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1. Johdanto 

 
Tämä suunnitelma sisältää oppilaitoksen opiskelijoihin kohdentuvan osion. Henkilöstöön 
kohdistuvat osiot ovat Laitilan kaupungin tasa-arvosuunnitelmassa. 
 
Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö ja opiskelijat tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusasioiden edistämiseen. Tasa-arvoisessa työ- ja opiskeluympäristössä on kaikilla 
mahdollisuus työskennellä ja opiskella ilman syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella.  
 

2. Lainsäädäntö 

 

2.1. Tasa-arvolaki 

 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/86, muutettu lailla 232/2005) 
lisättiin vuoden 2005 lain kokonaisuudistuksen yhteydessä säännös oppilaitosten tasa-
arvosuunnittelusta. Lakia täydennettiin 2014. Säännöksen mukaan oppilaitosten on laadittava 
vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa oppilaitoksen toiminnan 
kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma (tasa-arvolain 5 a §). Lain tarkoituksena on myös 
estää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Vuosittaisen tarkastelun 
sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. 
 
Tasa-arvolaki edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen oppilaitoksen tasa-
arvotilanteesta ja siihen liittyvistä mahdollisista 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. 
 

5 § (30.12.2014/1329) 

Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa 

Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta 
järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja 
miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä 
että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. 
Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon 
ottaen. 

Laitilan lukiossa laaditaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tasa-arvosuunnitelma. 
Suunnitelma laaditaan yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. 



 4 

2.2. Yhdenvertaisuuslaki 

 
Uuden yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 
syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laki kokonaisuudessaan on 
osoitteessa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325. 
 
Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6§:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjällä on oltava 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi arvioituaan 
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan. Lisäksi lain 6 §:n 3 momentin mukaan 
opiskelijoilla ja heidän edustajilleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi 
edistämistoimenpiteissä. 
  

6 § (30.12.2014/1325) 

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava 

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin 

toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. 

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 järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja 

heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla 

kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. 
 
Laitilan lukiossa yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma yhdistetään toiminnalliseen tasa-
arvosuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan vähintään joka kolmas vuosi ja sitä laadittaessa 
kuullaan opiskelijoita ja heidän edustajiaan. 
 

3. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen toiminnassa tilannekartoitus 

 
Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-
arvosuunnitelma sisältää arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden 
toimenpiteiden toteutumisesta. 
Yhdenvertaisuuslain mukaisesti oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista 
omassa toiminnassaan, jonka perusteella on ryhdyttävä yhdenvertaisuuden toteuttamisen 
edistämisen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 
Laitilan lukiossa kouluyhteisön jäsenet osallistuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön ja niiden 
toteutumista seurataan kyselyillä vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet kirjataan 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
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oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää koulun tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanne ja tunnistaa mahdolliset ongelmat, jotka vaativat toimenpiteitä sekä 
arvioida tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuutta. 
 
 

4. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteet 

 

4.1. Opiskelijavalinnat 

 
Opiskelijavalinnoissa noudatetaan voimassaolevia määräyksiä. Laitilan lukioon haetaan toisen 
asteen koulutuksen yhteishaussa. Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Keskiarvoraja on 6,8. Rehtori ottaa opiskelijat 
kouluun.  
 

4.2. Opetusjärjestelyt 

 
Lukiossa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Varmistetaan 
koulukohtaisten kurssien tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus kaikille opiskelijoille. Opetuksessa 
käytettävät menetelmät ja tilat ovat esteettömiä. Tilat, oppimateriaalit ja opetusmenetelmät ovat 
saavutettavia. Erilaisille oppijoille mahdollistetaan opiskelu esimerkiksi erilaisin apuvälinein ja eri 
menetelmin. Hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä sekä etä- ja monimuoto-opetusta 
tarvittaessa opiskelun mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden luki- yms. häiriöt otetaan huomioon 
koetilanteissa esimerkiksi lisäajan myöntämisellä. 
 
Opinto-ohjauksessa varmistetaan kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoinen ohjaus ottaen huomioon 
erilaisten opiskelijoiden tarpeet. Jatko-opintomahdollisuudet tulevat ennakkoluulottomasti ja 
tasa-arvoisesti käsitellyiksi ja tarjotuiksi. 
 

4.3. Opintosuoritusten arviointi 

 
Opiskelijoiden arviointia Laitilan lukiossa säätelevät lukiolaki ja asetus sekä koulun 
opetussuunnitelma. Opintosuorituksien arvioinnit määrittää valtakunnallisesti hyväksytyt 
arviointiperiaatteet. Arviointi suoritetaan aina niin, että se noudattaa yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon periaatteita. Opiskelija, joka on tyytymätön arviointiin, voi hakea oikaisua siihen 
asianmukaisesti. Opiskelijoille tiedotetaan opinto-oppaassa heidän oikeuksistaan. 
 

4.4. Syrjintä, seksuaalinen häirintä ja sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä 

 
Tasa-arvolain 8 b §:n mukaan oppilaitoksen on pidettävä kiellettynä syrjintänä jos henkilö 
asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten arvioinnissa tai 
oppilaitoksen muussa toiminnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan, 
taikka muutoin kohdellaan lain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
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Seksuaalinen häirintä tarkoittaa sanallista sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista ei-
toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla 
uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Kaikki tällaiseen viittaava 
käyttäytyminen on lukiossamme kiellettyä. 
 

4.5. Syrjinnän kielto 

 
Yhdenvertaisuuslain 8 §:n 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.  
 
Laitilan lukiossa kohdellaan kaikkia yhdenvertaisesti.  
 

5. Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

 
Kehittämiskohteita valittaessa hyödynnetään opiskelija- ja kouluterveyskyselyjä. Myös opettajilta, 
koulun muulta henkilökunnalta ja opiskelijoilta tulevat kehittämiskohteet otetaan huomioon. 
 
Vuosina 2016 – 2018 kehittämiskohteina on Laitilan lukion opetussuunnitelman laadinta siten, että 
tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat opetuksessa. Toisena kehittämiskohteena on, että 
opiskelijoilla on yhdenvertainen saatavuus opetusmateriaaleihin. 

6. Toimenpiteet mahdollisissa tasa-arvorikkomustapauksissa tai syrjinnässä 

 
Ilmoitus opiskeluhuoltohenkilöstölle tai rehtorille, jotka ryhtyvät välittömästi toimiin tilanteen 
selvittämiseksi ja korjaamiseksi. 
 

7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan koko henkilökunnalle, opiskelijoille ja 
muille sidosryhmille suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnitelma on osana lukion 
opetussuunnitelmaa ja on näin myös nähtävillä koulun kotisivuilla. 


