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RESSUN LUKION TOIMINNALLINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA  
 

Tämä suunnitelma korvaa aiemmat suunnitelmat. Hyväksytty Ressun lukion johtokunnassa 

26.02.2014. Tasa-arvosuunnitelma on päivitetty 16.4.2015 vastaamaan Naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta annetun lakia vastaavaksi (1329/2014). 

1. Johdanto  

 

Ressun lukion toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on myös yhdenvertaisuussuunnitelma.  

Suunnitelma on osa koulun toimintasuunnitelmaa.  Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on 

erillisenä suunnitelmana.  

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 

tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, 

joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja 

päätöksenteossa. Tasa-arvolla tässä suunnitelmassa tarkoitetaan tasa-arvolain mukaista naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa.  

Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on sitouttaa henkilöstö ja opiskelijat yhteiseen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen. Suunnitelmalla viestitetään sekä sisäisille että ulkoisille 

sidosryhmille lukion arvoista, jotka antavat suuntaa tasa-arvotyölle oppilaitoksessa. Tasa-

arvosuunnitelman tarkoituksena on myös antaa keinoja ja välineitä edistää tasa-arvon 

toteutumista lukiossa. Tasa-arvoisessa työ- ja opiskeluympäristössä kaikilla on mahdollisuus 

työskennellä ja opiskella ilman syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Ressun lukioissa arvostetaan sekä henkilöstöä että opiskelijoita keskeisenä voimavarana tukemalla 

ja edistämällä tasa-arvotyötä osana yksilön kunnioitusta, oikeudenmukaista ja vastuullista 

toimintaa sekä yhteistyötä. Tasa-arvon edistäminen on myös osa inhimilliseen pääomaan 

panostamista. Tasa-arvon edistäminen on jokaisen lukioissa toimivan velvollisuus. Tasa-arvoinen 

kohtelu konkretisoituu työntekijöiden ja opiskelijoiden välisissä vuorovaikutustilanteissa sekä 

työntekijöiden ja opiskelijoiden työolojen kehittämisessä.   

Syksyllä 2013 päätettiin aloittaa uuden tasa-arvosuunnitelman valmistelu ja perustettiin työtä 

varten tasa-arvoryhmä. Ressussa tasa-arvotyöryhmään kuuluu rehtori (mies), apulaisrehtori 

(nainen), kaksi opettaja (mies ja nainen) ja kolme opiskelijajäsentä (kaksi naisopiskelijaa eri 

vuositasoilta ja yksi miesopiskelija). 

Tasa-arvosuunnitelmaluonnosta käsitteli työryhmän esityksen pohjalta opiskelijakunnanhallitus ja 

opettajainkokous, jossa oli myös muun henkilökunnan edustus. Ehdotuksen hyväksyi 

johtosäännön mukaisesti koulun johtokunta.  



  

 

 

 

Kuva 1. Tasa-arvosuunnitelmaprosessi. 

 

tasa-arvo- 

ryhmä 

johtokunta 



1.1. Lainsäädäntö 

1.1.1. Tasa-arvolaki 

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/86, muutettu lailla 232/2005) 

lisättiin vuoden 2005 lain kokonaisuudistuksen yhteydessä säännöksen oppilaitosten tasa-

arvosuunnittelusta. Säännöksen mukaan oppilaitosten on laadittava vuosittain yhteistyössä 

henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä 

tasa-arvosuunnitelma (tasa-arvolain 6 b §). Oppilaitoksen tulee laatia myös henkilöstöpoliittinen 

tasa-arvosuunnitelma, jos henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää (tasa-

arvolain 6 a §). Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 

perustuva syrjintä. 

 

Lain velvoite koskee myös lukioita. Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-

arvosuunnitelman laatimisen tarkoituksen on edistää tasa-arvoa ja ennaltaehkäistä sukupuolen 

perusteella tapahtuvaa syrjintää. Tasa-arvo suunnittelu tukee oppilaitoksessa tehtävää muuta 

kehittämistyötä ja oppilaitoksen maine hyvänä, oikeudenmukaisena ja aikaansa seuraavana 

toimijana lisää vetovoimaa. Opiskelijalle puolestaan tasa-arvotietoisuus on tärkeä pääoma tulevaa 

työelämää varten. 

 

Tasa-arvolaki edellyttää, että tasa-arvosuunnitelma sisältää kartoituksen oppilaitoksen tasa- 

arvotilanteesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Kartoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota  

tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuorituksia arvioi- 

taessa sekä toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapah- 

tuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. On selvitettävä, miten opiskelijat kokevat tasa- 

arvon toteutuneen omassa oppilaitoksessaan. 

Ressun lukiossa laaditaan vuosittain tai vähintään kerran kolmessa vuodessa tasa-

arvosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien 

kanssa.  

Tämä suunnitelma noudattaa tasa-arvolain määritelmiä sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen 

ilmaisusta. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta 

sukupuolesta. Sukupuoli-identiteetti on aina yksilöllinen, eikä se välttämättä ole sama kuin 

henkilölle syntymässä määritelty sukupuoli. Henkilötunnuksesta ilmenevä sukupuoli on ihmisen 

virallinen, juridinen sukupuoli. Useimpien ihmisten sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä 

määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolisuuden käsite tarkoittaa, että syntymässä miespuoliseksi 

määritelty henkilö voi kokea olevansa nainen tai naispuoliseksi määritelty henkilö voi kokea 

olevansa mies. Transgender tai muunsukupuolinen henkilö kokee olevansa sukupuoleton tai 

osittain nainen tai mies.  



Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tasa-arvolaissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, 

käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu on yksilöllistä. Useimpien ihmisten 

sukupuolen ilmaisu vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuolen ilmaisulla 

tarkoitetaan ainoastaan henkilön sukupuolen ilmentämistä edellä todetulla tavalla, mutta ei 

esimerkiksi yleisesti henkilön tyylin esiintuomista. Henkilö voi toisinaan kokea tarvetta ilmaista 

esim. pukeutumisellaan eri sukupuolta, tätä kutsutaan ristiinpukeutumiseksi ja henkilöstä 

käytetään käsitettä transvestiitti. Transsukupuolisista henkilöistä, transgendereistä ja 

transvestiiteista käytetään toisinaan yleiskäsitettä transihmiset. 

Tasa-arvolakia sovelletaan vastaavasti syrjintään, joka perustuu siihen, että henkilön fyysiset 

sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen 

(intersukupuolisuus). 

 

1.1.2. Yhdenvertaisuuslaki  

 

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielloista säädetään Suomen perustuslain 

perusoikeussäännöksissä, joita täsmentävät useissa eri laeissa säädetyt syrjinnän kiellot 

sekä tasapuoliseen kohteluun velvoittavat säännökset. Euroopan unionin jäsenmaat ovat 

sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja vastustamaan kaikkinaista syrjintää. Vuonna 

2000 EU:ssa annettiin rasismia ja työsyrjintää koskevat direktiivit. Direktiivit on Suomessa 

pantu toimeen 1.2.2004 voimaan tulleella yhdenvertaisuuslailla (21/2004). Uuden 

yhdenvertaisuuslain (1325/2014)  tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 

syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lain soveltamisala on 

laajentunut eli lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Laki ei sovelleta 

yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoittamiseen.  

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään välitön (suora) syrjintä ja välillinen (epäsuora) syrjintä, 

häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä jotakuta.  Välittömällä sukupuoleen perustuvalla 

syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa: 1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan 

sukupuolen perusteella; 2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä 

johtuvasta syystä; 3) eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 

ilmaisun perusteella. Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-

arvolaissa: 1) eri asemaan asettamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 

ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos 

menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan 

sukupuolen perusteella; 2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai 

perheenhuoltovelvollisuuden perusteella.  

Tasa-arvolain uuden 6 c §:n mukaan mm. koulutuksen järjestäjien tulee ennaltaehkäistä 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti. Virallisen sukupuolen lisäksi otetaan siis huomioon myös sukupuoli-



identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy. 

Sukupuolivähemmistöön kuuluvien yksityisyyttä tulee kunnioittaa, eikä tasa-arvon 

edistäminen tarkoita sitä, että ryhdyttäisiin selvittämään ihmisten sukupuoli-identiteettejä 

tai sukupuolen ilmaisua. Tällainen tieto on salassa pidettävää ja kuuluu yksityisyyden piiriin.  

Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat: ikä, etninen, tai kansallinen 

alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, perhesuhteet, 

ammattiyhdistystoiminta, poliittinen toiminta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen 

tai muu henkilöön liittyvä syy (esim. varallisuus, raskaus). 

Häirinnässä on kyse ihmisarvoa loukkaavasta käyttäytymisestä. Ihmisarvon käsite viittaa 

kaikkien ihmisyksilöiden synnynnäiseen ja luovuttamattomaan arvoon sekä jokaisen 

oikeuteen nauttia perustavanlaatuisista oikeuksista yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

Ihmisen luontainen arvo ei riipu hänen alkuperästään, iästään, terveydentilastaan tai 

muista ominaisuuksistaan taikka muiden mielipiteistä ja arvostuksista. Henkilön ihmisarvoa 

tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava 

käyttäytyminen liittyy edellä todettuun syyhyn (ikä, alkuperä, kansalaisuus jne.) ja 

käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka 

häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Käyttäytymisen käsite on 

ymmärrettävä laajasti siten, että kyse voi olla esim. puheista, sähköpostiviesteistä, ilmeistä, 

eleistä tai epäasiallisen materiaalin esille laittamisesta tai muunlaisesta viestinnästä. 

 

 

1.2. Ressun lukion arvot tasa-arvon tukena 

 

 Arvostetaan monipuolista yleissivistystä ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen, tuetaan 

myönteistä kasvua aikuisuuteen.  

 Rakennetaan suomalaista kulttuuria ja identiteettiä, edistetään kulttuurien välistä 

vuorovaikutusta.  

 Kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja edistetään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta; ei 

hyväksytä väkivaltaa, syrjintää tai rasismia. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä 

asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien 

sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus.  

 Pidetään huolta turvallisesta opiskelu- ja työympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön 

hyvinvoinnista.  

 Kouluyhteisössä vahvistetaan osallisuutta ja vastuunottoa, hyvää käytöstä ja yhteistyötä.  

 Toimitaan elämää ja ympäristöä kunnioittaen sekä kestävää tulevaisuutta rakentaen.  

 

OPPIMINEN JA TYÖN ILO  



Ressussa tarjotaan jokaiselle mahdollisuus oppia ja tehdä työtä omien taitojensa mukaan. 

Yritämme parhaamme, jotta jokainen, joka koulussamme työskentelee, voisi kokea työn iloa. Sama 

tavoite on ollut ressuilla jo vuosikymmeniä. Juhlasalimme seinään on maalattu seuraavat sanat:  

”Tee työsi ilolla, velvollisuutesi kunnialla.”  

 

AVARAKATSEISUUS  

Tavoitteemme on, että koulussamme vallitsee suvaitseva ja avara ilmapiiri. Toisen ihmisen 

arvostaminen ja hänen erilaisuutensa hyväksyminen ovat periaatteita, jotka toivomme kaikkien 

ressujen omaksuvan.  

 

ITSETUNTEMUS  

Haluamme tukea jokaisen koulussamme työskentelevän itsetuntemuksen ja itsearvostuksen 

kehittymistä.  

 

 

 

VALINNANVAPAUS  

Kannustamme opiskelijoitamme omiin, itsenäisiin opiskeluvalintoihin. Tarjoamme 

mahdollisimman monipuolisia vaihtoehtoja opintojen toteuttamiseen.  

 

VASTUULLISUUS  

Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen koulussamme ottaa vastuuta työstään, omasta ja muiden 

hyvinvoinnista sekä yhteisestä ympäristöstä.  

 

LUOVUUS  

Tahdomme tukea mielikuvituksen ja luovan ajattelun kehittymistä. Kannustamme luovuuteen sekä 

opiskelussa että muussa koulun järjestämässä toiminnassa. 

PERINTEIKKYYS  

Ressu on toiminut kouluna jo yli 120 vuotta. Syystäkin vaalimme monia arvokkaita perinteitämme. 

Jokainen opiskelijapolvi lyö leimansa kouluumme. Pidämme tärkeänä sitä, että perinteemme 

uudistuvat ja voimme kokea ne omiksemme.  

 

YHTEISHENKI  

Pyrimme siihen, että jokainen Ressussa työskentelevä – ja aiemmin työskennellyt - tuntee 

kuuluvansa kouluyhteisöömme ja välittää muiden hyvinvoinnista. ”Kerran ressu, aina ressu.” (OPS 

2005) 

 

1.3. Numerotiedot 

 



Taulukko 1. Ressun lukion henkilömäärät syksy 2013. 

  

naisia miehiä yhteensä 

rehtori  1 1 
virka-apulaisrehtori  1 1 

apulaisrehtori 2  2 

opettajia 39 15 54 
muu henkilökuntaa 

(opev.) 
2 1 3 

opiskelijoita 468 207 675 

opiskelijakunnan 

hallitus 

13 7 20 

johtokunta 6 4 10 

 

 

2. Arvio edelliseen suunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä  

 

Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-

arvosuunnitelma sisältä arvion aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden 

toimenpiteiden toteutumisesta ja niiden tuloksista. 

Tasa-arvo on toteutunut läpäisevästi eri oppiaineiden opetuksessa osana koulun toimintaa 

ohjaavaa arvopohjaa sekä koulun toimintakulttuuria. Kyselyn perusteella opiskelijoiden mielestä 

Ressu on tasa-arvoinen koulu, jossa huomioidaan erilaiset opiskelijat tasa-puolisesti ja kaikkia 

kohdellaan tasavertaisesti sukupuolesta riippumatta.  Muutama opiskelija koki, että 

sukupuolineutraalisuutta korostavaa toimintakulttuuria tulisi vahvistaa. 

 

Taulukko 2. Edellisen suunnitelman toteutumisen seuranta. 

KOHDE TAVOITE KEINO TOTEUTUMINEN 
1. Ainevalinnat 1. Tasa-arvoa edistetään 

ainevalinnoissa. 

1. Aineenopettajat 

kannustavat kaikkia 

opiskelijoita oman aineensa 

opintoihin. 

toteutunut, vapaa valinta 

2. Opinto-ohjaus 2. Opiskelijoita ohjataan 

jatko-opintoihin ja 

ammatinvalintaan 

sukupuolesta riippumatta 

2. Sekä tyttöjä että poikia 

kannustetaan myös 

perinteisesti toisen sukupuolen 

suosimille aloille. 

 

melko tai erittäin hyvin 
ohjausta teknisille aloille 
69% mielestä (30% ei osaa 
sanoa) 
naisvaltaisille aloille 60% 
mielestä (33% ei osaa 
sanoa) 

3. Opintosuoritusten 

arviointi 

3. Opintosuoritusten 

arvioinnissa pyritään 

ehdottomaan tasa-arvoon.  

3. Opetushenkilöstö tunnistaa 

opintosuoritusten arvioinnin 

mahdolliset tasa-arvo-

ongelmat.  

87,9 %:n mielestä 
toteutunut hyvin tai erittäin 
hyvin. (11,5 % ei osannut 
sanoa). 

4. Opiskelijoiden tasa-

arvokäsitykset 

4. Opiskelijoiden tasa-

arvotietoisuutta lisätään. 

4. Tasa-arvoteema 

sisällytetään opetukseen 

- ei mitattu 



tavoitteena lisätä 

opiskelijoiden tasa-

arvotietoisuutta ja opetukseen 

sisällytetään tasa-arvoa 

käsittelevää materiaalia. 

5. Tasa-arvo 

opiskelijakunta- 

toiminnassa 

5.Opiskelijakuntatoimin-

nassa edistetään tasa-arvoa. 

5. Opiskelijakunta toteuttaa 

tasa-arvoa edistäviä projekteja 

tarpeen mukaan. 

toteutettu mm. tasa-
arvopaneeli 
 

6. Häirintä 6. Häirintää ei sallita, 

häirintää ei saa esiintyä. 

6. Häirintä kirjataan ja 

ryhdytään toimenpiteisiin 

viivytyksettä.  

seksuaalisia kommentteja 
tai viestintää on 
opiskelijoista kokenut 5,2% 
muiden opiskelijoiden 
taholta 

7. Tasa-arvoinen 

oppilaitos 

7. Tasa-arvonäkökohdat 

otetaan huomioon kaikessa 

toiminnassa.  

7. Nimetään vastuuhenkilö 

huolehtimaan tasa-

arvonäkökohtien huomioon 

ottamisesta 

(rehtori/apulaisrehtori). 

rehtori, apulaisrehtori 

8. Opetuksellinen tasa-

arvo 

8. Opetuksessa edistetään 

tasa-arvoa 

8. Opetushenkilöstö tunnistaa 

mahdolliset tasa-arvo-

ongelmat opetuksessa.  

 

vastanneista opiskelijoista 
100%:n mielestä tasa-
puolinen kohtelu toteutui 
melko tai erittäin hyvin 

3. Tasa-arvotilanteen kartoitus 

 

Ressun lukiossa kaikki kouluyhteisön jäsenet osallistuvat tasa-arvotyöhön ja tasa-arvon 

toteutumista seurataan kyselyillä sekä tasa-arvoryhmän vuosittain tekemällä seurannalla. Ryhmä 

seuraa tähän tasa-arvosuunnitelmaan kirjattujen ja yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden 

saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista vuosittain toimintasuunnitelmassa. Kartoituksen 

tarkoituksena on selvittää koulun tasa-arvotilanne ja tunnistaa mahdolliset ongelmat, jotka 

vaativat toimenpiteitä sekä arvioida tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuutta.  Tulokset 

raportoidaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä.  

Ressun lukion tasa-arvotilannetta selvitettiin Wilma-kyselyillä sekä suomeksi että englanniksi 

marraskuussa 2013. Kyselyyn vastasi 219 opiskelijaa. Kyselyllä kartoitettiin tasa-arvon 

toteutumista opetusta järjestettäessä, oppimateriaaleissa, opintosuorituksia arvioitaessa sekä 

seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän esiintyvyyttä. Lisäksi 

kysyttiin yhdenvertaisuuden toteutumista sekä miten opiskelijat kokevat yleisesti tasa-arvon 

toteutuvan Ressussa.   

Kartoituksen perusteella opiskelijat kokevat että Ressussa ja nuorten keskinäisessä kanssa 

käymisessä toimivat henkilöt ja persoonat eikä ole väliä sukupuolella. Opiskelijoista tuntui 

suorastaan vieraalta että tekniset tai matemaattiset alat olisivat ”miesvaltaisia”. Jokainen saa olla 

oma itsensä eikä sukupuolirooleja miehet –naiset juuri esiinny. Kartoituksessa opiskelijat kokivat, 

että Ressussa tasa-arvo toteutuu hyvin eikä sukupuolella ole vaikutusta kohteluun tai toimintaan. 

Pari opiskelijaa kommentoi, että tällainen kysely nimenomaan nostaa sukupuolet eri asemaan, kun 

muuten opiskelijat kohtelevat ja kokevat tulevan kohdelluiksi persoonina eikä tietyn sukupuolen 

edustajina.  



 

3.1. Tasa-arvon toteutuminen opiskelijavalinnoissa  

 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan lukiolakia sekä Opetusministeriön asetusta opiskelijaksi 

ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa. Nämä viranomaispäätökset omalta osaltaan tukevat 

tasa-arvon toteutumista opiskelijavalinnassa. Opiskelijoiden valintatilanteessa ja opiskelun aikana 

on tärkeää tukea tasa-arvon toteutumista. Opiskelijaksiotossa vammaisiin ihmisiin sovelletaan 

muihin nähden yhdenvertaisia valintaperusteita.  

Ressun lukioon haetaan toisen asteen koulutuksen yhteishaussa. Opiskelijat valitaan peruskoulun 

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Rehtori ottaa 

opiskelijat kouluun.  

 

Kansainvälisessä IB World Schoolissa käytetään omia valintaperusteita Suomesta ja ulkomailta 

hakeville. Opiskelijat otetaan erillisen valintakokeen kautta. Sukupuolella ei ole valinnassa 

merkitystä.  

 

3.2. Tasa-arvon toteutuminen opetusjärjestelyissä  

 

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset 

mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen.  

Koulun erilaisissa kehitys- ja valmisteluryhmiä koottaessa huolehditaan mahdollisimman 

kattavasta edustuksesta. Opetustilanteiden lisäksi myös oppimateriaalissa tulee ottaa huomioon 

tasa-arvonäkökohdat.  

Pitkän matematiikan opiskelijoista on naisia 65 %, 35 % miehiä. Lyhyen matematiikan suorittajista 

naisia on 86 % ja miehiä 14 %. Kemian syventäviä ja soveltavia kursseja suorittaneista naisia on 60 

% ja miehiä 40 %. Opiskelijat valitsevat kursseja matematiikassa ja luonnontieteissä omien 

intressien mukaisesti eikä näitä aineita ressut miellä mitenkään sukupuoleen sidotuiksi tai 

miehisiksi. 

Vuonna 2013 ylioppilaskirjoituksissa pitkän matematiikan suorittajista 65 % oli naisia, 35 % miehiä. 

Lyhyen matematiikan suorittajista naisia oli 69 %, miehiä 31 %. Ylioppilastutkinnossa fysiikan 

kokeen suorittajista naisia oli 64 % ja miehiä 36 %. Kemian suorittajista 67 % on naisia ja 33 % 

miehiä. Ylioppilastutkinnon matemaattisten aineiden osallistujien sukupuolirakenne noudattaa 

koulun opiskelijoiden sukupuolirakennetta.  

Opinto-ohjauksessa painotetaan tasavertaista ja monipuolista hakeutumista opiskelijan oman 

kiinnostuksen ja edun mukaisesti koulutusalalle.  



 

 

 

Liikunnan kursseilla naiset ja miehet liikkuvat yhdessä ja tarjonnassa on erilaisista lajeista 

kiinnostuneille mahdollisuuksia valita vapaasti kursseja liikuntapassijärjestelmässä. 

Kirjaston tarjonnassa huomioidaan molempien sukupuolien kiinnostukset ja tarpeet. 

Harrastustoimintaa järjestetään opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan kaikille avoimesti.  

Henkilön vamma otetaan huomioon opetuksen järjestämisessä ja pyritään mahdollisuuksien 

mukaan järjestämään sitä tarvitsevalle esteetön kulkureitti tai auttamalla arkipäivän tilanteissa.   

3.3. Tasa-arvon toteutuminen opintosuorituksia arvioitaessa  

 

Opiskelijoiden arviointia Ressun lukioissa säätelevät lukiolaki ja asetus sekä koulun 

opetussuunnitelma. Opintosuorituksien arvioinnit määrittää valtakunnallisesti hyväksytyt 

arviointiperiaatteet. Arviointi suoritetaan aina niin, että se noudattaa yhdenvertaisuuden ja tasa-

arvon periaatetta. Opiskelija, joka on tyytymätön arviointiin, voi hakea oikaisua siitä 

asianmukaisesti.  
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3.4. Opiskelijakuntatoiminta 

 

Opiskelijakunnanhallitukseen (OPKH) on vapaa hakeutuminen. OPKH:n valinta tehdään suljetuin 

lipuin ja jokainen opiskelija voi asettua ehdolle. Ehdokkaat toimivat itsenäisinä henkilöinä eikä 

sukupuolella ole merkitystä valinnassa.  Valinnassa huomioidaan eri vuositasot ei sukupuolia, 

koska käytännössä halukkaita on molemmista sukupuolista suunnilleen koulun opiskelijoiden 

sukupuolijakauman mukaisesti.  

OPKH järjestää erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä kaikille opiskelijoille. Kartoituksen perusteella 

OPKH:n toiminnassa tasa-arvo on toteutunut melko tai erittäin hyvin 69,8%:n mielestä (25,5% ei 

osannut sanoa).   

 

3.5. Syrjintä, seksuaalinen häirintä ja sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä 

 

Tasa-arvolain 8b §:n mukaan oppilaitoksen on pidettävä kiellettynä syrjintänä jos henkilö 

asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opintosuoritusten arvioinnissa tai 

oppilaitoksen muussa toiminnassa sukupuolen perusteella muita epäedullisempaan asemaan 

taikka muutoin kohdellaan lain 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  

3.5.1. Seksuaalinen häirintä  

 

Seksuaalinen häirintä tarkoittaa sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista ei-

toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla 

uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  
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3.5.2. Sukupuoleen perustuva häirintä  

 

Tarkoittaa henkilön sukupuoleen liittyvää ei toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 

seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta 

luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  

 

 

 

3.5.3. Välitön ja välillinen syrjintä  

 

Välitön syrjintä tarkoittaa a) naisten ja miesten asettaminen eri asemaan sukupuolen perusteella 

ja b) eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. 

 

Välillinen syrjintä tarkoittaa a) eri asemaan asettaminen sukupuolen perusteella, jos henkilöt 

joutuvat epäedulliseen asemaan sen perusteella ja b) eri asemaan asettaminen vanhemmuuden 

tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 

Syrjintää ei ole esiintynyt Ressussa.  

 

4. Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi  

 

Kehittämiskohteita valittaessa on hyödynnetty Wilma- ja kouluterveyskyselyä. Opiskelijakunta 

sekä koulun johtoryhmä ja opettajat ovat ehdottaneet kehittämiskohteita. 
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4.1. Valitut kehittämiskohteet 

  

Teemat Tavoitteet Toimenpiteet Vastuu-
henkilöt 

Aikataulu Seurannan mittarit 

Ikäsyrjintä Opiskelijat 
kohtelevat 
toisiaan sama-
arvoisesti 
 vuositasosta 
riippumatta 

Poistetaan nimetyt 
abi- ja IB-pöydät 
ruokasalista 

OPKH Kevät 2014 Toteutunut/ei 

Ryhmäytyminen Ryhmäytystä 
kehitetään. 
Kukaan 
opiskelija ei jää 
yksin. 

Ykkösten 
ryhmäytyspäivää 
organisoidaan 
uudelleen. 
Haastatteluissa 
kysytään onko saanut 
ystäviä. 

Opot,  
ryhmänohjaajat, 
opiskelijahuolto 

Ensi lukuvuosi Raportti miten ryhmäytystä 
on toteutettu. 
Haastatteluiden ja kyselyn 
tulokset. 

häirintä EI SALLITA Laaditaan ohjeistus, 
kuinka toimia 
häirintätilanteissa ja 
tiedotetaan kaikille 
ohjeistuksesta 

Tasa-arvoryhmä Kevät 2014 Ohjeet Reittioppaaseen 
opekäsikirjaan ja 
perehdytysmateriaaliin  

tasa-arvo, 
yhteisöllisyys ja 
osallistuminen 

Tasa-
arvonäkökohdat 
mukana 
yhteisissä 
tapahtumissa  

Järjestetään 
tapahtumia, joissa 
yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvoteemat 

OPKH, ohjaavat 
opettajat 

lukuvuosittain Tapahtumia  järjestetty ja 
kirjattu  
toimintasuunnitelmaan/-
kertomukseen 

 

 

5. Toimenpiteet seksuaalisen häirinnän ja sukupuolien perusteella 

tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseksi ja poistamiseksi  

 

5.1. Mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä ja sukupuolen perusteella 

tapahtuvalla häirinnällä? 

 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä luonteeltaan seksuaalista 

ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta luomalla 

uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  Seksuaalinen häirintä voi 

olla esim. 

 vihjailevia eleitä tai ilmeitä 

 härskejä puheita, nimittelyä, kaksimielisiä vitsejä 

 vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset  

 pornoaineiston esille asettaminen, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoitot tai 

sähköpostit 

 fyysinen koskettelu, seksuaalisväritteiset ehdotukset tai vaatimukset, - siihen voi liittyä 

myös seksuaalista väkivaltaa, esim. raiskaus tai sen yritys.  



 

Sukupuolen perusteella tapahtuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-

identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 

seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta 

luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. (tasa-arvolaki 7 §) 

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (yhdenvertaisuuslaki 6§ 2004/21). 

 

5.2. Ressun lukiossa noudatettavat toimintatavat 

 

Syrjintää ennaltaehkäistään pitämällä huolta, että ihmisten erilaisia sukupuoli-identiteettejä 

ja sukupuolen ilmaisun tapoja kunnioitetaan. Ressun lukion opiskelijoilla ja henkilökunnalla 

on tietoisuus ja valmius ratkaista mahdollisia ongelmatilanteita ja koulumme on sitoutunut 

sukupuolivähemmistöön kuuluvien häirinnän ja muun syrjinnän torjuntaan. 

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella, seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen 

perustuva häirintä on Ressun lukioissa kielletty. Ressussa on nollatoleranssi kaikenlaisen 

kiusaamisen, epäasiallisenkohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen. 

Häirinnässä on kyse ihmisarvoa loukkaavasta käyttäytymisestä. Häirintää voivat olla esim.  

puheet, sähköpostiviestit, ilmeet, eleet tai epäasiallisen materiaalin esille laittaminen tai 

muunlainen viestintä.  

Jokainen ressu on omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä ja hyvinvoinnista. 

Kouluyhteisössä jokaista työyhteisönjäsentä tulee kohdella asiallisesti ja kohteliaasti, vaikka 

kaikista ei pitäisikään. 

Jos koet joutuneesi epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi toimi seuraavasti: 

 ilmoita ryhmänohjaajalle, terveydenhoitajalle, muulle opiskelijahuollon henkilölle tai 

rehtorille asiasta. Voit halutessasi ottaa asian puheeksi suoraan häiritsijän tai epäasiallisesti 

käyttäytyvän kanssa. Kerro miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen toimintansa 

epäasialliseksi käytökseksi. Kehota häntä lopettamaan se. Näin annat hänelle 

mahdollisuuden korjata toimintaansa. 

 Jos epäasiallinen käytös jatkuu, kerro viivytyksettä ryhmänohjaajalle tai opiskelijahuollon 

henkilölle asiasta. 

 Mikäli häiritsijänä tai kiusaajana on opettaja tulee opiskelijan ilmoittaa asiasta rehtorille, 

joka ryhtyy välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi ja selvittämiseksi.  

 

Asian käsittely, kun ryhmänohjaaja tai rehtori saa tiedon: 

 Keskustele asianosaisen kanssa rauhallisesti ja kiireettä. 

 Keskustele kiusaajaksi/häiritsijäksi nimetyn kanssa. 

 Kutsu asianosaiset yhteiseen sovittelukeskusteluun. 



 Mikäli tieto tulee muulta henkilöltä kun kiusatuksi tulleelta, kutsuttu syrjinnän kohteeksi tullut 

henkilö keskusteluun. 

Sovittelukeskustelussa: 

 Puhutaan konkreettisista tilanteista ja tapahtumista. 

 Kumpikin osapuoli kertoo näkemyksensä tilanteesta. 

 Keskustellaan osapuolien kanssa odotuksista tilanteen ratkaisemiseksi. Sovitaan 

tarvittavista käyttäytymiseen tehtävistä muutoksista. 

 Sovitaan seurannasta. 

 Mikäli tilanne ei korjaannu yhteisellä käsittelyllä ja sopimuksilla, rehtori käynnistää 

kurinpitomenettelyn (lukiolaki 25, 26§, lukioasetus).  

 Pyynnöstä annetaan kirjallinen selvitys menettelystä sille, joka katsoo joutuneensa syrjityksi 

tasa-arvolaissa mainituin tavoin. 

 

Opiskelijoiden väliset tapaukset käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä. Opettajan/muun 

henkilöstön edustajan ja opiskelijan väliset tapaukset käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä 

ja muun henkilöstön edustajan esimiehen kanssa. Asian käsittelyssä noudatetaan Helsingin 

kaupungin ohjeita ” Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen”.  

 

6. Tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen  

 

Tästä tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan koko henkilökunnalle ja opiskelijoille heti tämän 

suunnitelman hyväksymisen jälkeen. Suunnitelmasta tiedotetaan myös sidosryhmille. Ohjeet 

kirjataan myös Ressun kaikille opiskelijoille jaettavaan reittioppaaseen ja opettajien käsikirjaan 

sekä perehdytysmateriaaliin. 

Päivitetty suunnitelma esitellään kaikille opiskelijoille Wilman kautta tiedottamalla. 

Ryhmänohjaajat esittelevät tasa-arvosuunnitelman aloittaville opiskelijoille. Tasa-arvosuunnitelma 

on nähtävillä koulun kotisivuilla.  

Lähtökohta on, että jokaisen opiskelijan tulisi saada käsitellä näitä asioita ainakin kerran lukio-

opintojensa aikana. Suunnitelma sisällytetään osaksi opetussuunnitelmaa ja koulun 

toimintasuunnitelmaa. 

Koulun toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan kerran kolmessa vuodessa ja päivitetään 

vuosittain. 

Linkkejä:  www.finlex.fi 

 www.tasa-arvo.fi 

 www.tasa-arvokysely.fi 

 www.yhdenvertaisuus.fi 

 www.lapinletka.fi 
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