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1. Johdanto 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä yhdenvertaisuuden lähtökohtana on yksilöiden yh-
denvertainen kohtelu ja tasa-arvo. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri ase-
maan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. Erityistä huomiota on kiinnitettävä yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetuksen järjestämisessä ja opinto-
suoritusten arvioinnissa sekä niihin toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja su-
kupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.  
 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on 

o henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma 
o tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät opetuksen ja ohjauksen toimintaperiaatteet, jot-

ka on määritelty pedagogisen strategian yhteisessä osassa.  
 
Lisäksi jokaisella oppilaitoksella on oppilaitoksen tasa-arvon ja yhdenvertaisen toiminnan kehit-
tämiseen tähtäävä oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Tämä on Pohjois-
Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden päivitetty yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma vuosille 2016 - 2019. Ensimmäinen suunnitelma on tehty vuosille 2012 - 2015. 

2. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen ammattiopisto Joensuu pal-
veluissa 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut edistää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 
yhdenvertaisuutta ja naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koulutuksessa sekä huolehtii siitä, että 
naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehittämiseen.  Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen opetuksen ja oh-
jauksen käytännön toteutuksessa. Kaikkien opiskelijoiden on voitava hyötyä samanarvoisesti kai-
kista toiminnoista ja järjestelyistä, jotka ovat osana koulutusta.  
 
Kaikkien toimijoiden on huolehdittava siitä, että opiskelijat voivat opiskella oppilaitoksessa yh-
denmukaisesti henkilökohtaisista ominaisuuksistaan riippumatta. Jos henkilö kokee syrjintää tai 
häirintää tai havaitsee oppilaitoksessa syrjintä- tai häirintätilanteen sukupuolen, seksuaalisen 
suuntautumisen, iän, vakaumuksen, etnisen taustan, kansallisuuden, kielen, vammaisuuden tai 
terveydentilan vuoksi, hän voi ottaa yhteyttä oppilaitoksen rehtoriin, opinto-ohjaajaan ja kuraat-
toriin. Kiusaamistilanteiden toimintaohjeet on esitelty tarkemmin PKKY:n opiskelijan hyvinvoin-
tisuunnitelman kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelmassa.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen perusteella suunnittelukauden 2016–2019 edistämista-
voitteiksi ja toimenpiteiksi ammattiopisto Joensuu palveluilla linjattiin seuraavat asiat opiskeli-
jaksi ottamisessa, opetusjärjestelyissä ja arvioinnissa. 
 



       4(19) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistäminen opiskelijaksi ottamisessa 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden koulutuksiin voivat hakeutua sekä miehet 
että naiset etnisestä taustasta riippumatta. Mahdolliset soveltuvuuskokeet toteutetaan siten,  
etteivät ne suosi kumpaakaan sukupuolta eivätkä myöskään tiettyä kansanryhmää.  
 
Suomen kielen taitoa kartoitetaan kielikokeilla ennen opiskelijaksi valitsemista koulutuskunta-
yhtymän ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Opiskelijarekrytoinnissa ammattiopisto Joensuu palvelut pyrkii rohkaisemaan hakijoita hake-
maan myös muille kuin sukupuolelleen ominaisille koulutusaloille.  
 
Tavoite 2016 - 
2019 

Toimenpide Vastuu Aikataulu Mittari 

Koulutuksista ja 
tutkinnoista tie-
dottamisella pyri-
tään edistämään 
sukupuolten välis-
tä tasa-arvoa 
 

Markkinointi ja 
tiedotus materiaa-
leissa käytetään 
tekstejä ja kuvama-
teriaalia, jotka edis-
tävät yhdenvertai-
suutta ja tasa-arvoa.  
Mahdollisuuksien 
mukaan rekrytoin-
timateriaali hakijoi-
den omalla äidinkie-
lellä. 

Markkinointi ja 
viestintä henkilös-
tö, opinto-ohjaajat 
ja opiskelijat esim. 
tutor tai opiskelija-
kunnan edustaja. 

Lukuvuosittain Varmistetaan, että 
esitteissä ja esitte-
lijöinä on molem-
pia sukupuolia 
tasapuolisesti.  
Pkky:n viestintä-
palveluita pyyde-
tään valmistele-
maan esitteet eng-
lanniksi. 
 

 

2.2. Yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistäminen opetuksen järjestämisessä 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa ammattiopisto Joensuu palveluiden jokapäiväistä toimin-
taa. Kehenkään yksilöön ei saa kohdistaa loukkaavaa kohtelua, eikä kenenkään tule myöskään 
hyväksyä itseään loukkaavaa kohtelua. Ammattiopisto Joensuu palveluiden henkilökunnan on 
huolehdittava siitä, ettei kukaan opiskelijoista joudu oppimistilanteissa tai tauoilla syrjivän, sek-
suaalisen tai muun henkilön ominaisuuksiin perustuvan häirinnän kohteeksi. Jos oppilaitoksessa 
havaitaan sukupuolista tai muuta häirintää, ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin häirinnän es-
tämiseksi ja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. 
 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvonäkökulmat on otettava huomioon myös opetuksen ja oppimateriaa-
lien valmistelussa ja toteutuksessa. Ei opetusta eikä oppimateriaalia saa käyttää ennakkoluulojen 
ja kaavamaisten perhe- ja työelämää koskevien sukupuoliroolien ja -jakojen luomiseen tai ylläpi-
tämiseen.  
 
Tavoite 2016 - 
2019 

Toimenpide Vastuu Aikataulu Mittari 

Luottamuksen 
lisääminen opet-
tajiin, henkilö-
kuntaan ja toisiin 
opiskelijoihin 

Voi luottaa siihen, 
että asioiden kerto-
minen on luottamuk-
sellista ja asiat ote-
taan käsittelyyn ja 
jatkotoimenpiteisiin 

Oppilaitoksen joh-
to, henkilöstö ja 
opiskelijat 

Asioiden esille 
tuominen esim. 
henkilöstönko-
kouksissa opis-
kelijakunnan 
edustaja muka-
na 

Tulo-, olo- ja päättö-
kyselyt *) 
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Sovittelu mah-
dollisuuden esille 
tuominen 

Sovitteluopiskelijoi-
den ja opiskelijakun-
tien edustajien esitte-
ly opiskelijoille ja 
henkilökunnalle kai-
killa koulutusaloilla 

Oppilaitoksen joh-
to, henkilöstö ja 
opiskelijat 

Hyvinvointivir-
taa viikolla, 
ystävänpäivänä, 
henkilöstöko-
kouksissa jne. 

Lukuvuosittain tar-
kistetaan toiminta 

Opiskelijoiden 
vakaumuksen 
huomioiminen 
opiskelijaruokai-
lussa 

Vakaumuksen mu-
kainen ruokailu-
mahdollisuus; ruo-
kavalioilmoitus 
Teemaruoka (tapah-
tuma, viikko) 

Opiskelija ilmoittaa 
asiasta täyttämällä 
kaavakkeen ja keit-
tiö toteuttaa  

lukuvuosittain 
tarkistetaan 
 

Keittiön kysely ko. 
henkilöille  
toteutetut teemata-
pahtumat  

Suvaitsevuuden 
lisääminen. Su-
kupuolihäirinnän 
(esim. seksistis-
ten puheiden ja 
huutelujen) vä-
hentäminen.  

Nostetaan esille ettei 
asiaa hyväksytä lain-
kaan oppilaitoksessa. 
Esim. aiheen käsitte-
ly opetuksessa, opis-
kelijavaihto, kan-
sainvälisyys, moni-
kulttuurisuuspäivät 
jne… 

Oppilaitoksen joh-
to, henkilöstö ja 
opiskelijat 

Lukuvuosittain, 
hyvinvointivir-
taa- ja kansain-
välisyysviikko, 
opetuksessa 
jatkuvana 

Tulo-, olo- ja päättö-
kyselyt 

Liikuntarajoittei-
suuden huomi-
oiminen 

Työjärjestysten teos-
sa huomioiminen 

Työjärjestyksen 
tekijät ja opettajat 

Työjärjestykset  

*) Opiskelijakyselyiden kysymykset:  
 Opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on kannustavaa ja myönteistä 

 Saan tarvitessani yksilöllistä tukea ja ohjausta (opettajat, kuraattori, opo…) 

 Saamani palaute tukee oppimistani 

 Kanssani on keskusteltu oppilaitoksen toimintaa ohjaavista periaatteista ja säännöistä 

 Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti 

 Tiedän, miten voin vaikuttaa oppilaitoksekseni asioihin 

 Opettajat ovat kiinnostuneita siitä, mitä opiskelijoille kuuluu 

 Ryhmänohjaajani on kiinnostunut siitä, kuinka opintoni etenevät 

 Minun on helppo lähestyä tarvittaessa opiskeluhuoltohenkilöstöä (opinto-ohjaajaa/ erityisopetta-
jaa/ kuraattoria) 
 

2.3. Yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistäminen arvioinnissa 

Opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 
Opettajat varmistavat, että myös työssäoppimisen ohjaajat ja ammattiosaamisen näyttöjen vas-
taanottajat tuntevat arviointimääräykset ja ohjeet sekä ymmärtävät yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon merkityksen opiskelija-arvioinnissa. Arviointiin saa vaikuttaa vain sellaiset tekijät, jotka on 
kuvattu tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa, tutkintokohtaisissa opetussuunnitelmissa ja 
toteutussuunnitelmissa ja jotka on linjattu PKKY:n opetussuunnitelman yhteisen osan opiskeli-
jan arvioinnin ja osaamisen tunnustamisen toteutussuunnitelmassa. 

 
Tavoite 2016 - 2019 Toimenpide Vastuu Aikataulu Mittari 
Sukupuoli ja fyysinen 
vahvuus / heikkous ei 
vaikuta arviointiin 
ellei ole mainittu ope-
tussuunnitelmassa. 
 

Hyväksytään erilaisuus ja 
fyysiset puutteet. 

Arvioiva opetta-
ja tai opettajat 

lukuvuosittain  
 

Tulo-, olo- ja 
päättökyselyt 
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Henkilökohtaiset asiat 
tai yksityiselämä ei 
vaikuta arviointiin  

Arvioinnissa huomioidaan 
vain arvioinnin kohteena ja 
arviointikriteereissä olevia 
asioita  

Opettaja, työ-
paikkaohjaaja ja 
opiskelija  

lukuvuosittain  
 

Tulo-, olo- ja 
päättökyselyt 

Aikaisemmat arvioin-
nit eivät vaikuta ko. 
arviointiin  

Aikaisempia arviointeja ei 
tarkastella nykytilanteessa  

Opettaja, työ-
paikkaohjaaja ja 
opiskelija  

lukuvuosittain  
 

Tulo-, olo- ja 
päättökyselyt 

Työpaikoilla koulute-
tut työpaikkaohjaajat  

Lisätään/järjestetään työ-
paikkaohjaajakoulutusta  

koulutusjohtajat 
ja opettajat  

lukuvuosittain  
 

Koulutettujen 
ohjaajien 
määrä  

3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö ammattiopisto Joensuu palvelussa 

3.1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoitus 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
tarkoituksena on edistää lakeihin perustuvan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tavoitteellista ja 
suunnitelmallista toteutumista oppilaitoksen toiminnassa ja erityisesti opiskelijarekrytoinnissa, 
opiskelijavalinnassa, opetuksessa ja arvioinnissa sekä niissä toimenpiteissä, joilla pyritään seksu-
aalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistami-
seen.  
 
Tämän suunnitelman mukaisella toiminnalla opiskelijat, työntekijät ja yhteistyökumppanit edis-
tävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppilaitoksessa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Mikäli syr-
jintää tai häirintää tapahtuu, siihen puututaan välittömästi.  

3.2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyöryhmä 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden rehtori on päätöksellään 18.12.2015 § 11 
nimennyt oppilaitoksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyöryhmään seuraavat jäsenet: 
Niskalan tutorohjaaja Anne Hirvonen ja opiskelijakunnan edustajat: 
14sJPhotpttC; Räty Pyry, pj. ja PYRO:n jäsen, Hirvonen Pekko, varasihteeri, Myller Juha-Matti, 
PYRO:n jäsen, 15sJPhotravA; Kaasinen Elina ja Pesonen Elsa, 14sJPhotpttB; Svahn Nina, 
15sJPhotravB; Pukarinen Kaisa, 14sJPhotpttC; Helpiö Edit ja Honkonen Johanna,  
15sJPhotravC; Lappalainen Silja, Laukkanen Emilia, Pankratyev Ivan, Parviainen Emmi ja Rissa-
nen Saara, 15sJp hotravD; Soininen Jiri, 15sJPMatkailuvirkailija; Nevalainen Johanna ja Saliev 
Darja  
Peltolan tutorohjaaja Anne Vikeväinen ja opiskelijakunnan edustajat: 
Mikkonen Niko 15sJPlähihoitaja ensihoito, pj. Puranen Mia 14sJPlähihoitajaC, varapj. 
Kontkanen Noora 15sJPlähihoitaja sairaanhoitoA, sihteeri 
14sJPlähihoitajaA; Kananen Aapeli ja Vallittu Kim, 14sJPlähihoitajaB: Haavistola Netta, Kontka-
nen Ida, Kummunmäki Milla, 14sJPlähihoitajaC; Lehmuksela Ida ja Puranen Mia, 
14sJPlähihoitajaD; Ratilainen Miro, 15sJPlähihoitajaB; Huikuri Roosa ja Konttinen Veera,    
15sJPlähihoitajaC; Pennanen Akseli; 15sJPlähihoitajaD; Pottonen Anette ja Rajala Noora, 
15sJPlähihoitaja ensihoito; Mikkonen Niko ja Multanen Jalmari,  
15sJPlähihoitaja kuntoutus; Julkunen Anniina, Kilpeläinen Olli, Mutanen Milja, 
15sJPlähihoitaja sairaanhoitoA; Kontkanen Noora,  
15sJPleipuri-kondiittori; Ala Reetriikka, Huikuri Iida ja Ratilainen Roosa,  
15sJPparturi-kampaajaA; Nousiainen Johny ja Pirhonen Piia,  
Otsolan tutorohjaaja Tommi Hilli ja opiskelijakunnan edustajat: 
14sJPmerkonomi E; Litja Juho, pj. Malinen Eetu, varapj.,  
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Kinnunen Hanna, 15sJPmerkonomiD, sihteeri 
12sJPdatanomi; Salola Timo, 13sJPdatanomi; Ryynänen Riku,  
14sJPdatanomi; Turunen Mikko, Vatanen Sami,  
15sJPdatanomiA; Karjalainen Miko ja Pyykkö Elmeri,  
14sJPmerkonomiA; Lindberg Eikka ja Niittymäki Jessica, 15sJPmerkonomiA; Sirkka Annika,  
15sJPmerkonomiB; Ikonen Roosa, 14sJPmerkonomiC; Tuunainen Jutta ja Pölönen Miia,  
15sJPmerkonomiC; Kuutamo Hanna ja Mäe Hedi,  
14sJPmerkonomiD; Vanninen Elias ja Pelkonen Noora 
AmoJp:n johtotiimi: 
Rehtori Harri Pölönen 
Koulutusjohtaja Heikki Hujanen, kaupan ja hallinnon ala 
Koulutusjohtaja Milja Halonen, palvelualat 
Koulutusjohtaja Ritva Pakarinen, sosiaali- ja terveysala 
Johdon sihteeri Kaija Sivonen 
 
Työryhmän tehtäväksi on määritelty oppilaitoksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
laatiminen. 
 
Työryhmä on perehdytetty tehtäväänsä muun muassa Opetushallituksen ja Tasa-arvovaltuutetun 
toimiston ohjeiden sekä lainsäädännön avulla.  

3.3. Suunnitelman laatimisprosessi 

Ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö perustuu olemassa olevan 
tilanteen kuvaukseen ja ongelmien kartoitukseen sekä niiden toimenpiteiden suunnitteluun ja to-
teutukseen, joilla havaitut ongelmat voidaan ratkaista. 
 
Suunnitelman laatimisprosessissa on edetty seuraavien viiden vaiheen mukaisesti:   

 kartoitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteesta 

 saatujen tulosten arviointi 

 suunnitelmakauden toimenpiteistä sopiminen 

 suunnitelman hyväksyminen ja 

 suunnitelmasta tiedottaminen. 
 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma 
sisältää nykytilanteen kartoituksen ja selvityksen mahdollisista ongelmista. Edelleen suunnitel-
maan on kirjattu suunnitelmakauden toimenpiteet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisek-
si ja mahdollisten ongelmakohtien korjaamiseksi.   
 
Suunnitelmallisen ja pitkäkestoisen toiminnan varmistamiseksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto 
Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma laaditaan kerran kolmessa vuo-
dessa. Tarvittaessa suunnitelma päivitetään vuosittain. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelman hyväksyy oppilaitoksen johtokunta (Pohjois-
Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2014, 7§). 

3.4. Tiedottaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä 

Rehtorin vastuulla on huolehtia siitä, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinta-
prosessista ja suunnitelmasta tiedotetaan oppilaitoksen opiskelijoilta sekä opetushenkilöstöä. Li-
säksi suunnitelmasta tiedotetaan alaikäisten opiskelijoiden huoltajia.  
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Suunnitelman laadintatyöstä ja hyväksytystä suunnitelmasta informoidaan asianosaisia henkilö-
kunnan kokouksissa, oppilaitoksen yhteisissä tilaisuuksissa, oppilaitoksen sähköisellä työpöydäl-
lä. Lisäksi yhteisissä tilaisuuksissa käsitellään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, siihen liittyvää 
lainsäädäntöä ja toimintatapoja oppilaitoksessa.  
 
Tiedottamisen ja keskustelun avulla synnytetään yhteistä ymmärrystä muun muassa siitä: 

 millainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen oppilaitos, 

 mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yleensä ja Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu  
palveluissa merkitsee 

 mihin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisellä ja suunnittelulla pyritään ja 

 miten edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 
 

3.5. Suunnitelman toteutus ja toteutumisen seuranta 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet otetaan huomioon oppilaitoksen toteutus-
suunnitelmissa, vuosisuunnittelussa ja opiskelijanoppaissa. Tämän toteutumisesta vastaavat kou-
lutusjohtajat ja rehtori. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on raportoida seurannan tuloksista henkilös-
tölle ja opiskelijoille. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kirjattujen tavoitteiden toi-
meenpanoa ja toteutusta seurataan suunnitelmakauden aikana erilaisissa oppilaitostilaisuuksissa 
ja mahdollisesti pienemmissä ryhmissä mm. oppilaitoksen johtotiimissä, isossa opiskelijahuolto-
ryhmässä ja eri koulutusalojen opiskelijahuoltoryhmissä. 
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelma päivitetään kolmen vuoden välein.   

4. Ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen 
selvitys ja ongelmien kartoitus 

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen ny-
kytilan selvittäminen pohjautuu opiskelijoille suunnattuun yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvokyselyyn, joka toteutettiin marraskuussa 2015. Lisäksi oppilaitoksessa on hyödynnetty opis-
kelijatilastoja, opiskelijapalautetta, keskustelu-/vaikuttamis- ja kuulemistilaisuuksia.  
 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely 2015 tehtiin kaikissa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män oppilaitoksissa ja sen toteutuksesta vastasi kehityspalvelut. Kyselyssä selvitettiin, miten 
opiskelijat kokevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotilanteen oppilaitoksessaan ja millaisia ongelmia 
he näkevät oppilaitoksessaan. Kyselyn kysymykset ovat nähtävillä liitteessä 1. 
 
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palveluiden osalta kyselyyn vastasi 445 opiskelijaa. Nai-
sia vastanneista oli 81,35 % ja miehiä 18,65 %.  

 
Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma vastaa lähes Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu 
palveluiden opiskelijoiden sukupuolijakaumaa: yhteensä 1221 opiskelijaa, joista 26,34 % miehiä 
ja 73,66 % naisia (20.1.2016). Suurin osa (96,8 %) oppilaitoksen opiskelijoista on suomea äidin-
kielenään puhuvia.    
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4.1. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo opiskelijaksi ottamisessa 

Opiskelijavalintoja koskevat tiedot on kerätty opiskelijatilastoista. Opiskelijavalintojen osalta on 
kiinnitetty erityisesti huomiota naisten ja miesten välisiin tasa-arvokysymyksiin opiskelijaksi ha-
keutumisessa koulutusaloittain ja tutkinnoittain. 
 
Yhteishakutilaston 2015 mukaan  

 Elintarvike- ja biotekniikan alalle haki 130 naista ja 19 miestä. Heistä opiskelijaksi valittiin 
20 naista ja 1 mies. Koulutusalalle valinta tapahtuu yhteisvalinnassa saatujen pisteiden (pe-
ruskoulun arvosanat) mukaisesti 
  

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle (sosiaali- ja terveysalan pt, hiusalan pt ja kauneudenhoi-
toalan pt) haki 701 naista ja 123 miestä. Heistä opiskelijaksi valittiin 201 naista ja 29 miestä. 
Ulkomaalaistaustaisia valituista on 5. Koulutusalalle valinta tapahtuu yhteisvalinnassa saatu-
jen pisteiden (peruskoulun arvosanat) mukaisesti. 

 

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle (hotelli-, ravintola- ja catering-alan pt, matkailualan pt, 
kotitalous- ja kuluttajapalveluiden pt) haki 343 naista ja 116 miestä. Heistä opiskelijaksi valit-
tiin 105 naista ja 36 miestä. Ulkomaalaistaustaisia valituista on 9. Koulutusalalle valinta ta-
pahtuu yhteisvalinnassa saatujen pisteiden (peruskoulun arvosanat) mukaisesti. 

 

 Luonnontieteiden alalle haki 13 naista ja 101 miestä. Heistä opiskelijaksi valittiin 4 naista ja 
38 miestä. Ulkomaalaistaustaisia valituista on 1. Koulutusalalle valinta tapahtuu yhteisvalin-
nassa saatujen pisteiden (peruskoulun arvosanat) mukaisesti. 

 

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalle haki 249 naista ja 179 miestä. Heistä 
opiskelijaksi valittiin 87 naista ja 52 miestä. Ulkomaalaistaustaisia valituista on 5. Koulutus-
alalle valinta tapahtuu yhteisvalinnassa saatujen pisteiden (peruskoulun arvosanat) mukai-
sesti. 

 

  
Edellä esitetyn voi esittää taulukkona: 
 
Koulutusala Hakijoiden sukupuoli % Opiskelijaksi valittujen 

sukupuoli % 
Opiskelijaksi valituissa 
ulkomaalaisia % 

Elintarvike- ja  
biotekniikan ala 

87 % naisia, 13 % miehiä 95 % naisia, 5 % miehiä 0 % 

Sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-ala 

85 % naisia, 15 % miehiä 87 % naisia, 13 % miehiä 2,7 % 

Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala 

75 % naisia, 25 % miehiä 74 % naisia, 26 % miehiä 6,38 % 

Luonnontieteiden ala 11 % naisia, 89 % miehiä 10 % naisia, 90 % mie-
hiä 

2,38 % 

Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallin-
non ala 

58 % naisia, 42 % miehiä 63 % naisia, 37 % miehiä 3,6 % 

 
 
Yhteishakutilaston perusteella voidaan todeta: 

 elintarvikealan, kauneudenhoitoalan, kotitalous- ja kuluttajapalveluiden alan, majoitus ja 
ravitsemisalan, matkailualan ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutuneiden 
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enemmistä on naisia, vain luonnontieteiden alalle hakijoista oli enemmistö miehiä. Yh-
teiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla hakijat jakautuivat tasapuolisimmin. 

 oppilaitokseen valittiin ulkomaalaisia kaikille muille aloille paitsi elintarvikealalle. 

 opiskelijavalinta edellyttää ulkomaalaiselta hyväksyttävän kielikokeen suorittamista 
 

4.2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo opetuksen järjestämisessä 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn 2015 tuloksien pohjalta ei ole tunnistettu erityisiä ongelmia 
tai erityisiä kehittämiskohteita. Avoimissa vastauksissa nousi esille muutamia kommentteja su-
kupuolihäirinnästä ja suvaitsemattomuudesta. 
 

4.3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo arvioinnissa 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn 2015 tuloksien pohjalta ei ole tunnistettu erityisiä ongelmia 
tai erityisiä kehittämiskohteita. Arviointi on koettu pääsääntöisesti tasapuoliseksi.  
Arvioitava vain tutkinnon perusteita vasten eikä muita asioita. Opiskelijat haluaisivat enemmän 
sanallista palautetta oppimisesta. Opiskelijoilla on toki aina mahdollisuus pyytää palautetta op-
pimisesta. 

5. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslainsäädännön sisällöstä 

Tasa-arvo tarkoittaa jokaisen ihmisen yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, opiskella, kehit-
tyä työssään sekä tulla kohdelluksi ja palkituksi opiskelussaan ja työssään ilman asenteellisia tai 
rakenteellisia rajoituksia, jotka johtuvat sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, vakaumuksesta tai 
muusta henkilöön liittyvästä seikasta. 
 
Yhdenvertaisuusajattelun taustalla on Suomen Perustuslaki (731/1999). Laissa todetaan, että 
ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Elinikäisen oppimisen periaat-
teiden mukaan jokaisella kansalaisella on tasavertainen oikeus saada edellytystensä mukaista 
koulutusta. Julkisen vallan tehtävänä on taata jokaiselle kansalaiselle sukupuolesta, asuinpaikas-
ta, iästä, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta koulutusmahdollisuudet. 
 
Yhdenvertaisuudesta viranomaistoiminnassa säädetään yhdenvertaisuuslaissa (21/2004). 
Laki sisältää velvollisuuden, jonka mukaan viranomaisten on kaikessa toiminnassaan edistettävä 
yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnutettava sellaiset hallinto- ja 
toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja pää-
töksenteossa. Lisäksi laissa on kielletty syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalai-
suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuoli-
sen suuntautumisen tai muun henkilöstöön liittyvän syyn perusteella. Vaikka laki velvoittaa vi-
ranomaista laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman vain etnisen (Etnisiä vähemmistöjä Suo-
messa ovat mm. romanit, juutalaiset, maahanmuuttajat ja saamelaiset) yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi viranomaisen toiminnassa, on yhdenvertaisuutta tarkasteltava laajempana kokonaisuu-
tena oppilaitosten yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmassa.  
 
Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välistä tasa-
arvosta annetussa laissa (609/1986). Tasa-arvolain tarkoitus on naisten ja miesten väliseen 
tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman pa-
rantaminen erityisesti työelämässä. Laki edellyttää, että miehille ja naisille järjestetään samanlai-
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set mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja op-
piaineisto tukevat lain tarkoituksen toteuttamista käytännössä. Menettelyä pidetään kiellettynä 
syrjintänä, jos henkilö asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten 
arvioinnissa tai oppilaitoksen muussa varsinaisessa toiminnassa sukupuolen perusteella muita 
epäedullisempaan asemaan taikka muutoin kohdellaan syrjivästi. Vuonna 2005 tasa-arvolakiin 
lisätty 6 b pykälä velvoittaa oppilaitoksia laatimaan yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustajien kanssa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman. 
 
Lakien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että opetussisällöissä, opetusjärjestelyissä, ope-
tusmenetelmissä ja myös opiskelijoiden ohjauksessa otetaan entistä selkeämmin huomioon yh-
denvertaisuus ja tasa-arvokysymykset. Yhdenvertaisuus- ja sukupuolten välisen tasa-arvonäkö-
kulman on oltava luonnollinen osa oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa ja opetusta.  
 
Koulutuksessa on pyrittävä purkamaan ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat valitsemaan 
koulutuksen ja ammatin vain esimerkiksi sukupuolen tai etnisen taustan mukaan. Erityisesti vel-
voite koskee opinto-ohjausta, ammatinvalintaohjausta ja opiskelijarekrytointia. Opetussuunni-
telmissa tavoitteena on oltava aktiivisen, tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen. Yhdenvertaisuus-
kasvatuksessa myös opiskelun aikaisella ohjauksella on merkittävä asema. Sillä on mahdollisuus 
vaikuttaa niin sukupuolen mukaan tapahtuviin kuin yksilön omista edellytyksistä ja mieltymyk-
sistä johtuviin valintoihin. Kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella lisätään tietoisuutta ja 
keskustelua yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta ja oikaistaan vääristyneitä asenteita ja tottu-
muksia. Opiskelijan arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että opiskelijoita arvioidaan 
heidän todellisen osaamisen perusteella. Sukupuolella tai muulla henkilöön liittyvällä ominai-
suudella ei saa olla vaikutusta arviointiin.  

6. Lähteet 

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 

 Tasa-arvo ja sukupuoli oppimateriaaleissa. Opetushallitus muistio 2011:1.  

 Tasa-arvoa oppilaitoksiin - Toimintamalleja tasa-arvosuunnittelun tueksi. Lohikoski Pia, 
Putila Pirjo, Sassi Erika, Viitamaa-Tervonen Outi. Kerava 2007. 

 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004). 

 Yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöksi. Sisäasianministeriö 
SM003:00/2009 

 Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta, Opas oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelman laadin-
taan. Opetushallitus 2008. 

 Tasa-arvovaltuutetun Internet -sivut: http://www.tasa-arvo.fi/fi/etusivu 

 Sisäasianministeriön oikeusyksikön Yhdenvertaisuus -hankkeen internet- sivut: 
http://www.yhdenvertaisuus.fi/ 

 Sisäasiainministeriön Internet -sivut: 
http://www.intermin.fi/fi/yhdenvertaisuus/yhdenvertaisuus_ja_lainsaadanto 

 
 
 

http://www.tasa-arvo.fi/fi/etusivu
http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://www.intermin.fi/fi/yhdenvertaisuus/yhdenvertaisuus_ja_lainsaadanto
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Liite 1: Sanasto 

Ikäsyrjinnällä tarkoitetaan ikään perustuvaa syrjintää. Ikäsyrjinnän kohteena voivat olla eri-ikäiset ihmiset. 
Usein ikäsyrjintä tapahtuu liian nuoren tai vahan iän vuoksi 
 
Etninen tausta, kansallisuus ja kieli 
Etninen ryhmä eli kansa tai kansallisuus on joukko ihmisiä, joiden voidaan katsoa muodostavan erillisen – usein 
vähemmistöllisen – ryhmän yleensä kieleen, uskontoon, alkuperämaahan tai kulttuurieroihin vedoten. Ulkopuolis-
ten etnisen ryhmän arvioitsijen mielestä he itse katsovat muodostavansa erillisen ryhmän, koska he katsovat muo-
dostavansa siis esimerkiksi yhtenäisemmän kulttuurin tai heillä on paremmat alkuperäänsä perustuvat toiminnot 
 
Positiivinen erityskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset 
vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuu-
den turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia syrjiviksi. Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan positiivisen eri-
tyiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista. Suppeassa oikeudellisessa tarkastelussa positiivi-
sella erityskohtelulla tarkoitetaan määräaikaiseksi suunniteltuja rekrytointiin, uralla etenemiseen ja oppilasvalin-
toihin liittyviä toimenpiteitä, joilla lisätään aliedustettujen ryhmien osuutta työpaikoilla, eri henkilöstöryhmissä ja 
oppilaitoksissa. Ennakkoon suunnitellut painotukset vaikuttavat tilanteissa joissa kahta muodollisesti yhtä pätevää 
hakijaa verrataan keskenään aliedustettua ryhmää edustavan hakijan hyväksi. 
 
 
Seksuaalinen suuntautuminen 
 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua 
käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta eri-
tyisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  Seksuaalinen häirintä voi 
ilmetä esim. loukkaavina ja härskeinä puheina materiaaleina tai tekstiviesteinä, sukupuolisesti vihjailevina vitseinä 
tai eleinä, pukeutumista tai yksityiselämää koskevina huomautuksina tai kysymyksinä sukupuolista kanssakäymistä 
koskevina ei-toivottuina ehdotuksina, käpälöintinä tai muuna ei-toivottuna fyysisenä kosketteluna.  
 
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, 
joka perustuu sukupuoleen, mutta ei ole luonteeltaan seksuaalista. Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esim. 
halventavina puheina toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentamisena, koulukiusaamisena, kun se perustuu 
kiusatun sukupuoleen. 
 
Syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 6§ mukaan: 
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin 
vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä); 
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan 
muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä ta-
voite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä); 
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että 
luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä); 
4) ohjetta tai käskyä syrjiä. 
 
 
Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan henkilön asettamista epäedulliseen asemaan välittömästi sukupuolen 
perusteella eli sen vuoksi, että hän on nainen tai mies. Jos esimerkiksi naista ei valita työtehtävään, vaikka hän on 
ansioituneempi kuin tehtävään valittu mies, kysymyksessä voi olla välitön syrjintä. Toinen esimerkki on korkeam-
man ikärajan asettaminen miehille ravintolaan pääsyn ehdoksi. Välitöntä syrjintää on myös epäedulliseen asemaan 
asettaminen raskauden taikka synnytykseen liittyvän syyn perusteella. 
 
Välillisestä syrjinnästä voi olla kysymys, jos henkilön asettaminen eri asemaan perustuu sukupuoleen nähden 
neutraalilta vaikuttavaan säännökseen, perusteeseen tai käytäntöön, ja jos henkilöt voivat menettelyn vaikutukses-
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ta tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella. Välillistä syrjintää voi olla esimerkiksi lo-
mauttamisen kohdistaminen vain naisvaltaiseen työntekijäryhmään ja miesvaltaiset työntekijäryhmän jättäminen 
lomauttamatta, ellei lomauttamisen kohdentamiselle tällä tavoin ole olemassa hyväksyttävää syytä. Välillistä syrjin-
tää voi olla myös henkilön asettaminen epäedulliseen asemaan vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden 
perusteella. Välilliseksi syrjinnäksi ei kuitenkaan katsota sellaista menettelyä, jolla pyritään hyväksyttävään tavoit-
teeseen, jos valitut keinot ovat tavoitteeseen nähden aiheellisia ja tarpeellisia.  
 
 
Yhdenvertaisuus: Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa ta-
pauksessa ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin. Tosiasiallinen yhdenvertaisuuden toteuttaminen edellyttää 
yhteiskunnassa esiintyvän syrjintään perustuvan eriarvoisuuden aktiivista poistamista. Viranomaisilla on perustus-
lakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuva velvollisuus edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslain 4 § 
mukaan viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.  
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Liite 2: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely 2015 

Oppilaitos 
(Valitse) 
AIKO 
Amo Joensuu palvelut 
Amo Joensuu tekniikka ja kulttuuri 
Amo Kitee 
Amo Lieksa 
Amo Nurmes 
Amo Outokumpu 
Amo Valtimo 
PKO/AmoNi 
Muu 
 

Koulutusala 
(Valitse) 
Yleissivistävä koulutus 
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 
 

Tutkinto 
(Valitse) 

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 
Autoalan perustutkinto 
Bioenergia-alan perustutkinto 
Catering-alan perustutkinto 
Elintarvikealan perustutkinto 
Hammastekniikan perustutkinto 
Hevostalouden perustutkinto 
Hiusalan perustutkinto 
Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 
Jalkinealan perustutkinto 
Kalatalouden perustutkinto 
Kansainvälinen liiketalouden perustutkinto 
Kauneudenhoitoalan perustutkinto 
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto 
Kemiantekniikan perustutkinto 
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 
Kone- ja metallialan perustutkinto 
Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto 
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 
Laboratorioalan perustutkinto 
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto 
Lennonjohdon perustutkinto 
Lentokoneasennuksen perustutkinto 
Talotekniikan perustutkinto 
Tanssialan perustutkinto 
Tekstiilialan perustutkinto 
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

Liiketalouden perustutkinto 
Liikunnanohjauksen perustutkinto 
Logistiikan perustutkinto 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
Lääkealan perustutkinto 
Maanmittausalan perustutkinto 
Maatalousalan perustutkinto 
Matkailualan perustutkinto 
Merenkulkualan perustutkinto 
Metsäalan perustutkinto 
Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto 
Musiikkialan perustutkinto 
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 
Painoviestinnän perustutkinto 
Paperiteollisuuden perustutkinto 
Pintakäsittelyalan perustutkinto 
Prosessiteollisuuden perustutkinto 
Puhdistuspalvelujen perustutkinto 
Puualan perustutkinto 
Puutarhatalouden perustutkinto 
Rakennusalan perustutkinto 
Sirkusalan perustutkinto 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
Suunnitteluassistentin perustutkinto 
Sähköalan perustutkinto 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
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Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 
Tietojenkäsittelyn perustutkinto 
Turvallisuusalan perustutkinto 
Vaatetusalan perustutkinto 
Veneenrakennuksen perustutkinto 
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto 
Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 
Talouskoulu 
Muu koulutus 

 

Sukupuoli 
Nainen 
Mies 
 

Ikä 
Alle 18 vuotta 
18-24 vuotta 
25 vuotta – 

 
Kuinka sukupuolten tasa-arvo on kokemustesi mukaan toteutunut oppilaitoksessasi seuraavien asioiden suhteen: 
opetus 
opiskelijoiden ohjaus 
opiskelijaryhmän toiminta 
opiskelun edellytykset 
opintosuoritusten arviointi 
oppimateriaalit 
työharjoittelu/työssäoppiminen? 

Erittäin huonosti 
Melko huonosti 
Keskinkertaisesti 
Melko hyvin 
Erittäin hyvin 

 
Kuinka yhdenvertaisuus eri taustan omaavien opiskelijoiden (kulttuurinen tausta, ikä, kieli, uskonto, terveydentila, 
vakaumus, mielipide…) kesken on toteutunut oppilaitoksessasi seuraavien asioiden suhteen: 
opetus 
opiskelijoiden ohjaus 
opiskelijaryhmän toiminta 
opiskelun edellytykset 
opintosuoritusten arviointi 
oppimateriaalit 
työharjoittelu/työssäoppiminen? 

Erittäin huonosti 
Melko huonosti 
Keskinkertaisesti 
Melko hyvin 
Erittäin hyvin 

 
Seuraavassa esitetään joitakin väittämiä, jotka koskevat oppilaitoksen opettajien suhtautumista opiskelijoihin. 
Oletko väittämien kanssa samaa vai eri mieltä? 
Opettajat asettavat samanlaiset vaatimukset naisille ja miehille. 
Opettajat asettavat samanlaiset vaatimukset erilaiset kulttuuriset taustat omaaville opiskelijoille. 
Opettajat kannustavat naisia ja miehiä yhtä paljon. 
Opettajat kannustavat eri kulttuuritaustan omaavia opiskelijoita yhtä paljon. 
Oppilaitoksen tavat ja käytänteet ovat samanlaisia naisille ja miehille. 
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Oppilaitoksen tavat ja käytänteet ovat samanlaisia eri kulttuuritaustan omaaville opiskelijoille. 
Naiset ja miehet saavat opettajilta yhtäläisesti huomiota. 
Eri kulttuuritaustan omaavat opiskelijat saavat opettajilta yhtäläisesti huomiota. 

Täysin eri mieltä 
Eri mieltä 
Ei eri eikä samaa mieltä 
Samaa mieltä 
Täysin samaa mieltä 

 
Toteutuuko tasa-arvo oppilaitoksessa nais- ja miesopiskelijoiden keskinäisessä toiminnassa? 

Toteutuu erittäin huonosti 
Toteutuu melko huonosti 
Toteutuu keskinkertaisesti 
Toteutuu kohtalaisesti 
Toteutuu täysin 

 
Toteutuuko yhdenvertaisuus oppilaitoksessa opiskelijoiden keskinäisessä toiminnassa? 

Toteutuu erittäin huonosti 
Toteutuu melko huonosti 
Toteutuu keskinkertaisesti 
Toteutuu kohtalaisesti 
Toteutuu täysin 

 
Eroaako naisten ja miesten osallistuminen opetuksessa (luokassa) toisistaan? 

Miehet osallistuvat paljon enemmän 
Miehet osallistuvat jonkin verran enemmän 
Molemmat osallistuvat yhtä paljon 
Naiset osallistuvat jonkin verran enemmän 
Naiset osallistuvat paljon enemmän 

 
Jos naisten ja miesten osallistuminen kursseilla kokemustesi mukaan eroaa toisistaan, kerro, mistä arvelet sen 
johtuvan: 
 
Jos arvioidaan yleisesti naisten ja miesten asemaa oppilaitoksessasi nykyään, mikä seuraavista väittämistä vastaa 
parhaiten omaa näkemystäsi? 

Miesten asema on selvästi parempi kuin naisten 
Miesten asema on hiukan parempi kuin naisten 
Miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia 
Naisten asema on hiukan parempi kuin miesten 
Naisten asema on selvästi parempi kuin miesten 

 
Jos sukupuolten tasa-arvo on kokemustesi mukaan toteutunut oppilaitoksessasi hyvin, millä tavoin se ilmenee? 
Jos sukupuolten tasa-arvo on kokemustesi mukaan toteutunut oppilaitoksessasi huonosti, millä tavoin se ilme-
nee? 
 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää sukupuolesi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää kulttuurisen taustasi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää ikäsi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää kielesi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää uskontosi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää terveydentilasi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää vakaumuksesi takia? 
Oletko itse kokenut oppilaitoksessasi syrjintää mielipiteidesi takia? 

Kyllä 
Ei 
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Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää sukupuolen perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää kulttuurisen taustan perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää iän perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää kielen perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää uskonnon perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää terveydentilan perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää vakaumuksen perusteella? 
Oletko havainnut oppilaitoksessasi syrjintää mielipiteiden perusteella? 

Kyllä 
Ei 

 
Esiintyykö oppilaitoksessa sukupuolista häirintää tai ahdistelua? 

Esiintyy jonkin verran 
Ei esiinny 
En osaa sanoa 

 
Jos vastasit edelliseen kysymykseen myöntävästi, miten se ilmenee? 
 
Sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet oppilaitoksessani ovat mielestäni (Kerro 
korkeintaan kolme tärkeintä): 
 
Erilaisen taustan omaavien opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta tärkeimmät kehittämiskohteet oppilaitok-
sessani ovat mielestäni (Kerro korkeintaan kolme tärkeintä): 
 
Minkälaisiin vähemmistöihin kuulut itse? Oletko saanut tästä syystä osaksesi jotakin erityishuomiota, myönteistä 
tai kielteistä? 
 
Minkälaisia yhdenvertaisuuden ongelmatilanteita tai ennakkoluuloja olet huomannut? Mitä muuta haluat kertoa? 
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Liite 3. Ammattiopisto Joensuu palveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon kyse-
lyn 2015 tulosten yhteenveto  
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