
 

   

LIITE 1  
 
 
 
Oppilaitoskohtaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien yhteinen 
osa/johdanto (rungon kohta 1)  
 
 
 
Oppilaitoksemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
koulutuksessa. Kaikilla sukupuolilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja 
ammatilliseen kehitykseen. Koulutus, opetus ja ohjaus kaikkinensa tukee tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden toteutumista ja syrjinnän ehkäisemistä. Yhdenvertaisuuslain mukaan 
oppilaitoksilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, 
että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  
 
 
Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oppilaitoksessa jokainen opiskelija tuntee olonsa 
turvalliseksi ja uskaltaa olla oma itsensä. Suunnitelmaan liittyvien yhdessä sovittujen 
toimenpiteiden avulla opiskelijat ja oppilaitoksen henkilökunta sitoutuvat 
oppilaitosyhteisönsä kehittämiseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteet huomioon 
ottaen.  
 
 
Oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on selvitetty esim. opiskelijoiden ja 
opettajien välisten keskustelujen ja opiskelijakohtaisten kyselyiden avulla. Opiskelijoiden 
näkemyksillä ja kokemuksilla on tärkeä merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
toteutumisessa.  
 
 
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään keskittymällä muutamaan konkreettiseen 
toimenpiteeseen kerralla. Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain 
toimintakertomuksen yhteydessä ja toteutuneiden toimenpiteiden tilalle valmistellaan uusia 
toimenpiteitä. Oppilaitoksen johtoryhmä hyväksyy tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman osana oppilaitoksen vuosittaista toimintasuunnitelmaa. 
Varsinainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys mukaan lukien 
opiskelijoiden oppilaitoskohtaiset kyselyt tehdään kolmen vuoden välein.  
 
 
Oppilaitoksen rehtorin tehtävänä on varmistaa, että oppilaitoksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmasta, siihen liittyvistä toimenpiteistä ja muutenkin oppilaitoksen 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan oppilaitoksen opiskelijoita, heidän 
huoltajiaan ja oppilaitoksen henkilöstöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on 
koko oppilaitosyhteisön asia. 
 
 
  



 

   

1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kartoitus 
 
Stadin ammattiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu 
opiskelijoille tehdyn kyselyn ja henkilöstön ryhmäkeskustelujen pohjalta. 
Opiskelijakyselyyn vastattiin opettajan/ryhmänohjaajan määrittelemänä 
ajankohtana, jolloin opiskelijoille tarjottiin laitteet digium-kyselyyn vastaamiseksi. 
Kyselyyn oli mahdollista vastata myös mobiilisti viiden viikon ajan. Henkilöstön 
ryhmäkeskustelujen taustana olivat opiskelijakyselyjen vastaukset graafeina, 
avoimia vastauksia ei käsitelty. Opiskelijakyselyyn vastasi yhteensä 1477 
opiskelijaa. Kyselyllä kartoitettiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista 
oppimateriaaleissa, opetuksessa, ohjauksessa, arvioinnissa, ammatin valinnan 
ohjauksessa sekä syrjinnän ja häirinnän esiintyvyyttä niin oppilaitoksessa kuin 
työssäoppimispaikoilla. 
 
 

2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Stadin ammattiopistossa opiskelijoiden näkökulmasta 
 

Stadin ammattiopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanne vaikuttaa 
opiskelijakyselyn perusteella erittäin hyvältä.  
Avoimista vastauksista välittyi kuitenkin joitakin tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen 
liittyviä ongelmia: Opiskelijoiden kokeman mukaan opettajat kohtelevat kaikkia 
pääosin tasapuolisesti sukupuolesta ja taustasta riippumatta, samalla kuitenkin 
muutamat opiskelijat kokevat opettajan käyttävän ikävää, lähinnä rasistista ja 
sovinistista, kieltä. Vahvasti asenteellisiksi koetaan myös työelämässä vielä elävät 
sukupuolittavat ammattinimikkeet, kuten rakennusmies, valomies, sähkömies. 
Työhaalareista ja työtakeista ei aina löydy riittävän pieniä tai suuria kokoja, 
mittasuhteet ovat myös vääränlaiset. Tarjoilijan asun sukupuolta määrittelevää 
luonnetta pohdittiin myös. 
Opiskelijat toivovat yhdenvertaista kohtelua fyysisissäkin tehtävissä, esimerkiksi 
saman kokoiset työvälineet kaikille opiskelijoille, ei tytöille pieniä ja pojille isoja. 
Esteettömyyttä häiritsevät meneillään olevat remontit ja joidenkin rakennusten 
hissittömyys. 
Yksilölliset opintopolut ja hojksit koetaan epätasa-arvoisena joko niin, että opiskelija 
saa liian paljon myönnytyksiä hojksinsa takia tai niin, että tuen tarpeesta huolimatta 
tukea ei saa riittävästi. Arvioinnista opettajat saavat pääosin positiivista palautetta. 
Opiskelijat kokevat voivansa ilmaista itseään pääosin vapaasti. 
Opiskelijahallintajärjestelmään kirjattava virallinen nimi ei välttämättä vastaa 
opiskelijan kokemaa sukupuolta ja aiheuttaa harmia nimenhuudossa. 
Työssäoppimispaikoilla koettu syrjintä, häirintä ja kiusaaminen ovat myös 
poikkeuksellisia. Osa opiskelijoista kuitenkin kokee, että epäasialliseen kohteluun ei 
ole puututtu, osittain senkin takia, että opettajalle tai työpaikkaohjaajalle ei ole 
asiasta kerrottu. Rasistista vitsailua ja epäasiallista kohtelua esiintyy 
työssäoppimispaikoilla selvästi enemmän kuin oppilaitoksessa. 

 
 

3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Stadin ammattiopistossa henkilöstön näkökulmasta 
 

Henkilöstön ryhmäkeskusteluissa nousee vahvasti huoli alakohtaisista tilanteista, 
opiskelijakyselyn tuloksista ei alakohtaisuutta voi lukea, vaan vastaukset ovat koko 



 

   

ammattiopiston tasolla. Oletus on, että alojen välillä on tasa-arvossa ja 
yhdenvertaisuudessa suuriakin eroja. 
Heikon kielitaidon katsotaan uhkaavan yhdenvertaisuuden toteutumista. Osa 
opiskelijoista ei pysty seuraamaan riittävällä tasolla suomen kielellä annettavaa 
opetusta, jolloin työturvallisuutta joudutaan varmentamaan toistuvasti ja eri keinoin. 
Keskusteluissa pohditaan myös fyysisten ominaisuuksien vaikutusta suoritettaviin 
työtehtäviin: annetaanko tytöille samat tehtävät kuin pojille?  
Etnisellä taustalla nähdään olevan jonkin verran vaikutusta kädentaitoihin, kaikissa 
kulttuureissa käsillä tekemisen perinne ei ole kovin vahva. Samalla nähdään myös 
yleisesti kädentaitojen heikentyneen. 
Useissa keskusteluissa nousee esiin wc-tilojen sukupuolittuneisuus, myös naisten 
ja miesten wc-tilojen määrän epäsuhtaa kommentoitiin. Samalla muutamien 
toimipaikkojen sukupuolineutraalit wc:t saavat kiitosta.  
Henkilöstö pohtii opiskelijoiden tavoin esteettömyyttä, muutamissa rakennuksissa 
liikuntaesteisen on lähes mahdoton selviytyä omin avuin. 
Työssäoppimisen tasa-arvoiset mahdollisuudet huolettavat myös henkilöstöä. 
Opiskelijan etninen tausta tai oppimisvaikeudet vaikeuttavat satunnaisesti 
työssäoppimispaikan löytymistä. Myös epäasiallinen kohtelu työssäoppimispaikoilla 
korostaa ohjaavan opettajan roolia.  
 
 

4. Tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 
 

Stadin ammattiopiston johtoryhmä on määritellyt kaksi keskeistä tavoitetta:  
- luoda opiskelijoille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 

työssäoppimiseen. Tähän sisältyy sopivan, opiskelijan omaa oppimista ja polkua 
tukevan, työssäoppimispaikan löytäminen, työpaikkaohjaajien ohjaustaitojen 
varmistaminen, työssäoppimista ohjaavien opettajien ohjaustaitojen 
varmistaminen sekä opiskelijan tarvitseman tuen mahdollistaminen. 
Työpaikkaohjaajien koulutuksessa tuodaan esiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
ohjauksessa. Työssäoppimisen sopimuksiin kirjataan vaatimus tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden periaatteiden noudattamisesta.  

- kielitaidon kehittäminen, opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan suomen 
kielellä, vaikka kielitaidossa onkin puutteita. Jatkossa myös tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyössä opiskelijoille suunnattuja kyselyjä on syytä kehittää 
kielellisesti niin, että kaikki opiskelijat pystyvät niihin vastaamaan. 

Toimipaikoissa toimivat hyvinvointiryhmät määrittelevät omat tavoitteensa tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuustyölle toimipaikan tarpeiden mukaan. 
Opiskelijat ovat perehtyneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja 
korostavat opettajien ja opiskelijoiden välisen keskustelun merkitystä tietoisuuden 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

 
 

5. Arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden 
toteuttamisesta ja tuloksista 
----------- 
 
 

6. Suunnitelmasta tiedottaminen 



 

   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan oppilaitoksen kotisivuilla ja 
osana opiskelijan opasta. Henkilöstölle suunnitelmasta tiedotetaan 
henkilöstökokouksissa. Työssäoppimispaikoille ja huoltajille laaditaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyöstä painettu esite. 


