.(Perustuslaki   
6   §)   

  
Yhdenvertaisuuslain   (6   §)   mukaan    koulutuksen   järjestäjän   on   arvioitava   yhdenvertaisuuden   toteutumista   
toiminnassaan,   ryhdy�ävä   tarvi�aviin   toimenpiteisiin   yhdenvertaisuuden   toteutumisen   edistämiseksi   
sekä   huolehdi�ava   siitä,   e�ä   oppilaitoksella   on   suunnitelma   tarvi�avista   toimenpiteistä   
yhdenvertaisuuden   edistämiseksi.   

  
Arvioinnissa   on   kiinnite�ävä   huomiota   oppilaiden   valintaperusteisiin,   opetuksessa   käyte�ävään   
oppimateriaaliin,   kiusaamista   ja   häirintää   estäviin   toimenpiteisiin,   opetus�lanteiden   tasapuolisuuteen,   
opintosuoritusten   arvioimiseen   ja   ope�ajien   yhdenvertaisuusosaamiseen.   
Yhdenvertaisuuslain   tarkoitus   on   edistää   yhdenvertaisuu�a,   ehkäistä   syrjintää   ja   tehostaa   syrjinnän   
kohteeksi   joutuneen   oikeusturvaa.   (Yhdenvertaisuuslaki   1   §)   



  
Yhdenvertaisuussuunni�elun   päämäärä   on   syrjinnän   tunnistaminen,   siihen   puu�uminen,   toiminnan   ja   
käytäntöjen   yhdenvertaisuusvaikutusten   arvioin�,   yhdenvertaisuu�a   edistävien   toimenpiteiden   
toteu�aminen   ja   osallisuuden   lisääminen.   (Yhdenvertaisuussuunni�elun   opas.   Sisäasiainministeriö   2010,   
14.)     

  
  

3.   Mikä   on   syrjintää?   
  

Tasa-arvolaissa   mainitut   syrjintäperusteet   ovat   sukupuoli   ja   sukupuolivähemmistöön   kuuluminen.   Sen   
mukaan    syrjintää   ovat   välitön   ja   välillinen   syrjintä   sekä   seksuaalinen   ja   sukupuoleen   perustuva   häirintä.   
(Tasa-arvolaki   7§)   

Yhdenvertaisuuslaissa   mainitut   syrjintäperusteet   ovat   ikä,   alkuperä,   kansalaisuus,   kieli,   uskonto,   
vakaumus,   mielipide,   polii�nen   toiminta,   amma�yhdistystoiminta,   perhesuhteet,   terveyden�la,   
vammaisuus,   seksuaalinen   suuntautuminen   ja   muu   henkilöön   lii�yvä   syy.   (Yhdenvertaisuuslaki   8   §)   

Perustuslaissa   syrjintä   on   kielle�y   kaikilla   henkilöön   lii�yvillä   perusteilla.   (Perustuslaki   6§)   

Syrjinnän   monet   muodot   

Estee�ömyys   tarkoi�aa   fyysisen,   psyykkisen   ja   sosiaalisen   ympäristön   toteutumista   niin,   e�ä   jokainen   
voi   ominaisuuksistaan   huolima�a   toimia   yhdenvertaises�   muiden   kanssa.   

Välitön   syrjintä   Yksilön   tai   ryhmän   kohteleminen   eri   tavoin   kuin   muita   ilman   
hyväksy�ävää   peruste�a   

Välillinen,   epäsuora   syrjintä   Esimerkiksi   näennäises�   puolueeton   käytäntö,   �eto   tai   
toimintatapa,   joka   ase�aa   toiset   tai   toiset   muita   heikompaan   
asemaan   

Piilosyrjintä   Esimerkiksi   vähä�ely,   poissulkeminen,   sivuu�aminen   ja   tuen   
puute   

Rakenteellinen   syrjintä   Yrityksen,   organisaa�on   tai   yhteiskunnan   käytäntöjä,   jotka   
vaiku�avat   syrjiväs�   

Moniperusteinen   syrjintä   Yksilöä   tai   ryhmää   syrjitään   monella   eri   perusteella   

Häirintä   ja   epäasiallinen   kohtelu   Ovat   syrjintää   

Ohje   tai   käsky   syrjiä   On   syrjintää   

Vastatoimet  Jokaisella   on   oikeus   vedota   syrjinnän   vastaiseen   säädäntöön   
ilman,   e�ä   siitä   on   hänelle   hai�aa   

Pii�aama�omuus   On   syrjintää,   jos   työnantaja   tai   koulutuksen   järjestäjä   saa   �edon   
häirinnästä,   mu�a   ei   ryhdy   toimiin   sen   poistamiseksi.   



  
  

Seksuaalinen   ja   sukupuoleen   perustuva   häirintä   
  

Seksuaalista   ja/tai   sukupuoleen   perustuvaa   häirintää   on   kaikki   sellainen   sanallinen,   sanaton   tai   fyysinen   
toiminta,   jossa   sukupuoli   tai   seksuaalisuus   tuodaan   esille   ei-toivotulla   tai   epäasiallisella   tavalla.   Se   
loukkaa   yksityisyy�ä   tai   koskema�omuu�a   ja   luo   kiusallisen,   halventavan,   leimaavan,   nöyryy�ävän   tai   
uhkaavan   ilmapiirin.   Kokemus   seksuaalisesta   häirinnästä   ja   ei-toivotusta   käytöksestä   on   
henkilökohtainen   ja   jokaisella   on   oikeus   määri�ää   ovat   rajansa.   

  
Seksuaalinen   ja   sukupuoleen   perustuva   häirintä   ovat   monin   tavoin   vahingollisia.   Siksi   niihin   on   
kiinnite�ävä   erityistä   huomiota.   Jos   huomaat   tai   koet   häirintää,   osoita   e�et   hyväksy   sitä.   Älä   ole   hiljaa   
�lanteessa,   jossa   sinuun   tai   johonkin   toiseen   kohdistuu   häirintää.   Kerro   häirinnästä   ope�ajalle,   
rehtorille,   työtoverille,   kaverille   tai   kotona.   Älä   jää   poh�maan   asiaa   yksin.   Vaikka   kiusaamisesta,   
häirinnästä   ja   syrjinnästä   �edetään,   niistä   saatetaan   vaieta.   Vaikeneminen   osoi�aa   välinpitämä�ömyy�ä   
ja   hiljaista   hyväksymistä.   

  
  

4.   Keinot   tasa-arvoon   ja   yhdenvertaisuuteen   
  

Lukiokoulutuksessa   tasa-arvo�lanne�a   on   opiskelijoiden   osalta   tutki�u   säännöllises�   valtakunnallisessa   
Kouluterveyskyselyssä   sekä   paikallises�   opiskelijakyselyissä.   Jämsän   lukio   sitoutuu   seuraaviin   
tavoi�eisiin:   

- Puhutaan   
- Puututaan   
- Muututaan   

  
Puhutaan   

  
Kyselyjen   perusteella   tavoi�eena   on   saada   aikaan   avoin   ja   luonteva   keskusteluilmapiiri   tasa-arvosta   ja   
yhdenvertaisuudesta.   Koulun   kaikkia   käytäntöjä,   toimintatapoja   ja   oppimateriaaleja   tulee   arvioida   
uudelleen,   jo�a   ne   edistävät   tasa-arvoisuuden   toteutumista.     

Lukiossa   on   toteute�u   tasa-arvokyselyjä   ensimmäisen   ja   toisen   vuoden   opiskelijoille   vuodesta   2017   
läh�en.   Ensimmäisen   kyselyn   mukaan   noin   kolmasosa   ensimmäisen   vuoden   opiskelijoista   ja   neljäsosa   
toisen   vuosiluokan   opiskelijoista   on   kokenut   tai   havainnut   loukkaavaa   kaksimielistä   tai   härskiä   puhe�a.   
Vartaloon   tai   seksuaalisuuteen   kohdistuvaa   ikävää   huomau�elua   tai   nimi�elyä   oli   kokenut   tai   havainnut   
20%   ensimmäisen   vuosiluokan   ja   10%   toisen   vuoden   opiskelijoista.   Ensimmäisen   vuoden   opiskelijoista   
13%   ja   toisen   vuoden   opiskelijoista   5%   oli   kokenut   tai   havainnut   sosiaalisessa   mediassa   kuvia   tai   
julkaisuja,   jotka   kokevat   loukkaaviksi.   Huolima�a   siitä,   e�ä   opiskelijat   ovat   havainneet   häirintää,   eivät   he   
ole   asiasta   yhtä   opiskelijaa   lukuun   o�ama�a   kertoneet   henkilökunnalle.   

Avoimissa   vastauksissa   opiskelijat   toivoivat   posi�ivista   suhtautumista   tasa-arvoon,   lisää   �etoa   
feminismistä   sekä   seksuaalisesta   suuntautuneisuudesta   ja   sukupuolen   moninaisuudesta.   Vastauksissa   
todetaan   kaksimielisten   ju�ujen   olevan   lähinnä   kaverien   välistä   ”läppää”.   

Laajaa   tasa-arvokyselyn   jälkeen   tasa-arvoon,   kiusaamiseen   ja   seksuaaliseen   häirintään   lii�yviä   
kysymyksiä   on   kartoite�u   säännöllises�   opiskelijoille   suunna�ujen    kyselyjen   yhteydessä.     



Arvoja   koskevia   kysymyksiä   ymmärretään   eri-ikäisenä   eri   tavoin   ja   siksi   niistä   on   puhu�ava   yhä   uudelleen   
tasaisin   väliajoin.   Koulussa   on   usein   pala�ava   peruskysymyksiin.   Tätä   asiaa   käydään   läpi   henkilökunnan   ja   
opiskelijoiden   kanssa.   Yhteisöllisen   opiskeluhuollon   vuosisuunnitelmassa   kuvataan   lyhyes�   lukion   
toimintatapa   tasa-arvotyön   toteu�amisesta.   

Tutustutaan   
- Mitä   tasa-arvo   tarkoi�aa?   
- Mitä   yhdenvertaisuus   tarkoi�aa?   
- Mitä   estee�ömyys   tarkoi�aa?   
- Kuka   tarvitsee   estee�ömyy�ä?   
- Miksi   niistä   puhutaan?   

  
Tarkastellaan   

- Edistävätkö   koulun   tavat   ja   käytännöt   tasa-arvoa   ja   yhdenvertaisuu�a?   
- Ehkäisevätkö   koulun   tavat   ja   toiminta   syrjintää,   kiusaamista   ja   häirintää?   
- Toteutuuko   estee�ömyys   koulussamme?   

  
Suunnitellaan   

- Miten   tasa-arvoa,   yhdenvertaisuu�a   ja   estee�ömyy�ä   edistetään?   
- Millä   tavoin   häirintää,   syrjintää,   kiusaamista   ja   väkivaltaa   ehkäistään?   

  
Keskustelun   tulee   olla   jatkuvaa,   kannustavaa   ja   kunnioi�avaa.   Tasa-arvo   ja   yhdenvertaisuus   tulee   o�aa   
huomioon   silloin,   kun   suunnitellaan   koulun   toimintaa,   juhlia   ja   �loja,   muodostetaan   opetusryhmiä   ja   
valitaan   oppimisympäristöjä,   menetelmiä   ja   aineistoja.   

  
Puututaan   

Eriarvoinen   kohtelu   loukkaa   yksilön   oikeuksia,   vaikeu�aa   hyvinvoin�a   sekä   estää   luo�amuksen   
syntymistä.   Se   vahingoi�aa   yhteishenkeä   ja   heikentää   yhteisön   vahvuuksia.   Kiusaaminen,   häirintä   ja   
syrjintä   luovat   pelkoa   myös   niiden   parissa,   joita   ne   eivät   henkilökohtaises�   koske.   Sama   koskee   
väkivaltaa.   Eriarvoiseen   kohteluun,   kiusaamiseen,   häirintään,   syrjintään   ja   väkivaltaan   on   Jämsän   lukiossa   
ehdoton   nollatoleranssi.   Nämä   ilmiöt   tulee   nimetä   ja   pyrkiä   lope�amaan.     

Myös   sen,   jota   kiusaaminen,   häirintä,   syrjintä   tai   väkivalta   eivät   henkilökohtaises�   koske,   mu�a   joka   
�etää   niistä,   tulisi   uskaltaa   kertoa   niistä   ääneen.   Opiskelija   voi   kertoa   eriarvoisesta   kohtelusta   ope�ajalle,   
ryhmänohjaajalle   tai   rehtorille.   Opiskelija   voi   myös   tehdä   ilmoituksen   kuraa�orille   esim.   Wilman   kau�a,   
joka   au�aa   asian   eteenpäin   viemisessä.     Ope�aja   ja   muu   henkilöstön   jäsen   kertoo   asiasta   rehtorille   tai   
lukiokoulutuksen   johtajalle.   Koko   henkilöstö   voi   olla   yhteydessä   myös   työsuojeluvaltuute�uun   tai   
työterveyshuoltoon,   rehtori   lukiokoulutuksen   johtajaan.   Eriarvoinen   kohtelu   tulee   selvi�ää   ja   lope�aa.   
Tämä   on   ope�ajan,   rehtorin   ja   esimiehen   tehtävä.     

Kiusaamisen,   häirinnän   ja   syrjinnän   vastaiseen   toimintaan   tarvitaan   koko   yhteisön   tahto�la.   Vain   
yhteisestä   sopimuksesta   voi   syntyä   eriarvoisuu�a   vastustava   koulu.   

Muututaan     

Kolmas   tavoite   on   osoi�aa,   e�ä   tasa-arvon   ja   yhdenvertaisuuden   edistämiseksi   voidaan   tehdä   
enemmän.   

Koulu   muu�uu   jos...   



● kutsutaan   kaikkia   vaiku�amaan   yhteisiin   asioihin.   
● seurataan   tasa-arvon   ja   yhdenvertaisuuden   toteutumista   ja   keskustellaan   niistä.   
● kiinnitetään   huomiota   kieleen,   asenteisiin,   aja�elutapoihin   sekä   käytäntöihin,   koska   

usein   juuri   ne   luovat   ja   ylläpitävät   eriarvoisuu�a.   
● nimetään   eriarvoisuu�a   luovat   tavat   ja   käytännöt   ja   pyritään   muu�amaan   niitä.   
● annetaan   jokaisen   kertoa   itsestään   omalla   tavallaan.   
● vastustetaan   loukkaavia   vitsejä   ja   vihapuhe�a.  
● varotaan   ennakkoluuloja   ja   yleistyksiä.   
● pyritään   luomaan   �loja,   joissa   jokainen   voi   olla   oma   itsensä.   
● puututaan   kiusaamiseen,   häirintään,   syrjintään   ja   väkivaltaan.   
● käytetään   toisista   nimiä,   jolla   he   toivovat   tulevansa   kutsutuksi.   
● viitataan   toisiin   termeillä,   joita   hän   toivoo   käyte�ävän.   
● ajatellaan   asioita   myös   toimintarajoi�eisen   ihmisen   kannalta.   
● tunnistetaan   �lanteet,   joissa   tarvitaan   tukea   tai   apua.   
● ollaan   kiusatun   puolella   ja   osoitetaan   se.   
● kuunnellaan   kaikkia   heitä   koskevissa   päätöksissä.   
● ei   oleteta   kaikilta   samanlaisia   käsityksiä   kodista,   perheestä   tai   parisuhteesta.   
● ei   edellytetä   kaikilta   samanlaisia   käsityksiä   hyvästä   työstä,   ammateista   ja   koulutusaloista.   
● ei   sukupuoliteta   �loja   ja   toimintaa   ilman   hyvää   syytä.   
● ei   esitetä   tai   määritellä   toisen   kul�uuria,   iden�tee�ä   tai   elämäntapaa.   
● hankitaan   �etoa   tasa-arvosta   ja   yhdenvertaisuudesta.   
● kysytään,   jos   on   epävarmuu�a.   

  
  

5.   Suunnitelman   tavoi�eet   ja   aikataulu  
  

Lukio   määri�elee   ja   kirjaa   toiminnallisen   tasa-arvo-   ja   yhdenvertaisuussuunnitelman   vuosi�aiset   
tavoi�eet,   aikataulun   sekä   vastuuhenkilöt   vuosisuunnitelmaan.   Näihin   toimiin   ja   tavoi�eisiin   voivat   
sisältyä   tasa-arvo�lanteen   kartoitus   eri   menetelmillä   (kyselyt),   tasa-arvon   edistäminen   eri   oppiaineissa   ja   
esim.   TET-jaksoilla,   toimintakul�uurin   kehi�ämiseen   tähtäävät   toiminnot   ja   tavoi�eet,   tasa-arvo   päivän   
vie�äminen   (Minna   Canthin   päivä   19.3.)   sekä   tasa-arvoon   keski�yvän   monialaisen   oppimisprojek�n   
toteu�aminen.   Tätä   suunnitelmaa   täydentää   opiskeluhuoltosuunnitelma.   Suunnitelman   toteutumisessa   
otetaan   huomioon   opiskelijoiden,   huoltajien   ja   henkilökunnan   osallistaminen.   

  
  

6.   Arvioin�   
Tasa-arvon   ja   yhdenvertaisuuden   kehi�ymistä   sekä   siihen   lii�yviä   toimenpiteitä   arvioidaan   vuosi�ain   
lukuvuosisuunnitelman   arvioinnin   yhteydessä   sekä   kyselyiden   tulosten   perusteella.   Suunnitelmaa   
päivitetään   aina   tarvi�aessa.   

  
  

Materiaalit:   
Tasa-arvotyö   on   taitolaji   –   Opas   sukupuolen   tasa-arvon   edistämiseen   perusopetuksessa   -   
Opetushallituksen   julkaisu   2015   
h�p://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf   
Oppia   kaikille-   Yhdenvertaisuussuunni�elun   opas   laitoksille   
h�p://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/55ab0bcbe03cc6aba05b156a7a6ed449/1476943596/appli 
ca�on/pdf/303294/Oppia_kaikille.pdf   

http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf
http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/55ab0bcbe03cc6aba05b156a7a6ed449/1476943596/application/pdf/303294/Oppia_kaikille.pdf
http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/55ab0bcbe03cc6aba05b156a7a6ed449/1476943596/application/pdf/303294/Oppia_kaikille.pdf


Tasa-arvolaki   
h�p://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609   
Yhdenvertaisuuslaki   
h�p://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325   
Lapsen   oikeuksien   sopimus   (YK)   
h�ps://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/   
Seksuaalikasvatuksen   standardit   Euroopassa   (Maailman   terveysjärjestö   WHO)   
h�p://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246   

  
  


