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Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma

1. Tausta ja tarve
EKAMI
• Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami) on
Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymän
omistama monialainen toisen asteen ammatillinen
oppilaitos, joka toimii neljällä kampuksella
(Koteko, Malminki, Katariina ja Hamina).
• Ekamissa opiskelee n. 2200 perustutkinto- ja valma
-opiskelijaa ja lisäksi ammatti- ja
erikoisammattitutkinto- sekä
täydennyskoulutusopiskelijoita, yhteensä n. 8000
• Perustutkinto-opiskelijoista on miehiä on n. 60 %
ja naisia n. 40 %
• Opiskelijoita on runsaasti erityisen tuen piirissä.
• Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on n. 20 %
• Lisäksi on vaihteleva määrä
mahanmuuttajataustaisia opiskelijoita
kielikoulutuksessa (Ekami Consulting Oy)

Tasa-arvolailla syrjintää vastaan (tasa-arvolaki
1-5 §)
• Opiskelijalla on samat mahdollisuudet
koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä
siihen, että opetus ja oppiaineisto tukevat tasaarvolain tarkoituksen toteuttamista
oppilaitosyhteisössä.
• Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän
syyn perusteella (perustuslaki 6 §)
• Tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä
syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi
joutuneen oikeusturvaa.
• Päämäärä on syrjinnän tunnistaminen, siihen
puuttuminen, toiminnan ja käytäntöjen
yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi,
yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden
toteuttaminen ja osallisuuden lisääminen.

2. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Yhdenvertaisuussuunnittelun
päämäärä
• Syrjinnän tunnistaminen ja siihen
puuttuminen
• Toiminnan ja käytäntöjen
yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi

• Yhdenvertaisuutta edistävien
toimenpiteiden toteuttaminen
• Osallisuuden lisääminen

Tavoitteet ja toimenpiteet
• Puhutaan tasa-arvoon ja
yhdenvertaisuuteen liittyvistä
kysymyksistä.
• Puututaan entistä herkemmin,
tehostetaan
maahanmuuttajaopiskelijoiden
taustaverkostojen ja oppilaitoksen
välistä vuorovaikutusta ja viestintää.

• Muututaan, seurataan, tiedotetaan.
Ekamissa jokainen henkilö on vastuussa
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumisesta.
• Tuetaan oppimista sekä tunnistetaan,
lievennetään ja ehkäistään
mahdollisimman varhain oppimisen
esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun
liittyviä muita ongelmia.

•

•

•

•

Tasa-arvoa lisää yhteisöllinen
toimintakulttuuri ja toimet, joilla edistetään
oppimista, hyvinvointia, terveyttä,
sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta
ja osallisuutta sekä terveellistä ja turvallista
opiskeluympäristöä.
Ekamissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutus on kaikkien oppilaitoksessa
työskentelevien asia omien työtehtäviensä
mukaisesti. Ekamissa tuetaan osallisuutta
hyvällä johtamisella, tasapuolisella
ohjauksella ja osallistamalla opiskelija omia
opintojaan koskevaan päätöksentekoon.
Opiskelijatoiminta (opiskelijakunta- ja
tutor-toiminta) ja opiskelijatoiminnan
ohjaajan työ on osa yhteisöllistä tasa-arvon
ja yhdenvertaisuuden kokonaisuutta.
Hyvin toimiva opiskelijahuolto tukee
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman
toteutumista.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön arviointi

• Arvo-kyselyiden (2 x opintojen
aikana) tulokset käsitellään Ekamin
johtoryhmässä.
• Johtoryhmä suunnittelee, kehittää,
toteuttaa ja arvioi tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta kampuksien
näkökulmasta
• Monialainen kampuskohtainen
opiskeluhuoltoryhmä käsittelee tasaarvoon ja yhdenvertaisuuden
kokonaisuuksiin liittyviä asioita.
• Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuutta
koskevia asioita käsitellään
opiskelijakunnan ja johdon yhteisissä
tapaamisissa.
• Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
koskeviin asioihin vastaa apulaisrehtori
Ulla Jaskari, ulla.jaskari(at)kami.fi,
puh. 050 449 4800

3. Opiskelijaksi ottaminen
• Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia eikä ketään saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi terveydentilan tai
vammaisuuden perusteella.
• SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista Soveltumattomuuden Ratkaisuja.
Lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.
Säädöksillä edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten sekä opiskelijan
itsensä että opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan myös
opiskelijan oikeusturva.
• Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla
esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä,
joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen
turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia
vaatimuksia.
• Ohjauksessa kiinnitetään huomiota siihen, että stereotypiat esim. naisten ja miesten
aloista tai maahanmuuttajille sopivista ammateista eivät ohjaa käytännön toimintaa.

4. Oppimisympäristö
•

Tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja
asenteellisesti esteetön oppimisympäristö

•

Opintojen aluksi toteutettavan kolmen viikon
orientaatiojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota
mm. oppimisympäristöön, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
toteutumiseen.

•

Opiskelijakohtaiset erityisjärjestelyt kirjataan opiskelijan
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan
suunnitelmaan (HOKS), työpaikan erityisjärjestelyt
suunnitellaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

•

Opetuksessa ja viestinnässä kiinnitetään huomiota tasa-arvoa
tukevan materiaalin valintaan ja käyttöön.

•

Opetuksessa ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta
asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn
perusteella.

•

Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa vastaan tulevia
ennakkoluuloja pyritään hälventämään ja puuttumaan
välittömästi, jos tulee tietoon opiskelijan kohtaamaa syrjintää
tai työnantajan syrjiviä asenteita opiskelijoita kohtaan.

Ennaltaehkäistään syrjintää

• Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä
iän, sukupuolen, alkuperän, kansallisuuden, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden,
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn vuoksi.
• Välitöntä syrjintää on yksilön tai ryhmän
kohteleminen eri tavoin verrattuna muihin ilman
hyväksyttävää perustetta.
• Välillistä tai epäsuoraa syrjintää on näennäisesti
puolueeton käytäntö, tieto tai toimintatapa, joka
asettaa toisen tai toiset muita heikompaan
asemaan.
• Piilosyrjintää on vähättely, poissulkeminen, tuen
puute ja sivuuttaminen.
• Rakenteellista syrjintää on ajattelu, ettei syrjiviä
käytäntöjä voi muuttaa.
• Moniperusteisessa syrjinnässä yksilöä tai ryhmää
syrjitään monella eri perusteella.
• Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on syrjintää.

Edistetään sukupuolten välistä
tasa-arvoa
• Ekamin opetuksessa, ohjauksessa ja kaikessa
vuorovaikutuksessa toimitaan
yhdenvertaisuutta korostaen ja pyrkien
eroon stereotypioista esim. naisten ja
miesten ammatteihin nähden.
• Ekamissa tunnustetaan sukupuolinen
moninaisuus
• Ennaltaehkäistään sukupuoli-identiteettiin ja
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää
esim. opinto- ja uraohjauksessa,
opiskelijavalinnoissa ja opintosuoritusten
arvioinnissa
• Jokaisella on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön, joten sukupuoleen
perustuvaa häirintää ja ei-toivottua käytöstä
ei sallita ja siihen puututaan kaikissa
oppimisympäristöissä, myös työpaikalla
tapahtuvassa oppimisessa

Luodaan esteetöntä
oppimisympäristöä
•

Oppimisympäristön saavutettavuus on tärkeä periaate sekä
fyysisestä, psyykkisestä että sosiaalisesta näkökulmasta.

•

Edistetään erityisesti vammaisen opiskelijan yhdenvertaista
osallisuutta.

•

Kohtuullinen mukautus tehdään esim. vammaisen henkilön
koulutukseen pääsyn turvaamiseksi silloin, kun se ei aiheuta
koulutuksen järjestäjälle kohtuutonta rasitetta.

•

Oppimisympäristöt ja esim. opetuksessa käytettyjen
tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käyttö ei saa olla
riippuvaista henkilön ominaisuuksista (esim.
toimintarajoitteet, vähemmistöön kuuluminen tai
vähävaraisuus).

•

Etnisen taustan vuoksi tapahtuvaan syrjintään kiinnitetään
erityishuomiota.

•

Naisiin, maahanmuuttajiin ja eri vähemmistöihin kohdistuvaa
vihapuhetta ei sallita ja siihen puututaan välittömästi.

5.Opiskelijan suojaaminen epäasialliselta kohtelulta
Salliva
toimintakulttuuri sekä
hyvä opiskelu- ja
työilmapiiri
ennaltaehkäisevät
kiusaamista sekä
edistävät tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta.

Epäasialliseen
kohteluun,
kiusaamiseen ja
syrjintään on Ekamissa
nollatoleranssi.
Jokaisella
oppilaitosyhteisön
jäsenellä on vastuu
opiskeluilmapiiristä.

Epäily / opiskelija kertoo epäasiallisesta
käytöksestä
Keskustelu
asianosaisen
kanssa

Keskustelu
aiheuttajan
kanssa
Tiimipäällikkö

Epäasiallinen kohtelu:
kiusaaminen, laiminlyönti,
vähättely, sivuuttaminen,
eristäminen, henkilön yksilöllisten
ominaisuuksien tai yksityiselämän
mustamaalaaminen, uhkailu,
fyysinen väkivalta, seksuaalinen
häirintä, nöyryyttävä kohtelu tai
syrjiminen

Tarvittaessa
yhteys
kuraattoriin

Sanallinen,
sanaton,
eleet,
ilmeet,
toiminta,
verkko

Tarvittaessa
kuuleminen
(huoltajat
mukana)
Vakavissa
tapauksissa
yhteys poliisiin/
lastensuojeluilmoitus
Seuranta

Tarvittaessa
keskustelu
asianosaisten
kanssa

Dokumentointi

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedotetaan
opetus- ja ohjaushenkilökuntaa ja myös muuta
henkilökuntaa tiimeittäin. Tiimipalaverissa esitellään
suunnitelma ja keskustellaan sen toteutumisesta tiimissä.
• Opiskelijoiden kanssa suunnitelma käydään läpi kolmen
viikon orientaatiojakson aikana tai jatkuvan haun kautta ja
muita reittejä tulevien opiskelijoiden kanssa osana
perehdytystä.

• Tunnista omat asenteesi.
• Älä oleta. Jokainen opiskelija on
yksilö.
• Anna opiskelijan itse määritellä
itsensä.
• Huomioi kaikkia opiskelijoita ja
huolehdi, että kaikkien ääni
pääsee kuuluville.
• Ole kriittinen oppimateriaalien
sisällön suhteen. Millaisia
stereotypioita ne sisältävät tai
mitkä näkökulmat/väestöryhmät
jäävät näkymättömiksi?
• Luo kaikkia arvostavaa ilmapiiriä.
Satu Honkala, Miko Lempinen, Katriina Nousiainen, Hanna
Onwen-Huma, Aija Salo, Riikka Vacker, Mukana! tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustyö toisella asteella. OPH, Oppaat ja käsikirjat
2019:4a.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
toteutuu oppilaitoksen
toimintakulttuurissa, jossa
moninaisuus tunnustetaan ja
huomioidaan myönteisesti

6. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ohjaavat lait ja määräykset
• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017
• Suomen perustuslaki 731/1999
• Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 609/1986
• Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014
• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

Ekamin ohjeet:
• https://www.ekami.fi/sites/default/files/media/dokumentit/Hankkeet/moniammatillisen_ohjauksen_malli_2018.pdf)
• https://www.ekami.fi/opiskelijalle/tukenasi-opiskelussa/opiskelijatoiminta
• https://www.ekami.fi/opiskelijalle/opiskelijan-palvelut/opiskeluterveydenhuolto
• https://www.ekami.fi/opiskelijalle/opiskelijan-palvelut/kuraattori-ja-psykologipalvelut
• https://www.ekami.fi/opiskelijalle/opiskelijan-palvelut
• https://www.ekami.fi/opiskelijalle/opiskelu-ekamissa/ohjeita-opiskelijalle
• https://ekami.fi/hakijalle/huoltajainfo

