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Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen, 
jonka tehtävänä on

• valvoa tasa-arvolain noudattamista ja erityisesti lain syrjintä-
kiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista

• edistää aloittein, neuvoin ja ohjein lain tarkoituksen toteutu-
mista 

• antaa tietoa tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta

• seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskun-
taelämän eri aloilla

Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistöjen syr-
jintäsuojan toteutumista.

Havaitessaan, että tasa-arvolain velvoitteita ei noudateta tai että 
säännöksiä rikotaan, tasa-arvovaltuutetun on pyrittävä ohjeiden 
ja neuvojen avulla siihen, että lainvastaista menettelyä ei jatketa 
tai uusita.

Lisätietoa 

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-
arvosuunnitelman laadintaa koskevaa lisätietoa saa tasa-
arvovaltuutetun toimistolta. Valtuutetun verkkosivuilta 
www.tasa-arvo.fi löytyvät myös ohjeet oppilaitoksen toi-
minnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman 
laatimiseen.

Julkaisuja 

• Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta: Opas oppilai-
toksen tasa-arvosuunnitelman laadintaan. Opetushal-
litus 2008.

• Tasa-arvoa oppilaitoksiin: Toimintamalleja tasa-ar-
vosuunnittelun tueksi. Lohikoski, Putila, Sassi, Vii-
tamaa-Tervonen 2007.

• Oppilaitosten toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu. 
Linnea Alho 2007.

• Tasa-arvoisesti työelämään. Näkökulmia oppilaitosten 
tasa-arvotyöhön ja -suunnitteluun. Lohikoski, Putila, 
Sassi, Viitamaa-Tervonen 2007.

Yllä olevat julkaisut ja oppaat löytyvät muun muassa 
www.tasa-arvoklinikka.fi -verkkosivuilta.
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Tasa-arvosuunnittelu edistämisen ja 
ennaltaehkäisemisen välineenä 

Ei vain velvoite, vaan myös mahdollisuus
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain eli 
tasa-arvolain mukaan oppilaitosten on vuosittain laadittava 
niiden toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuun-
nitelma. 

Tasa-arvosuunnittelulla edistetään tasa-arvoa
Tasa-arvosuunnittelun tarkoituksena on edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja ennaltaehkäistä sukupuolen perusteella 
tapahtuvaa syrjintää. Kyseessä on jatkuva kehittämistyö, joka 
oikein tehtynä kannustaa ja palkitsee.

Tasa-arvosuunnittelusta hyötyvät kaikki
Tasa-arvosuunnittelu tukee oppilaitoksessa tehtävää muuta 
kehittämistyötä. Oppilaitoksen maine hyvänä, oikeuden-
mukaisena ja aikaansa seuraavana toimijana lisää sen veto-
voimaa. Oppilaalle tasa-arvotietoisuus on tärkeää pääomaa 
tulevaa työelämää varten. 

Tasa-arvosuunnitelma osana muuta 
suunnitelmaa 
Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetus-
suunnitelmaa tai muuta oppilaitoksessa laadittavaa suun-
nitelmaa, mutta sitä ei tule yhdistää oppilaitoksen henki-
löstöpoliittiseen suunnitelmaan.

Ketä velvoite koskee
Lain velvoite koskee, esi- ja perusopetusta lukuun ottamat-
ta, kaikkia koulutusta järjestäviä oppilaitoksia, eli lukiota, 
ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja, yliopis-
toja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitok-
sia. Myös yksityiset koulutusta järjestävät tahot kuuluvat 
säännöksen piiriin.

Mitä tulisi ottaa huomioon tasa-
arvosuunnitelmaa laadittaessa 

Tehdään yhteistyötä 
Tasa-arvosuunnitelma laaditaan aina yhteistyössä henkilös-
tön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. 

Kartoitetaan tasa-arvotilanne 
Tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen oppilaitoksen 
tasa-arvotilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä on-
gelmista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon to-
teutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, 
opintosuorituksia arvioitaessa sekä toimenpiteisiin, joilla 
pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella 
tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Laaditaan suunnitelma omaan tarpeeseen 
Oppilaitos laatii omia tarpeitaan vastaavan suunnitelman. 
Tämän vuoksi on keskeistä selvittää miten opiskelijat koke-
vat tasa-arvon toteutuneen omassa oppilaitoksessaan. Kun 
suunnitelma on oman oppilaitoksen näköinen, voimistuu 
myös sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen.

Sovitaan selkeistä toimenpiteistä 
Tasa-arvosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan konkreettisista 
toimenpiteistä, nimetään vastuuhenkilöt ja sovitaan aika-
taulusta valittujen epäkohtien poistamiseksi. On parempi 
keskittyä muutaman epäkohdan tehokkaaseen poistamiseen 
kuin yrittää ratkaista liian monta asiaa samanaikaisesti.

Syrjintä sukupuolen perusteella  
on kielletty 

Oppilaitos ei saa syrjiä
Oppilaitoksen menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa 
kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan sukupuolen 
perusteella muita epäedullisempaan asemaan opiskelija-
valinnoissa, opetusta järjestettäessä tai opintosuoritusten 
arvioinnissa. 

Myös häirintä on syrjintää
Myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perus-
teella on syrjintää. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta 
tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön 
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uh-
kaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 
ilmapiiri.

Oppilaitoksen velvollisuus antaa selvitys 
Oppilaitoksen on pyynnöstä viivytyksettä annettava kirjal-
linen selvitys menettelystään sille, joka katsoo joutuneensa 
syrjityksi tasa-arvolaissa mainituin tavoin. 

Tasa-arvo opetuksessa 
Oppilaitosten on lisäksi huolehdittava siitä, että opetus ja 
oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumis-
ta. Tämä merkitsee sitä, että opetusta tai oppimateriaalia ei 
tule käyttää esimerkiksi ennakkoluulojen tai kaavamaisten 
perhe- ja työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen 
luomiseen tai ylläpitämiseen.


