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Lukijalle

Käsillä oleva dokumentti on järjestyksessään toinen perusselvitys oppilaitosten tasa-arvo-
suunnittelusta. Ensimmäinen vastaava kysely tehtiin vuonna 2009 ja niihin liittyvä selvitys 
julkistettiin tammikuussa 2010. 
 
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on ollut suomalaisen koulutuspolitiikan 
sekä koulutuksen yleisen kehittämisen pitkäjänteisenä tavoitteena. Vaikka merkittäviä 
edistysaskeliakin on vuosien varrella otettu, on silti paljon työtä edessä. Muun muassa 
joulukuussa 2010 loppuraporttinsa jättänyt OKM:n segregaatiotyöryhmä teki lukuisia 
toimenpide-esityksiä siitä, miten koulutuksen ja sen kautta myös työmarkkinoiden segre-
goitumista saataisiin lievennettyä. Erityisen voimakkaasti segregoituminen näkyy edel-
leen tietyissä koulutusalavalinnoissa.
 
On muistettava, että vähintään 30 säännöllisen työntekijän oppilaitoksia on koskenut 
henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun velvoite jo lähes 20 vuotta, eli vuodesta 1995 
lähtien. Lisäksi tasa-arvolaki on velvoittanut oppilaitoksia jo vuodesta 2005 lähtien – eli 
jo lähes 10 vuotta – oppilaitosten toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun.
 
On myönteisesti pantava merkille, että etenkin oppilaitoskohtainen toiminnallinen tasa-
arvosuunnittelu näyttäisi viimeisten neljän vuoden aikana vahvistuneen. Selvitys osoittaa 
kuitenkin myös edelleen puutteita oppilaitoksille asetettujen velvoitteiden täyttämi-
sessä. Tilanteen parantamiseksi tasa-arvosuunnitteluun tulee kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. 

Hankkeen tukena on toiminut Opetushallituksen asiantuntijatyöryhmä, johon ovat 
kuuluneet opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, opetusneuvos Ulla Aunola, opetusneuvos 
Kari Nyyssölä sekä erityisasiantuntija Riku Honkasalo.
 
Opetushallitus kiittää lämpimästi tutkija Elina Ikävalkoa selvityksen perusteellisesta laati-
misesta. 
 
Helsingissä 19.03.2014
 
Petri Pohjonen
ylijohtaja
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Tiivistelmä

Oppilaitosten henkilöstöpoliittista ja toiminnallista tasa-arvosuunnittelua koskeva 
kartoitus toteutettiin verkkokyselynä lokakuussa 2013. Kyselyyn vastasi 242 lukiota, 132 
ammatillista oppilaitosta ja 45 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Kyselyn vastausprosen-
tiksi tuli 53 %. 

Kyselyn tulosten mukaan ammatillisista oppilaitoksista 84 prosentilla ja lukioista 60 
prosentilla on käytössään henkilöstöä koskeva, joko oppilaitoskohtainen tai koulutuksen 
järjestäjän laatima tasa-arvosuunnitelma. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista näin on 
reilulla puolella. Toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on ammatillisista oppilaitoksista 
81 prosentilla ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 60 prosentilla vastanneista. Lukioista 
toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on 76 prosentilla. Yhdenvertaisuuden näkökulma 
on mukana oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa lähes kaikkien vastaajien mukaan.

Sekä henkilöstöä että oppilaitoksen toimintaa koskeva tasa-arvosuunnittelu on kyselyn 
tulosten perusteella pääasiassa oppilaitosten rehtorien vastuulla. Nimettyjä tasa-arvo-
vastaavia ei vielä ole kovin monessa oppilaitoksessa. Sen sijaan tasa-arvotyöryhmät 
mainittiin toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun osalta vastuullisiksi hieman useammin. 
Tasa-arvokyselyn yleisyys vaihtelee melko paljon oppilaitostyypin sekä tasa-arvosuun-
nitelman tarkoituksen mukaan. Kysely on tehty lukioissa useammin toiminnallisen kuin 
henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnittelun yhteydessä, ammatillisten oppilaitosten 
kyselyissä tässä ei ole suurta eroa. Yleisimpiä aihealueita henkilöstöpoliittisessa tasa-
arvosuunnittelussa ovat lainsäädännön edellyttämät palkkaus ja tehtävien jakautuminen 
sekä häirinnän poistaminen ja ehkäisy. Samoin toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa 
on kiinnitetty huomiota etenkin lainsäädännön edellyttämiin teemoihin: opiskelijavalin-
toihin, opetuksen järjestämiseen, arviointiin ja häirinnän poistamiseen.

Opiskelijat osallistuvat toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun kyselyyn vastanneissa 
oppilaitoksissa yleisimmin siten, että tasa-arvosuunnitelmaan pyydetään kommentteja ja 
ideoita oppilaskunnalta. Tasa-arvotyöryhmissä opiskelijat ovat edustettuina 27 prosen-
tissa lukioista ja 31 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Toiminnallisia tasa-arvo-
suunnitelmia on käsitelty oppilaskunnan lisäksi useimmiten opetushenkilöstön ja johdon 
keskuudessa. Suunnitelman käsittely oppitunneilla ei toistaiseksi ole kovin yleistä. 
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1  Johdanto 

Oppilaitoksia koskeva tasa-arvosuunnittelun velvoite jakautuu lainsäädännössä kahteen 
osaan. 

Vuonna 2005 uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) velvoittaa, 
että oppilaitokset tekevät sekä työyhteisönä työpaikan tasa-arvosuunnitelman (6a §, 
henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma) että oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen 
tähtäävän tasa-arvosuunnitelman (6b §, toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma). Nämä tasa-
arvosuunnitelmat osoittavat ne käytännön toimenpiteet, joilla oppilaitos edistää suku-
puolten tasa-arvoa. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun velvoite koskee kaikkia 
työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Toimin-
nallisen tasa-arvosuunnittelun velvoite koskee peruskouluja1 lukuun ottamatta kaikkia 
oppilaitoksia, viranomaisia, työnantajia ja ammattijärjestöjä, jotka järjestävät koulutusta. 
Oppilaitoksen koolla ei ole toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun velvoitteen kannalta 
merkitystä. 

Syksyllä 2013 toteutetun, järjestyksessään toisen, oppilaitosten tasa-arvosuunnittelua 
kartoittavan kyselyn tarkoituksena oli selvittää tasa-arvosuunnittelun yleisyyttä lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä hahmottaa yleis-
kuvaa tasa-arvosuunnittelussa käytetyistä työskentelytavoista ja suunnittelun aikaansaa-
mista toimenpiteistä. Kysely koski sekä oppilaitosten työyhteisönä laatimaa henkilös-
töpoliittista että koulun toiminnan ja opetuksen kehittämiseen tähtäävää toiminnallista 
tasa-arvosuunnittelua. Selkeyden ja lainsäädännön tekemän erottelun vuoksi kyselyssä 
tarkastellaan erikseen henkilöstöpoliittista ja toiminnallista tasa-arvosuunnittelua. Lain-
säädännön ja tasa-arvosuunnitteluun liittyvän ohjeistuksen kehittämisen kannalta on 
kiinnostavaa, kuinka nämä kaksi näkökulmaa painottuvat oppilaitosten tasa-arvosuun-
nittelussa ja miten ne nivoutuvat osaksi oppilaitosten toimintaa.

Kyselyssä (ks. kyselylomake liite 1) pyydettiin vastaajilta seuraavia taustatietoja: oppilai-
toksen nimi, oppilaitostyyppi, ammatillisen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutus-
alat, oppilaitoksen sijaintimaakunta ja oppilaitoksen koko. Itse kysely rakentui kuudesta 
osasta. Ensimmäinen ja toinen osa koskivat henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa: 
sen yleistä tilannetta oppilaitoksissa, henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman muotoa, 
suunnittelussa käytettyjä työskentelytapoja, mukana olleita tahoja sekä suunnitelmaan 
sisällytettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä. Lopuksi kysyttiin vielä suunnitelman tiedottami-
sesta ja seurannasta. Mikäli oppilaitoksessa ei ollut henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunni-
telmaa, vastaaja siirtyi suunnitelman tilannetta koskeneen kysymyksen jälkeen suoraan 
kohtaan kolme, joka käsitteli toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa. 

Toiminnallista tasa-arvosuunnittelua koskevat osat kolme ja neljä rakentuivat samoin 
kuin henkilöstöpoliittista suunnittelua käsittelevät osiot2. Kyselyn viides osa koski vastaa-

1 Tasa-arvolain velvoite tulee luultavasti lähitulevaisuudessa koskemaan myös peruskouluja. Ks. HE-
luonnos 28.6.2012.

2 Kyselyn osissa yksi ja kolme tiedusteltiin, onko oppilaitoksella oma henkilöstöpoliittinen ja toiminnal-
linen tasa-arvosuunnitelma vai noudattavatko oppilaitokset koulutuksen järjestäjien laatimia tasa-
arvosuunnitelmia. Tuloksia raportoitaessa ensin mainittua kohtaa on tulkittu siten, että oppilaitoksissa 
noudatetaan omaa tasa-arvosuunnitelmaa.
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jien näkemyksiä koulun yleisestä ilmapiiristä tasa-arvon näkökulmasta. Kyselyn lopuksi 
tiedusteltiin vastaajilta, millaista Opetushallituksen tuottamaa tasa-arvosuunnittelua 
koskevaa materiaalia ja muuta tukea he toivovat saavansa.

Henkilöstöpoliittisen ja toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ero aiheutti jonkin verran 
sekaannusta. Joissakin oppilaitoksissa tasa-arvosuunnitelma käsitti kummankin osa-
alueen, jolloin jotkut vastaajat olivat yhdistäneet toiminnallista tasa-arvosuunnittelua 
koskevat vastauksensa työyhteisön tasa-arvosuunnittelua koskeviin osuuksiin. Joissakin 
oppilaitoksissa noudatetaan lisäksi sekä koulutuksen järjestäjän henkilöstöä koskevaa 
tasa-arvosuunnitelmaa että sellaista oppilaitoskohtaista tasa-arvosuunnitelmaa, jossa 
saattaa olla sekä henkilöstöä että oppilaitoksen toimintaa koskevia asioita. Myös yhden-
vertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman yhdistelmät eivät aina soveltuneet vastaajien mielestä 
tämän kyselyn olettamaan tasa-arvosuunnitelman sisältöön ja rakenteeseen.

Tulokset raportoidaan kutakuinkin kyselyn runkoa mukaillen. Luvuissa 3 ja 4 käydään 
läpi henkilöstöpoliittista ja toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa koskevat kysymykset 
ja verrataan tuloksia edellisen, vuonna 2009 toteutetun kyselyn tuloksiin. Neljännessä 
luvussa tarkastellaan lisäksi vastauksia, jotka liittyvät toiminnalliseen tasa-arvosuunnit-
teluun ja sen organisointiin. Niitä tarkastellaan yhtäältä oppilaitoskohtaisen ja toisaalta 
koulutuksen järjestäjän laatiman suunnitelman näkökulmasta. Luvussa 5 esitellään vastaa-
jien ilmoittamia antoisia ja ongelmallisiksi koettuja puolia kummankin suunnitelmapro-
sessin näkökulmasta. Luvussa 6 käydään läpi oppilaitosten ilmapiiriä kartoittavan osion 
tulokset ja viimeisessä luvussa vastaajien antamia vinkkejä tavoista, joiden avulla Opetus-
hallitus voisi tukea oppilaitosten tasa-arvotyötä.

Osioissa, joissa vastaajien oli mahdollista valita useampi vastausvaihto, on tulokset laskettu 
niiden vastaajien lukumääristä, jotka ilmoittivat kohdassa 1 ja 4 (ks. liite) oppilaitoksella 
olevan oppilaitoskohtaisen henkilöstöpoliittisen/toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman 
tai oppilaitoksen noudattavan koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöä koskevaa / 
toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa. Jos kysymykseen oli valittavissa vain yksi vastaus-
vaihtoehto, on tulokset laskettu niiden vastaajien joukosta, jotka kysymykseen vastasivat. 
Koska kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, vaihtelevat taustamuuttu-
jina käytettyjen oppilaitosryhmien koot raportin eri osissa.

Tulosten tarkastelussa ei ole eroteltu vastaajia sen mukaan, onko niillä oppilaitoskohtainen 
henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma vai noudattavatko ne koulutuksen järjestäjän 
laatimaa suunnitelmaa. Tämä kannattaa kuitenkin pitää mielessä tuloksia tarkasteltaessa, 
sillä koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa noudattavilla vastaajilla ei välttämättä 
ole ollut samanlaista tietoa tasa-arvosuunnitelmaprosessista kuin vastaajilla, jotka ovat 
itse olleet mukana työstämässä oppilaitoksensa suunnitelmaa. Sen sijaan toiminnallista 
tasa-arvosuunnittelua käsittelevässä luvussa verrataan joitakin tuloksia oppilaitoskoh-
taista ja koulutuksen järjestäjän laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa noudattavien koulujen 
kesken.
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2  Huomioita kyselyaineistosta

Kysely lähetettiin yhteensä 794 oppilaitokselle, joista 409 oli lukioita, 311 ammatillista 
ja 74 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Kyselyyn vastasi 242 lukiota, 132 ammatillista 
oppilaitosta ja 45 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Kyselyn kokonaisvastausprosentiksi 
tuli näin 53 prosenttia. Kuviossa 1 on esitetty vastausprosentit oppilaitostyypin mukaan. 
Lukioiden, jotka muodostavat vastaajien suurimman ryhmän, vastausprosentti oli lähes 
60. Ammatillisista oppilaitoksista vastasi 42 prosenttia ja vapaan sivistystyön (kansalais-
opistot ja kansanopistot) oppilaitoksista 61 prosenttia. 

Kuvio 1. Vastausprosentit oppilaitostyypin mukaan

Ruotsinkielisiä lukioita on aineistossa 24, ammatillisia oppilaitoksia kuusi ja vapaan sivis-
tystyön oppilaitoksia kaksi. Ruotsinkielisten oppilaitosten tulokset on esitetty erikseen 
vain henkilöstöpoliittisen ja toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun yleistilannetta koskien. 
Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaitosten tulosten esittäminen erikseen ei ole järkevää 
ruotsinkielisten vastaajien vähäisen määrän vuoksi.

Kuviosta 2 nähdään vastaajien jakautuminen alueittain oppilaitostyypin mukaan3. Suurin 
osa vastaajista sijoittuu Etelä-Suomen alueelle, vähiten vastaajia on Pohjois-Suomen ja 
Lapin alueilta.

3 Vastaajat on jaettu aluehallintovirastojen aluejaon mukaiseen kuuteen ryhmään: Etelä-Suomi (Etelä-
Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa), Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Savo), Lounais-Suomi (Satakunta, Varsinais-Suomi, tässä myös Ahvenanmaa), Länsi- ja Sisä-
Suomi (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa), Pohjois-Suomi 
(Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) ja Lappi.
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Kuvio 2. Vastaajien jakautuminen läänin ja oppilaitostyypin mukaan
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3  Oppilaitosten henkilöstöä koskeva tasa-
arvosuunnittelu

Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman velvoite on koskenut työnantajia vuodesta 
1995. Tasa-arvosuunnittelun velvoitetta tarkennettiin tasa-arvolain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä vuonna 2005, jolloin lakiin lisättiin kuvaus tasa-arvosuunnitelman vähim-
mäissisällöstä. Suunnitelman tulee sisältää vähintään selvitys työpaikan tasa-arvotilan-
teesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus 
naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista, käynnistettäviksi 
tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja 
palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi ja arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden 
aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista (Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 2005/232).

Tässä luvussa käydään läpi kyselyn tulokset henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun 
osalta. Ensimmäiset osat koskevat suunnitelmien yleistä tilannetta ja suunnitelman 
muotoa, sen jälkeen tarkastellaan itse suunnitelmaprosessia ja siinä mukana olleita toimi-
elimiä sekä suunnitelmasta tiedottamista ja sen seurantaa. 

3.1  Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnittelun tilanne
Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma tulee olla kaikilla työpaikoilla, joilla työsken-
telee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Oppilaitoksella voi olla joko oppilaitoskoh-
tainen henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, se voi noudattaa koulutuksen järjes-
täjän laatimaa suunnitelmaa tai suunnitelma voi olla näiden kahden yhdistelmä.  

Kuviosta 3 nähdään, että 60 prosenttia kyselyyn vastanneista lukioista noudattaa joko 
oppilaitoskohtaista tai koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöpoliittista tasa-arvosuun-
nitelmaa. Koulutuksen järjestäjän laatimia suunnitelmia on kaikista kyselyyn vastanneista 
lukioista 40 prosentilla. Ammatillisia oppilaitoksia edustavista vastaajista 84 prosenttia 
ilmoittaa noudattavansa oppilaitoskohtaista tai koulutuksen järjestäjän laatimaa suun-
nitelmaa. Hieman yli puolella (53 %) suunnitelma on koulutuksen järjestäjän laatima. 
Vapaan sivistystyön oppilaitoksista reilulla puolella (53,4 %) on henkilöstöä koskeva 
tasa-arvosuunnitelma. Näistä puolet noudattavat oppilaitoskohtaista ja puolet koulu-
tuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa. 
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Kuvio 3. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun tilanne oppilaitostyypin mukaan

Ruotsinkielisistä oppilaitoksista 14 ilmoitti, että niillä on joko oppilaitoskohtainen tai 
koulutuksen järjestäjän laatima tasa-arvosuunnitelma, ja 18 vastasi, ettei niillä ole henki-
löstöä koskevaa tasa-arvosuunnitelmaa lainkaan. Näistä 13 oppilaitoksella ei ollut suun-
nitelmaa henkilöstön vähäisen määrän vuoksi ja viidellä jostakin muusta syystä.

Kaikista lukioista 7,5 prosenttia, ammatillisista 6 ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 11 
prosenttia ilmoitti, ettei niillä ole henkilöstöä koskevaa tasa-arvosuunnitelmaa jostakin 
muusta kuin oppilaitoksen pienestä koosta johtuvasta syystä. Vastaajat esittivät syiksi 
suunnitelman puuttumiselle muun muassa sen, että koulutuksen järjestäjän vastikään 
laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa ei vastaushetkellä ollut otettu käyttöön tai että oppilai-
toskohtainen suunnitelma on parhaillaan työn alla. Lisäksi jotkin saman koulutuksen 
järjestäjän piirissä toimivat oppilaitokset tai niiden rehtorit olivat laatineet yhteisen, oppi-
laitosten henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman. Jotkut vastaajat olivat valinneet 
viimeisen vaihtoehdon myös siitä syystä, että tasa-arvoasiat sisältyvät esimerkiksi oppi-
laitoksen toimintasuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan, tai siksi, että niillä 
on käytössään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tai pelkkä tasa-arvosuunnitelma, 
jossa toiminnallinen ja henkilöstöä koskeva osuus oli yhdistetty. 

Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnittelun tilanne alueittain ja 
oppilaitoksen koon mukaan
Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun alueellinen tilanne on koottu kuvioon 4. 
Kuten oppilaitostyypin mukaisesta tarkastelustakin, kuviosta nähdään, että oppilai-
toskohtaisten tasa-arvosuunnitelmien osuudet vaihtelevat 20 ja 30 prosentin välillä ja 
koulutuksen järjestäjän laatimien suunnitelmien noudattaminen on kaikilla alueilla ylei-
sempää. Ryhmän kokoon nähden suhteessa eniten oppilaitoskohtaisia suunnitelmia on 
länsi- ja sisäsuomalaisissa (29 %) sekä eteläsuomalaisissa (25 %) oppilaitoksissa. Kyse-
lyyn vastanneista lounaissuomalaisista oppilaitoksista yli puolet (51 %) noudattaa koulu-
tuksen järjestäjän laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa. Myös etelä-, länsi- ja sisäsuomalaisista 
sekä pohjoissuomalaisista oppilaitoksista näin tekee hieman yli 40 prosenttia. Ryhmän 
kokoon suhteutettuna eniten henkilöstöpoliittisia suunnitelmia näyttäisi puuttuvan Itä-
Suomen alueen oppilaitoksista.
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Kuvio 4. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnittelu alueittain

Oppilaitoskohtaisia tai koulutuksen järjestäjän laatimia henkilöstöpoliittisia tasa-arvosuun-
nitelmia on odotettavasti eniten suurilla, yli 300 opiskelijan oppilaitoksilla (ks. kuvio 5), 
joilla suunnitelmien yleisyys lähentelee 80 prosenttia. Eniten oppilaitoskohtaisia, henki-
löstöä koskevia suunnitelmia on kaikkein suurimmilla, yli 500 opiskelijan oppilaitoksilla 
(reilulla 30 prosentilla). Tätä havaintoa tukevat myös aiempien henkilöstöpoliittista tasa-
arvosuunnittelua koskeneiden selvitysten tulokset, joiden mukaan suunnitelmia laativat 
eniten suuret työnantajat niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla (esim. Melkas & 
Lehto 2005).

Kuvio 5. Henkilöstöpoliittiset tasa-arvosuunnitelmat oppilaitoksen koon mukaan

Pienemmistä, alle 300 opiskelijan oppilaitoksista 40–50 prosenttia ilmoitti, ettei niillä ole 
henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa henkilöstön vähäisen määrän vuoksi.
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Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman laatimis- tai päivitysvuosi
Henkilöstöpoliittisia tasa-arvosuunnitelmia on kuvion 6 mukaan laadittu tai päivitetty 
oppilaitoksissa etenkin kahden viime vuoden aikana. Vuosina 2012 tai 2013 tasa-arvo-
suunnitelma on ollut työn alla 46 prosentissa vuotta koskevaan kysymykseen vastan-
neista lukioista ja 63 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Kysymykseen vastanneista 
57:stä vapaan sivistystyön oppilaitoksesta 67 prosenttia ilmoitti tasa-arvosuunnitelman 
laaditun tai sitä päivitetyn kahden viime vuoden aikana. 

Kuvio 6. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laatimis- tai päivitysvuosi

Lukioista 26 prosenttia ja ammatillisista oppilaitoksista 21 oli työstänyt tasa-arvosuun-
nitelmaa vuosina 2010 tai 2011. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista näin vastasi 19 
prosenttia. Yli kolme vuotta vanhoja tasa-arvosuunnitelmia sen sijaan on melko harvoilla 
kyselyyn vastanneista oppilaitoksista.

3.2  Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman muoto
Kyselyssä selvitettiin henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman yhteyttä muuhun oppi-
laitoksen henkilöstöä koskevaan suunnitteluun. Kuten kuviosta 7 käy ilmi, lukioista yhtä 
suurella osalla, lähes kolmanneksella, henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on eril-
linen suunnitelmansa tai osa oppilaitoksen henkilöstöpoliittista suunnitelmaa. Huomatta-
vasti harvemmassa lukiossa tasa-arvosuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa. 

Ammatillisista oppilaitoksista jopa 56 prosentilla tasa-arvosuunnitelma on erillinen doku-
menttinsa. Henkilöstöpoliittiseen suunnitelmaan se on yhdistetty hieman vajaassa 20 
prosentissa ammatillisista oppilaitoksista, ja kuudessa prosentissa niistä tasa-arvo on osa 
työsuojelun toimintaohjelmaa. Myös vapaan sivistystyön oppilaitoksista valtaosassa eli 70 
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prosentissa noudatetaan erillistä henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa, 31 prosen-
tissa se on henkilöstöpoliittisen suunnitelman ja kahdeksassa prosentissa työsuojelun 
toimintaohjelman osa.

Kuvio 7. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman muoto

Osa vastaajista (36) oli myös valinnut vastausvaihtoehdoksi ”osa jotakin muuta suunni-
telmaa”, jolloin henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman yleisimmin ilmoitettiin olevan 
osa koulutuksen järjestäjän laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa tai oppilaitoksen yleistä tasa-
arvo- tai tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Muutama vastaaja myös ilmoitti tasa-
arvon olevan osa henkilöstöstrategiaa tai -ohjelmaa. 

Yhdenvertaisuuslaki (2004/21) kieltää syrjinnän ”iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammai-
suuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella” ja 
velvoittaa viranomaisia edistämään etnistä yhdenvertaisuutta erityisen yhdenvertaisuus-
suunnitelman avulla. Laki kattaa myös koulutuksen, kuten erikoistumis- ja uudelleenkou-
lutuksen tai ammatillisen ohjauksen, saamisen, mutta sitä ei sovelleta koulutuksen tavoit-
teisiin, sisältöön eikä koulutusjärjestelmään. Tasa-arvovaltuutetun näkemyksen mukaan 
oppilaitokset voivat sisällyttää tasa-arvosuunnitteluunsa yhdenvertaisuuden näkökulman.

Yhdenvertaisuuden näkökulman eli tasa-arvon edistämisen monenlaisten erojen lähtö-
kohdasta olivat yhdistäneet henkilöstöä koskevaan tasa-arvotyöhönsä lähes kaikki kyse-
lyyn vastanneet oppilaitokset (ks. kuvio 8), mikä tuli esiin jo edellä mainituissa avoi-
missa vastauksissa. Lukioista 18, ammatillisista 13 ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 5 
ilmoitti, että yhdenvertaisuus ei ole mukana tasa-arvosuunnittelussa. 
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Kuvio 8. Yhdenvertaisuusnäkökulma henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnitelmassa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien yhdistäminen samaan suunnitelmaan näkyy 
myös siinä, ettei kovin monella kyselyyn vastanneista oppilaitoksista ollut erillistä yhden-
vertaisuussuunnitelmaa.

3.3  Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnittelun prosessi
Seuraavaksi käydään läpi oppilaitosten henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun 
prosessia eri näkökulmista4. Aluksi esitellään tulokset tasa-arvosuunnittelua koskevaa 
vastuunjakoa ja eri toimielinten ja henkilöstöryhmien osallistumista kartoittaviin kysy-
myksiin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan tasa-arvokyselyä osana henkilöstö-
poliittista tasa-arvosuunnittelua sekä tasa-arvosuunnitelmien sisältöjä aihe-alueittain ja 
niiden toteuttamiseksi oppilaitoksissa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä.

Vastuu tasa-arvosuunnittelusta
Kuten kuviosta 9 näkyy, vastaajien näkemyksen mukaan oppilaitosten henkilöstöä koske-
vasta tasa-arvosuunnittelusta vastaa tasa-arvolain linjausten mukaisesti pääasiassa rehtori. 
Tasa-arvovastaava oli nimetty tasa-arvosuunnittelusta vastuulliseksi muutamassa lukiossa 
ja ammatillisessa oppilaitoksessa. Tasa-arvotyöryhmiä nimettiin vastuulliseksi 21 luki-
ossa, 19 ammatillisessa oppilaitoksessa ja kolmessa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa. 
Lisäksi yhdeksän lukiota ilmoitti, ettei tasa-arvosuunnittelusta vastaa niissä kukaan.

4 Seuraavassa esitetyt prosenttiosuudet on laskettu niiden oppilaitosten kokonaismääristä, jotka ilmoit-
tivat noudattavansa joko oppilaitoskohtaista tai koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa, vaikka 
esim. tasa-arvosuunnitelman laadintaan osallistuvat oppilaitosten luottamuselimet ja -henkilöt luulta-
vimmin silloin, kun oppilaitoksessa on laadittu oma tasa-arvosuunnitelma. Tämä näkyy vastausvaihto-
ehtojen suhteellisen pieninä osuuksina kaikista vastanneista.
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Kuvio 9. Vastuut henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnittelusta

Muiksi tasa-arvosuunnittelusta vastuullisiksi tahoiksi nimettiin useimmiten työsuojelutoi-
mikunta tai -valtuutettu, henkilöstöryhmä, johtoryhmä ja yhteistoimintaelin. Koulutuksen 
järjestäjän taholta vastuussa on esimerkiksi kuntayhtymän johtaja tai johtoryhmä sekä 
kunnanhallitus ja kaupungin/kunnan henkilöstöhallinto.

Toimielimien ja henkilöstön osallistuminen tasa-arvosuunnitteluun
Erilaisten luottamus- ja toimielimien osallistuminen henkilöstä koskevaan tasa-arvosuun-
nitelman laadintaan vaihtelee jonkin verran oppilaitostyypin mukaan. Lukioissa tasa-
arvotyöryhmä on kuvion 10 mukaan useimmiten eli reilussa kolmanneksessa oppilaitok-
sista tasa-arvosuunnitelman laadinnassa mukana oleva ryhmä. Myös yhteistoimintaelin 
(19,2 %) ja johtoryhmä tai -kunta (20,5 %) on melko useassa tapauksessa lukioiden 
tasa-arvosuunnitelmien laadinnassa mukana. Vähiten lukioiden henkilöstöä koskevan 
tasa-arvosuunnitelman laadinnassa on kyselyn vastausvaihtoehdoista ollut henkilöstö-
ryhmä (13,2 %) sekä luottamushenkilöt (8,6 %). Koko henkilöstö on ollut mukana tasa-
arvosuunnitelman laadinnassa neljänneksessä lukioista. 
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Kuvio 10. Toimielimien ja henkilöstön osallistuminen tasa-arvosuunnitelman laadintaan

Ammatillisten oppilaitosten vastaajista 36 prosenttia ilmoitti tasa-arvotyöryhmän osal-
listuneen tasa-arvosuunnitelman laadintaan. Yhtä usein mukana oli niissä ollut myös 
luottamushenkilöt. Eniten ammatillisten oppilaitosten tasa-arvosuunnitelman laadintaan 
olivat kuitenkin osallistuneet työsuojelutoimikunta (46,2 %), yhteistoimintaelin (39,5 %) 
sekä johtoryhmä tai -kunta (41,2 %). Koko henkilöstön ilmoitettiin osallistuneen tasa-
arvosuunnitelman laadintaan melko harvassa ammatillisista oppilaitoksista, mikä saattaa 
johtua siitä, että ne lukioita useammin noudattavat koulutuksen järjestäjän laatimaa tasa-
arvosuunnitelmaa (ks. kuvio 3). 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista yleisimmin tasa-arvosuunnitelman laadintaan osal-
listui työsuojelutoimikunta (12 vastaajaa). Johtoryhmän ilmoitti tähän osallistuneen 
yhdeksän ja tasa-arvotyöryhmän viisi vapaan sivistystyön oppilaitosta. Koko henkilöstö 
oli ollut mukana kahdeksassa vastanneista oppilaitoksista. Muita mukana olleita tahoja 
olivat muun muassa työsuojeluvaltuutettu tai -päällikkö, hallinnon edustajat ja eri luki-
oiden rehtorit yhdessä.

Tasa-arvokysely tasa-arvosuunnittelun osana
Henkilöstön tasa-arvoon liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä suositellaan kartoitettavan 
tasa-arvosuunnittelun yhteydessä kyselyllä, joka toistetaan muutaman vuoden välein 
suunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Lukioita edustavista vastaajista 24 prosenttia ilmoitti, että niiden henkilöstölle oli tasa-
arvosuunnitteluun liittyen tehty kysely koko henkilöstölle, ja vähän alle 20 prosentin 
mukaan kysely oli tehty opetushenkilöstölle (ks. kuvio 11). Ammatillisten oppilaitosten 
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vastaajista yli puolet (51,8 %) ilmoitti, että kysely oli tehty koko henkilöstölle, ja vain 
muutama, että se oli tehty ainoastaan opetushenkilöstölle. Vapaan sivistystyön oppilai-
toksista seitsemän ilmoitti tasa-arvokyselyn tehdyn koko henkilöstölle.

Kuvio 11. Tasa-arvokysely osana henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnittelua

Henkilöstöä koskevan tasa-arvosuunnittelun sisällöt
Kuten luvun 3 alussa mainittiin, kuuluvat palkkauksen ja tehtävien jakautumisen suku-
puolen mukainen selvittäminen työpaikkojen henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun 
vähimmäisvaatimuksiin. Tämän lisäksi tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan häirinnän, minkä vuoksi häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen on myös 
yleinen tasa-arvosuunnittelulle asetettu tavoite. Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmien 
sisältöön saatuja vastauksia tarkastellaan seuraavassa oppilaitostyypin mukaan erikseen. 
Edellä mainitut aihealueet on merkitty kuvioihin tumman sinisellä.

Kuvioista 12–14 nähdään, että eri aihealueet on otettu oppilaitoksissa huomioon melko 
tasaisesti. Tärkeimmiksi aihealueiksi nousivat tasa-arvolain edellyttämät palkkaus ja 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen sekä tasa-arvo rekry-
toinnissa, henkilöstön koulutuksessa ja tehtävien jaossa. 

Useimmiten lukioiden henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnittelussa on kiinnitetty 
huomiota häirintään, lähes 60 prosenttia ilmoitti sen yhdeksi aihealueeksi. Palkkaukseen, 
koulutukseen, rekrytointiin ja tehtävien jakautumiseen ilmoitti kiinnitetyn huomiota 
noin puolet lukioita edustavista vastaajista. Urakehitykseen sekä työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseen oli kiinnitetty annetuista vastausvaihtoehdoista vähiten huomiota, 
noin kolmannes vastaajista ilmoitti niiden sisältyvän tasa-arvosuunnitteluun.
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Kuvio 12. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet lukioissa (N=151)

Ammatillisista oppilaitoksista 82 prosenttia ilmoitti, että tasa-arvosuunnittelussa on kiinni-
tetty huomiota palkkaukseen ja lähes yhtä monessa tapauksessa häirintä on siinä mukana, 
kuten kuviosta 13 on luettavissa. Rekrytointi ja urakehityskin ovat vastaajista suurimman 
osan, yli 70 prosentin, mukaan tasa-arvosuunnittelun sisältönä. Johtamisen oli maininnut 
53,5 prosenttia vastaajista, mikä oli vähiten annetuista vastausvaihtoehdoista. Myös tehtä-
vien jakautuminen oli valittu muihin vaihtoehtoihin verrattuna harvemmin, vaikka senkin 
oli maininnut 55 prosenttia ammatillisten oppilaitosten edustajista.

Kuvio 13. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet ammatillisissa oppilaitoksissa (N=144)

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista suurin osa ilmoitti palkkauksen olevan mukana tasa-
arvosuunnittelussa, näin ilmoitti 20 vastaajaa (ks. kuvio 14). Lisäksi rekrytointi, koulutus 
ja häirintä sisältyvät18 vastaajan mukaan oppilaitoksen tasa-arvosuunnitteluun. Tehtävien 
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jakautumisen ilmoitti tasa-arvosuunnittelun teemaksi 15, johtamisen 14, työn ja yksityis-
elämän yhteensovittamisen 12 ja urakehityksen 10 vastaajaa.

Kuvio 14. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (N=26)

Muita vastaajien esille tuomia aihealueita henkilöstöä koskevissa tasa-arvosuunnitelmissa 
olivat esimerkiksi henkilöstön osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, 
ikätasa-arvo, työolojen kehittäminen, eri henkilöstöryhmien väliset suhteet sekä kansain-
välisyys ja etninen tasa-arvo.

Tasa-arvosuunnittelun tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi
Henkilöstöä koskevien tasa-arvosuunnitelmien tavoitteet noudattelivat pitkälti edellä 
mainittuja aihealueita. Palkkauksen ja työnjakoon liittyvien kysymysten lisäksi tavoitteissa 
mainittiin usein ikätasa-arvo sekä tasa-arvon toteutuminen työhönotossa ja urakehityksen 
ja koulutusmahdollisuuksien varmistaminen kaikille sukupuolesta ja iästä riippumatta. 
Työtehtävien jaossa oli joissakin oppilaitoksissa alettu kiinnittää erityistä huomiota myös 
muiden kuin opetukseen liittyvien tehtävien jakoon. 

Tavoitteiksi oli myös asetettu yleisesti tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu kaikessa 
toiminnassa ja tasa-arvolain sekä työehtosopimusten noudattaminen.

Suunnitelmissa oli melko paljon yleisiä hyvään johtamiseen, työilmapiiriin, -turvallisuu-
teen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joita ei kuitenkaan ollut tarkasteltu sukupuolten 
tasa-arvon näkökulmasta. Ja kuten vuoden 2009 raportissakin todettiin, hyvien ja konk-
reettisten tasa-arvon edistämistavoitteiden rinnalla oli jonkin verran yleisiä ”pyrkimiseen” 
ja ”edistämiseen” liittyviä ilmauksia, joista ei aina käynyt ilmi, millaista toimintaa tasa-
arvotyö todella piti sisällään.
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Esimerkkejä tavoitteista:
 Tavoitteeksi asetetaan kumpaakin sukupuolta mahdollisimman tasapuolisesti käsittä-

vien työyhteisöjen aikaansaaminen. Henkilöstölle pyritään takaamaan sukupuolesta 
riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen ja siirtyminen vaati-
vampiin tehtäviin. Johtamisella edistetään henkilöstön tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
osallistua toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja päätöksentekoon. Työnantajan 
tulee huolehtia siitä, että työpaikoilla ei esiinny sukupuolista häirintää tai ahdistelua. 
Työnantaja pyrkii siihen, että palkkaus- ja muihin työ- ja virkasuhteen ehtoihin liitty-
vissä asioissa edistetään tasa-arvon toteutumista. Henkilöstöllä tulee olla tasa-arvoiset 
mahdollisuudet osallistua työn ja työyhteisöön liittyvien asioiden suunnitteluun, 
valmisteluun ja päätöksentekoon.

 Opetustehtävät jaetaan niin oikeudenmukaisesti kuin mahdollista huomioiden 
kuitenkin eri toimijoiden yksilölliset toiveet ja työolosuhteiden määrittämät reuna-
ehdot. Rehtori tekee vuosittain jokaiselle henkilökohtaisen työsuoritusten arvioinnin 
niin, että työntekijä pääsee ilmaisemaan oman näkemyksensä. 

 Mm. sukupuolen mukaisen työelämän segregoitumisen väheneminen, vähemmistösu-
kupuoleen kuuluvan valinta yhtä pätevistä, sukupuolisensitiivisyys, työhönottohaas-
tattelu ilman että syntyy syrjintäolettamaa, työryhmissä ja toimikunnissa kumpaakin 
sukupuolta ja eri-ikäisiä, osa-työkykyisten mahdollisuuksien parantaminen, työajan 
joustot ja myönteinen suhtautuminen erilaisissa elämänvaiheissa eläviin, ikä ja suku-
puoli taustamuuttujina kyselyissä. Henkilöstötilinpäätöksessä seurataan. Varsinaisia 
numeerisia tavoitteita on asetettu vain tasa-arvoisuuden/epätasa-arvoisuuden koke-
miselle (sukupuoli/ikä).

 Keskipalkkojen vertailtavuus. Kannustuslisien jakaantuminen. Valintakriteerien 
tasa-arvoisuus. Ettei äitiys ei ole syrjinnän syy. Tasa-arvoinen kohtelu eri-ikäisille. 
Työkiertoon kannustaminen. Ammatillisen täydennyskoulutuksen tasapuolinen 
jakaantuminen. Kehityskeskustelut. Uralla etenemisen mahdollisuudet. Perhevapaat. 
Sukupuolien erot turvajärjestelyissä. Elämäntilanteet työaikajärjestelyissä. Epäasial-
linen työkäyttäytyminen yleensä.

 Opettajilla ja koulusihteerillä on mahdollisuus tuoda esiin omat toiveensa työjärjes-
telyistä rehtorin kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa sekä keväisin aineryhmittäin 
laadittavassa esityksessä tulevan lukuvuoden kurssien jakautumisesta eri opettajien 
kesken. Tässä yhteydessä pyritään jokaisen työntekijän suhteen etsimään myös hyviä 
menettelyjä työelämän ja muun elämän yhteensovittamiseksi.

 Esimies puuttuu asiaan viipymättä, mikäli joku käyttäytyy tasa-arvoperiaatteiden tai 
yhdenvertaisuusperiaatteiden vastaisesti tai syyllistyy häirintään tai syrjintään.

 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan ja sitä käsitellään jokaisessa 
työyksikössä. Yhdenvertaisuuskysymyksiä käsitellään tarvittaessa sisäisessä henkilös-
töviestinnässä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tarkistetaan vuosittain

Yleisiä tavoitteita edellä mainittujen työnjakoon ja uralla etenemiseen liittyviin tavoittei-
siin liittyen olivat tasa-arvon liittäminen osaksi kehityskeskusteluja työhönoton yhtey-
dessä käytyjä keskusteluja. Myös opettajankokouksiin oli osana tasa-arvotyötä tuotu tasa-
arvoon liittyviä aiheita. Häirintätilanteiden varalle oli monessa oppilaitoksessa laadittu 
toimintaohjeet. Henkilöstöä koskevassa tasa-arvosuunnittelussa oli lisäksi jonkin verran 
opiskelijoiden osallistumiseen liittyviä tavoitteita, sikäli kun ne työryhmien kokoonpa-
noon ja opiskelijoiden edustukseen oppilaitoksen hallinnossa.
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Esimerkkejä toimenpiteistä:
 Palkkakartoitus toteutettu, koulutukseen osallistumista edistetään tasapuolisesti, tehty 

selvitys miesten ja naisten sijoittumisesta eri työtehtäviin, kehityskeskusteluissa käsi-
tellään miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumista työtehtävien jakautumisessa 
ja urakehityksessä, työhyvinvointiohjelmaan sisällytetty toimintaohjeet häirintätilan-
teiden varalta, työtilojen tarkastuksessa otettu huomioon tasa-arvonäkökulma, suunni-
telmasta raportoitu johtoryhmässä sekä YT:ssä, suunnitelman toteutumista arvioidaan 
vuosittain, työolosuhdekysely tehdään vuosittain, suunnitelma päivitetään vuosittain.

 Kuntayhtymässä ei hyväksytä työpaikalla tapahtuvaa syrjintää ja häirintää. Henkilön, 
joka kokee joutuneensa syrjinnän tai häirinnän kohteeksi, on käännyttävä esimiehen 
ja tarvittaessa henkilöstöhallinnon tai työsuojeluhenkilöstön puoleen, jotta tapahtunut 
voitaisiin selvittää työturvallisuuslain periaatteiden mukaisesti. Yhtymähallituksen 
hyväksymä huonon kohtelun estämisen toimintaohjeisto koulutuksineen tukee yksi-
köitä, esimiehiä ja henkilöstöä huonon kohtelun ehkäisemisessä ja hoitamisessa. 

 Kuntayhtymän toimielinten jäseniä nimitettäessä noudatetaan tasa-arvolain kiintiösää-
döksiä. Työryhmiä nimettäessä pyritään siihen, että naisia ja miehiä on työryhmissä 
edustettuina tasapuolisesti. Opiskelijat huomioidaan tasa-arvoisina yhteisön jäseninä 
ja mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen työryhmiin ja eri hallintoelimiin.

 Rekrytoinnissa pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään naisten osuutta miesval-
taisissa tehtävissä ja miesten osuutta naisvaltaisissa tehtävissä.

 Määräaikaisia työsopimuksia tehdään vain tarvittaessa, muutoin pyritään toistaiseksi 
solmittaviin työsuhteisiin.

 Seurataan naisten ja miesten koulutuksiin osallistumisen määrää.
 Kehityskeskusteluissa käsitellään miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumista 

työtehtävien jakaantumisessa sekä urakehityksessä.
 Tasa-arvoasioita pohditaan ja suunnitellaan työpaikkakokouksissa ja oppilaskunnan 

kokouksissa. Noudatetaan laadittua häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan 
toimintamallia. Eri työtiloihin on hankittu yhteneväiset laitteet.

 Kehityskeskustelulomakkeisiin on jo liitetty mukaan syrjinnän, häirinnän ja epäasial-
lisen kohtelun tai havaitsemisen kysymys, netissä tehtävä häirintäilmoitus on valmis, 
muttei linkitetty. Kaikki suunnitelman kohdat otetaan huomioon osana strategista 
toimintasuunnitelmaa ja kunkin vastuualueen tavanomaista toimintaa.

 Opetustehtävien lisäksi myös muut tehtävät jaetaan tasapuolisesti kaikille.
 Perhevapaita on myönnetty OVTESin mukaan ja lisäksi työmäärä on otettu huomioon.
 Opetushenkilökunnalla on pienet mahdollisuudet edetä uralla omassa työyksikössä: 

huomioidaan kunkin työntekijän vahvuusalueet työtehtäviä jaettaessa.
 Tasa-arvokysely.
 Opettajainkokouskeskustelu.
 Molempien sukupuolten ja kaikkien ammattiryhmien koulutukseen osallistumista 

tuetaan tasapuolisesti. Työpaikan muutoksista informoidaan tarvittaessa myös 
vanhempain- tai toimivapaalla olevia työntekijöitä. Työsuojelutoimikunta huolehtii, 
että menettelytapaohjeet häirintätapauksien varalta ovat kaikkien saatavilla.

 Kouluun on valittu tasa-arvoasioista vastaava henkilö, joka huolehtii tasa-arvonäkö-
kohtien huomioon ottamisesta (apulaisrehtori).

 Opettajilla on ollut mahdollisuus esittää rehtorille kiinnostuksensa erilaisiin tehtäviin. 
Työryhmien vetäjien tehtävät ovat kiertäviä.

 Työhaastattelut tehdään sukupuolineutraalisti. Yksikön henkilökunnassa vähemmis-
tönä olevaa sukupuolta edustava henkilö tulee pyrkiä valitsemaan kulloinkin avoinna 
olevaan tehtävään hakijoiden ollessa yhtä päteviä tai sopivia.
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 Naisia ja miehiä kannustetaan tasapuolisesti urakehitystä tukevissa opinnoissa ja osal-
listumisessa alan kehityksen seurantaan. Molempia sukupuolia kannustetaan hakeutu-
maan oppilaitoksessa kulloinkin haettavana oleviin tehtäviin. Työnantaja antaa naisille 
ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

 Esimiehet huolehtivat mahdollisuuksien mukaan siitä, että työntekijät voivat käyttää 
lain suomia perhevapaita (äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, kotihoidon tukeen liit-
tyvää hoitovapaata sekä sairaan lapsen hoitovapaata) ilman, että työ- tai koulutusura 
vaarantuu tai että kyseiset tehtävät jäävät vapaiden aikana hoitamatta.

3.4  Tiedottaminen ja suunnitelman seuranta
Tässä luvussa esitellään vastaukset henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tiedotta-
mista ja suunnitelman seurantaa koskeviin kysymyksiin. 

Tiedottaminen
Tasa-arvovaltuutetun ohjeistus korostaa tasa-arvosuunnitelmasta tiedottamisen tärkeyttä. 
Valtuutetun ohjeiden mukaan tasa-arvosuunnitelmaan tulisi sisältyä myös suunnitelma 
siitä, miten tasa-arvosuunnitelmasta ja seurannan tuloksista tullaan henkilöstölle tiedot-
tamaan. Kuviosta 15 nähdään, että reilussa 70 prosentissa kyselyyn vastanneista amma-
tillisista oppilaitoksista oli tasa-arvosuunnitelmasta tiedotettu sekä opetus- että muulle 
henkilöstölle. Lukioissa suunnitelmasta oli tiedotettu huomattavasti useammin opetus-
henkilöstölle (65,6 %) kuin muulle henkilöstölle (41,1 %). Vapaan sivistystyön oppi-
laitoksista 18 oli tiedottanut tasa-arvosuunnitelmasta opetushenkilöstölle ja 15 muulle 
henkilöstölle.

Kuvio 15. Henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen

Muita vastaajien mainitsemia tapoja tasa-arvosuunnitelmasta tiedottamiseen olivat muun 
muassa kehityskeskustelut, työsuojelutoimikunnassa ja yhteistoimintaryhmässä käydyt 
keskustelut sekä toiminta- ja henkilöstökertomukset.
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Seuranta 
Tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu arvio edellisen vuoden suunnitelmaan  sisältyneiden 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Arvion pohjalta laaditaan seuraavan 
vuoden tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelman päivityksen yhteydessä. Seuranta voidaan 
tehdä esimerkiksi tuoreiden tilastojen, henkilöstökyselyjen ja yhteisten keskustelutilai-
suuksien avulla. Tasa-arvovaltuutetun ohjeiden mukaan selvitys työyhteisön tasa-arvoti-
lanteesta on tehtävä vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Lukioissa yleisin, vastaajista 38 prosentin mainitsema, tapa seurata tasa-arvosuunnitelman 
tavoitteiden toteutumista on henkilöstölle järjestettävät tasa-arvokyselyt (ks. kuvio 16). 
Lisäksi kolmannes lukioista seuraa tavoitteiden toteutumista yhteisin keskustelutilai-
suuksin, vain 15 prosenttia sanoo hyödyntävänsä seurannassa tilastoja.

Kuvio 16. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman seuranta

Myös ammatillisten oppilaitosten yleisin seurantamenetelmä on tasa-arvokyselyt, noin 
60 prosenttia niistä oli valinnut tämän vastausvaihtoehdon. Myös tilastoja hyödynnetään 
seurannassa lähes puolessa vastanneista ammatillisista oppilaitoksista, keskustelutilai-
suuksia sanottiin järjestettävän vajaassa 30 prosentissa niistä. Vapaan sivistystyön oppi-
laitoksista 12 ilmoitti seuraavansa tavoitteiden toteutumista kyselyin, 10 tilastoin ja 9 
yhteisin keskustelutilaisuuksin.
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3.5  Vuosien 2009 ja 2013 välillä havaittu muutos
Kovin luotettavaa tietoa oppilaitosten henkilöstöä koskevassa tasa-arvosuunnittelussa 
tapahtuneista muutoksista on tämänkaltaisessa raportoinnissa vaikea antaa, mutta joitakin 
yleisiä tendenssejä tuloksia vertailemalla voidaan havaita5. 

Ensinnäkin tasa-arvosuunnitelmien yleisyys on jonkin verran kasvanut sekä lukioissa 
että ammatillisissa oppilaitoksissa. Henkilöstöpoliittisia tasa-arvosuunnitelmia on vuonna 
2013 kyselyyn vastanneissa lukioissa hieman useammassa vuoteen 2009 verrattuna, 
määrä on noussut 57 prosentista 60 prosenttiin. Koulutuksen järjestäjän laatimaa suun-
nitelmaa noudattavien lukioiden määrä on noussut 31 prosentista 40 prosenttiin, mutta 
oppilaitoskohtaisten suunnitelmien osuus on laskenut 26 prosentista 20 prosenttiin. Myös 
tasa-arvosuunnitelmien määrä ammatillisessa koulutuksena on neljän vuoden aikana 
kasvanut 72,5 prosentista 84 prosenttiin. Näistä koulutuksen järjestäjien laatimien suun-
nitelmien osuus on kasvanut 43 prosentista 53 prosenttiin. Oppilaitoskohtaisten suunni-
telmien määrä on pysynyt lähes samana, muutosta on 29 prosentista 31 prosenttiin. 

Henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma on erillinen suunnitelmadokumentti tämän 
kyselyn tulosten mukaan 30 prosentissa niistä lukioista, joilla on tasa-arvosuunnitelma 
(koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoskohtainen). Neljä vuotta sitten erillinen suunnitel-
madokumentti oli puolella niistä. Osa henkilöstöpoliittista suunnitelmaa tasa-arvosuun-
nitelma oli yhtä usein kumpanakin vuonna. Työsuojeluntoimintaohjelman osana se on 
lukioissa nyt hieman useammin, muutosta on tapahtunut 9 prosentista 17 prosenttiin.
Ammatillisissa oppilaitoksissa noudatetaan tämän kyselyn tulosten mukaan lähes yhtä 
useassa tapauksessa erillistä tasa-arvosuunnitelmaa kuin vuonna 2009, muutos on 59,5 
prosentista 56 prosenttiin. Osana henkilöstöpoliittista suunnitelmaa tasa-arvo oli 26 
prosentissa ammatillisista oppilaitoksista vuonna 2009, kun vuonna 2013 näin oli 17,5 
prosentissa. Työsuojeluntoimintaohjelmaan tasa-arvo kuuluu nyt hieman harvemmassa 
tapauksessa, muutosta on 18 prosentista kuuteen prosenttiin.

Yhdenvertaisuusnäkökulma on henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnittelussa mukana 
nyt 79 prosentissa lukioista, kun neljä vuotta sitten 91 prosenttia niistä ilmoitti yhden-
vertaisuuden osaksi tasa-arvotyötä. Ammatillisissa oppilaitoksissa yhdenvertaisuus oli 
vuonna 2009 huomioitu 88 prosentissa vastanneista oppilaitoksista, muutosta tämän 
kyselyn tuloksiin on kolme prosenttiyksikköä (85 %).

Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun vastuulliseksi tahoksi nimettiin aiemman 
kyselyn tuloksissa rehtori 71 prosentissa lukioista, nyt vastaava osuus oli 58 prosenttia. 
Tasa-arvovastaava oli vastuussa tasa-arvosuunnittelusta kahdeksassa prosentissa, neljä 
vuotta myöhemmin neljässä prosentissa lukioista. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa muutos on melko samansuuntainen. Rehtori nimettiin 
vastuulliseksi aiemmin 59,5 prosentissa, neljä vuotta myöhemmin 38 prosentissa vastan-
neista oppilaitoksista. Tasa-arvovastaavia nimettiin edelliskerralla seitsemässä prosentissa 
ammatillisista oppilaitoksista, nyt viidessä.

5 Vertaan tämän raportin tuloksia vuonna 2009 saatuihin tuloksiin vain lukioiden ja ammatillisten osalta, 
sillä vapaan sivistystyön oppilaitoksia oli tässä kyselyssä mukana niin vähän, ettei tuloksia ole järke-
vää verrata.
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Tasa-arvotyöryhmän merkitys myös tasa-arvosuunnitelman laadinnassa on lisääntynyt 
tämän kyselyn tulosten perusteella. Kun vuonna 2009 lukioista 21 prosentissa ja amma-
tillisista oppilaitoksista 35 prosentissa työryhmä oli mukana työstämässä suunnitelmaa, 
oli se nyt mukana 34 prosentissa lukioista ja 36 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. 
Henkilöstöryhmän rooli on vastaavasti pienentynyt aiemmasta 45 prosentista 13 prosent-
tiin lukioissa ja viidenneksestä 14 prosenttiin ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sen sijaan luottamushenkilöiden osallistuminen tasa-arvosuunnitelman laadintaan amma-
tillisessa koulutuksessa on vahvistunut, he olivat mukana tasa-arvosuunnitelman laadin-
nassa aiemman 20 prosentin sijaan 36 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Lukioissa 
luottamushenkilöiden rooli on pysynyt melko samana, muutosta on 13 prosentista 9 
prosenttiin. Niissä myös työsuojelutoimikunnan osallistumisessa ei ole tapahtunut suurta 
muutosta. Ammatillisissa oppilaitoksissa 40 prosenttia vastaajista ilmoitti työsuojelutoimi-
kunnan olleen mukana neljä vuotta sitten, nyt näin vastasi 31 prosenttia.

Vuonna 2009 yhteistoimintaelimen vastasi olleen mukana 15 prosenttia lukioiden vastaa-
jista, nyt 19 prosenttia. Ammatillisista oppilaitoksista näin vastasi neljä vuotta sitten 46 
prosenttia, nyt luku oli 40.

Tasa-arvokysely oli tehty henkilöstölle tänä vuonna 24 prosentissa vastanneista lukioista 
ja 52 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Opetushenkilöstölle kysely oli tehty 18,5 
prosentissa lukioista ja 4 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Neljä vuotta sitten 
opetushenkilöstölle oli tehty kysely 31 prosentissa lukioista ja 35 prosentissa ammatilli-
sista oppilaitoksista. Muulle henkilöstölle kysely oli tuolloin tehty 20 prosentissa lukioista 
ja 35 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista.

Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelmien eri aihealueiden osuudet ovat pysytelleet 
suhteellisesti melko samanlaisina vuosina 2009 ja 2013. Palkkaus, rekrytointi, koulutus, 
tehtävien jakautuminen sekä häirintä olivat suunnitelmien yleisimmät aihealueet kumpa-
nakin vuonna sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnitelmasta oli tiedotettu vuonna 2013 opetushen-
kilöstölle 66 prosentissa lukioista ja72 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Amma-
tillisissa oppilaitoksissa muulle henkilöstölle oli tiedotettu lähes yhtä usein, 71 prosen-
tissa oppilaitoksista. Lukioista muulle henkilöstölle oli tiedotettu 41 prosentissa. Vuonna 
2009 suunnitelmasta oli tiedotettu 86 prosentissa lukioista ja 93 prosentissa ammatillisista 
oppilaitoksista.

Tasa-arvosuunnitelman seuranta toteutettiin vuonna 2009 kyselyin 35 prosentissa luki-
oista ja 51 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Tuolloin suunnitelman tavoitteiden 
toteutumista seurattiin lisäksi yhteisin keskustelutilaisuuksin 47 prosentissa lukioista ja 
36,5 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista sekä kyselyin 16,5 prosentissa lukioista 
ja 49 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Neljä vuotta myöhemmin suunnitelman 
toteutumista seurattiin tilastoin 16 prosentissa lukioista ja 47 prosentissa ammatillisista 
oppilaitoksista, kyselyin seurantaa tehtiin 38 prosentissa lukioista ja 60,5 prosentissa 
ammatillisista oppilaitoksista. Keskustelutilaisuudet mainitsi tavoitteiden toteutumisen 
seurannan muotona 33 prosenttia lukioiden ja 27 prosenttia ammatillisten oppilaitosten 
vastaajista.
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4  Oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tulee lain mukaan ”sisältää oppilaitoksen tasa-
arvotilanteen ja siihen liittyvien ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut 
tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi”. Lisäksi laki edellyttää, että suunni-
telmissa kiinnitetään erityistä huomiota ”tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, 
opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyri-
tään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemi-
seen ja poistamiseen”. Oppilaitoksilta edellytetään tasa-arvolain mukaan myös sitä, että 
”opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista” (Laki 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 2005/232). 

Kuten luvussa kolme mainittiin, henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun velvoite 
koskee työpaikkoja, joille työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Toiminnal-
lisen tasa-arvosuunnittelun velvoite sen sijaan koskee kaikkia opetusta antavia organisaa-
tioita henkilöstön tai opiskelijoiden määrästä riippumatta. 

Seurantakyselyn toinen osa koski toiminnallista tasa-arvosuunnittelua. Se jakautui 
pääosin edellisen osion tavoin tasa-arvosuunnittelun tilannetta, suunnitelman muotoa ja 
itse suunnitelmaprosessia kartoittaviin osiin6. Tässäkään oppilaitoskohtaista toiminnallista 
tasa-arvosuunnitelmaa noudattavia ei ole erotettu niistä, jotka noudattavat koulutuksen 
järjestäjän laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa. Alaluvuissa esitettyjä tuloksia tarkasteltaessa 
kannattaa muistaa oppilaitosryhmien hyvin erilaiset koot: lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten tulosten varovainen vertailu voi olla paikallaan, mutta koska vapaan sivis-
tystyön oppilaitosten ryhmässä vastaajia on moninkertaisesti edellisiä vähemmän, tulisi 
tämän ryhmän vastauksia tarkastella erikseen.

4.1  Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilanne
Tässä alaluvussa tarkastellaan toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun yleisyyttä oppilaitos-
tyypin ja oppilaitoksen koon, alueen sekä tasa-arvosuunnitelman laatimis- tai päivittä-
misajankohdan mukaan. 

Kuviosta 17 on nähtävissä, että kyselyyn vastanneista ammatillisista oppilaitoksista 81 
prosenttia ja lukioista 76 prosenttia noudattaa oppilaitoskohtaista tai koulutuksenjär-
jestäjän laatimaa toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa. Myös oppilaitoskohtaisten tasa-
arvosuunnitelmien määrä on melko sama sekä lukioilla että ammatillisilla oppilaitok-
silla. Lukioihin (25,4 %) verrattuna hieman useampi ammatillinen oppilaitos (31,1 %) 
noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa. Vapaan sivistystyön 
oppilaitoksista oppilaitoskohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on lähes 40 
prosentilla ja koulutuksen järjestäjän laatima suunnitelma noin viidenneksellä. 

6 Monivalintavastauksissa tulokset on laskettu oppilaitostyypeittäin niiden vastaajien lukumääristä, jotka 
ilmoittivat oppilaitoksella olevan oppilaitoskohtaisen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman tai oppilaitoksen 
noudattavan koulutuksen järjestäjän laatimaa toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa.



29

Kuvio 17. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilanne oppilaitostyypin mukaan

Ruotsinkielisten oppilaitosten vastaajista 10 lukiota ilmoitti, että niillä on oppilaitos-
kohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, neljä noudattaa koulutuksen järjestäjän 
laatimaa suunnitelmaa ja 10 lukiolla ei ole toiminnallista suunnitelmaa lainkaan. Amma-
tillisista oppilaitoksista kolmella on oppilaitoskohtainen ja yhdellä koulutuksen järjes-
täjän suunnitelma, kahdella ei suunnitelmaa ole. Kysymykseen vastanneista kahdesta 
ruotsinkielisestä vapaan sivistystyön oppilaitoksesta molemmat ilmoittivat, ettei niillä ole 
toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa. 

Syiksi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman puuttumiselle mainittiin muun muassa oppi-
laitoksen pieni koko ja henkilöstön vähäinen määrä (alle 30 henkilöä), ajan puute sekä 
organisaatiomuutokset ja johdon ja/tai henkilöstön vaihtuvuus. Tasa-arvosuunnitelman 
aihealueita oli myös sisällytetty opetussuunnitelmaan tai oppilaitoksen muihin suunni-
telmiin.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilanne alueittain ja oppilaitoksen koon 
mukaan
Oppilaitoskohtaisia toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on eniten etelä- ja itäsuomalai-
sissa oppilaitoksissa; kummallakin alueella yli puolet oppilaitoksissa on laatinut oman 
suunnitelman (ks. kuvio 18). Myös Länsi- ja Sisä-Suomen alueilla oppilaitoskohtaisia 
suunnitelmia on lähes puolella oppilaitoksista, Lapin alueella jopa 60 prosenttia kyselyyn 
vastanneista oppilaitoksista on laatinut suunnitelman. 
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Kuvio 18. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilanne alueittain

Koulutuksen järjestäjän laatimia suunnitelmia on ryhmän kokoon nähden eniten Lounais-
Suomen (40,9 %) ja Pohjois-Suomen (30 %) alueilla. Pohjoissuomalaisista oppilaitoksista 
myös suhteellisesti suurin osa vastasi, ettei niillä ole toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa 
lainkaan.

Kuvio 19. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilanne oppilaitoksen koon mukaan

Oppilaitoskohtaisia toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on selvästi eniten suurilla, yli 
300 opiskelijan oppilaitoksilla, kuten kuviosta 19 nähdään. Myös keskisuurten oppilai-
tosten tilanne on melko hyvä, niissä oppilaitoskohtaisia suunnitelmia on lähes puolella. 
Hankalin tilanne näyttäisi olevan pienillä, alle 50 opiskelijan oppilaitoksilla. Niistä 53,3 
prosenttia ilmoitti, ettei oppilaitoksella ole ollenkaan toiminnallista tasa-arvosuunni-
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telmaa. Tasa-arvosuunnittelun vaatimien resurssien vähyyteen pienissä oppilaitoksissa 
viitattiin myös toiminnallista tasa-arvosuunnittelua koskevissa avoimissa vastauksissa, 
kuten edellä tuotiin esiin. 

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimis- ja päivitysvuosi
Kyselyyn vastanneiden ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnal-
lisia tasa-arvosuunnitelmia oli päivitetty eniten vuoden 2013 aikana, kuten kuviosta 20 
nähdään. Lukioiden tilanne jakautuu hieman tasaisemmin: suunnitelmat ovat neljännek-
sessä niistä olleet työn alla vuosina 2012 ja 2013. Vuonna 2009 tai sitä aiemmin suunni-
telmaa on viimeksi päivitetty vain muutamissa kyselyyn vastanneista oppilaitoksista.

Kuvio 20. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimis- tai päivitysvuosi 

4.2  Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman muoto
Suurimmassa osassa kyselyyn vastanneista oppilaitoksista tasa-arvosuunnitelma on 
laadittu erillisen dokumentin muotoon. Myös henkilöstöpoliittisen ja toiminnallisen tasa-
arvosuunnitelman yhdistäminen on edelleen melko tavallista: vapaan sivistystyön oppi-
laitoksista näin oli toiminut reilu kolmannes vastanneista ja lukioistakin 28 prosenttia. 

Osaksi opetussuunnitelmaa tasa-arvosuunnitelma oli kirjoitettu lukioissa ja ammattioppi-
laitoksissa 17 prosentissa ja vapaansivistystyön oppilaitoksissa 15 prosentissa. Vastaajat, 
jotka ilmoittivat toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman olevan osa jotakin muuta suunni-
telmaa, ilmoittivat useimmiten, että oppilaitoksessa on ”tasa-arvosuunnitelman” nimellä 
kulkeva dokumentti, johon on koottu kaikki oppilaitoksen tasa-arvotyötä koskevat tavoit-
teet ja toimet.
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Kuvio 21. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman muoto

Toiminnalliseen tasa-arvosuunnitteluun kuuluvia asioita oli yhdistetty myös toiminta- ja 
henkilöstöstrategiaan, toimintakäsikirjaan sekä lukuvuosi- ja turvallisuussuunnitelmaan.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet oppilaitokset olivat sukupuolten tasa-arvon lisäksi 
ottaneet huomioon tasa-arvotyössään yhdenvertaisuuden eli tasa-arvon toteutumisen ja 
syrjinnän estämisen monenlaisten erojen, kuten iän, seksuaalisen suuntautumisen tai 
etnisen taustan, näkökulmasta (ks. kuvio 22): vain 28 lukion, kahdeksan ammatillisen ja 
neljän vapaan sivistystyön oppilaitoksen tasa-arvosuunnittelussa ei yhdenvertaisuuden 
näkökulma ollut mukana.

Kuvio 22. Yhdenvertaisuusnäkökulma toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa
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4.3  Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun prosessi
Kyselyn toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun prosessia koskevaan osuuteen sisältyi 
henkilöstöpoliittisen osion tapaan tasa-arvosuunnittelusta vastuullisia ja siinä mukana 
olleita tahoja, opiskelijoiden osallistumista suunnitteluun, tasa-arvokyselyn tekemistä 
ja toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun aihealueita sekä suunnitelmasta tiedottamista ja 
sen seurantaa. Osio sisälsi lisäksi neljä avointa kysymystä, jotka koskivat toiminnallisen 
tasa-arvosuunnitelman tavoitteita sekä toimenpiteitä, joihin suunnittelun myötä oppilai-
toksessa on ryhdytty, sekä vastaajien näkemyksiä toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun 
yhtäältä antoisista ja toisaalta ongelmallisista puolista. Toiminnallista tasa-arvosuunnit-
telua koskevia avovastauksia käsitellään kootusti luvussa 5.

Vastuu toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta
Vastaajien mukaan oppilaitoksen toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta vastaa pääasi-
assa rehtori, mikä noudattaa tietenkin myös tasa-arvolain määräystä. Rehtorin lisäksi tasa-
arvosuunnitelmasta on viidenneksessä lukioista ja neljänneksessä ammatillisista oppilai-
toksista vastuussa tasa-arvotyöryhmä (ks. kuvio 23). Tasa-arvovastaavat eivät näyttäisi 
kyselyn tulosten perusteella kovin usein olevan ainakaan yksin tasa-arvosuunnitelmista 
vastuussa. 

Kuvio 23. Vastuu toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Muita vastaajien mainitsemia, toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta vastuullisia tahoja 
ovat muun muassa työsuojelutoimikunta, opiskelijahuoltoryhmä ja johtoryhmä.
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Opiskelijoiden ja henkilöstön osallistuminen toiminnalliseen tasa-
arvosuunnitteluun
Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tulee laatia yhteistyössä opiskelijoiden tai heidän 
edustajiensa kanssa. Kyselyssä selvitettiinkin opiskelijoiden osallistumisen yleisyyttä sekä 
tapoja, joilla opiskelijat ovat olleet tasa-arvosuunnittelussa mukana. 

Opiskelijoiden osallistuminen näyttää kyselyn tulosten perusteella tyypillisimmin kana-
voituvan oppilaskunnan kautta: lukioista lähes 55 prosenttia ja ammatillisista oppilai-
toksista 45 prosenttia ilmoitti oppilaskunnan olleen tasa-arvosuunnittelussa mukana (ks. 
kuvio 24). Tasa-arvotyöryhmässä opiskelijat olivat mukana hieman vajaassa kolmannek-
sessa ammatillisista oppilaitoksista ja reilussa neljänneksessä lukioista. Toisaalta lähes 
18 prosentissa lukioista ja 16 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista opiskelijat eivät 
ole olleet millään tavalla tasa-arvosuunnittelussa mukana. Vapaan sivistystyön oppilai-
toksista noin 36 prosentissa (11 kpl) oli toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadinnan 
yhteydessä pyydetty oppilaskuntaa kommentoimaan tai ideoimaan suunnitelmaa, ja 23 
prosentissa (7 kpl) opiskelijat olivat mukana tasa-arvotyöryhmässä. 

Kuvio 24. Opiskelijoiden osallistuminen toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelman laadintaan

Muita vastaajien mainitsemia opiskelijoiden osallistumisen tapoja olivat tasa-arvokyselyyn 
vastaaminen, neuvottelut oppilaskunnan kanssa sekä oppitunneilla käydyt keskustelut.

Kuten kuviosta 25 näkyy, lähes kaikissa kyselyyn vastanneista lukioista toiminnallista 
tasa-arvosuunnitelmaa on käsitelty oppilaskunnassa. Ammatillisissa oppilaitoksissa tämä 
ei ollut yhtä yleistä, niistä lähes kolmanneksessa suunnitelma oli ollut oppilaskunnassa 
esillä ja yhtä usein niissä suunnitelmaa on käsitelty oppitunneilla. 

 

9,7 % 

12,9 % 

35,5 % 

22,6 % 

16,0 % 

15,0 % 

45,0 % 

31,0 % 

17,7 % 

16,5 % 

54,4 % 

26,6 % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Opiskelijat eivät mukana

Opiskelijoille järjestetty keskustelutilaisuus

Tasa-arvosuunnitelmaan kommentteja ja ideoita
oppilaskunnalta

Opiskelijat mukana työryhmässä

Lukio (N=158) Ammatillinen oppilaitos (N=100) Vapaan sivistystyön oppilaitos (N=31)



35

Kuvio 25. Keskustelu toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta

Lukioissa oppitunneilla on suunnitelmasta keskusteltu 23 prosentissa. Oppilaskunnan 
lisäksi tyypillisimmin suunnitelmaa on käsitelty opetushenkilöstön keskuudessa, lukioista 
lähes 80 prosentissa ja ammatillisista oppilaitoksista lähes 70 prosentissa. Muun henki-
löstön keskuudessa suunnitelmaa on useammin käsitelty ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista lähes puolet vastasi suunnitelmaa käsitellyn oppilai-
toksen johdossa sekä opetushenkilöstön keskuudessa. Oppilaskunnassa suunnitelmaa 
oli käsitelty 42 prosentissa vastanneista vapaan sivistystyön oppilaitoksista ja oppitun-
neilla 30 prosentissa.

Tasa-arvosuunnitelmaa oli käsitelty vastaajien mukaan lisäksi esimerkiksi vanhempainil-
loissa, johtokunnassa, sivistyslautakunnassa, opistoneuvostossa ja opiskelijahuoltoryh-
mässä. Opiskelijoiden kanssa siitä oli keskusteltu myös ryhmänohjauksen ja orientoivien 
opintojen yhteydessä. 

Kysely osana toiminnallista tasa-arvosuunnittelua
Lukioista hieman yli puolessa oli tehty kysely opiskelijoille ja kolmanneksessa opetushen-
kilöstölle. Lisäksi lähes 40 prosenttia vastanneista lukioista ei ollut tehnyt toiminnallisen 
tasa-arvosuunnittelun yhteydessä laisinkaan kyselyä. Ammatillisista oppilaitoksista 54 
prosentissa oli tehty kysely opiskelijoille, opetushenkilöstölle puolestaan sanoi kyselyn 
tehdyn 35 prosenttia vastanneista. Kolmanneksessa vapaan sivistystyön oppilaitoksista 
oli tehty kysely opiskelijoille ja reilussa viidenneksessä opetushenkilöstölle. Kyselyä ei 
ollut tehty ollenkaan 45 prosentissa vastanneista vapaan sivistystyön oppilaitoksista. 
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Kuvio 26. Kysely osana toiminnallista tasa-arvosuunnittelua

Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun sisällöt
Tasa-arvolain mukaan toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opin-
tosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen ja sukupuolen 
perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. Kyselyssä selvitettiin näiden laki-
sääteisten velvoitteiden lisäksi opinto-ohjauksen, oppiaine- ja kurssivalintojen, valin-
naisten tutkinnon osien, työhön tutustumisen ja työssä oppimisen sekä sukupuolen 
moninaisuuden huomioimisen yleisyyttä oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmissa. Lisäksi 
selvitettiin muita mahdollisia aihealueita, joita suunnitelmaan mahdollisesti on sisälly-
tetty. Vastausten jakautuminen esitetään seuraavassa kunkin oppilaitostyypin mukaan 
erikseen. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun lakisääteiset aihealueet on kuvioissa 
merkitty tummemman vihreällä.

Kuvioista 27–29 nähdään, että edellä mainitut toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun 
lakisääteiset aihealueet ovat tasa-arvosuunnittelussa yleisimmin mukana. Häirintä ja 
opetuksen järjestäminen olivat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten useimmiten 
mainitsemat teemat. Vapaan sivistystyön oppilaitosten vastaajat ilmoittivat tasa-arvosuun-
nitelman koskevan näiden lisäksi yhtä usein opiskelijavalintoja. 

Lukioissa oli lakisääteisistä sisällöistä useimmiten kiinnitetty huomiota häirintään (75,3 
%) ja opetuksen järjestämiseen (74,1 %). Muista kuin lakisääteisistä vastausvaihtoehdoista 
lukioiden suunnitelmiin on sisällytetty opinto-ohjaukseen ja oppiaine- ja kurssivalintoihin 
liittyviä asioita. Opiskelumateriaalit ja sukupuolen moninaisuus oli otettu huomioon yhtä 
monessa, 30,5 prosentissa vastanneista lukioista. Työhön tutustuminen ei lukioiden tasa-
arvosuunnittelussa näytä olevan kovin yleinen teema.
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Kuvio 27. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet lukioissa (N=158)

Ammatillisten oppilaitosten tulokset noudattelevat edellä esiteltyjä lukioiden vastaavia 
tosin sillä erotuksella, että työhön tutustumiseen oli kiinnitetty huomiota useammassa, 35 
prosentissa, ammatillisen oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmassa (ks. kuvio 28). Muista 
kuin lakisääteisistä teemoista oli ammatillisten oppilaitosten suunnitelmiin sisällytetty 
useimmiten opiskelumateriaaleihin (40 %) ja opinto-ohjaukseen (56 %) liittyviä asioita. 

Kuvio 28. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet ammatillisissa oppilaitoksissa (N=100)

Myös vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa häirintä 
näyttää kuvion 29 mukaan olevan yleisin teema. Muita lakisääteisiä teemoja oli otettu 
huomioon vajaassa 60 prosentissa vastanneista vapaan sivistystyön oppilaitoksista, ja niin 
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ikään opiskelumateriaalit ja opintojenohjaus olivat vastaajien seuraavaksi useimmiten 
ilmoittamia tasa-arvosuunnitelmien sisältöjä.

Kuvio 29. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman aihealueet vapaan sivistystyön oppilaitoksissa (N=31)

Vastaajien muita esille ottamia tasa-arvosuunnitelmien aihealueita olivat muun muassa 
kiusaamisen ja syrjinnän ehkäiseminen, eri toimipisteiden välinen yhdenvertaisuus, 
etninen tasa-arvo sekä tasa-arvokysymykset koulutuksen markkinoinnissa. 

Tavoitteet ja toimenpiteet toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa
Toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien tavoitteet koskettelevat etenkin edellä mainit-
tuja lainsäädännön painottamia aihealueita. Vastauksissa mainittuja opetukseen liittyviä 
tavoitteita ovat esimerkiksi niin opettajien kuin opiskelijoidenkin käyttämien ilmaisujen 
ja puhetapojen syrjimättömyys sekä tasa-arvoa tukevien oppimateriaalien valinta ja 
kerääminen. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoisuutta tasa-arvosta ja syrjinnästä on 
oppilaitoksissa pyritty lisäämään teemapäivien, keskustelutilaisuuksien ja tiedottamisen 
avulla.

Sukupuolten moninaisuuteen liittyviä tavoitteita tai toimia ei kyselyn avoimissa vastauk-
sissa mainittu. Sen sijaan käsitys sukupuolesta näytti monen vastaajan mielestä rajautuvan 
kahteen ryhmään, joiden ajateltiin tarvitsevan erilaista tukea tai joita verrattiin toisiinsa. 
Toisaalta opiskelijoiden kulttuuritaustaan ja niin kutsuttuun monikulttuurisuuteen liittyviä 
tavoitteita mainittiin melko paljon. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että oppilaitosten toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien 
tavoitteissa on melko paljon ongelmien estämistä. Tasa-arvoa edistäviä tavoitteita sen 
sijaan on melko vähän, joskin näistäkin löytyi hyviä esimerkkejä. 
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Esimerkkejä tavoitteista:
 Kaikkien koulutusalojen markkinoinnissa ja koulutussisällöissä otetaan huomioon 

sukupuolinäkökulma.
 Opetushenkilöstöllä on yhteinen näkemys tasa-arvoisen perehdyttämisen sisällöstä ja 

toteuttamisesta. 
 Mies- ja naisopiskelijat ovat yhtä tyytyväisiä perehdytyksen tasoon opintojen alussa ja 

ammattiin liittyvien työvälineiden ja -menetelmien perehdytykseen opintojen edetessä.
 Työ- ja opiskeluympäristössä ei esiinny rumaa tai asiatonta kielenkäyttöä eikä toisia 

kohdella epäkunnioittavasti. 
 Tavoitteena on, että jokainen kouluyhteisön jäsen pohtii omia asenteitaan ja arvioi, 

miten yleisemmät stereotypiat, pinttyneet toimintatavat, asenteet ja rakenteet vaikut-
tavat jokapäiväiseen työhömme. Koulussamme opitaan tulemaan sukupuolisensitiivi-
siksi ja tunnistamaan, milloin rikotaan yhdenvertaisuuden periaatteita.

 Henkilöstö on tasa-arvotietoista ja tiedostaa sen työssään jatkuvasti. 
 Erilaisista kulttuurillisista ja kansallisista taustoista tulevat opiskelijat ymmärtävät ja 

hyväksyvät opistolla vallitsevan suomalaisen tasa-arvoajattelun sekä noudattavat sen 
perusperiaatteita.

 Tavoitteena on itsensä ja kouluyhteisön muiden jäsenten kunnioittaminen ja sitoutu-
minen yhdenvertaisen oppimis- ja työympäristön toteuttamiseen. Tärkeänä pidetään 
avointa ja sallivaa ilmapiiriä ja taitoa puuttua epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin.

 Opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen ja opintosuoritusten arviointiin liit-
tyvä tieto suunnataan molemmille sukupuolille tasapuolisesti, valintakriteerit tasa-
puoliset molemmille sukupuolille, oppimateriaalivalinnoissa molemmat sukupuolet 
huomioon, opintosuoritusten tasapuolinen arviointi sukupuolesta riippumatta, häirin-
tään ja kiusaamiseen nollatoleranssi.

 Koulussamme ei syrjitä ketään sukupuolen, syntyperän, kotitaustan, uskonnon, 
mielipiteiden, seksuaalisen suuntautumisen tai fyysisen olemuksen takia. Opiske-
lijat tietävät, minne ilmoittavat syrjinnästä, jos sellaista havaitsevat. Opiskelijat tietävät 
myös, että kaikkeen syrjintään puututaan.

 Tasa-arvotietoisuuden lisääminen teemapäivien avulla ja keräämällä opetuskäyttöön 
soveltuvaa materiaalia oppimisalustalle. Monikulttuurisen strategisen suunnitelman 
laadinta. Naisten koulutukseen hakeutumista ja ammatillista asemaa vahvistetaan 
mainonnan ja viestinnän keinoin. Häirintää ei sallita ja siihen puututaan heti ja lisähäi-
rintä estetään. Oppimisesteitä vähennetään huomioimalla nais- ja miesopiskelijoiden, 
maahanmuuttajien ja muunkielisten erilaiset tarpeet.

 Koulun esittelytilaisuuksissa esimerkiksi rehtorin ja opinto-ohjaajan sekä valmen-
nuksen koordinaattorin informaatio suunnataan tasapuolisesti molemmille sukupuo-
lille. Lisäksi opiskelijoita kannustetaan valitsemaan sekä lukio-opiskelua aloittaessaan 
että myöhemmin lukioaikana myös sellaisia oppiaineita ja kursseja, joissa opiskelijan 
sukupuoli on vähemmistönä. 

 Opetussuunnitelmia kehitettäessä sekä oppikirjoja ja muuta opetusmateriaalia vali-
tessa otetaan huomioon molempien sukupuolten näkökulmat. Tasa-arvon edistämistä 
opetustilanteissa sekä opetushenkilöstön kykyä tunnistaa ja korjata omaa käyttäy-
tymistään tarvittaessa kehitetään henkilöstökoulutuksella. Ryhmänohjaajat perehdyt-
tävät opiskelijat lukion tasa-arvosuunnitelmaan. 

 Opetuksessa huomioidaan tasa-arvo-osaaminen ja -tietoisuus yhtenä työelämätaitona. 
 Opiskelijavalinnoista vastaavat henkilöt huolehtivat siitä, että mahdollisille hakijoille 

annettava informaatio suunnataan tasapuolisesti molemmille sukupuolille ja että siinä 
kannustetaan hakeutumaan aloille, joilla oma sukupuoli on vähemmistönä. 
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 Opiskelijoiden suosimis- ja syrjintätapauksia sekä seksuaalisen häirinnän ja suku-
puolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen luodaan 
menettelyohjeet. 

 Opetushenkilöstölle sekä opinto-ohjauksen kanssa työskenteleville henkilöille järjes-
tetään koulutusta ja annetaan tietoa tasa-arvon edistämismahdollisuuksista.

 Opetuksessa tuodaan esiin sukupuolten väliset eroavaisuudet, jotka opiskelijan tulee 
osata ottaa huomioon myöhemmin omassa auttamistyössään. Opetushenkilöstö arvioi 
työssään myös jatkuvasti tasa-arvon toteutumista sekä eri sukupuolten että eri kulttuu-
rien välillä. Kaiken opetuksen sisältö on jokaista ihmistä kunnioittavaa ja arvostavaa.

Toimenpiteinä mainittiin usein oppitunneilla ja ryhmänohjauksen yhteydessä käytävät 
tasa-arvoaiheiset keskustelut. Puhetapoihin ja omien ajattelutapojen haastamiseen 
kannustettiin sekä opettajia että opiskelijoita. Tasa-arvoteemaisia kysymyksiä oli myös 
lisätty hops-lomakkeeseen ja opiskelijoilta kerättävään palautteeseen. Oppilaitoksen/
koulutusalojen markkinoinnissa ja niin kuvallisessa kuin kirjallisessakin tiedotuksessa oli 
pyritty tuomaan esiin niiden soveltuvuus kaikille sukupuolesta riippumatta. Henkilös-
tölle on järjestetty tasa-arvokoulutuksia ja opiskelijoiden osallistumista ja oppilaskunnan 
toimintaa oli monessa koulussa vahvistettu osana tasa-arvotyötä.

Esimerkkejä toimenpiteistä:
 Opettajia on pyydetty kiinnittämään huomiota tasa-arvokysymykseen oppituntityös-

kentelyssään.
 Uusien opiskelijoiden ryhmäyttämistä on lisätty, palkattu kolmas opo, perustettu 

kaukaa muuttuneille ja hiljaisille/syrjäänvetäytyville oma pienryhmä, perustettu poika-
teatteri pojille, jotka eivät muuten esiinny paljon, oppilashuoltotyöryhmän toimintaa 
tehostettu.

 Mm. lukuvuosisuunnitelmaan tulee joka lukuvuosi suunnitelma ko. lukuvuonna toteu-
tettavista toimenpiteistä. Vuosittain suoritetaan mm. erityisesti 2. vuosikurssin opiske-
lijoille, joinakin vuosina myös henkilökunnalle, kysely. Aihe riippuu ko. lukuvuodelle 
valitusta painotuksesta. Aiheena on ollut esim. seksuaalinen häirintä.

 Maaliskuussa 2012 pidettiin ryhmänohjaajien ja oppilaskunnan hallituksen suunnit-
telemat ryhmänohjaustuokiot teemana kiusaaminen ja sen ehkäiseminen, opinto-
ohjaajat ovat kehittäneet edelleen opinto-ohjausta tasa-arvoisuuden näkökulmasta, 
opettajia on ohjattu tehostamaan oman oppiaineen ja yksittäisten kurssien arviointia, 
liikunnanopettajat pohtivat jo suunnitelmaa valmisteltaessa tasa-arvokysymyksiä 
liikunnanopetuksessa.

 Jokaisen opiskelijan kanssa käydään lyhyt keskustelu siitä, tuntevatko he itsensä syrji-
tyksi. Tämä asia on lisätty hops-lomakkeeseen yhtenä uutena ohjauksen kysymyk-
senä.

 Opiskelijoiden vaikuttamista on laajennettu siten, että kaikki pitkät koulutukset saavat 
valita oman edustajansa opistoneuvostoon.

 Opiskelijavalinnassa on huomioitu molempien sukupuolten tasavertaiset mahdolli-
suudet opiskeluun naisvaltaisella ammattialalla. Opiskelussa on kiinnitetty huomiota 
henkilökunnan käyttäytymiseen, mm. kielenkäyttö ja toista kunnioittava puhetapa on 
tärkeää.

 Sen toteutumista seurataan vuosittain säännöllisesti varsinkin sekä loppulukuvuoden 
opettajainkokouksessa, kun vedetään lukuvuoden toiminta yhteen, että oppilaille 
suunnatussa lukuvuoden toiminnan arviointikyselyssä. Myös kuraattori ja terveyden-
hoitaja ovat herkällä korvalla oppilailta tulevan palautteen suhteen. Tarvittaessa tasa-
arvosuunnitelmaan liittyviä asioita käsitellään myös oppilashuoltoryhmässä.
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 Teemapäiviä järjestetty eri toimipisteissä. Tasa-arvokoulutusta (kahdesti vuodessa) 
järjestetty henkilökunnalle. Opetukseen liitetty mukaan tasa-arvoasiat. Monikulttuuri-
suusohjelma laadittu. Toimipisteissä vähintään yhden opiskelijoiden taukotilan yhtey-
teen rakennettu hiljentymishuone/nurkkaus. Toimintaohjeistus häirinnän ja syrjinnän 
varalta päivitetty ja tiedotettu opiskelijoille ja koko henkilökunnalle.

 Eri ammattialoilla on tehty markkinointivideoita yhdessä markkinoinnin ammatti-
laisten, alojen opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Videoilla luodaan alasta realistinen 
kuva ja kannustetaan myös vähemmistösukupuolta hakeutumaan alan opintoihin.

 Opetushenkilöstö ja esimiehet ovat käyneet yhdessä läpi perehdyttämiseen liittyvät 
olennaiset seikat, kuten eri alojen fyysiset ja psyykkiset vaatimukset, työturvallisuuteen 
liittyvät asiat, sukupuoleen liitetyt stereotypiat, varasijoilta tulevien perehdytyksen ja 
perehdytyksestä vastaavat henkilöt. Asiassa on toimipistekohtaisia toteutuksia.

 Opetushenkilöstö ja esimiehet ovat käyneet yhdessä läpi eri alojen fyysisiä ja psyyk-
kisiä osaamis- ja taitovaatimuksia sekä sukupuoleen liitettyjä stereotypioita, jotka 
voivat vaikuttaa alalle hakeutumiseen ja alalla opiskeluun tai työskentelyyn. Asiassa 
on toimipistekohtaisia toteutuksia.

 Opetushenkilöstö huomioi sukupuolinäkökulman opetuksen yhteydessä tilanteissa, 
joissa esiintyy esimerkiksi stereotypioita tai perinteistä jakoa miesten ja naisten tehtä-
viin. 

 Tasa-arvoasioita käsitellään opiskelijoiden kanssa vuosittain ryhmänohjauksessa.
 Tasa-arvotilannetta kartoittavan kyselyn perusteella koettiin asiasta keskustelu 

tärkeäksi ja tasa-arvokysely ehdotettiin tehtävän joka toinen vuosi. Jokainen opettaja 
puuttuu tasa-arvotilanteessa huomaamiinsa epäkohtiin.

 Aiheesta on keskusteltu opettajakunnan kokouksissa. Vanhemmille on järjestetty 
vanhempainilta teemaan liittyen. Opiskelijakunta on järjestänyt aiheeseen liittyviä 
teemapäiviä, esimerkiksi seksipäivä, jossa käsiteltiin seksuaalisuutta useista eri näkö-
kulmista paneelikeskustelussa.

 Ryhmänohjaaja käy kaikkien uusien opiskelijoiden kanssa läpi tasa-arvosuunnitelman 
opintojen alussa. Samalla keskustellaan koulun järjestyssäännöistä, kiusaamiseen 
ja sukupuoliseen häirintään sekä ahdisteluun puuttumisesta ja toimintaohjeista, jos 
tällaista toimintaa havaitaan.

 Oppilaskunnan hallitukseen on pyritty valitsemaan jäseniä molemmista sukupuolista. 
Ryhmistä on valittu tasa-arvovastaavat (ei tosin tätä vuonna). Opiskelijoille on tiedo-
tettu siitä, miten seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä ja miten 
tulee toimia, jos joutuu häirinnän ja ahdistelun kohteeksi. Opettajat pohtivat omaa 
toimimistaan luokissa, opiskelijoiden kannustamisessa ja arvioinnissa.

4.4  Tiedottaminen ja suunnitelman seuranta
Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun yhteydessä selvitettiin edellisen osion tapaan, 
kenelle oppilaitoksen suunnitelmasta on tiedotettu, sekä tiedottamista ja tapoja, joilla 
toiminnalliselle tasa-arvosuunnitelmalle asetettuja tavoitteita oppilaitoksessa seurataan. 

Tiedottaminen
Kaikissa ryhmissä toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta tiedotettiin yleisimmin opetus-
henkilöstölle (ks. kuvio 30), 73 prosenttia lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista ja 55 
prosenttia vapaan sivistystyön oppilaitoksista vastasi näin. Opiskelijoille suunnitelmasta 
oli tiedotettu 68 prosentissa kyselyyn vastanneista lukioista ja 57 prosentissa amma-
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tillisista oppilaitoksista, joista lisäksi lähes 70 prosentissa oli suunnitelmasta tiedotettu 
muulle kuin opetushenkilöstölle.

Kuvio 30. Toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen

Vapaan sivistystyön oppilaitoksista suurimmassa osassa eli 55 prosentissa oli tiedotettu 
opetushenkilöstölle ja seuraavaksi eniten muulle henkilöstölle (48,4 %). Opiskelijoille oli 
tiedotettu 45 prosentissa vapaan sivistystyön oppilaitoksista. 

Tasa-arvosuunnitelmasta oli tiedotettu lisäksi muun muassa kaupungin ja kunnan johdolle 
ja hallintoon, johtokunnalle sekä oppilaskunnalle. Suunnitelma on vastaajien maininnan 
mukaan esillä myös koulun nettivisuilla, intranetissä tai ilmoitustaululla.

Seuranta 
Yleisimmin toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun vaikuttavuutta seurataan kyselyin: 55 
prosenttia lukioista, 60 prosenttia ammatillisista oppilaitoksista ja 39 prosenttia vapaan 
sivistystyön oppilaitoksista ilmoitti sen oppilaitoksessa käytössä olevaksi keinoksi suun-
nittelun seurantaan (ks. kuvio 31). 

Myös yhteisiä keskustelutilaisuuksia tasa-arvotilanteen seuraamiseksi järjestetään melko 
monessa oppilaitoksessa: lähes 40 prosentissa lukioista, 36 prosentissa ammatillisista 
sekä 32 prosentissa vapaan sivistystyön oppilaitoksista. Tilastoin tasa-arvosuunnittelua 
ilmoittivat seuraavansa etenkin ammatilliset oppilaitokset (47 %), lukioista näin ilmoitti 
tekevänsä vain 18 prosenttia vastanneista.
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Kuvio 31. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun seuranta

Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tavoitteiden toteutumista seurataan edellä mainitun 
lisäksi koulutusten arviointikeskusteluin, kehityskeskusteluin, palaute- ja viihtyvyyskyse-
lyin sekä johdon katselmuksissa sekä itsearviointien avulla.

4.5  Vuosien 2009 ja 2013 välillä havaittu muutos
Seuraavassa verrataan toiminnallista tasa-arvosuunnittelua koskevia tuloksia edellisiin, 
vuonna 2009 tehdyn kyselyn, tuloksiin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Koska 
ammatillisten oppilaitosten ryhmä oli vuonna 2009 lähes puolet pienempi, ei vertailua 
voi niiden osalta pitää kovin luotettavan, mutta joitakin yleisiä kehityskulkuja tuloksista 
voidaan havaita (ks. myös liite 2).

Etenkin oppilaitoskohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu näyttäisi neljän vuoden 
aikana vahvistuneen. Oppilaitoskohtaisia suunnitelmia on nyt 50 prosentissa lukioista 
ja ammatillisista oppilaitoksista, kun vuonna 2009 niitä oli hieman alle 37 prosentilla 
lukioista ja 27 prosentilla ammatillisista oppilaitoksista. Koulutuksen järjestäjän laatimien 
suunnitelmien määrä on kasvanut vähemmän, mutta siinäkin on havaittavissa pientä 
kasvua: viidennes lukioista noudatti koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa 
vuonna 2009, nyt neljännes. Ammatillisista oppilaitoksista 27 prosentilla oli koulutuksen 
järjestäjän laatima suunnitelma vuonna 2009, nyt 31 prosentilla.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen erillisen suunnitelmadokumentin 
muotoon on lisääntynyt etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa. Nyt niistä reilulla 50 
prosentilla suunnitelma on erillinen dokumentti, kun vuonna 2009 näiden suunnitel-
mien määrä oli 35 prosenttia. Myös lukioissa erillisten suunnitelmien määrä on kasvanut 
42 prosentista 48 prosenttiin. Näin ollen henkilöstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan 
yhdistettyjen suunnitelmien määrä on kaikissa oppilaitosryhmissä laskenut: lukioissa 37 
prosentista 28 prosenttiin ja ammatillisissa oppilaitoksissa 48 prosentista 22 prosenttiin. 
Lukioissa toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman yhdistäminen opetussuunnitelmaan on 
jonkin verran yleistynyt (11 prosentista 17 prosenttiin), ammatillisissa oppilaitoksissa 
tilanne on pysynyt melko samana.
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Yhdenvertaisuusnäkökulma on tämän kyselyn tulosten perusteella mukana hieman 
harvemmassa lukiossa kuin vuonna 2009: kun yhdenvertaisuus oli tuolloin otettu 
huomioon 95 prosentissa vastanneista lukioista, oli se neljä vuotta myöhemmin mukana 
80 prosentilla lukioista. Ammatillisten oppilaitosten tilanne on pysynyt samana, 91 
prosentissa niistä oli yhdenvertaisuus mukana tasa-arvotyössä kumpanakin vuonna.

Rehtori on hieman harvemmin mainittu tasa-arvosuunnittelusta vastuulliseksi tahoksi 
vuonna 2013 kaikissa oppilaitosryhmissä, mitä saattaa selittää tasa-arvotyöryhmien lisään-
tynyt määrä. Tasa-arvovastaavat mainitaan tasa-arvosuunnittelusta vastuullisiksi tahoiksi 
harvemmin kuin neljä vuotta sitten, jolloin lukioista 10 prosenttia (nyt 6 %) ja ammatilli-
sista oppilaitoksista 13 prosenttia (nyt 4 %) ilmoitti näin. 

Opiskelijoiden osallistuminen toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelman laadintaan on 
lisääntynyt etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2009 opiskelijat olivat mukana 
tasa-arvotyöryhmässä 11 prosentissa niistä, kun neljä vuotta myöhemmin opiskelijat 
ovat mukana kolmanneksessa vastaajien tasa-arvotyöryhmistä. Sen sijaan oppilaskunnan 
osallistuminen on ammatillisissa oppilaitoksissa hieman vähentynyt, 50 prosentista 45 
prosenttiin. Lukioissa opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvotyöryhmän toimintaan sekä 
oppilaskunnan kautta ovat pysyneet samoina. Vuonna 2009 ei tiedusteltu yhteisen keskus-
telutilaisuuden järjestämistä, joka neljä vuotta myöhemmin oli järjestetty 16,5 prosentissa 
lukioista ja 15 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista. Kaiken kaikkiaan niiden oppilai-
tosten lukumäärä, jossa opiskelijat eivät lainkaan ole osallistuneet suunnitelman laadin-
taan, on ilahduttavasti laskenut.

Myös tasa-arvosuunnitelman käsittely opiskelijoiden kanssa on lisääntynyt vuodesta 
2009. Oppilaskunnassa tasa-arvosuunnitelmasta käyty keskustelu on lisääntynyt luki-
oissa jopa 97 prosenttiin aiemmasta 54 prosentista ja oppitunneilla käyty keskustelu 23 
prosenttiin aiemmasta kahdestatoista. Opetushenkilöstön keskuudessa käyty keskustelu 
toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta on hieman yleistynyt lukioissa, 75 prosentista 
78,5 prosenttiin vastanneista.

Ammatillisissa oppilaitoksissa etenkin tasa-arvosuunnitelman käsittely oppitunneilla oli 
lisääntynyt 20 prosentista 30 prosenttiin vastanneista. Suunnitelmaa oli käsitelty myös 
oppilaskunnassa hieman useammassa oppilaitoksessa (31 % vuonna 2013, 28 % vuonna 
2009). Opetushenkilöstön keskuudessa suunnitelmaa oli käsitelty yhtä usein, mutta 
muun henkilöstön keskuudessa suunnitelman käsittely oli yleistynyt 44 prosentista 53 
prosenttiin ammatillisista oppilaitoksista.

Tasa-arvokyselyn tekeminen opiskelijoille oli lisääntynyt huomattavasti kaikissa oppi-
laitosryhmissä. Lukioissa 39 prosentista 52,5 prosenttiin ja ammatillisissa oppilaitok-
sissa kolmanneksesta 54 prosenttiin. Opetushenkilöstölle tehtyjen kyselyjen määrä ei 
ollut muuttunut kovinkaan paljon, vuonna 2009 niitä oli tehty 27 prosentissa ja nyt 31 
prosentissa lukioista sekä ammatillisista oppilaitoksista 37 prosentissa vuonna 2009 ja 35 
prosentissa neljä vuotta myöhemmin.

Toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien aihealueiden osalta tasa-arvolain edellyttämät 
opiskelijavalinnat, opetuksen järjestäminen, arviointi ja häirintä ovat kumpanakin vuonna 
yleisimmin tasa-arvosuunnittelussa mukana kaikissa oppilaitosryhmissä. Lukioissa 
etenkin häirinnän huomioiminen on lisääntynyt 66 prosentista 73 prosenttiin lukioista. 
Opinto-ohjaus (50 prosentista 44 prosenttiin) ja oppiaine- ja kurssivalinnat (42 prosen-
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tista 35 prosenttiin) oli vuonna 2009 mainittu hieman useammin tasa-arvosuunnitelmien 
aihealueina.

Ammatillisissa oppilaitoksissa opetuksen järjestämiseen on kiinnitetty hieman useammin 
huomiota vuonna 2013 (muutos 70 prosentista 78 prosenttiin). Oppiaine- ja kurssi-
valinnat on nyt selvästi harvemmin mainittu olevan tasa-arvosuunnittelussa mukana 
vuoteen 2009 verrattuna (muutosta 39 prosentista 23 prosenttiin), myös opinto-ohjaus oli 
aiemmin mukana 65 prosentissa tasa-arvosuunnitelmista, nyt 56 %:ssa niistä. Häirinnän 
poistaminen ja ehkäisy on pysynyt yhtä yleisenä aihealueena ammatillisten oppilaitosten 
noudattamissa tasa-arvosuunnitelmissa.

Toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen (vuoden 2009 kyselyssä tiedus-
teltiin erikseen tiedottamista ja sitä, keille suunnitelma oli jaettu) on pysynyt yleisenä 
kaikissa oppilaitosryhmissä. Opiskelijoille suunnitelmasta on tiedotettu lähes 70 prosen-
tissa lukioista ja 57 prosentissa ammatillisista oppilaitoksista vuonna 2013. Opetushenki-
löstölle siitä on tiedotettu 73 prosentissa lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Vuonna 
2009 suunnitelmasta oli tiedotettu (yleisesti) 75 prosentissa lukioista ja 89 prosentissa 
ammatillisista oppilaitoksista.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman vaikuttavuuden seuraaminen kyselyin on yleis-
tynyt etenkin lukioissa (46 prosentista 55 prosenttiin). Yhteisiä keskustelutilaisuuksia 
niissä on järjestetty harvemmin kuin vuonna 2009, jolloin keskustelutilaisuuksia mainitsi 
järjestetyn 51 prosenttia lukioiden vastaajista, nyt 37 prosenttia. Tilastojen käytössä ei ole 
tapahtunut suurta muutosta. 

Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyjen ja tilastojen käyttö seurantamenetelminä on 
hieman yleistynyt vuodesta 2009, kyselyjen 57 prosentista 60 prosenttiin ja tilastojen 
44 prosentista 47 prosenttiin. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa keskustelutilaisuuksien 
yleisyys on laskenut 48 prosentista (vuonna 2009) 36 prosenttiin (2013).

4.6  Oppilaitoskohtaisen ja koulutuksen järjestäjän laatiman 
tasa-arvosuunnitelman vaikutukset tasa-arvotyöhön

Tässä luvussa tarkastellaan osaa kyselyn tuloksista sen mukaan, onko oppilaitoksella 
oma vai koulutuksen järjestäjän laatima tasa-arvosuunnitelma ja miten tämän voidaan 
katsoa vaikuttavan tasa-arvotyön organisointiin sekä opiskelijoiden osallistumis- ja vaiku-
tusmahdollisuuksiin. Vertailussa ovat mukana vain lukiot ja ammatilliset oppilaitokset 
vapaata sivistystyötä edustavien vastaajien vähäisen määrän vuoksi. 

Kuten luvussa 4.1 todettiin, tähän kyselyyn vastanneista lukioista (N=209) 51 prosenttia 
noudattaa oppilaitoskohtaista toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa ja 25 prosenttia 
koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa. Ammatillisista oppilaitoksista (N=122) 50 
prosentilla on oppilaitoskohtainen suunnitelma, 31 prosenttia noudattaa koulutuksen 
järjestäjän laatimaa suunnitelmaa.

Vastuunjako ja suunnitelman muoto
Kuviossa 32 tarkastellaan vastuun jakautumista toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta 
oppilaitoskohtaista ja koulutuksen järjestäjän suunnitelmaa noudattavissa lukioissa. 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tasa-arvotyöryhmiä ja nimettyjä tasa-arvovas-
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taavia on hieman enemmän lukioissa, joilla on oppilaitoskohtainen suunnitelma. Luki-
oissa, joissa noudatetaan koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa, vastuu siitä on 
useammin rehtorilla.

Kuvio 32. Vastuut toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta lukioissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa rehtori on nimetty tasa-arvosuunnitelmasta vastuulliseksi 
noin puolessa sekä oppilaitoskohtaista että koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa 
noudattavissa kouluissa, kuten kuviosta 33 näkyy. Tasa-arvotyöryhmiä ja tasa-arvovas-
taavia on hieman useammin oppilaitoskohtaista suunnitelmaa noudattavassa ammatilli-
sessa oppilaitoksessa.

Kuvio 33. Vastuut toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta ammatillisissa oppilaitoksissa
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Entä onko tasa-arvosuunnitelman muodossa eroja oppilaitoskohtaisen ja koulutuksen 
järjestäjän laatimaa suunnitelmaa noudattavien koulujen välillä? Toiminnallinen tasa-
arvosuunnitelma on erillinen suunnitelmadokumenttinsa lähes 60 prosentissa kyselyyn 
vastanneista lukioista, joissa noudatetaan oppilaitoskohtaista suunnitelmaa (kuvio 34). 
Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman kanssa se on yhdistetty viidenneksessä 
näistä lukioista. 

Kuvio 34. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman muoto lukioissa

Koulutuksen järjestäjän laatimat suunnitelmat on lukioissa useimmiten yhdistetty henki-
löstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan. Erillinen toiminnallinen koulutuksen järjestäjän 
laatima suunnitelma on 27 prosentissa lukioista. Hieman useammin tasa-arvosuunnitelma 
näyttäisi olevan osa opetussuunnitelmaa niissä lukioissa, joissa se on oppilaitoskohtai-
sesti laadittu.

Kuviosta 35 nähdään, että myös ammatillisten oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvo-
suunnitelma on erillinen suunnitelmansa vähän vajaassa 60 prosentissa niistä oppilaitok-
sista, joilla se on oppilaitoskohtaisesti laadittu. Osa opetussuunnitelmaa toiminnallinen 
tasa-arvosuunnitelma on neljänneksessä oppilaitoskohtaisen suunnitelman laatineista 
ammatillisista oppilaitoksista. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman kanssa se on 
yhdistetty huomattavasti harvemmin (12 %) näistä oppilaitoksista.
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Kuvio 35. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman muoto ammatillisissa oppilaitoksissa

Koulutuksen järjestäjän laatimista tasa-arvosuunnitelmissa toiminnallinen osuus on sen 
sijaan useimmiten, 44 prosentissa, yhdistetty henkilöstöpoliittisen suunnitelman kanssa 
samaan dokumenttiin. Erillinen koulutuksen järjestäjän laatima toiminnallinen tasa-arvo-
suunnitelma on 37,5 prosentissa vastanneista ammatillisista oppilaitoksista. 

Opiskelijoiden osallistuminen ja toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman 
käsittely
Seuraavassa tarkastellaan opiskelijoiden osallistumista tasa-arvosuunnitelman laadintaan 
ja tasa-arvosuunnitelman käsittelyä opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa lukioissa 
ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kuvioiden 36 ja 37 perusteella voidaan sanoa, että opis-
kelijat pääsevät osallistumaan tasa-arvosuunnitelman laadintaan huomattavasti useammin 
silloin, kun oppilaitoksessa tehdään oma toiminnallisen tasa-arvosuunnitelma. 

Oppilaitoskohtaista suunnitelmaa noudattavista lukioista 64 prosentissa oppilaskunta 
oli ollut mukana suunnitelman laatimisessa ja kolmanneksessa opiskelijat olivat olleet 
mukana tasa-arvotyöryhmässä. Tasa-arvokysely oli järjestetty opiskelijoille 63 prosentissa 
ja keskustelutilaisuus tasa-arvosuunnittelusta viidenneksessä näistä lukioista.
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Kuvio 36. Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvosuunnitelman laadintaan lukioissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa, jotka noudattavat oppilaitoskohtaista suunnitelmaa, olivat 
opiskelijat mukana tasa-arvotyöryhmässä 43 prosentissa vastanneista, ja 47,5 prosentissa 
oppilaskunta oli ollut mukana suunnitelmaa laatimassa. Kysely oli järjestetty opiskelijoille 
67 prosentissa ja keskustelutilaisuus viidenneksessä näistä oppilaitoksista.

Koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa noudattavissa ammatillisissa oppilaitok-
sissa opiskelijat olivat yleisimmin mukana oppilaskunnan välityksellä, lähes 40 prosen-
tissa oli toimittu näin. Tasa-arvokysely oli lisäksi 34 prosentissa koulutuksen järjestäjän 
suunnitelmaa noudattavissa ammattioppilaitoksissa. Tasa-arvotyöryhmässä opiskelijat 
olivat huomattavasti harvemmin mukana.
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Kuvio 37. Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvosuunnitelman laadintaan ammatillisissa oppilaitoksissa

Lukioissa, joissa on oppilaitoskohtainen suunnitelma, oli siitä keskusteltu oppilaskun-
nassa 67 prosentissa ja oppitunneilla 23 prosentissa. Opetushenkilöstön keskuudessa 
suunnitelmaa oli käsitelty huomattavasti eniten, 90 prosentissa vastanneista lukioista. 
Myös oppilaitoksen johdossa suunnitelmaa oli käsitelty melko monessa, 57 prosentissa 
lukioista.

Kuvio 38. Tasa-arvosuunnitelman käsittely lukioissa
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Koulutuksen järjestäjän laatimaa toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa noudattavissa luki-
oissa suunnitelmaa oli käsitelty opiskelijoiden kanssa vähemmän: oppilaskunnassa 32 
prosentissa ja oppitunneilla 19 prosentissa vastanneista. Opetushenkilöstön keskuudessa 
suunnitelmaa oli käsitelty näistäkin useimmissa, 41,5 prosentissa lukioista. 

Oppilaitoskohtaisen tasa-arvosuunnitelman laatineista ammatillisista oppilaitoksista suun-
nitelmaa oli käsitelty yhtä monessa, 38 prosentissa, oppilaitoksessa oppilaskunnassa sekä 
oppitunneilla. Oppilaitoksen johdossa sitä oli käsitelty huomattavasti useammissa, 85 
prosentissa oppilaitoksista, ja opetushenkilöstön keskuudessakin 70,5 prosentissa niistä. 

Opetushenkilöstön (68,4 %) ja johdon (55,3 %) keskuudessa tasa-arvosuunnitelmaa oli 
käsitelty myös useassa koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa noudattavissa oppi-
laitoksissa (ks. kuvio 39). Oppilaskunnassa suunnitelmaa oli käsitelty näistä oppilaitok-
sista viidenneksessä ja oppitunneilla 18 prosentissa. 

Kuvio 39. Tasa-arvosuunnitelman käsittely ammatillisissa oppilaitoksissa
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5  Kokemuksia henkilöstöpoliittisesta ja 
toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta 

5.1 Tasa-arvosuunnittelun prosessin antoisia puolia
Tasa-arvosuunnittelun antoisimpina puolina vastauksissa korostuvat vuonna 2009 toteu-
tetun kyselyn tulosten tapaan eri henkilöstöryhmien yhdessä käymät keskustelut sekä 
yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden aktiivisella osallistumisella ja heidän 
innostuneella suhtautumisellaan oli vastaajien mukaan suuri merkitys. Yhteisen keskus-
telun myötä osa vastaajista oli kokenut, että yhteisöllisyys työpaikalla tai koulussa oli 
parantunut. Antoisana pidettiin myös sitä, kun huomattiin tehdyllä tasa-arvotyöllä olleen 
vaikutusta.

Esimerkkejä tasa-arvosuunnittelun antoisista puolista:
 Työyhteisöllisyys on korostunut.
 Oman tahtotilan määrittely, asioiden selvittely ja käsitteiden ja käsitysten määrittely 

yhdessä henkilöstön kanssa.
 Keskustelukulttuurin lisääntyminen
 Keskustelu nuorten kanssa
 Keskustelu asiasta sekä opettajien kesken että opiskelijoiden kanssa.
 Sääntöjen selkeytyminen
 Tietoisuuden herääminen.
 Havaita, että kyselyn perusteella 97,2 % opiskelijoista sanoo tulevansa hyväksytyksi 

sellaisena kuin on. Tämä on suoranainen kunnianosoitus taidelukioille.
 Antoisaa on ollut pohtia aihealuetta ja miettiä, miten voimme toimia vielä paremmin 

työyhteisössämme.”
 Olemme aktiivisia. Lukion ilmapiiri on salliva. Tasa-arvoasioita seurataan jatkuvasti ja 

tasa-arvotiimi käyttää aktiivisesti puheenvuoroja kokouksissa.
 On ollut antoisaa todeta, että tasa-arvoajattelu on sisäistetty hyvin opiskelijoiden sekä 

opetus- ja muun henkilökunnan keskuudessa.
 Opiskelijoiden mahdollisuus kertoa kuulumisiaan, joista osa on liittynyt kysyttyihin 

asioihin ja osa on ollut jotain ihan muuta, joten kysely toimi myös yleisenä purkaus-
tienä, mikä oli tietenkin hyvä ja tervetullut asia, jos kohta ei tasa-arvovastaavan 
kannalta toivottu

 Huomata, että tasa-arvosuunnitelman luominen on osa koulumme ME-hengen 
luomista.

 Asiapohjalla, ei tunteella. Sana antoisa vaikea määritellä neutraalisti, ettei siihen sisälly 
tunnelatausta.

 Yleinen keskustelu aiheesta sekä toisen asteen oppilaitosten kesken että oman oppi-
laitoksen sisällä.

 Huomata, että panostukset opinto-ohjauksessa ovat kehittäneet opiskelijavalintojen 
sukupuolijakaumaa.

 Opiskelijoiden innokas osallistuminen tasa-arvoryhmän työskentelyyn. Saimme myös 
kyselystä hyvät tulokset, mikä oli ilon aihe, keskustelu, vuorovaikutus

 Kun opiskelijat itse ymmärtävät näkökulmien merkityksellisyyden yhteisen keskus-
telun ja vuorovaikutuksen kautta.

 Yhteistyö tasa-arvoryhmän opiskelijajäsenten ja henkilöstön välillä. Laadinnan yhtey-
dessä tehty kysely tuotti tietoa, jota ei ole muutoin saatu esille.
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5.2 Ongelmallista tasa-arvosuunnittelun prosessissa
Siinä missä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyö ja innostus nähtiin tasa-arvosuunnit-
telun antoisaksi puoleksi, tekivät näiden puute ja henkilöstön sitoutumattomuus työs-
kentelyn hankalaksi. Myös tasa-arvosuunnittelun eri työvaiheiden vaatima aika, niiden 
tekninen toteutus, etenkin tasa-arvokyselyn laatiminen ja yhteisten tavoitteiden ja käsit-
teiden määrittely, koettiin vaikeaksi. Tasa-arvotyön liittäminen osaksi oppilaitoksen 
kaikkea arkista toimintaa ei monien vastaajien mielestä ollut aivan ongelmatonta. 

Pienissä oppilaitoksissa ongelmaksi muodostui usein resurssien vähyys ja yksittäisille 
ihmisille kasaantuvat työmäärät. Suurissa oppilaitoksissa taas opiskelijoiden osallistu-
mismahdollisuudet vaihtelivat yksiköiden sijaintien mukaan ja tasa-arvotyön saaminen 
osaksi hajanaisia käytäntöjä nähtiin vaikeaksi.

Esimerkkejä tasa-arvosuunnittelun ongelmallisista puolista:
 Prosessi oli väkinäinen, jotenkin pakonomainen.
 Tasa-arvosuunnitelman roolia on vaikea hahmottaa vapaan sivistystyön oppilaitok-

sessa, missä päätoimista henkilökuntaa on vähän, ja tuntiopettajat palkataan lähes 
yksinomaan osaamisensa perusteella.

 Pienen yksikön ajankäyttö: Tehtävät kasaantuvat yksille ja samoille henkilöille
 Pitkäjänteinen työ vie voimia, uupuminen prosessin edetessä.
 Sen idea läpäisyperiaatteena eli liittyy kaikkeen, jotenkin ei ole erillinen.
 Opiskelijoita on ollut vaikea saada innostumaan tasa-arvotyöstä.
 Käsitteiden tarkka määrittely, jotta ne ymmärretään samalla tavalla (esim. seksuaalinen 

häirintä).
 Myös tässä muutosvastarintaa uusien asioiden kokeilussa.
 Kyselyn laatiminen ollut aikaa vievää ja monimutkaista.
 Jos se irrotetaan erilliseksi toiminnoksi lukuisten muiden työryhmien ja toimintojen 

tehtävää.
 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tuntuvat opiskelijoiden arjessa kaukaiselta. Mutta konk-

reettisilla kysymyksillä, kuten miltä tuntuu kun ei saa opiskella rauhassa, jos joku 
häiriköi tunnilla, sai konkreettisia vastauksia ja opiskelijat pääsivät mukaan keskuste-
luun.

 Aikuiskoulutuspuolella koulutukset lyhyempiä kuin nuorisopuolella, ja siten opiske-
lijat vaihtuvat nopeammalla tahdilla. Miten heidän edustuksensa saadaan mukaan ja 
heidät saataisiin sitoutumaan tasa-arvosuunnitelmien tekoon. Myös into tasa-arvoky-
selyihin vastaamiseen on matala. Tästä syystä yritetty kannustaa opettajia varaamaan 
hetki oppitunnista kyselyihin vastaamiseen.

 Löytää motivaatio suunnitelman tekemiseen, kun tasa-arvoon ei aikaisemmin ole 
huomattu liittyvän ongelmia.

 Kaikkien toimijoiden sitouttaminen; osa ei pidä aihetta tärkeänä.
 Löytää aikaa sen viimeistelylle. Joka vuosi tulee jotain uutta suunnitelmaa päivitettä-

väksi.
 Asioihin on vaikea puuttua, jos opiskelijat eivät suoraan kerro opettajalle tai muulle 

aikuiselle heihin kohdistunutta epätasa-arvoista tilannetta.
 Joillakin henkilöillä ei ole sisäistynyt tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsite. Tapa-

uksia on niin henkilökunnassa kuin opiskelijoidenkin joukossa. Onneksi ei paljon, 
tarvittaessa asioihin on puututtu.

 Tasa-arvosuunnitelman tekeminen ei yleisesti motivoi ketään, ja se nähdään itsestään-
selvyyksien kirjaamiseksi turhaan dokumenttiin, ajanhukaksi ja turhaksi byrokratiaksi.
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 Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvotyöryhmän kokouksiin on ollut vaihtelevaa. 
Tasa-arvotyöryhmän opiskelijoiden valintaprosessia ja kokousten järjestämispaikkaa 
on vaihdettu, jotta opiskelijoiden osallistuminen kokouksiin olisi mahdollisimman 
helppoa.

 Tasa-arvosuunnitelmien jalkautuminen arkeen, koska suuressa oppilaitoksessa on 
paljon toimintoja, jotka hajauttavat yhteisiä käytäntöjä.
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6  Oppilaitoksen ilmapiiri tasa-arvon kannalta

Kyselyn viimeisen osion tarkoituksena oli selvittää vastaajien näkemyksiä oppilaitoksissa 
käytyjen tasa-arvoa tai tasa-arvosuunnittelun sisältöjä käsittelevien keskustelujen ylei-
syydestä ja opiskelijoiden osallistumisesta tasa-arvoa koskeviin keskusteluihin sekä siitä, 
millaisista tasa-arvoasioista oppilaitoksissa yleensä keskustellaan. Myös oppilaitoksen 
ilmapiiriä koskevia vastauksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa oppilaitosryhmien erilaiset 
koot. 

6.1  Tasa-arvokeskustelut opetushenkilöstön keskuudessa
Kuvion 40 perusteella voidaan sanoa, että oppilaitoksissa käydään tasa-arvoa tai tasa-
arvosuunnittelua koskevia keskusteluja opetushenkilöstön keskuudessa satunnaisesti 
– lukioista 75 prosenttia, ammatillisista 63 ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 68 
prosenttia valitsi tämän vastausvaihtoehdon. Muutaman kerran lukukaudessa eli hieman 
satunnaista useammin tasa-arvokeskusteluja käydään 20,5 prosentissa lukioista, kolman-
neksessa ammatillisista ja neljänneksessä vapaan sivistystyön oppilaitoksista. Lähes 
viikoittain tasa-arvosta ilmoitti keskusteltavan kuusi lukiota, kolme ammatillista ja kaksi 
vapaan sivistystyön oppilaitosta.

Kuvio 40. Tasa-arvokeskustelujen yleisyys opetushenkilöstön keskuudessa

6.2  Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvoa koskeviin 
keskusteluihin

Kyselyssä tiedusteltiin opetushenkilöstön keskuudessa käytyjen tasa-arvokeskustelujen 
lisäksi opiskelijoiden osallistumista tasa-arvoa tai tasa-arvosuunnittelua koskeviin keskus-
teluihin oppilaitoksessa (kuvio 41). Vastaukset noudattelivat edellisen osion vastausten 
linjaa. Edelliseen osioon verrattuna hieman useampi eli 82 prosenttia lukioista ja 76 
prosenttia ammatillisista oppilaitoksista ilmoitti, että tasa-arvokeskusteluja käydään satun-
naisesti opiskelijoiden keskuudessa. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tasa-arvokeskus-
teluihin osallistuvat opiskelijat ja opetushenkilöstö lähes yhtä usein. 
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Kuvio 41. Opiskelijoiden osallistuminen tasa-arvokeskusteluihin

Muutaman kerran lukukaudessa opiskelijoiden kanssa tasa-arvosta keskustellaan 14 
prosentissa lukioista ja 23 prosentissa ammatillisista ja 30 prosentissa vapaan sivistystyön 
oppilaitoksista. Opiskelijoiden ilmoitti osallistuvan tasa-arvokeskusteluihin lähes viikoit-
tain seitsemän lukiota.

6.3  Millaisista tasa-arvoasioista oppilaitoksessa erityisesti 
keskustellaan?

Kyselyn vastausten perusteella oppilaitoksissa eniten keskustelua herättäviä tasa-arvoon 
liittyviä aiheita näyttäisivät olevan alojen mies- tai naisvaltaisuus, sukupuolen mukaiset 
erot arvioinnissa ja kurssivalinnoissa, tasa-arvo eri kulttuureissa ja maahanmuuttajien 
keskuudessa, sukupuolten mukainen opettajien työnjako sekä erilaiset kulttuurit ammat-
tioppilaitosten eri koulutusaloilla ja osastoilla.

Esimerkkejä vastauksista:
 Kurssivalintojen muutoksista: naisopiskelijat keskeyttävät luonnontieteellisten aineiden 

opiskelun helposti, vaikka osaaminen olisi tyydyttävää; osa miesopiskelijoista tyytyy 
alisuoriutumiseen ja useampien vieraiden kielten opiskeluun ei riitä motivaatiota.

 Sukupuolisesta ja seksuaali-identiteettiin liittyvästä tasa-arvosta sekä lukiosuorituksiin 
vaadittavista osasuoritteista, tuleeko vaatimusten olla tasa-arvoisia.

 Siitä, suosivatko opettajat erityisesti jompaakumpaa sukupuolta oppituntityöskente-
lyssä, sekä sukupuolisesta häirinnästä.

 Lukiossamme on alle 20 % poikia, kohdellaanko heitä eriarvoisesti, saavatko he 
enemmän esiintymistilaisuuksia, parempia numeroita.

 Erilaisista syrjinnän muodoista: elitismi, homofobia, seksismi, rasismi, aatteellinen 
syrjintä ja ikäsyrjintä.

 Sosiaalisesta tasa-arvosta, tarjoaako lukio vähävaraisille oppikirjoja, jotta on mahdol-
lisuus opiskella

 Miten villit pojat saavat reilun kohtelun ja toiminnallisia tehtäviä. Miten esteettömyys 
taataan. Miten erityisopiskelijaa ei saa leimata tyhmäksi tai tuhmaksi vanhanaikaisesti. 
Miten tuetaan aitoa erilaisuutta. Miten suvaitaan ja tuetaan
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 Lukiolaisen aikuisuuden käsitteestä. Miesten ja naisten erilaisista työmääristä.
 Yleisesti suvaitsevaisuudesta ja monenlaisuuden sallimisesta ja ymmärtämisestä. Tasa-

arvoisesta suhtautumisesta monella tavalla seksuaalisesti suuntautuneisiin. Siitä miten 
saisimme miespuolisia opiskelijoita enemmän, miehiä meillä on tällä hetkellä 1/3. Siitä 
miten voisimme palvella parhaiten eri puolilta Suomea olevia, ulkomaalaisia, eri kult-
tuureista olevia, eri uskontoja edustavia, eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia opiskelijoita 
tasa-arvoisella ja parhaalla tavalla.

 Opiskelijoiden sukupuolen mahdollisesta vaikutuksesta opintovalintoihin, opetuk-
seen ja arviointiin sekä opiskelijoiden välisestä työnjaosta oppilaskuntatoiminnassa.

 Oppilaitoksen koulutusalat ovat hyvinkin naisvaltaisia eli siksi sukupuolinäkemys on 
tapetilla aika-ajoin. Oppilaitoksessa on myös maahanmuuttajataustaisia ja Suomen 
vähemmistöryhmiin kuuluvia opiskelijoita. tästä johtuen aika ajoin on keskustelua 
mm. pelisääntöjen ja opettajien toiminnan tasa-arvoisuudesta.

 Opetushenkilöstön ja muun henkilöstön tasa-arvoisesta kohtelusta.
 Tämänlaatuinen keskustelu ei synny spontaanisti vaan täytyy tuoda aika ajoin esille. 

Rehtori valitsee tällöin tarkemman teeman.
 Tietyillä osastoilla härskit puheet ja sopimattomat kuvat
 Eri koulutusohjelmien välisistä eroista ja arvioinnista.
 Opetushenkilöstön keskuudessa virkatehtäviin ja virkaikään liittyvistä tekijöistä, jotka 

saattavat vaikuttaa työtehtäviin tai niiden laatuun.
 Muun muassa siitä, että opettajat saattavat suhtautua eri tavalla tyttöjen ja poikien 

häiritsevään käyttäytymiseen.
 Erilaiset tilajärjestelyt aikaansaavat sen, että opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnat-

tujen palvelujen saatavuus riippuu kunkin yksikön sijainnista.
 Joillakin aloilla työsaleissa puhe ja vitsailu on ronskia ja se katsotaan alan kulttuuriin 

kuuluvaksi. 
 Opiskelijat kokevat epätasa-arvoiseksi sen, että samaa tutkintoa suorittavat osallistuvat 

erisisältöisiin ja eripituisiin opintoihin. Henkilökohtaistamisen merkitys pitää tehdä 
entistä selvemmäksi.

 Miksi joillekin ammattialoille hakeutuvien määrä joskus painottuu jompaankumpaan 
sukupuoleen. Mitä olisi tehtävissä hakeutumisvaiheessa. Missä määrin on syrjivää, jos 
järjestetään koulutuksia esim. ”naisia sähköalalle” tai ”miehiä lähihoitajiksi”.
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7  Millaista tukea ja ohjausta Opetushallitukselta 
toivotaan tasa-arvosuunnittelun avuksi?

Opetushallitukselta kaivataan tasa-arvosuunnittelun tueksi koulutuksia, valmiita tasa-
arvosuunnitelmien malleja ja runkoja sekä selkeitä toimintaohjeita. Yhdenvertaisuus-
näkökulma toivottiin otettavan ohjeistuksissa huomioon, samoin pienten oppilaitosten 
vähäisemmät resurssit. Lisäksi ehdotettiin tasa-arvosuunnittelun siirtymistä vain joko 
oppilaitosten tai koulutuksen järjestäjän vastuulle. Osa vastaajista oli tyytyväinen olemassa 
olevaan materiaaliin ja piti sitä riittävänä. 

Vastauksissa valiteltiin suunnitelmavelvoitteiden tuottamaa byrokratiaa vaikka tasa-arvo-
työtä sinänsä pidettiin tärkeänä ja tarpeellisena. Toisaalta joistakin vastauksista on luet-
tavissa, että tasa-arvotyötä ei nähty niinkään toimintatapojen muuttamisena vaan enem-
mänkin velvollisuutena ja työläänä asiakirjojen tuottamisena. 

Esimerkkejä vastauksista:
 Pidämme oppilaitostamme hyvin valveutuneena tasa-arvoasioissa ainakin opettaja-

kunnan keskuudessa. Aika pitkälle olemme itse luoneet oman mallin niin tasa-arvo-
suunnitelman pohjaksi kuin myös vuosittain tehtävät kyselyt. Koulutuksista saadut 
mallit ja ohjeet ovat olleet jonkin verran sekavia, niistä emme ole saaneet paljonkaan 
konkreettista apua. Tasa-arvonäkökulma voisi olla läpäisyperiaatteella eri koulutuspäi-
vissä mukana. Erillisiä tasa-arvokoulutuspäiviä ei niinkään tarvita, sen sijaan tasa-arvo-
näkökulman jatkuva esillä pitäminen on tärkeää sen lisäksi, että tarvittaisiin selkeitä 
malleja oppilaitosten tasa-arvotyön pohjaksi. Loppujen lopuksi tasa-arvosuunnitelma 
on yksi niistä monista suunnitelmista, joita oppilaitoksilla edellytetään olevan. Asia on 
tärkeä, ja siksi asioita pitäisi integroida osaksi muita suunnitelmia.

 Kaikki uusi, mitä näihin asioihin liittyen tulee voimaan/käyttöön, tulee saattaa heti 
koulujen tietoon. Isoja ongelmia meillä ei tällä hetkellä ole, mutta näissä asioissa työyh-
teisö ja sen ilmapiiri ovat aika alttiita muutoksille, jotka vievät asioita huonompaan 
suuntaan. Laajempi kokemusten vaihto eri toimijoiden kesken on varmasti paikallaan.

 OPH voisi tehdä selkeän mallirungon (sisällysluettelomallin) tasa-arvosuunnitelmasta. 
Myös kyselyä varten olisi hyvä olla joitakin mallipohjia.

 Jos OPH saa tehtyä toimivan nettikyselyn, jota tav. voi hyödyntää ja josta voi saada 
suoraan vastausten koonnit tms., niin sellainen kyllä kiinnostaisi. Aina parempi, jos se 
olisi jossain määrin omiin tarpeisiin muokattava.

 Opetuskäyttöön soveltuvan materiaalin saaminen
 Prosessikuvaus, suunnitelmapohja ja ohjeet toteutukseen ja jalkautukseen
 Tiivistetty ohje ja malli suunnitelman teosta, koulutusta ja ohjausta. Valmis ohjelma, 

jolla koulukohtainen kysely (ja josta saa myös yhteenvedon) voidaan tehdä sähköi-
sesti.

 Opetushallituksen välittämiä hyviä luennoitsijoita, joita mahdollista tilata kouluun 
veloituksetta tai kulukorvaus-periaatteella.

 Koulutuksen järjestäjän tulisi organisoida tasa-arvosuunnittelu.
 Olisiko tässä yksi työ, jonka voisi karsia kunnilta eli oppilaitosten omien tasa-arvo-

suunnitelmien tekeminen.
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 Kun yhteiskunnassa tulee säästää ja keskittyä olennaisiin asioihin, toivoisin, että 
Opetushallitus tukisi koulujen varsinaista tärkeää työtä edistämällä turhasta byrokrati-
asta, kuten tasa-arvosuunnittelusta, luopumista.

 RKK:lla on Lapin Letka -hanke, joka on tukenut tasa-arvosuunnittelua (www.lapin-
letka.fi ). Hyviä käytäntöjä on viety OPH:n Hyvät Käytännöt -sivuille. Sivujen tarkem-
masta sisällöstä voisi tiedottaa paremmin kaikille koulutuksen järjestäjille.

 Olen ollut monissa koulutuksissa – jopa itse kouluttajan roolissa – ja ne ovat olleet 
usein liian täynnä tätä itse asiaa. On hyväksyttävä se tosiasia, että oppilaitoksilla ei 
ole kovin paljon aika- ja henkilöresursseja tähän asiaan, joten on täysin selvää, että 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat yhdistetään ja kyseiset suunnitelmat ovat 
olemassa siksi, että laki niin edellyttää.

 Mielestäni tukea ja koulutusta on saatavilla aika hyvin, mutta aina sitä ei osata kyllä 
käyttää.

 Opetushallituksen sivuilla oli selkeästi esitelty tasa-arvosuunnitelmaan liittyvät asiat.
 Materiaalia on monipuolisesti saatavilla ja Opetushallitus on kiinnittänyt asiaan erin-

omaista huomiotaan!
 Teimme opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tasa-arvovaltuutetun verk-

kosivuilta löytyvien materiaalien avulla. Materiaalit olivat hyvät ja toimivat.
 Opetushallituksen on hyvä edistää myös yhdenvertaisuussuunnitelmien käyttöön-

ottoa kouluissa
 Yhteistyö tasa-arvoasioissa tulisi ulottua mm. työvoimahallintoon, mikä toimii myös 

opetuksen alueella. (työvoimapoliittinen- ja kotoutumiskoulutus sekä mamujen 
ohjaus).
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8  Yhteenveto

Oppilaitosten tasa-arvotyön organisoinnin tavat näyttäisivät edelleen olevan melko vaih-
televia. Erillisten toiminnallisen ja henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun lisäksi 
oppilaitokset noudattavat suunnitelmia, joissa nämä osa-alueet ja niihin liittyvä toiminta 
on yhdistetty. Joissakin oppilaitoksissa on lisäksi yhtä aikaa käytössä sekä koulutuksen 
järjestäjän laatima henkilöstöä ja/tai toimintaa koskeva tasa-arvosuunnitelma että oppilai-
toskohtainen tasa-arvosuunnitelma, jossa saattaa olla sekä henkilöstä että oppilaitoksen 
toimintaa koskevia asioita. Myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman yhdistelmät 
niin henkilöstöä kuin oppilaitoksen toimintaa koskien ovat yleisiä. Kyselyn tuloksista 
on kuitenkin nähtävissä, että henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvosuunnit-
telu ovat neljän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna alkaneet voimakkaammin 
muodostua omiksi prosesseikseen, eikä tasa-arvosuunnitelmien yhdistäminen ole tämän 
kyselyn tulosten perusteella enää yhtä yleistä. 

Toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien osuudet ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 
2009. Kun tuolloin henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnittelu oli yleisempää, on sekä 
toiminnallinen että henkilöstöpoliittinen suunnitelma oppilaitosten käytössä lähes yhtä 
usein. Oppilaitoskohtaisia toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia on puolella kyselyyn 
vastanneista lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista, henkilöstöpoliittisessa suunnitte-
lussa on yleisempää noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimaa suunnitelmaa. 

Ammatillisista oppilaitoksista yli 80 prosentilla ja lukioista 60 prosentilla oli henkilöstöä 
koskeva tasa-arvosuunnitelma, vapaan sivistystyön oppilaitoksista reilulla puolella. 
Oppilaitosten henkilöstöä koskevia tasa-arvosuunnitelmia on laadittu tai päivitetty 
eniten kolmen viime vuoden (2011–2013) aikana. Edelliskertaisen kyselyn tulosten 
tapaan näyttää siltä, että oppilaitokset joilla tasa-arvosuunnitelma on, myös pitävät ne 
ajan tasalla. Yhdenvertaisuusnäkökulma on edelleen huomioitu lähes kaikkien kyse-
lyyn vastanneiden oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa. Avoimien vastausten perusteella 
erityisesti ikään sekä etniseen ja kulttuuriseen taustaan liittyvät seikat painottuivat suku-
puolten tasa-arvon rinnalla.

Tasa-arvovastaavia ei vielä ole kovin monessa oppilaitoksessa, ja henkilöstöä koskeva 
tasa-arvosuunnittelu onkin yleisesti lähes pelkästään oppilaitosten rehtorien vastuulla. 
Tasa-arvotyöryhmät vastasivat lukioista 14 prosentissa ja ammatillisista oppilaitoksista 13 
prosentissa tasa-arvotyöstä. Näyttää siltä, että vaikka tasa-arvotyöryhmä yli kolmannek-
sessa näistä osallistuu suunnitelman laadintaan, eivät ne vastaa suunnitelman toteuttami-
sesta kovinkaan usein. Henkilöstä koskeva tasa-arvosuunnittelu kuuluukin yleisesti oppi-
laitoksen muiden ryhmien tai luottamuselinten vastuulle, esimerkiksi henkilöstöryhmän, 
yhteistoimintaryhmän, työsuojelutoimikunnan ja johtoryhmän. 

Kyselyn tekeminen osana henkilöstöä koskevaa tasa-arvosuunnittelua on selvästi lisään-
tynyt neljän vuoden takaisesta, jolloin 60 prosenttia lukioista ja ammatillisista oppilaitok-
sista ja 70 prosenttia vapaan sivistystyön oppilaitoksista ilmoitti, ettei kyselyä ollut tehty. 
Nyt henkilöstön tasa-arvokokemuksia oli kartoitettu neljänneksessä lukioista, puolessa 
ammatillisista oppilaitoksista ja 27 prosentissa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.
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Yleisimpiä aihealueita henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnittelussa ovat lainsäädännön 
edellyttämät palkkaus ja tehtävien jakautuminen sekä häirinnän poistaminen ja ehkäisy. 
Lisäksi tasa-arvoon rekrytoinnissa ja koulutuksessa oli kiinnitetty huomiota yli puolessa 
kyselyyn vastanneista oppilaitoksista. 

Vastaajien ilmoittamat tasa-arvosuunnitelmien tavoitteet vaihtelivat suuresti hyvin yksi-
tyiskohtaisista selostuksista yleisiin tasa-arvon edistämisen tavoitteisiin. Vastauksissa oli 
melko paljon yleisiä työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkastelu sukupuolten 
tasa-arvon näkökulmasta kuitenkin puuttui. Työtehtävien jakautumiseen liittyvät kysy-
mykset ja häirinnän ehkäisy olivat tärkeitä teemoja tasa-arvosuunnitelmissa. Kuten neljän 
vuoden takaisen kyselyn tuloksista kävi ilmi, myös nyt tasa-arvo ja siihen liittyvät koke-
mukset oli usein sisällytetty kehityskeskusteluihin ja opettajankokouksiin.

Tasa-arvosuunnitelman tiedottamisesta on huolehdittu hyvin lähes kaikissa kyselyyn 
vastanneista oppilaitoksista. Kyselyn tulosten perusteella suosituin tapa seurata henki-
löstöä koskevan tasa-arvosuunnitelman toteutumista ovat lukioissa tasa-arvokyselyt 
sekä henkilökunnalle järjestettävät keskustelutilaisuudet, tilastoja käytetään seurannassa 
huomattavasti harvemmin. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa seurantaa toteutetaan 
useimmiten kyselyin ja tilastoin. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa sekä tilastollinen 
seuranta että kyselyjen tekeminen näyttäisivät olevan suunnilleen yhtä yleisiä seurannan 
tapoja, keskustelutilaisuuksia niissä järjestettiin harvemmin.

Toiminnallinen oppilaitoskohtainen tai koulutuksen järjestäjän laatima tasa-arvosuunni-
telma oli lähes kaikilla kyselyyn vastanneista lukioista (76 %) ja ammatillisista oppilai-
toksista (81 %). Vapaan sivistystyön oppilaitoksista toiminnallinen suunnitelma on jonkin 
verran harvemmalla (60 %). Lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla puolet niiden noudat-
tamista toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista oli oppilaitoskohtaisia, vapaan sivistys-
työn oppilaitoksilla koulutuksen järjestäjän laatimia suunnitelmia oli selvästi enemmän. 

Kysyttäessä syitä sille, miksei oppilaitoksessa ole toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa, 
osa vastaajista mainitsi syyksi, että oppilaitoksen henkilöstömäärä on alle 30, vaikkei 
oppilaitoksen koko vaikuta toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun velvoitteeseen. Oppilai-
toksissa näyttäisikin olevan jonkin verran epätietoisuutta lain vaatimuksista. Tasa-arvo-
suunnitelmia oli kuitenkin huomattavasti eniten suurissa, yli 300 opiskelijan oppilaitok-
sissa ja vähiten pienissä, alle 50 opiskelijan oppilaitoksissa. 

Oppilaitokset ovat aktivoituneet myös toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien laadinnassa 
ja päivittämisessä etenkin kolmen viime vuoden aikana. Toiminnallisen tasa-arvosuun-
nittelun prosessia kuvaavat tulokset noudattelevat henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuun-
nitelman linjaa. Myös toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on pääasiassa oppilaitoksen 
rehtorien vastuulla. Tasa-arvotyöryhmien vastuulla sen sijaan toiminnallisen tasa-arvo-
suunnittelun ilmoitettiin olevan henkilöstöpoliittista useammin, viidenneksessä lukioista 
ja neljänneksessä ammatillisista oppilaitoksista. Tämä johtunee siitä, että toiminnallinen 
suunnitelma on henkilöstöpoliittista useammin oppilaitoskohtainen.

Yleisin tapa, jolla opiskelijat osallistuvat tasa-arvosuunnitteluun, on kommenttien ja 
ideoiden pyytäminen oppilaskunnalta. Opiskelijoiden osallistumisessa tasa-arvosuunnit-
teluun oli oppilaitostyyppien välillä eroja. Oppilaskuntatoiminta näyttää myös tämän 
kyselyn tulosten perusteella olevan tärkeä edellytys opiskelijoiden mukanaololle. 
Toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia oli yleensä käsitelty oppilaskunnan lisäksi opetus-
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henkilöstön ja johdon keskuudessa. Oppitunneilla sitä oli käsitelty 30 prosentissa amma-
tillisista oppilaitoksista ja 23 prosentissa lukioista. Kuten luvusta 4.6 käy ilmi, oppilaitos-
kohtaista suunnitelmaa noudattavissa oppilaitoksissa myös opiskelijoiden osallistuminen 
tasa-arvotyöhön ja sen suunnitteluun on yleisempää.

Tasa-arvokysely oli tehty opiskelijoille yli puolessa kyselyyn vastanneista ammatillisista 
oppilaitoksista ja lukioista, vapaan sivistystyön oppilaitoksista kolmanneksessa. Opetus-
henkilöstölle toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun yhteydessä oli tehty kyselyjä hieman 
harvemmin.

Tuloksista näkyy, että toiminnallisissa tasa-arvosuunnitelmissa oli kiinnitetty huomiota 
etenkin lainsäädännön painottamiin aihealueisiin: opiskelijavalintoihin, opetuksen järjes-
tämiseen, arviointiin ja häirinnän poistamiseen. Muita yleisiä teemoja olivat muun muassa 
kiusaamisen ja syrjinnän ehkäiseminen, etninen tasa-arvo sekä tasa-arvon huomioiminen 
oppilaitoksen tai koulutusalojen markkinoinnissa. 

Tiedottaminen oli hoidettu myös toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun kohdalla melko 
hyvin kaikissa oppilaitoksissa. Kuitenkin opetushenkilöstölle siitä oli tiedotettu hieman 
useammin kuin opiskelijoille ja muulle henkilöstölle. 

Tämänkin kyselyn vastaajat mainitsivat tasa-arvosuunnittelun antoisimpana puolena 
opettajien ja opiskelijoiden välisen keskustelun ja yhteistyön. Opiskelijoiden innostunut 
suhtautuminen tasa-arvosuunnitteluun lisäsi myös henkilöstön kiinnostusta tasa-arvotyötä 
kohtaan. Myös tasa-arvotyöryhmän työskentelyä sinänsä ja ryhmässä käytyjä keskusteluja 
pidettiin antoisina. Vastaavasti työryhmän jäsenten erilaiset näkemykset ja henkilöstön ja 
opiskelijoiden vähäinen kiinnostus tasa-arvosuunnittelua kohtaan nähtiin tasa-arvotyön 
hankalimpina puolina. Joidenkin vastaajien mukaan tasa-arvosuunnittelulle oli vaikea 
löytää tarpeeksi aikaa ja erityisesti tasa-arvokyselyn ja erilaisen tilastollisen materiaalin 
keräämistä pidettiin työläänä.

Oppilaitoksissa käydään tasa-arvokeskusteluja niin opetushenkilöstön kuin opiskelijoi-
denkin kesken satunnaisesti. Keskustelujen aiheet koskevat muun muassa koulutusalojen 
ja kurssivalintojen mies/naisvaltaisuutta, tasa-arvoa eri kulttuureissa ja maahanmuuttajien 
keskuudessa, sukupuolten mukaista opettajien työnjakoa sekä erilaisia toimintakulttuu-
reja eri koulutusaloilla ja osastoilla ammatillisessa koulutuksessa.
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LIITE 1 Kyselylomake

Tasa-arvosuunnittelu lukioissa sekä ammatillisissa ja vapaan 
sivistystyön oppilaitoksissa

Hyvä kyselyyn vastaaja
Tasa-arvosuunnitelmaa koskevaa tiedot kootaan oheisella kyselylomakkeella kaikilta 
lukioiden, ammatillisten ja vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtoreilta.

Vastausohje:  
Kysely etenee siten, että ensimmäinen osa koskee oppilaitoksen henkilöstöpoliittista 
tasa-arvosuunnittelua ja toinen osa toiminnallista tasa-arvosuunnittelua. Viimeisessä 
osassa pyydetään arvioimaan oppilaitoksen ilmapiiriä tasa-arvon kannalta. Valitkaa sopiva 
vastausvaihtoehto napsauttamalla. Osaan kysymyksistä on mahdollista valita useampi 
vastausvaihtoehto. Avovastaukset kirjoitetaan niille varattuun tilaan. 

Kyselyn lopussa on Lopetus-palkki, jota napsauttamalla vastaukset tallentuvat automaat-
tisesti järjestelmäämme. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisten 
koulutuksen järjestäjien tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Taustatiedot
Oppilaitoksen nimi

Oppilaitos on ensisijaisesti
 lukio
 ammatillinen oppilaitos
 kansalaisopisto
 kansanopisto
 kesäyliopisto
 liikunnan koulutuskeskus
 opintokeskus

Ammatillisen oppilaitoksen koulutusala (Voitte valita useamman alan)
 Humanistinen ja kasvatusala
 Kulttuuriala
 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 Luonnontieteiden ala
 Tekniikan ja liikenteen ala
 Luonnonvara- ja ympäristöala
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 Muu koulutus
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Oppilaitoksen sijaintimaakunta
 Etelä-Karjala 
 Etelä-Pohjanmaa 
 Etelä-Savo 
 Kainuu 
 Kanta-Häme
 Keski-Pohjanmaa
 Keski-Suomi
 Kymenlaakso 
 Lappi 
 Pirkanmaa
 Pohjanmaa
 Pohjois-Karjala 
 Pohjois-Pohjanmaa
 Pohjois-Savo
 Päijät-Häme
 Satakunta 
 Uusimaa 
 Varsinais-Suomi

Oppilaitoksen koko 20.1.2013
Oppilaitoksessa on opiskelijoita 
  alle 50 
  50–99 
  100–299 
  300–499 
  500 tai yli

1  Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun yleistilanne
Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
 Oppilaitoksessa on oma henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
 Oppilaitos noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöpoliittista tasa-arvo-

suunnitelmaa
 Oppilaitoksessa ei ole henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa, koska henkilöstön 

määrä on säännöllisesti alle 30
 Oppilaitoksessa ei ole henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa jostakin muusta 

syystä

Mikäli valitsitte yllä olevaan kysymykseen viimeisen vastausvaihtoehdon, kertokaa, miksi 
oppilaitoksessa ei ole laadittu henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.
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2  Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
2.1 Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman muoto sekä laatimis- tai päivitysvuosi
2.1 a. Oppilaitoksen henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnittelusta vastaa
 oppilaitoksen rehtori tai apulais-/vararehtori
 oppilaitokseen nimetty tasa-arvovastaava
 tasa-arvotyöryhmä 
 joku muu, kuka?
 Ei kukaan

2.1 b. Oppilaitoksen henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on
 erillinen suunnitelma
 osa henkilöstöpoliittista suunnitelmaa
 osa työsuojelun toimintaohjelmaa
 osa jotakin muuta suunnitelmaa, mitä? 

2.1 c. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu tai sitä on viimeksi 
päivitetty vuonna (Valitkaa valikosta oikea vaihtoehto)

2.1 d. Henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnitelmassa on otettu huomioon suku-
puolten tasa-arvon lisäksi yhdenvertaisuuslaissa mainittuja syrjintäperusteita (mm. 
ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen jne.)
 Kyllä
 Ei
 Oppilaitoksella on erillinen henkilöstöä koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma

2.2 Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun prosessi
2.2 a. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman laadinnassa on ollut mukana (Voitte 
valita useamman vaihtoehdon)
 erillinen tasa-arvotyöryhmä
 työsuojelutoimikunta
 yhteistoimintaelin
 luottamushenkilöitä
 henkilöstötyöryhmä
 johtokunta/johtoryhmä
 henkilöstö esim. opettajankokouksen tai tasa-arvoa koskevan keskustelutilaisuuden 

yhteydessä
 joku muu, mikä? 

2.2 b. Oppilaitoksessa on tehty henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun yhtey-
dessä tasa-arvokysely (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 koko henkilöstölle
 opetushenkilöstölle
 Kyselyä ei ole tehty
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2.2 c. Oppilaitoksen henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma sisältää seuraavia 
asioita: (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 Henkilöstön palkkaus ja palkitseminen
 Henkilöstön rekrytointi
 Henkilöstön koulutus
 Työtehtävien jakautuminen
 Johtaminen
 Urakehitys
 Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä
 Muu, mikä? 

2.2 d Millaisia tavoitteita henkilöstöpoliittisessa tasa-arvosuunnitelmassa on asetettu valit-
semillenne asioille?

2.2 e. Millaisiin toimiin henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun myötä on ryhdytty? 

2.2 f. Henkilöstöpoliittisesta tasa-arvosuunnitelmasta on tiedotettu (Voitte valita useamman 
vaihtoehdon)
 opetushenkilöstölle
 muulle henkilöstölle
 muille, kenelle? 
 Suunnitelmasta ei ole tiedotettu

2.2 g. Henkilöstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan sisällytettyjen toimenpiteiden toteut-
tamista seurataan (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 tilastoin
 kyselyin
 yhteisin keskustelutilaisuuksin
 muuten, miten? 

2.2 h. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun prosessissa on ollut antoisaa

2.2 i. Henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnittelun prosessissa on ollut ongelmallista

3  Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman yleistilanne
Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma
 Oppilaitoksessa on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma (tai tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuussuunnitelma / toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma osana opetussuunnitelmaa)
 Oppilaitos noudattaa koulutuksen järjestäjän laatimaa toiminnallista tasa-arvosuunni-

telmaa
 Oppilaitoksessa ei ole toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa

Mikäli valitsitte yllä olevaan kysymykseen viimeisen vastausvaihtoehdon, kertokaa, miksi 
oppilaitoksessa ei ole laadittu toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmaa.
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4  Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma
4.1 Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman muoto sekä laatimis- tai päivitysvuosi
4.1 a. Oppilaitoksen toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta vastaa
 oppilaitoksen rehtori tai apulais-/vararehtori
 oppilaitokseen nimetty tasa-arvovastaava
 tasa-arvotyöryhmä
 joku muu, kuka?
 Ei kukaan

4.1 b. Oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on
 erillinen suunnitelma
 yhdistetty henkilöstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan
 osa opetussuunnitelmaa
 osa jotakin muuta suunnitelmaa, mitä? 

4.1 c. Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu tai sitä on viimeksi päivi-
tetty vuonna 
(Valitkaa valikosta oikea vaihtoehto)

4.1 d. Toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa on otettu huomioon sukupuolten tasa-
arvon lisäksi yhdenvertaisuuslaissa mainittuja syrjintäperusteita (mm. ikä, etninen tausta, 
seksuaalinen suuntautuminen jne.)
 Kyllä
 Ei
 Oppilaitoksella on erillinen toimintaa koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma

4.2 Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun prosessi
4.2 a. Opiskelijoiden osallistuminen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintaan 
(Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 Opiskelijat ovat mukana tasa-arvotyöryhmässä
 Suunnittelussa on pyydetty kommentteja ja ideoita oppilaskunnalta
 Opiskelijoille on järjestetty tasa-arvoa koskeva keskustelutilaisuus
 Jotenkin muuten, miten?
 Opiskelijat eivät ole olleet mukana tasa-arvosuunnittelussa

4.2 b. Oppilaitoksessa on tehty toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun yhteydessä tasa-
arvokysely (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 opiskelijoille
 opetushenkilöstölle
 Kyselyä ei ole tehty
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4.2 c. Oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sisältää seuraavia 
asioita: (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 Opiskelijavalinnat
 Opetuksen järjestäminen
 Opintosuoritusten arviointi
 Opiskelumateriaali
 Opinto-ohjaus
 Valinnaiset tutkinnon osat
 Oppiaine-, oppimäärä- ja kurssivalinnat
 Työhön tutustuminen, työssä oppiminen ja yhteydet työelämään
 Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä tai kiusaaminen
 Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen
 Muu, mikä? 

4.2 d. Millaisia tavoitteita tasa-arvosuunnitelmassa on asetettu valitsemillenne 
asioille?

4.2 e. Millaisiin konkreettisiin toimiin toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman pohjalta on 
ryhdytty?

4.2 f. Toiminnallista tasa-arvosuunnitelmaa on käsitelty oppilaitoksen (Voitte valita 
useamman vaihtoehdon)
 oppilaskunnassa
 oppitunneilla
 oppilaitoksen johdossa
 opetushenkilöstön keskuudessa
 muun henkilöstön keskuudessa
 muualla, missä?

4.2. g. Toiminnallisesta tasa-arvosuunnitelmasta tiedotettu (Voitte valita useamman vaih-
toehdon)
 opiskelijoille
 huoltajille
 opetushenkilöstölle
 muulle henkilöstölle
 muille, kenelle? 
 Suunnitelmasta ei ole tiedotettu

4.2 h. Toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan sisällytettyjen toimenpiteiden 
toteuttamista seurataan (Voitte valita useamman vaihtoehdon)
 tilastoin
 kyselyin
 yhteisin keskustelutilaisuuksin
 muuten, miten?



70

4.2 i. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun prosessissa on ollut antoisaa

4.2 j. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun prosessissa on ollut ongelmallista

5  Oppilaitoksen yleinen ilmapiiri sukupuolten tasa-arvon kannalta
5.1 Sukupuolten tasa-arvosta tai tasa-arvosuunnitelman sisällöistä keskustellaan 
opetushenkilöstön kesken
 satunnaisesti
 muutaman kerran lukukaudessa
 lähes viikoittain
 hyvin usein

5.2 Opiskelijat osallistuvat sukupuolten tasa-arvosta ja/tai tasa-arvosuunnitelman sisällöistä 
käytävään keskusteluun
 satunnaisesti
 muutaman kerran lukukaudessa
 lähes viikoittain
 hyvin usein

5.3 Millaisista tasa-arvoasioista oppilaitoksessa erityisesti keskustellaan tai on keskusteltu?

6.  Millaista tukea, materiaalia, ohjausta, koulutusta yms. toivotte 
Opetushallitukselta tasa-arvosuunnittelun avuksi?
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LIITE 2  Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu lukioissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa vuosina 2009 ja 
2013

Taulukko 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu lukioissa 2009 ja 2013

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu lukioissa 2009 2013

Tasa-arvosuunnitelmien tilanne N= 227 N= 209

Oppilaitoskohtainen suunnitelma 37 % 51 %

Koulutuksen järjestäjän suunnitelma 21 % 25 %

Tasa-arvosuunnitelman muoto N=132 N=153

Erillinen suunnitelma 42 % 48 %

Yhdistetty henkilöstöpoliitt iseen suunnitelmaan 37 % 28 %

Osa opetussuunnitelmaa 11 % 17 %

Yhdenvertaisuusnäkökulma N=123 N=148

Yhdenvertaisuusnäkökulma mukana 95 % 80 %

Vastuu tasa-arvosuunnittelusta N=132 N=158

Rehtori 77 % 61 %

Tasa-arvotyöryhmä - 21 %

Tasa-arvovastaava 10 % 6 %

Opiskelijoiden osallistuminen N=132 N=158

Tasa-arvotyöryhmä 27 % 27 %

Oppilaskunta 55 % 54 %

Yhteiset keskustelutilaisuudet - 17 %

Tasa-arvosuunnitelman käsittely N=132 N=158

Oppilaskunnassa 54 % 97 %

Oppitunneilla 12 % 23 %

Opetushenkilöstön keskuudessa 75 % 79 %

Tasa-arvokysely N=132 N=158

Opiskelijoille 39 % 53 %

Opetushenkilöstölle 27 % 31 %

Tasa-arvosuunnittelun aihealueet N=132 N=158

Opiskelijavalinnat 64 % 58 %

Opetuksen järjestäminen 71 % 74 %

Arviointi 67 % 61 %

Opiskelumateriaali 32 % 30 %

Opinto-ohjaus 50 % 44 %

Oppiaine- ja kurssivalinnat 42 % 35 %

Valinnaiset tutkinnon osat - 8 %
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Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu lukioissa 2009 2013

Työhön tutustuminen 16 % 14 %

Seksuaalinen häirintä 66 % 75 %

Sukupuolen moninaisuus - 30 %

Tiedottaminen N=127 N=158

Opiskelijoille 2013 / on tiedotettu 2009 75 % 68 %

Opetushenkilöstölle - 73 %

Seuranta N=132 N=158

Kyselyt 46 % 55 %

Yhteiset keskustelutilaisuudet 51 % 37 %

Tilastot 19 % 18 %

Taulukko 2. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ammatillisissa oppilaitoksissa 2009 ja 2013

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ammatillisissa oppilaitoksissa 2009 2013

Tasa-arvosuunnitelmien tilanne N= 100 N= 122

Oppilaitoskohtainen suunnitelma 27 % 50 %

Koulutuksen järjestäjän suunnitelma 27 % 31 %

Tasa-arvosuunnitelman muoto N=54 N=93

Erillinen suunnitelma 35 % 52 %

Yhdistetty henkilöstöpoliittiseen suunnitelmaan 48 % 23 %

Osa opetussuunnitelmaa 17 % 17 %

Yhdenvertaisuusnäkökulma N=54 N=93

Yhdenvertaisuusnäkökulma mukana 91 % 91 %

Vastuu tasa-arvosuunnittelusta N=54 N=100

Rehtori 69 % 52 %

Tasa-arvotyöryhmä - 25 %

Tasa-arvovastaava 13 % 4 %

Opiskelijoiden osallistuminen N=54 N=100

Tasa-arvotyöryhmä 11 % 31 %

Oppilaskunta 50 % 45 %

Yhteiset keskustelutilaisuudet -  15 %

Tasa-arvosuunnitelman käsittely N=54 N=100

Oppilaskunnassa 28 % 31 %

Oppitunneilla 20 % 30 %

Opetushenkilöstön keskuudessa 70 % 69 %

Tasa-arvokysely N=54 N=100

Opiskelijoille 33 % 54 %

Opetushenkilöstölle 37 % 35 %

Tasa-arvosuunnittelun aihealueet N=54 N=100
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Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ammatillisissa oppilaitoksissa 2009 2013

Opiskelijavalinnat 83 % 73 %

Opetuksen järjestäminen 70 % 78 %

Arviointi 67 % 69 %

Opiskelumateriaali 39 % 40 %

Opinto-ohjaus 65 % 56 %

Oppiaine- ja kurssivalinnat 39 % 23 %

Valinnaiset tutkinnon osat - 23 %

Työhön tutustuminen 39 % 35 %

Seksuaalinen häirintä 79 % 77 %

Sukupuolen moninaisuus - 33 %

Tiedottaminen N=54 N=100

Opiskelijoille 2013 / on tiedotettu 2009 89 % 57 %

Opetushenkilöstölle - 73 %

Seuranta N=54 N=100

Kyselyt 57 % 60 %

Yhteiset keskustelutilaisuudet 48 % 36 %

Tilastot 44 % 47 %
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LIITE 3  Saate lukioille ja vapaan sivistystyön 
oppilaitoksille

KYSELY 11/2013
26.9.2013 

Kysely lukioiden ja vapaan sivistystyön oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta 
-arvosuunnittelusta
 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) velvoittaa sekä työnantajia että 
oppilaitoksia tekemään kaksi tasa-arvosuunnitelmaa. Toinen näistä on ns. henkilöstö-
poliittinen tasa-arvosuunnitelma (6a §) ja toinen oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvo-
suunnitelma (6b §). Nämä tasa-arvosuunnitelmat osoittavat ne käytännön toimenpiteet, 
joilla koulutuksen järjestäjät, ylläpitäjät ja oppilaitokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoja tasa-arvosuunnittelusta oppilaitoksissa. 
Kysely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopi-
mukseen. 

Toivomme, että kyselyyn vastaa oppilaitoksen rehtori tai muu henkilö, joiden vastuulla 
tasa-arvosuunnittelu on. Vastaava kysely lähetetään samanaikaisesti myös ammatillisille 
oppilaitoksille.

Tiedot kootaan oppilaitoksittain. Tulokset käsitellään ja raportoidaan luottamuksellisesti. 
Kyselyn toteuttaa tutkija, VTM Elina Ikävalko. 

Lomakkeen Word-versio on tämän viestin liitteenä. Siihen on hyödyllistä tutustua ennen 
varsinaiseen kyselyyn vastaamista, sillä nettilomake on täytettävä yhdellä kerralla koko-
naan.

Kyselyyn vastataan internetissä lokakuun 15. päivään 2013 mennessä
oheisen linkin kautta:

https://www.survette.com/35328-28665-660@tasu&kysely
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Kyselystä lisätietoja antavat
 kyselyn sisällöstä tutkija, VTM Elina Ikävalko, elina.ikavalko@helsinki.fi , puh. 09 191 

29598
 teknisissä asioissa erityisasiantuntija Riku Honkasalo, 

riku.honkasalo@oph.fi , puh. 0295 33 1249
 lukioiden toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta, opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, 

liisa.jaaskelainen@oph.fi , puh. 0295 33 1084
 vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta, opetus-

neuvos Pertti Pitkänen, pertti.pitkanen@oph.fi , 
puh. 0295 533 1175. 

Johtaja Jorma Kauppinen  

Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

TIEDOKSI  Lukiokoulutuksen järjestäjät
   Bildningsalliansen r.f.
   Kansalaisopistojen liitto KoL ry
   Opintokeskukset ry
   Suomen kansanopistoyhdistys ry
   Suomen kesäyliopistot ry
   Urheiluopistoyhdistys ry
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LIITE 4  Saate ammatillisille oppilaitoksille

KYSELY 12/2013
26.9.2013

Kysely ammatillisten oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta –
arvosuunnittelusta
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) velvoittaa sekä työnantajia että 
oppilaitoksia tekemään kaksi tasa-arvosuunnitelmaa. Toinen näistä on ns. henkilöstö-
poliittinen tasa-arvosuunnitelma (6a §) ja toinen oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvo-
suunnitelma (6b §). Nämä tasa-arvosuunnitelmat osoittavat ne käytännön toimenpiteet, 
joilla koulutuksen järjestäjät, ylläpitäjät ja oppilaitokset edistävät sukupuolten tasa-arvoa.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoja tasa-arvosuunnittelusta oppilaitoksissa. 
Kysely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopi-
mukseen.    

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä pyydetään varmistamaan, että niiden alaiset oppilai-
tokset vastaavat kyselyyn, sillä tiedot kootaan ja käsitellään oppilaitoksittain. Toivomme, 
että kyselyyn vastaa oppilaitoksen rehtori tai muu henkilö,  joiden vastuulla tasa-arvo-
suunnittelu on. Jos oppilaitoksilla on koulutuksen järjestäjän hyväksymä yhteinen suun-
nitelma tai suunnitelmat, oppilaitoksia pyydetään sekin ilmoittamaan kyselylomakkeessa.

Vastaava kysely lähetetään samanaikaisesti myös lukioille ja vapaan sivistystyön oppilai-
toksille. Kyselyllä pyritään saamaan vertailutietoa vuoteen 2009, jolloin tehtiin samansi-
sältöinen kysely.

Tulokset käsitellään ja raportoidaan luottamuksellisesti. Kyselyn toteuttaa tutkija, VTM 
Elina Ikävalko. 

Lomakkeen Word-versio on tämän viestin liitteenä. Siihen on hyödyllistä tutustua ennen 
varsinaiseen kyselyyn vastaamista, sillä nettilomake on täytettävä yhdellä kerralla koko-
naan.

Kyselyyn vastataan internetissä lokakuun 15. päivään 2013 mennessä oheisen linkin kautta:

https://www.survette.com/35330-28666-660@tasu&kysely
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Kyselystä lisätietoja antavat:
 Tutkija, VTM Elina Ikävalko, elina.ikavalko@helsinki.fi , puh. 050 582 4047
 teknisissä asioissa erityisasiantuntija Riku Honkasalo, riku.honkasalo@oph.fi , puh. 

0295 33 1249
 ammatillisten oppilaitosten toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta, opetusneuvos 

Ulla Aunola, ulla.aunola@oph.fi , puh.029 533 1042

Johtaja Pasi Kankare 

Opetusneuvos Ulla Aunola

TIEDOKSI  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
   Suomen Kuntaliitto ry
   Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry.
   Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, SAKKI ry
   Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
   Suomen Kansanopistoyhdistys ry.
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LIITE 5  Kyselylomake ruotsiksi

Jämställdhetsplaneringen vid gymnasierna samt vid 
yrkesläroanstalterna och läroanstalterna inom det fria 
bildningsarbetet

Bästa enkätbesvarare 
Information om jämställdhetsplanen samlas in med frågeformulär av alla rektorer för 
gymnasier, yrkesläroanstalter och läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Anvisningar för besvarandet av enkäten:
Enkäten är framskrider så att den första delen behandlar läroanstaltens personalpolitiska 
jämställdhetsplanering och den andra den funktionella jämställdhetsplaneringen. I den 
sista delen ombeds besvararen att bedöma klimatet i läroanstalten ur jämställdhetssynvinkel. 
Välj det lämpliga alternativet genom att klicka. På en del av frågorna kan man välja fl era 
svarsalternativ. Öppna svar skrivs i det för ändamålet reserverade utrymmet. 

När man i slutet av enkäten klickar på balken Avsluta, lagras svaren automatiskt i vårt 
system.  Alla uppgifter behandlas konfi dentiellt och information gällande enskilda utbild-
ningsanordnare lämnas inte ut till utomstående.

Bakgrundsfakta
Läroanstaltens namn 

Läroanstalten är i första hand
 ett gymnasium
 en yrkesläroanstalt
 ett medborgarinstitut
 en folkhögskola
 ett sommaruniversitet
 ett idrottsutbildningscenter
 en studiecentral

Yrkesläroanstalts utbildningsområde (Ni kan välja fl era områden)
 Humanistisk och pedagogisk utbildning
 Kultur
 Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
 Det naturvetenskapliga området
 Teknik och kommunikation
 Naturbruk och miljöområdet
 Social-, hälso- och idrottsområdet
 Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen
 Övrig utbildning
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Läroanstaltens placeringslandskap
 Södra Karelen
 Södra Österbotten
 Södra Savolax
 Kajanaland
 Egentliga Tavastland 
 Mellersta Österbotten 
 Mellersta Finland 
 Kymmenedalen 
 Lappland 
 Birkaland
 Österbotten
 Norra Karelen 
 Norra Österbotten 
 Norra Savolax
 Päijänne-Tavastland
 Satakunta 
 Nyland 
 Egentliga Finland 

Läroanstaltens storlek 20.1.2013
Antalet studerande vid läroanstalten:

 Under 50
 50 – 99
 100 – 299
 300 – 499
 500 eller mer

1 Den personalpolitiska jämställdhetsplaneringens allmänna läge

1.1 Personalpolitisk jämställdhetsplan
 Läroanstalten har en egen personalpolitisk jämställdhetsplan
 Läroanstalten följer en personalpolitisk jämställdhetsplan som utbildningsanordnaren 

har utarbetat
 Läroanstalten har ingen personalpolitisk jämställdhetsplan, eftersom personalens antal 

regelbundet understiger 30
 Läroanstalten saknar en personalpolitisk jämställdhetsplan av någon annan orsak

Om ni valde det sista svarsalternativet i frågan ovan, berätta varför personalpolitisk jäms-
tälldhetsplan inte har utarbetats vid läroanstalten
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2 Den personalpolitiska jämställdhetsplanen

2.1 Den personalpolitiska jämställdhetsplanens form samt året för uppgörande eller uppdatering
2.1 a. För läroanstaltens personalpolitiska jämställdhetsplanering svarar
 Läroanstaltens rektor eller prorektor/biträdande rektor
 En utnämnd jämställdhetsansvarig 
 En jämställdhetsarbetsgrupp 
 Någon annan, vem?
 Ingen

2.1 b.   Läroanstaltens personalpolitiska jämställdhetsplan är 
 En separat plan 
 En del av den personalpolitiska planen 
 En del av verksamhetsprogrammet för arbetarskydd 
 En del av någon annan plan, vilken?

2.1 c    Den personalpolitiska jämställdhetsplanen har utarbetats eller senast uppdaterats 
år (Välj det riktiga alternativet i menyn)

2.1.d    I den personalpolitiska jämställdhetsplanen har förutom jämställdhet mellan 
könen beaktats de grunder för diskriminering som nämns i lagen om likabehandling 
(bl.a. ålder, etnisk bakgrund, sexuell inriktning osv) 
 Ja
 Nej
 Läroanstalten har en separat plan för likabehandling av personalen 

2.2. Den personalpolitiska jämställdhetsplaneringen som process
2.2.a    I den personalpolitiska jämställdhetsplaneringen har deltagit (ni kan välja fl era 
alternativ )
 En separat jämställdhetsarbetsgrupp
 En arbetarskyddskommitté
 Ett samverkansorgan
 Förtroendevalda
 En personalarbetsgrupp
 Direktionen/ledningsgruppen
 Personalen t.ex. i samband med ett lärarmöte eller ett diskussionstillfälle om jäms-

tälldhet
 Någon annan, vem? 

2.2.b    I samband med den personalpolitiska jämställdhetsplaneringen har en jämställd-
hetsenkät gjorts vid läroanstalten (ni kan välja fl era alternativ)
 Till hela personelen
 Till undervisningspersonalen
 Enkät har inte gjorts
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2.2. c   Läroanstaltens personalpolitiska jämställdhetsplan innehåller följande (ni kan 
välja fl era alternativ)
 De anställdas avlöning och belöning
 Rekryteringen av personal
 Personalens utbildning 
 Fördelningen av arbetsuppgifter
 Ledarskap
 Karriärutveckling
 Samordning av arbete och privatliv 
 Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 
 Annat, vad?

2.2 d. Hurdana mål har uppställts för de valda frågorna i den personalpolitiska jämställd-
hetsplanen?

2.2 e. Hurdana åtgärder har vidtagits i och med den personalpolitiska jämställdhetspla-
neringen?

2.2.f   Om den personalpolitiska jämställdhetsplanen har informerats (ni kan välja fl era 
svarsalternativ) 
 Till undervisningspersonalen
 Till den övriga personalen
 Till andra, vem? 
 Vi har inte informerat om planen

2.2 g.  Genomförandet av åtgärderna i jämställdhetsplanen följs upp (ni kan välja fl era 
svarsalternativ) 
 Genom statistik 
 Genom enkäter 
 Genom gemensamma diskussionstillfällen
 På annat sätt, hur?

2.2 h. Givande i personalpolitiska jämställdhetsplaneringen som process var:

2.2 i. Problematiskt i den personalpolitiska jämställdhetsplaneringen som process var:
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3 Handlingsplanen för jämställdhet – det allmänna läget
Handlingsplan för jämställdhet
 Läroanstalten har en handlingsplan för jämställdhet (eller jämställdhets- och likabe-

handlingsplan/handlingsplan för jämställdhet som del av läroplanen)
 Läroanstalten följer en handlingsplan för jämställdhet som utarbetats av utbildning-

sanordnaren
 Läroanstalten saknar en handlingsplan för jämställdhet

Om ni valde det sista svarsalternativet på frågan ovan, berätta varför en handlingsplan 
för jämställdhet inte har utarbetats vid er läroanstalt

4. Handlingsplan för jämställdhet
4.1 Handlingsplanen för jämställdhet – planens form och året för uppgörande eller uppdatering

4.1 a. För läroanstaltens handlingsplan för jämställdhet svarar
 Läroanstaltens rektor eller prorektor/biträdande rektor
 En utnämnd jämställdhetsansvarig 
 En jämställdhetsarbetsgrupp
 Någon annan, vem?
 Ingen

4.1 b.   Läroanstaltens handlingsplan för jämställdhet är 
 En separat plan 
 En del av den personalpolitiska jämställdhetsplanen 
 En del av läroplanen 
 En del av någon annan plan, vilken?

4.1 c    Handlingsplanen för jämställdhet har utarbetats eller senast uppdaterats år (Välj 
det korrekta alternativet i menyn)

4.1.d  I handlingsplanen för jämställdhet har förutom jämställdhet mellan könen beaktats 
de grunder för diskriminering som nämns i lagen om likabehandling (bl.a. ålder, etnisk 
bakgrund, sexuell inriktning osv) 
 Ja
 Nej
 Läroanstalten har en separat plan för likabehandling som gäller verksamheten 

4.2. Processen i anslutning till den funktionella jämställdhetsplaneringen

4.2 a.   Studerandenas deltagande i utarbetandet av handlingsplanen (Ni kan välja fl era 
alternativ) 
 Studerande är med i jämställdhetsarbetsgruppen 
 Kommentarer och idéer till planen har begärts av elevkåren 
 För de studerande har ordnats ett diskussionstillfälle om jämställdhet 
 På något annat sätt, hur?
 Studerandena har inte deltagit i jämställdhetsplaneringen

  



83

4.2.b   Vid läroanstalten har i samband med den funktionella jämställdhetsplaneringen 
gjorts en jämställdhetsenkät (ni kan välja fl era alternativ)
 Till studerandena
 Till undervisningspersonalen
 Ingen enkät har gjorts

 4.2.c.  I handlingsplanen för jämställdhet ingår följande (Ni kan välja fl era alternativ)
 Antagningen av studerande 
 Ordnandet av undervisningen 
 Bedömningen av studieprestationer
 Studiematerial
 Studiehandledning
 Valfria examensdelar
 Val av läroämnen, lärokurser och kurser 
 Arbetsorientering, lärande i arbetet och kontakter till arbetslivet
 Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 
 Beaktande av könets mångfald
 Annat, vad?

4.2 d. Hurdana mål har uppställts för de valda frågorna i jämställdhetsplanen?

4.2 e. Hurdana konkreta åtgärder har vidtagits på basis av handlingsplanen för jäms-
tälldhet?

4.2 f. Handlingsplanen för jämställdhet har behandlats (fl era alternativ kan väljas) 
 I studentkåren
 Under lektionerna 
 I läroanstaltens ledning
 Av undervisningspersonalen
 Av den övriga personalen 
 Annanstans, var?

4.2 g. Om handlingsplanen för jämställdhet har informerats (ni kan välja fl era svarsalter-
nativ) 
 Till de studerande
 Till vårdnadshavarna
 Till undervisningspersonalen
 Till den övriga personalen
 Till andra, vem?
 Vi har inte informerat om planen

4.2 h.  Genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen för jämställdhet följs upp
 Genom statistik 
 Genom enkäter 
 Genom gemensamma diskussionstillfällen?
 På annat sätt, hur?
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4.2 i. Givande i den funktionella jämställhetsplaneringen som process var:

4.2 j. Problematiskt i den funktionella jämställdhetsplaneringen som process var:

5 . Det allmänna jämställdhetsklimatet vid läroanstalten 
5.1 Jämställdhet mellan könen och/eller innehållet i jämställdhetsplanen diskuteras bland lärarna 
 Sporadiskt
 Några gånger per termin
 Så gott som varje vecka 
 Mycket ofta 

5.2 De studerande deltar i de diskussioner som förs kring jämställdheten mellan könen och/eller 
innehållet i jämställdhetsplanen 
 Sporadiskt
 Några gånger per termin
 Så gott som varje vecka
 Mycket ofta

5.3 I synnerhet hurdana jämställdhetsfrågor diskuteras/har diskuterats vid läroanstalten?

6. Hurdant stödmaterial, hurdan handledning, utbildning osv till stöd för 
jämställdhetsplaneringen skulle ni önska av Utbildningsstyrelsen?
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LIITE 6  Saate ruotsinkielisille lukioille

ENKÄT 11/2013
26.9.2013

Enkät om jämställdhetsplaneringen vid gymnasierna och läroanstalterna 
inom det fria bildningsarbetet
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) förpliktar både arbetsgivare 
och läroanstalter att utarbeta två jämställdhetsplaner. Den ena är en s.k. personalpolitisk 
jämställdhetsplan (6a §) och den andra en handlingsplan för jämställdhet (6b §). Dessa 
jämställdhetsplaner visar på de praktiska åtgärder genom vilka utbildningsanordnarna, 
huvudmännen och läroanstalterna ska främja jämställdheten mellan könen. 

Syftet med denna enkät är att samla information om jämställdhetsplaneringen vid läro-
anstalterna. Enkäten baserar sig på resultatavtalet mellan undervisningsministeriet och 
Utbildningsstyrelsen. 

Vi hoppas att enkäten besvaras av läroanstaltens rektor eller av någon annan person, 
som ansvarar för jämställdhetsplaneringen. 
Motsvarande enkät skickas samtidigt till yrkesläroanstalterna.

Uppgifterna samlas läroanstaltsvis. Resultaten behandlas och rapporteras konfi dentiellt. 
Enkäten genomförs av forskaren, PM Elina Ikävalko.

En wordversion av blanketten har bifogats detta meddelande. Bekanta er gärna med 
frågorna innan ni besvarar den egentliga enkäten, eftersom webblanketten måste fyllas 
i på en gång. 

Enkäten ska besvaras på webben senast den 15 oktober 2013 via följande länk:  https://
www.survette.com/35330-28666-660@tasu&kysely

Ytterligare information om enkäten ges av forskaren, PM Elina Ikävalko, elina.ikavalko@
helsinki.fi , tfn 09 191 29598 
 i tekniska frågor specialsakkunnig Riku Honkasalo, riku.honkasalo@oph.fi , tfn 

0295 33 1249 
 angående gymnasiernas funktionella jämställdhetsplanering undervisningsrådet Liisa 

Jääskeläinen, liisa.jaaskelainen@oph.fi , tfn 029 - 533 1084 
 angående det fria bildningsarbetets funktionella jämställdhetsplanering undervis-

ningsrådet Pertti Pitkänen, pertti.pitkanen@oph.fi , tfn 029 - 533 1175.
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Direktör Jorma Kauppinen

Undervisningsrådet Liisa Jääskeläinen

För kännedom  Anordnarna av gymnasieutbildning
   Bildningsalliansen r.f.
   Kansalaisopistojen liitto KoL ry 
   Opintokeskukset ry
   Suomen kansanopistoyhdistys ry
   Suomen kesäyliopistot ry
   Urheiluopistoyhdistys ry
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LIITE 7  Saate ruotsinkielisille ammatillisille 
oppilaitoksille

ENKÄT 12/2013
26.9.2013

Enkät om jämställdhetsplaneringen vid yrkesläroanstalterna
Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) förpliktar både arbetsgivare 
och läroanstalter att utarbeta två jämställdhetsplaner. Den ena är en s.k. personalpolitisk 
jämställdhetsplan (6a §) och den andra en handlingsplan för jämställdhet (6b §). Dessa 
jämställdhetsplaner visar på de praktiska åtgärder genom vilka utbildningsanordnarna, 
huvudmännen och läroanstalterna ska främja jämställdheten mellan könen. 

Syftet med denna enkät är att samla information om jämställdhets-planeringen vid läro-
anstalterna. Enkäten baserar sig på resultatavtalet mellan undervisningsministeriet och 
Utbildningsstyrelsen. 

Yrkesutbildningsanordnarna ombeds försäkra sig om att de underlydande läroanstal-
terna besvarar enkäten, eftersom uppgifterna samlas in och behandlas läroanstaltsvis. 
Vi hoppas att enkäten besvaras av läroanstaltens rektor eller av någon annan person 
som ansvarar för jämställdhets-planeringen. Om läroanstalterna har en gemensam/
gemensamma planer som utbildningsanordnaren har godkänt, ombeds läroanstalterna 
att anmäla detta i enkäten.

Motsvarande enkät skickas samtidigt till gymnasierna och läroanstalterna inom det fria 
bildningsarbetet. Syftet är att få jämförande information till år 2009, då motsvarande 
enkät gjordes.

Resultaten behandlas och rapporteras konfi dentiellt. Enkäten genomförs av forskaren, 
PM Elina Ikävalko.

En wordversion av blanketten har bifogats detta meddelande. Bekanta er gärna med 
frågorna innan ni besvarar den egentliga enkäten, eftersom webblanketten måste fyllas 
i på en gång. 

Enkäten ska besvaras på webben senast den 15 oktober 2013 via följande länk:  
https://www.survette.com/35330-28666-660@tasu&kysely

Ytterligare information om enkäten ges av forskaren, PM Elina Ikävalko, elina.ikavalko@
helsinki.fi , tfn 09 191 29598
 i tekniska frågor specialsakkunnig Riku Honkasalo, riku.honkasalo@oph.fi , tfn 0295 

33 1249
 angående yrkesläroanstalternas funktionella jämställdhetsplanering undervisnings-

rådet Ulla Aunola, ulla.aunola@oph.fi , tfn 0295 33 1042   
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Direktör Pasi Kankare

Undervisningsrådet Ulla Aunola

För kännedom  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, AMKE try
   Finlands Kommunförbund rf
   Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
   Suomen ammattiin opiskelevien liitto, SAKKI ry
   Suomen Opiskelija-Allianssi-OSKU ry
   Finlands folkhögskoleförening rf
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