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JOHDANTO

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) velvoittaa kouluja ja oppilaitoksia tasaarvosuunnitelman laadintaan. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kouluilla ja oppilaitoksilla pitää
olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Tasa-arvon edistäminen oppilaitoksessa tarkoittaa sitä, että oppilaita kohdellaan tasapuolisesti ja
syrjimättömästi kaikissa tilanteissa. Oppilaitoksessa laadittava tasa-arvosuunnitelma on työkalu,
joka ennaltaehkäisee esimerkiksi sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää ja tukee
sukupuolten tasa-arvon edistämistä oppilaitoksen arjessa. Tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan,
että koulussa tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa
henkilöt sukupuolesta riippumatta jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin ja rooleihin
nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan.
Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oppilaitoksessa ei saa esiintyä syrjintää sukupuolen tai muun
henkilöön liittyvän syyn kuten iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Suomen
perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten
yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö
tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.
Tasa-arvon edistämisessä ei ole kyse vain oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta vaan myös
edellytysten luomisesta viihtyisän ja motivoivan oppimisympäristön syntymiseksi. Kun kaikkien
osaamisen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen lisää hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työympäristö, jossa tasa-arvo on
luonteva osa toimintakulttuuria. Tasa-arvon edistäminen on kaikkien yhteisön jäsenten
velvollisuus. Erityisesti oppilaitoksen johdon ja henkilökunnan sitoutuminen tasa-arvoa edistäviin
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on tärkeää. Tasa-arvosuunnitelman perimmäinen tarkoitus on, että
tasa-arvoajatus ja –tavoite saataisiin luontevasti sisällytettyä kaikkeen koulun toimintaan.
Koulun toiminnan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi keskeisiä kehittämisalueita
ovat:
-

syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen
toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi ja yhdenvertaisuutta
edistävien toimenpiteiden toteutuminen
osallisuuden lisääminen

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vaikuttaviin asenteisiin tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Syrjivät asenteet ovat usein tiedostamattomia ja syrjivät rakenteet vaikeasti
havaittavissa. Ilman asenteellisia muutoksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
tehtävät toimenpiteet jäävät vaikutukseltaan pinnallisiksi ja lyhytkestoisiksi.
Tämä suunnitelma toimii pohjana Jämsänjokilaakson musiikkiopiston tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämistyölle. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään
tarvittaessa, mutta vähintään kolmen vuoden välein.

1. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

1.1 Yhdenvertaisuuteen ja syrjintään kuuluvat käsitteet
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 tavoite 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
Etninen syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn
etniseen tai kansalliseen ryhmään. Etnistä syrjintää voi olla myös erilaiseen asemaan asettaminen
henkilön uskonnon tai kansalaisuuden perusteella.
Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai
tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai
hyökkäävä ilmapiiri.
Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa tapauksessa
ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin. Tasapuolinen kohtelu on tärkeä hallinnon oikeusperiaate.
Perustuslaki kieltää ihmisten asettamisen erilaiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.
Hallintolain 6 § mukaan viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa
tavoiteltuun päämäärään nähden.
Tosiasiallinen yhdenvartaisuuden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnassa esiintyvän syrjintään
perustuvan eriarvoisuuden aktiivista poistamista. Samanlainen kohtelu ei aina takaa
yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaiset.
Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun
periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus
toteutuisi. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää myös välilliseen syrjintään
puuttumista. Välillinen syrjintä on usein tahatonta ja perustuu esimerkiksi siihen, ettei
näennäisesti puolueettoman säännöksen tai käytännön vaikutuksia erilaisiin ihmisiin tunnisteta.
Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset,
lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia erityistoimenpiteitä, jotka
tähtäävät tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu toisia
syrjiviksi. Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen
kannalta oikeasuhteista. Suppeassa oikeudellisessa tarkastelussa positiivisella erityiskohtelulla
tarkoitetaan määräaikaiseksi suunniteltuja rekrytointiin, uralla etenemiseen ja oppilasvalintoihin

liittyviä toimenpiteitä, joilla lisätään aliedustettujen ryhmien osuutta työpaikoilla, eri
henkilöstöryhmissä ja oppilaitoksissa. Ennakkoon suunnitellut painotukset vaikuttavat tilanteissa,
joissa kahta muodollisesti pätevää hakijaa verrataan keskenään aliedustettua ryhmää edustavan
hakijan hyväksi.
Laajemmassa tarkastelussa positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan
eri ryhmien tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja osallistumismahdollisuuksia eri elämänalueilla,
esimerkiksi tulkkauksen ja erikielisten tiedotusmateriaalien käyttö huonosti suomea puhuvien
henkilöiden kanssa ovat tällaisia toimenpiteitä. Tätä voidaan kuvata myös termillä
asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen.
Yhdenvertaisuuslain 5 § mukaan työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa tehtävä
kohtuullisia mukautuksia vammaisten henkilöiden työhön tai koulutukseen pääsyn, työssä
selviämisen ja työuralla etenemisen turvaamiseksi.
Kohtuullinen mukauttaminen tarkoittaa yksittäistapauksessa toteutettavia tarpeellisia ja
asianmukaisia muutoksia sekä järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta rasitetta esimerkiksi
työnantajalle tai koulutuksen järjestäjälle ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden
mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden
kanssa. Kohtuullisilla mukautuksilla edistetään vammaisten henkilöiden työllistymistä, työssä
selviytymistä ja työn säilyttämistä, koulutusta ja elinikäistä oppimista.

2. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen muutos (1329/2014) 5a§
5 § (30.12.2014/1329)
Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa
Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta järjestävien
yhteisöjen on huolehdittava siitä, että kaikilla sukupuolesta riippumatta on samat mahdollisuudet
koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat
tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten
ikä ja kehitys huomioon ottaen.

5 a § (30.12.2014/1329)
Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasaarvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma
voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää:
1. selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta

2. tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi
3. arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta
ja tuloksista
Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- ja opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen,
oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja
poistamiseen.

6 c § (30.12.2014/1329)
Sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy
Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen
sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun
perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325
6§
Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden
toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden
toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö,
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja
oikeasuhtaisia.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän
huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluksi
edistämistoimenpiteistä.

3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön osa-alueet
3.1 Opetuksen järjestäminen
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusteissa (2017) todetaan:
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat arvoperustaan, jonka mukaan
taiteen perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien
moninaisuuden kunnioitukselle. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen
ihmisen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä sekä yhteisöjen jäsenenä. Opetuksessa

edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Opetus tukee
ihmisenä kasvamista ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.
Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa
huolehditaan siitä, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja tarvittaessa tukea
opintojen yksilöllistämisen kautta heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetukseen osallistuvalla on oikeus
turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaat ja alaikäisten oppilaiden huoltajat osallistuvat
oppilaitoksen toiminnan arviointiin ja arviointikyselyissä huomioidaan myös tasa-arvoon sekä
yhdenvertaiseen kohteluun liittyvät teemat. Henkilökunnan kanssa varmistetaan, että
musiikkiopistossa puututaan kaikenlaiseen kiusaamiseen ja syrjintään.

3.2 Opiskelijavalinnat
Sukupuolella ei ole vaikutusta Jämsänjokilaakson musiikkiopiston oppilasvalintoihin.
Oppilasvalinnan tulokset käsitellään testitulosten mukaan ja uudet oppilaat valitaan testitulosten
perusteella paremmuusjärjestyksessä.

3.3 Opintosuoritusten arviointi
Arviointi perustuu Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opetussuunnitelmassa esitettyjen
tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet ja arviointiperusteet kerrotaan oppilaille. Oppilaan ikä
huomioiden oppilasta ohjataan itsearviointiin ja omien tavoitteiden asettamiseen. Arvioinnissa ei
verrata oppilaiden suorituksia toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaan henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin. Arviointi on oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Arvioinnissa käytetään
monipuolisia menetelmiä ja opettaja antaa oppilaalle jatkuvaa palautetta opintojen edistymisestä.
Oppilaalle on annettava mahdollisuus osoittaa osaamistaan erilaisilla tavoilla. Arvioinnissa
nojataan valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin sekä oppilaitoksen omaan
opetussuunnitelmaan.

3.4 Sukupuolitietoinen opetus
Oppilaan sukupuoli vaikuttaa helposti siihen miten häntä kasvatetaan ja millaisia kuvia sekä
malleja sukupuolesta hänelle tarjotaan. Opettajien tulee tiedostaa stereotyyppiset
sukupuolikäsitykset, jotka ilmenevät asenteissa, käyttäytymisessä sekä siinä miten oppilas
kohdataan yksilönä.
Sukupuolitietoisessa opetuksessa opettaja tiedostaa käsityksensä sukupuolesta sekä sukupuolen
moninaisuudesta. Sukupuolitietoinen opetus perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja
persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Sukupuolitietoinen opetus rakentaa johdonmukaisesti
sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolitietoisuus on osa opettajan ammattitaitoa.
Sukupuolitietoinen opettaja

-

-

ymmärtää sukupuolta muokkaavia sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä tietää, että niihin
voi vaikuttaa
tunnistaa omia taipumuksiaan suhtautua oppilaisiin eri tavoin sukupuolen mukaan
antaa oppilaalle tilaa olla omanlaisensa ilman sukupuoliodotuksia
osaa tukea oppilaan kasvua ja sukupuoli-identiteetin rakentumista silloinkin, kun oppilas on
epävarma sukupuoli-identiteetistään tai kuuluu sukupuolivähemmistöön sekä osaa
tarvittaessa ohjata oppilaan oppilashuollon palveluihin
purkaa työyhteisössään opetuksen sukupuolittavia ajattelu- ja vuorovaikutusmalleja sekä
käytäntöjä
osaa analysoida oppilaiden kanssa tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten sekä
sukupuolivähemmistöjen kohtaamia rakenteellisia epätasa-arvotekijöitä
edistää tasa-arvoa aktiivisesti valitessaan oppimateriaaleja, työtapoja ja
yhteistyökumppaneita
kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria sukupuolitietoiseksi ja osallistuu oppilaitoksen
tasa-arvosuunnitteluun

3.5 Elämänkatsomus, vakaumus ja mielipide
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän vakaumuksen perusteella sekä oman syrjivän käytöksen
perustelemisen vakaumuksella. Syrjintä vakaumuksen perusteella tarkoittaa ihmisen
elämänkatsomuksellisten arvojen loukkaamista. Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa
kunnioitetaan ihmisten erilaisia elämäntapoja ja –arvoja. Ilmapiiri on erilaisia vakaumuksia
kohtaan avoin ja erilaisiin vakaumuksiin suhtaudutaan yhdenvertaisesti. Virallisessa
tiedottamisessa sekä henkilökunnan antamassa neuvonnassa kunnioitetaan erilaisia vakaumuksia
ja erilaisia arvopohjia.

3.6 Etninen tausta, kansallisuus ja kieli
Etnisestä taustastaan, kansallisuudestaan tai kielestään riippumatta kaikki ovat samanarvoisia.
Oppilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden oikeutta etniseen ja kulttuuriseen identiteettiin
kunnioitetaan. Rasismia ja etnistä syrjintää ei sallita. Tavoitteena on, että syrjintä ehkäistään jo
ennalta. Syrjintätapaukset tunnistetaan ja niihin puututaan välittömästi. Monimuotoisuutta
arvostavaa ja keskustelevaa toimintakulttuuria kehitetään sekä tuetaan tasa-arvoista kohtaamista
ja vuorovaikutusta. Monikulttuurisuutta pidetään positiivisena resurssina, johon erilaiset ihmiset
tuovat täydentävää osaamista.
3.7 Sukupuoleen perustuva ja seksuaalinen häirintä
Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän. Oppilaitoksella on
velvollisuus puuttua oppilaitoksessa esiintyvään häirintään. Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua
käytöstä, jolla loukataan toisen koskemattomuutta. Seksuaalisella häirinnällä luodaan usein
uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sillä on yhtymäkohtia kiusaamiseen, mutta häirinnän
ei tarvitse aina olla ilkeämielistä. Vakavimmillaan häirintä voi muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja
rikokseksi.

Kaikkien Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa opiskelevien ja työskentelevien tulee kohdella
toisiaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. Minkäänlaista henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa
seksuaalista tai muuta fyysistä tai henkistä häirintää ei hyväksytä. Epäasialliseen kielenkäyttöön ja
käyttäytymiseen puututaan. Vakavimmat tapaukset ovat rikoksia ja niiden selvittely kuuluu
poliisille.

3.8 Vammaisuus ja terveydentila
Ketään ei syrjitä vamman tai terveydentilan perusteella. Ihmisen kohtelu on yhdenvertaista ja
asiallista, on sitten kyse psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai vammasta. Oppilaalla ja
henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus päättää, mitä hän kertoo terveydentilastaan tai vammastaan.
Alaikäisen oppilaan kohdalla asiasta sovitaan aina oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaitoksessa
tehdään mahdollisuuksien mukaan erityisjärjestelyjä ja henkilökohtaisia opetussuunnitelmia.
Esteettömyys varmistetaan suunnitellessa uusia rakennuksia tai peruskorjatessa vanhoja tiloja.
Oppilaitoksen viestintää toteutetaan siten, että se on kaikkien saavutettavissa.

4. Toiminta syrjintä- ja häirintätapauksissa
Häirinnän ehkäiseminen
Häirintää pyritään ennaltaehkäisemään seuraavin toimenpitein
-

oppilaitokselle pyritään luomaan toimintakulttuuri, jossa häirinnän sivustaseuraajia ei ole,
vaan jokainen osaa ja uskaltaa puuttua mahdolliseen häirintään ja tuoda asia tiedoksi
oppilaitoksen hallintoon viipymättä

Häirintään puuttuminen
-

ensisijaisena vastuuhenkilönä on henkilökuntaan kuuluva aikuinen, joka on ensimmäisenä
tilanteesta tietoinen
ilmoitetaan oppilaitoksen hallinnolle/rehtorille ja selvitetään tilanteen kulku
kirjataan tapahtumat
järjestetään osapuolien kuuleminen ja sovitaan, että häirintä loppuu ja tehdään selväksi
mitä tehdään jatkossa, jos sopimus ei pidä
jos tilanne toistuu, osapuolia kuullaan uudelleen ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
Vakavimmissa tapauksissa ollaan yhteydessä poliisiin.
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