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1 JOHDANTO

Centria-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Centria) op-
pimisympäristössä ja työyhteisössä tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelman tavoitteena on

• edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää, 
• varmistaa henkilöstöjohtamisen prosessien, käy-

täntöjen ja ohjeiden syrjimättömyys, 
• kohtuullisten mukautusten avulla varmistaa yhden-

vertainen osallistuminen

Yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden tarkoituk-
sena ovat ammattikorkeakoulussa aidosti syrjimättömät 
menettelytavat: 

• rekrytoinnissa 
• työtehtäviä suunniteltaessa 
• opiskelijavalinnasta päätettäessä
• palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista pää-

tettäessä, 
• työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia 

määritettäessä sekä työyhteisön ja henkilöstön 
kehittämisessä. 

Ammattikorkeakoulu on asiantuntijaorganisaatio, joka 
rakentuu henkilöstön ja opiskelijoiden osaamisen ja 
yhteistoiminnan varaan hyödyntämällä synergiaetuja eri 
alojen osaamisessa.  Asiantuntijayhteisön ominaisuuk-
siin kuuluu salliva ammatillinen keskustelu. Opetus- sekä 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta perustuu 
henkilöstön osaamiseen ja toisten osaamista kunnioitta-
vaan asenteeseen. 

Ammattikorkeakoulun Strategiassa 2021 - 2024, ydintoi-
mintojen strategisissa toimintaohjelmissa sekä henkilöstö-

suunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita täydentää ammat-
tikorkeakoulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioivaa toiminta-
kulttuuria kehitetään edelleen tämän suunnitelman toteut-
tamisella. Suunnitelma sisältää periaatteet ja toimenpiteet, 
joilla Centria työ- ja oppimisyhteisönä edistää tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko 
ammattikorkeakouluyhteisön edun mukaista niin hen-
kilöstön kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Henkilöstön 
monimuotoisuus nähdään voimavarana, joka edistää 
ammattikorkeakouluyhteisön toimintakulttuurin sekä työn-
tekijöiden ja opiskelijoiden taitojen kehittymistä. 

Centrian tavoitteena on tasa-arvoinen, monimuotoinen, 
yhteistyökykyinen ja kehittyvä työ- ja oppimisyhteisö, 
jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä saavutettavuus 
ovat osa toimintapolitiikkaa ja yhteistoimintaa. Tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden tulee olla keskeisenä periaatteena 
kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa. Näin Cent-
ria näyttää hyvän henkilöstöpolitiikkansa ja toimintansa 
kautta esimerkkiä opiskelijoille, kuinka työelämässä tulee 
toimia. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakouluyh-
teisö luo toiminta-alueellaan myönteisen kuvan oppivasta 
organisaatiosta. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman oikeudelli-
nen tausta on perustuslaki, laki naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta, yhdenvertaisuuslaki, työsopimuslaki 
ja työturvallisuuslaki sekä myös rikoslaki. Kyseiset normit 
edellyttävät työnantajalta aktiivisia toimenpiteitä tasa-ar-
von ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi ja syrjinnän 
ja häirinnän poistamiseksi.
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Ammattikorkeakoululaissa ja -asetuksessa määritellään 
ammattikorkeakoulun tehtävät sekä esimerkiksi opiskeli-
jan ottamiseen ja opiskeluoikeuteen liittyviä seikkoja.
Tasa-arvolaki (Laki naisten ja miesten välisestä ta-
sa-arvosta 1329/2014) edellyttää yli 30 työntekijää 
työllistäviltä työnantajilta sekä koulutuksen järjestäjiltä 
tasa-arvosuunnitelman laatimisen ja yhdenvertaisuusla-
ki (1325/2014) yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen. 
Tämä suunnitelma vastaa näiden edellä mainittujen lakien 
edellyttämiin velvoitteisiin.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa 
työnantajaa estämään sukupuoleen perustuvan syrjin-
nän ja edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa 
suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä parantamaan 
naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajan, 
jolla on vähintään 30 työntekijää, tulee sisällyttää toimen-
piteet tasa-arvon edistämiseksi vuosittain laadittavaan 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan, työsuojelun toimin-
taohjelmaan tai erilliseen tasa-arvosuunnitelmaan.

2.1 Tasa-arvoinen työyhteisö

Työnantajana ammattikorkeakoulu ei hyväksy epäasial-
lista kohtelua. Ammattikorkeakoululla on työsuojelun 
toimintaohjelma sekä eettiset periaatteet ja niiden toteu-
tumista seuraa työsuojelutoimikunta. Tasa-arvon toteutu-
minen on kaikkien etu ja olennainen osa työpaikkademo-
kratiaa, joka antaa pontta olemassa olevien hierarkioiden 
madaltamiseen sekä yhteisö-, tiimi- ja ryhmäpohjaiseen 
työskentelyyn. Suvaitsevaisuuden vaaliminen, mielipi-
dekirjo ja kunnioittava vuoropuhelu ovat toteutuessaan 
ammattikorkeakoulussa voimavara. 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä ei 
joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. 
Jokaisen, joka havaitsee häirintää esiintyvän, tulee siihen 
puuttua ja ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Esimiehen 
velvollisuus on aina tiedon saatuaan puuttua työpaikalla 
esiintyvään häirintään. 

2 TASA-ARVO

Tavoite ja toimenpiteet
 
Rakennetaan työilmapiiriä siten, ettei kukaan joudu 
työpaikkakiusaamisen, sukupuolisen häirinnän tai ahdis-
telun kohteeksi. Työsuojelutoimikunta seuraa toimintaa ja 
raportoi mahdollisista poikkeamista välittömästi Centrian 
toimivalle johdolle.

2.1.1 Henkilöstön rekrytointi
 
Henkilöstösuunnittelu edistää ammattikorkeakouluorgani-
saation henkilöstörakennetta kehittymään tasa-arvoisek-
si. Tulosalueiden ja toimintojen välisen vuorovaikutuksen 
tavoitteena on turvata työyhteisössä monipuolinen osaa-
minen sekä henkilöiden mahdollisuudet tasapuolisesti 
hakeutua eri tehtäviin ammattikorkeakouluosakeyhtiössä. 
Tämä mahdollistaa myös sukupuolesta riippumattoman 
tasavertaisen urakierron ja siirtymiseen omaa osaamista 
mahdollistaviin tehtäviin. Henkilöstökoulutuksella tuetaan 
asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämistä. Esimiehen 
suhtautuminen ja tuki ovat keskeistä asiantuntijuuden 
kehittymiseksi.

Tehtäviin liittyvä rekrytointi edistää mahdollisuuksien 
mukaan kaikkien sukupuolien tasapuolista hakeutumis-
ta ja sijoittumista eri tehtäviin. Rekrytoinnissa ei käytetä 
ilmaisuja, joita voidaan pitää vain yhdelle sukupuolelle 
suunnatuiksi. Tehtävään valitaan hakijoista henkilö, joka 
täyttää tehtävän kannalta parhaiten osaamis-, koulutus- 
ja ammattitaitovaatimukset, ja on tehtävään soveltuva. 
Henkilöstövalinnoissa suositaan tasa-arvoa edistävänä 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa käsitteet 
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus määritellään seuraavasti:
• Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että ihmisillä on yhtäläiset 

mahdollisuudet opiskella, kehittyä työssään sekä tulla 
kohdelluksi ja palkituksi ilman asenteellisia tai raken-
teellisia rajoituksia, jotka johtuvat sukupuolesta, iästä, 
kansallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä 
seikasta. Naisten ja miesten tasa-arvo sisältää kaikki 
tasa-arvon ulottuvuudet.

• Yhdenvertaisuus tarkoittaa oikeutta yhdenvertaiseen 
kohteluun ja takaa perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-
sien yhtäläisen toteutumisen. Yhdenvertaisuuslaki 
kieltää kaikenlaisen syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten 
mukautusten epäämisen, ohjeen tai käskyn syrjiä 
jotakuta sekä vastatoimet. 

• Monimuotoisuus tarkoittaa ihmisten erilaisuutta iän, 
sukupuolen, vammaisuuden, terveydentilan, etnisen 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakau-
muksen ja seksuaalisen suuntautumisen perustuen. 
Myös ihmisten koulutus, kokemukset, taidot, työnteko-
tavat, personallisuus ja arvot ovat monimuotoisuuden 
määritteitä.
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toimenpiteenä mahdollisuuksien mukaan vähemmis-
tönä olevan sukupuolen edustajan valintaa, jos hakijat 
osaamiseltaan, pätevyydeltään ja sopivuudeltaan ovat 
yhdenvertaiset. Henkilöstövalintojen yhteydessä on kiin-
nitetty suunnitelmallisesti huomiota sukupuolten väliseen 
tasa-arvoiseen suhteellisuuteen päällikkö- ja johtotehtä-
vissä. Tehtäviä täytettäessä pyritään siihen, ettei haastat-
telijoina ole vain yhtä sukupuolta edustavia henkilöitä.

Työsopimuslaissa kiellettyjä irtisanomisperusteita 
sovelletaan ja pidetään syrjintänä myös työhönotossa tai 
tehtävään tai koulutukseen valittaessa. Näillä perusteilla 
myöskään ei voi täyttää tehtävää määräaikaisesti.

Tavoite ja toimenpiteet

Henkilöstössä ja eri henkilöstöryhmissä on tasapuolisesti 
kaikkia sukupuolia. Rohkaistaan vähemmistönä olevan 
sukupuolen edustajia hakeutumaan tehtäviin, joissa on 
selkeä yhden sukupuolen enemmistö. 

2.1.2 Johtajuus tasa-arvon edistäjänä

Tasa-arvo on luonnollinen osa johtamista, jolloin tasa-ar-
von edistäminen näkyy Centrian toimintakulttuurissa ja 
käytänteissä. Ammattikorkeakoulun ylin johto (hallitus, 
rehtori, toimitusjohtaja) ja johtoryhmä sitoutuvat tasa-ar-
von edistämiseen. 

Rehtorilla, muulla johdolla sekä lähiesimiehillä on keskei-
nen asema henkilöstöpolitiikan toteuttajina ja työyhteisön 
kehittäjinä sekä työilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttajina. 
Avoin vuoropuhelu varmistaa työssä viihtymisen ja hyvän 
ilmapiirin toteutumisen työyhteisössä. Hyvä työilmapiiri 
luodaan yhteisesti sovituilla pelisäännöillä sekä tasa-arvoi-
sella, toisia kunnioittavalla käyttäytymisellä. 

Hyvässä johtamiskulttuurissa henkilöstön osaamista 
hyödynnetään tasavertaisesti hyvän tuloksen saamisek-
si. Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että työyhteisössä 
kaikille taataan turvalliset, terveelliset ja yhdenvertaiset 
työolot ja että kaikilla on yhdenmukaiset mahdollisuudet 
työhön perehdyttämiseen, koulutukseen, urakiertoon, 
yhteiseen suunnitteluun, asioiden valmisteluun ja päätök-
sentekoon osallistumiseen. Esimies vastaa työnjohdosta 
työyhteisössä siten, että työkuorma jakaantuu tasaisesti 
yhteisössä työskentelevien kesken. Esimiehen tehtävänä 
on puuttua työpaikalla esiintyvään syrjintään, sukupuo-
liseen häirintään ja ahdisteluun. Centriassa arvostetaan 
osaamista ja asiantuntemusta. Henkilöstö voi osallistua ja 
vaikuttaa työnsä ja asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Henkilöstö voi vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisön 
toimintaan säännöllisesti toteutettavissa kehityskeskuste-
luissa. Kokonaistyöajassa olevat henkilöt laativat vuotuiset 
työaikasuunnitelmansa ja käsittelevät ne esimiehensä 
kanssa tasapuolisen työnjaon edistämiseksi työyhteisössä. 

Tulevaisuudessa henkilöstön ikääntymisen, monimuo-
toistumisen, tiukkenevan talouden ja mahdollisen työvoi-
mapulan myötä johtamisen merkitys korostuu entisestään.

Tavoite ja toimenpiteet

Korkeakouluyhteisön jäseniä arvostava toimintakulttuuri 
tukee tasa-arvoista työyhteisöä. 

Johtajat ja esimiehet huolehtivat tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden toteutumisesta henkilöstöpolitiikassa 
käytännön toiminnalla ja omalla esimerkillään. Organi-
saatiossa tulee olla voimassa olevat henkilöstöpolitiikan 
linjaukset.

2.1.3 Henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutus 

Henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksella turvataan 
työssä tarvittavan ammatillisen osaamisen synty ja kehit-
tyminen ammattikorkeakoulun tarvitsemissa tehtävissä. 
Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat laaditaan siten, että 
ne tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä 
suunnitelmallisesti.

Koulutus nähdään henkilöstön kehittämiskeinona, joka 
suunnataan myös tulevia työtehtäviä ja uralla etenemistä 
silmällä pitäen. Keskeisenä koulutuksellisena tavoitteena 
on tehtävän edellyttämän sekä esimiehen kanssa sovitun 
asiantuntijuuden ja osaamisen kehittyminen. Henkilöstön 
säännöllinen tehtävän edellyttämä jatko- ja täydennys-
koulutus tapahtuu sisäisellä ja ulkopuolisella koulutuksella. 

Centria kannustaa henkilöstöä myös omaehtoiseen kou-
lutukseen. Koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä 
otetaan huomioon henkilöiden erilaiset koulutustarpeet ja 
mahdollisuus osallistua koulutukseen esimerkiksi työtehtä-
vien luonteen ja perhevelvoitteiden vuoksi. Sijaisjärjestelyt 
eivät saa olla esteenä koulutukseen hakeutumisessa.

Perhevapaalta tai muulta pitkältä työlomalta palaavalle 
henkilölle järjestetään varhaisen välittämisen ja puuttu-
misen mallin mukaisesti perehdyttämistä ja tarvittaessa 
täydennyskoulutusta.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Centria on uudistumiskykyinen. Jatko- ja täydennyskoulu-
tus on yhdenvertaisesti kaikkien työntekijöiden käytettä-
vissä. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa sovitaan työnte-
kijän koulutus- ja kehittymistarpeista sekä järjestetään 
resurssit itsensä kehittämiselle.

2.1.4 Työsuhteen ehdot
 
Centria työnantajana vaikuttaa siihen, että työsopimukset 
ja tehtäviin liittyvät ehdot ovat tasa-arvoa ja yhdenver-
taisuutta edistäviä. Ammattikorkeakoulun työntekijöiden 
työsuhteen ehtoihin sovelletaan Sivistystyönantaja ry:n 
Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Paikallisella sopi-
misella pyritään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä-
misen kannalta haitallisten vaikutusten poistamiseen.

Tasa-arvolakiin sisältyvä samapalkkaisuusperiaate on 
keskeisin tasa-arvon toteutumisen edellytys. Samasta 

työstä ja työn keskeisiltä osilta saman sisältöisestä työstä 
maksetaan sama palkka. Henkilölle maksettavaan palk-
kaan vaikuttavat kyseisen tehtävän edellyttämät koulutus, 
kokemus, osaaminen ja työn vaativuus. Tämän lisäksi 
henkilölle voidaan maksaa hänen erityisosaamiseensa, 
lisäkoulutukseen tai erityistehtävään liittyvää henkilökoh-
taista tai tehtäväkohtaista lisää. 

Palkkausjärjestelmiä kehitetään sukupuolten tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta edistäviksi siten, että työstä 
maksettava palkka määritellään tehtävän vaativuuden, 
henkilön osoittaman ammatillisen osaamisen, työme-
nestyksen ja työssä saavutettujen tulosten perusteella. 
Työntekijöiden palkan perusteet eritellään siten, että niistä 
selviää tehtävän mukainen palkka, osaamiseen, koke-
mukseen ja saavutettuihin tuloksiin liittyvä palkka. Palkan 
perusteet eivät saa olla sukupuolen mukaan syrjiviä. Kan-
nustavaa palkkapolitiikkaa toteutetaan yhdenvertaisesti 
kaikessa toiminnassa.

Henkilöstöpäällikkö seuraa palkkoja ja palkkaraken-
netta yhteistoiminnassa työntekijöiden edustajien kanssa. 
Tällä edistetään samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksettavien palkkojen yhdenvertaisuutta. Palkkapäätök-
siä tehtäessä tulee äitiys- tai vanhempainlomalla, hoitova-
paalla tai muulla työlomalla olevia kohdella samanarvoi-
sesti työssä olevien kanssa. 

Tavoite ja toimenpiteet
 
Samasta ja työn keskeisiltä osilta samanarvoisesta työstä 
maksetaan sama palkka. Henkilöstöpäällikkö seuraa 
palkkoja ja palkkarakennetta yhteistoiminnassa työnteki-
jöiden edustajien kanssa.

2.1.5 Työn ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen

Työelämän joustavuuden lisääntyessä on kiinnitettävä 
huomiota työjärjestelyjen vaikutuksiin myös tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden kannalta. Tarkoituksenmukaisilla 
työaikajärjestelyillä edistetään toiminnan tuloksellisuutta 
ja henkilöstön viihtyvyyttä.

Naisvaltaisuus lisää perhepoliittisten oikeuksien käyt-
töä. Sijaisjärjestelmien kehittämisessä noudatetaan 
työsopimuslain periaatteita. Henkilöstösuunnittelussa 
varaudutaan myös miesten lisääntyvään perhevapaiden 
käyttöön.

Raskaana olevien työntekijöiden työolosuhteisiin kiinni-
tetään erityistä huomiota ja työnantajan on huolehdittava 
myös raskaana olevan työturvallisuudesta ja suojeltava 
häntä tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta. Raskaana 
oleva ei saa tehdä työtä, joka aiheuttaa vaaraa sikiön tai 
äidin terveydelle. Raskauden aiheuttamat vaatimukset 
otetaan huomioon myös työaikajärjestelyissä.

Työn ja yksityiselämän huomioonottamisesta työyh-
teisön jäsenet elävät erilaisissa elämäntilanteissa, jotka 
aiheuttavat haasteita myös työelämässä toimimiselle. Ot-

tamalla työajan sijoittelussa huomioon myös henkilöstön 
tarpeet, parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia työn 
ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Myös joustavat 
vuosiloma- ja työlomajärjestelyt helpottavat työn ja yksi-
tyiselämän yhteensovittamista.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Helpotetaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamis-
ta. Mahdollistetaan erilaiset vapaat sekä työaikajoustot 
työntekijöiden elämäntilanteiden mukaan. Työantaja 
ryhtyy toimenpiteisiin välittömästi tiedon saatuaan. Esi-
henkilö ja työntekijä pyrkivät yhdessä löytämään asiaan 
parhaimman mahdollisen ratkaisun. Tarvittaessa keskus-
teluissa voi hyödyntää työsuojelu- tai henkilöstöprosessia. 
Valtioneuvoston asetuksen mukaan myös työntekijän on 
ilmoitettava raskaudestaan työnantajalle tai työterve-
yshuollolle, mikäli hän altistuu työssään sikiöön tai äidin 
terveyteen liittyvään vaaratekijään.

2.1.6 Työsuojelu

Centrian hallitus on hyväksynyt työsuojelun toimintaoh-
jelman 2022–2023. Toimintaohjelma keskittyy henkiseen 
työsuojeluun, psykososiaalisen kuormituksen ja työuupu-
muksen ehkäisemiseen ja se kieltää kaikenlaisen työ-
paikkakiusaamisen. Työsuojelun toimintaohjelma edistää 
yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Työoloja kehitetään siten, että ne turvaavat kaikinpuo-
lisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisen. 
Henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta 
on tärkeää, että henkilöstö kokee tulevansa kohdelluksi 
oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Työ- ja sijaisjär-
jestelyin huolehditaan siitä, että henkilöstön poissaolot 
eivät aiheuta työn rasittavuuden lisääntymistä. Työ- ja 
sosiaalitilat, työvälineet, mahdollinen työvaatetus ja muu 
varustelu järjestetään sellaisiksi, että ne eivät ole esteenä 
yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteutumiselle.

Työntekijän terveydentilaan vaikuttaviin työolosuhteisiin 
kiinnitetään erityistä huomiota. 

Lähiesimiesten tulee huolehtia siitä, että työntekijä ei jou-
du sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Työn-
antajan saadessa tiedon sukupuolisesta häirinnästä, tulee 
hänen puuttua asiaan työnjohdosta vastaavana tahona.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Toimivalla lähiesimiestyöllä sekä aktiivisella ja säännölli-
sellä työsuojelutoiminnalla varmistetaan hyvä fyysinen ja 
psykososiaalinen työympäristö sekä työsuojelukulttuuri. 
Työsuojelutoimikunta valvoo työsuojelun toimintaohjel-
man toteutumista. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
telman toteuttamiseksi työsuojelutoimikunta määrittelee 
toimenpidesuunnitelman ja valvoo sen toteutumista. 
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2.2. Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työ- ja 
oppimisympäristö

Työ- ja oppimisyhteisönä Centria ei hyväksy epäasiallista 
kohtelua, sukupuolista syrjintää, häirintää tai ahdistelua. 
Suvaitsevaisuuden vaaliminen, mielipidekirjo ja kunnioitta-
va vuoropuhelu monikulttuurisessa toimintaympäristössä 
on ammattikorkeakoulussa voimavara. Ammattikorkea-
koulussa on hyväksytty eettiset periaatteet, joiden mu-
kaan edellytetään jokaisen yhteisön jäsenen toimivan. 

Jokaisella työntekijällä ja opiskelijalla on vastuu omasta 
terveydestään, turvallisuudestaan, työhyvinvoinnistaan ja 
työyhteisön yhdenvertaisesta ilmapiiristä. Oman työ- ja 
opiskeluhyvinvoinnin lisäksi välittäminen on kollegiaalista.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Rakennetaan työ- ja oppimisyhteisöä siten, ettei kukaan 
joudu epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen, sukupuolisen 
häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Työ- ja oppimisym-
päristön tilaa arvioidaan henkilöstökyselyn ja opiskeli-
jahyvinvointikyselyn perusteella ja työsuojelutoiminnan 
vuosittaisella arvioinnilla. 

2.2.1 Opiskelijavalinta

Ammattikorkeakoulussa tavoitteena on opiskelijoiden 
tasainen sukupuolijakauma. Sukupuolijakaumassa on 
kuitenkin eroja koulutusalojen välillä. Stereotypioiden ja 
perinteisten roolikäsitysten murtaminen vaatii pitkäjän-
teistä ja määrätietoista työtä ja vaikuttamista kaikilla 
koulutusasteilla.

Tavoite ja toimenpiteet

Motivoidaan opiskelijarekrytoinnissa hakijoiksi eri suku-
puolia. Perhevapaat huomioidaan opintojen suunnittelus-
sa ja kestossa.

2.2.2 Opetus

asa-arvo- ja yhdenvertaisuusajattelu on läpileikkaava 
periaate kaikessa opetuksessa. Eri koulutusalojen opiske-
lijoille turvataan yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet, 
joustavat yksilölliset oppimispolut sekä sisällöllisesti kor-
keatasoinen opetus. Opettajan vastuu korostuu opetuk-
sen suunnittelussa. Opiskelijoilta saatu palaute (opetus, 
HOPS-keskustelut) huomioidaan opintojaksojen ja koulu-
tuksen suunnittelussa. 

Tavoite ja toimenpiteet
 
Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 
kaikessa opetustoiminnassa niin, että opetus- ja muut 
järjestelyt soveltuvat kaikille opiskelijoille. Opintosuori-
tukset arvioidaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 
Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain Ope-
tuksen johtoryhmässä. Myös opiskelijakunta kerää tietoa 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ammat-
tikorkeakoulussa.

2.2.3 TKI-toiminta ja palvelutoiminta

TKI-toiminnassa ja palvelutoiminnassa kannustetaan sovel-
tamaan osaamista ja palveluja uusille aloille myös perin-
teiset nais- ja miesvaltaisuusnäkökulmat ylittäen. Ulkopuo-
lisrahoitteisissa hankkeissa vaaditaan usein myös arviointi 
sukupuolinäkökulman huomioimisesta hankkeessa.

Tavoite ja toimenpiteet

Motivoidaan toimintaan mukaan korkeakouluyhteisön jä-
seniä alasta riippumatta ja edistetään monimuotoisuuden 
toteutumista hanketoiminnassa.
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Ammattikorkeakouluyhteisössä on monen ikäisiä opis-
kelijoita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Päivä-
toteutuksien tutkinto-opiskelijat ovat usein nuoria, kun 
taas monimuotototeutuksiin osallistuu työelämässä jo 
pitkään olleita henkilöitä. Työntekijöiden ikähaitari on vielä 
laajempi. Työntekijöitä on nuorista työharjoittelijoista jo 
eläkeikäisiin työntekijöihin. 

Tavoite ja toimenpiteet
 
Ammattikorkeakouluyhteisössä monipuolinen ikäraken-
ne ja kokemus nähdään rikkautena. Siirretään hiljaista 
tietoa ja osaamista kokeneelta työntekijältä vähemmän 
kokeneelle. Nuorten ja vasta kouluttautuneiden tietoa ja 
osaamista hyödynnetään työyhteisössä. Työnantajan 
työsuhteisiin ja palkkaukseen liittyvien ratkaisujen perus-
teena ei ole ikä.

3.2 Alkuperä, kansalaisuus, kieli

Kansainvälisyys muodostaa luonnollisen osan Cent-
ria-alueen yritysten toiminnasta. Ammattikorkeakoulus-
sa on myös useita englanninkielisiä koulutuksia. Tämän 
vuoksi kansainvälisyyteen suhtaudutaan avoimin mielin 
niin opiskelussa, tutkimuksessa kuin kaikessa yhteistyös-
sä. Centrian etniseltä taustaltaan kansalaisuudeltaan ja 
äidinkieleltään erilaiset opiskelijat, työntekijät ja yhteistyö-
kumppanit rikastuttavat myös toimintaympäristöämme.

Kansainvälisessä ympäristössä ihmiset tulevat erilaisis-
ta kulttuureista ja kulttuureissa hyväksytyt toimintatavat 
ovat erilaisia. Lisäksi tänä päivänä yhteiskunnassa on 
edelleen ennakkoluuloja eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kesken. Myös yhteisen kielen puuttuminen voi aiheuttaa 
vuorovaikutuksessa väärinymmärryksiä. Kielitaidon puut-
tuminen voi hankaloittaa myös työ- ja harjoittelupaikko-
jen saantia.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Ammattikorkeakoulussa suhtaudutaan ihmisiin samanar-
voisina riippumatta heidän etnisestä taustastaan, kan-
salaisuudestaan ja äidinkielestään. Tavoitteena on, että 
korkeakouluyhteisön kaikki jäsenet kykenevät toimimaan 
englannin kielellä. Centria tulee kääntämään keskeisim-
mät ohjeet ja materiaalit englanniksi. Samoin tärkeimmät 
yhteiset tilaisuudet tulkataan tai käännetään englanniksi. 
Pyritään lisäämään henkilöstön kieli- ja kulttuurikoulutuk-
sia sekä vaihtojaksoja ulkomailla. 

Luodaan ilmapiiriä, jossa ihmiset ymmärtävät ja suvait-
sevat Suomen ja muiden maiden kulttuureja. Varmiste-
taan riittävä suomen ja englannin kielen opetustarjonta. 
Centria on asettanut myös tavoitteeksi, että organisaa-
tiossa työskentelevien kansainvälisten työtekijöiden osuus 
vuoteen 2025 mennessä on 15 prosenttia. Tavoitteena on 
myös tukea kansainvälisten työntekijöiden kotoutumista. 

3.3 Uskonto, vakaumus ja mielipide 

Vakaumus ja mielipiteet voivat olla eettisiä, yhteiskun-
nallisia tai uskonnollisia. Syrjinnän perusteena ei voi olla 
henkilön uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta 
tai ammattiyhdistystoiminta. Ihmisillä on myös työsopi-
muslain nojalla oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus 
osallistua tällaisen yhdistyksen toimintaan ja niin ikään 
vapaus olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. 
Työelämän kannalta yhdistymisvapauden merkittävä 
osa on ammatillinen järjestäytymisoikeus, jolla turvataan 
henkilölle oikeus järjestäytyä taloudellisten ja sosiaalisten 
etujen ajamiseksi. Ihmisten erilaisia elämäntapoja, valinto-
ja, arvoja ja mielipiteitä tulee kunnioittaa. 

Tavoite ja toimenpiteet
 
Suhtaudutaan yhdenvertaisesti työ- ja oppimisympä-
ristössä toimiviin riippumatta heidän uskonnostaan, 
vakaumuksestaan tai mielipiteestään. Työ- ja oppimisym-
päristössä toimitaan sen pelisääntöjen mukaan ja yksityi-
syyteen kuuluvat asiat ovat henkilön omia valintoja.

3.4 Perhesuhteet

Suomalaisessa yhteiskunnassa perhesuhteet voidaan 
ryhmitellä avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä 
parisuhteessa eläviin henkilöihin. Lisäksi on henkilöitä, 
jotka asuvat yhden hengen taloudessa. Osassa talouksia 
on alaikäisiä lapsia ja osassa muita huollettavia. Van-
hemmuuteen, perhehuoltovelvollisuuteen ja raskauteen 
perustuva syrjintä on kielletty tasa-arvolaissa.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Perhesuhteet ja tilanne kyseisen henkilön taloudessa eivät 
ole peruste työntekijän rekrytointiin, työtehtävien jakami-
seen tai opiskelijavalintaan. Helpotetaan työn ja yksityi-
selämän yhteensovittamista. Mahdollistetaan erilaiset 
vapaat sekä työaikajoustot työntekijöiden elämäntilan-
teiden mukaan. Henkilön yksityisyyteen liittyviä asioita ei 
kysytä rekrytoinnissa tai opiskelijavalinnassa. Työntekijät 
ovat työtehtäviin nähden tasavertaisessa asemassa riip-
pumatta heidän perhetilanteestaan.

3.5 Vammaisuus, osatyökykyisyys ja 
neurologisista poikkeamista johtuva erityisen 
tuen tarve

YK:n vammaissopimuksessa määritetään vammaiseksi 
henkilöt, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, hen-
kinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovai-
kutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 
täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskun-

Yhdenvertaisuuslain tavoitteena on edistää yhdenver-
taisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän 
kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan 
lähes kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. 
Velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta koskee viran-
omaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä ja niiden ylläpi-
tämiä oppilaitoksia sekä työnantajia. Yhdenvertaisuuden 
edistämisvelvoitteiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on, 
että työpaikkojen menettelytavat esimerkiksi työhönotos-
sa, tehtävienjaossa, koulutuksessa, palkkauksessa sekä 
työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määri-
tettäessä ovat aidosti syrjimättömiä. 

Koulutuksen järjestäjän on arvioitava yhdenvertaisuu-
den toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistä-
mistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voima-
varat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Laki kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän, 
kohtuullisten mukautusten epäämisen, ohjeen tai käskyn 
syrjiä jotakuta sekä vastatoimet. Ketään ei saa syrjiä iän, 
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoi-
minnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Syrjintä on kiellettyä riippumatta siitä, 
perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koske-
vaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Syrjintää ei ole
• positiivinen erityiskohtelu yhdenvertaisuuden edistä-

miseksi tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemi-
seksi tai poistamiseksi,

• erilainen kohtelu, jos se perustuu lakiin ja sillä on 
hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttami-
seksi ovat oikeansuuntaiset,

• työssä ja työharjoittelussa työhön otettaessa, jos se 
perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista 
koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja 
kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen 
pääsemiseksi.

Yrityksen tai yhteisön on tehtävä kohtuullisia mukau-
tuksia, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti 
muiden kanssa saada yrityksen tarjoamia tavaroita 
ja palveluita sekä tulla valituksi työtehtävään ja edetä 
työurallaan.

3.1 Ikä

Ikäsyrjinnällä tarkoitetaan syrjintää, joka syntyy ikään liit-
tyvistä ennakkoluuloisista asenteista tai syrjivistä käytän-
teistä. Ikäsyrjintä voi ilmetä syrjivinä käsityksiä, tunteina 
tai käytänteinä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tai 
yhteisön rakenteissa. 

Ikäsyrjinnän kohteita ovat useimmiten nuoret ja ikään-
tyneet ihmiset. Eri-ikäisillä ihmisillä on erilaista taitoa, 
osaamista ja kokemusta ja näitä voi hyödyntää hyvin 
monipuolisesti.

3 YHDENVERTAISUUS
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taan yhdenvertaisesti muiden kanssa. YK:n vammaissopi-
mus vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia. 

Vammainen henkilö voi tarvita tukitoimia selviytyäk-
seen työssä. Vammaisuus ei välttämättä tarkoita osatyö-
kykyisyyttä. Osatyökykyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla 
on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn 
käyttämiseen.

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus on varmistet-
tava opiskelijavalinnoissa ja varmistettava kaikille yhden-
vertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja oppimiseen.

Henkilöllä voi myös olla erityisen tuen tarve johtuen 
neurologisista poikkeamista, kuten autismin kirjon oireyh-
tymästä tai tarkkaavaisuuden tai ylivilkkauden häiriöistä 
(esim. Asperger, ADD, ADHD).

Syrjintä vammaisuuden, työkyvyn tai neurologisista 
poikkeamista johtuvan erityisen tuen tarpeen perusteella 
on kiellettyä, kuitenkin niin että kohtuulliset mukautukset 
työ- tai opiskeluympäristössä ja niihin liittyvissä järjeste-
lyissä toteutetaan, silloin kun niin tehden voidaan tukea 
vammaisten, osatyökykyisten ja tai neurologisista poikkea-
mista johtuvan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yh-
denvertaista osallistumista. Yhdenvertaisuuslaki sallii myös 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenver-
taisuuden saavuttaminen, eli positiivisen erityiskohtelun.

Työntekoon tai opiskeluun liittyviä kohtuullisia mukautuk-
sia voivat olla mm. työaikajärjestelyt, työntekemis/opis-
kelupaikkaan liittyvät järjestelyt, apuvälineet, avustajat ja 
esteettömyyden ja saavutettavuuden varmistaminen.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Tilat, materiaalit sekä opetus- ja työmenetelmät ovat 
esteettömiä ja saavutettavia. Tiloja korjattaessa ja raken-
nettaessa huomioidaan esteettömyys ja saavutettavuus 
(portaat, hissit ovet, wc-tilat, valaistus, materiaalivalinnat). 
Tilojen lisäksi työntekijöiden osalta huomioidaan erilai-
set työtavat, esimerkiksi sähköisten järjestelmien käyttö 
kokouksissa, etätyö ja työaikajärjestelyt. Järjestelyissä 
kuullaan työntekijää itseään ja tarvittaessa otetaan työ-
terveyshuolto mukaan. 

Arvioidaan opetusmenetelmiä ja järjestetään tarvit-
taessa tukea. Esteettömyys huomioidaan opiskelijava-
linnassa jo valintakoevaiheessa. Centria-ammattikor-
keakoulussa on laadittu esteettömyysopas opiskeluun ja 
opiskelijavalintaan liittyen. Päivitetään esteettömyysopas 
vuonna 2021. 
 

3.6 Seksuaalinen suuntautuminen

Ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan seksuaa-
lisuuden perusteella. Ihmisten omaa käsitystä seksuaa-
lisuudestaan tulee kunnioittaa eikä määrittelyä tehdä 
toisen ihmisen puolesta esimerkiksi heidän käyttäytymi-
sensä tai olemuksensa perusteella. Ihmisen ei tarvitse 
kertoa sellaisia henkilökohtaisia asioita, jotka eivät vaikuta 
opiskeluun tai työntekoon.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta henkilöstön 
rekrytointiin tai opiskelijavalintaan. Valintapäätöstä tehtä-
essä päätöksentekijällä ei voi olla tiedossaan henkilön yk-
sityisyyteen (mm. seksuaalinen suuntautuminen) liittyviä 
asioita. Yksityisyyteen kuuluvat asiat eivät ole julkisia.

3.7 Muu henkilöön liittyvä syy

Henkilön yksityisyyteen liittyvä peruste (mm. asuinpaikan 
valinta) ei ole peruste rekrytoinnille tai opiskelijavalinnal-
le. Työ- ja oppimisyhteisössä kuitenkin edellytetään, että 
jokaisen tulee osallistua työpaikan ja koulun edellyttämiin 
tilaisuuksiin.

Muita henkilöön liittyviä syitä voivat olla esimerkiksi 
oikeudellinen ja yhteiskunnallinen asema, varallisuus tai 
yhdistystoimintaan osallistuminen.

Tavoite ja toimenpiteet
 
Työntekijän ja opiskelijan yksityisyyteen liittyvät asiat 
eivät kuulu korkeakouluyhteisölle. 

Kaikki Centriassa työskentelevät ja opiskelevat sekä myös 
muut toimijat ovat vastuussa siitä, että yhteisön jäsenet 
voivat henkilökohtaisista ominaisuuksistaan huolimatta 
opiskella ja työskennellä tasa-arvoisesti ja yhdenver-
taisesti. Ensisijaisesti henkilön, joka kokee syrjintää tai 
häirintää itse tai tunnistaa yhteisössä tällaisia tilanteita, 
tulee puuttua tilanteeseen keskustelemalla asianosaisten 
henkilöiden kanssa. Mikäli syrjintä tai häirintä jatkuu, tulee 
ottaa yhteys johonkin tai joihinkin seuraavista henkilöistä:
• Mikäli opiskelija tunnistaa tai kokee tulevansa syr-

jityksi tai häirityksi henkilökohtaiseksi kokemansa 
asian vuoksi, hän voi ottaa yhteyttä oman opiskeli-
jaryhmänsä vastuuopettajaan tai opinto-ohjaajaan. 
Opiskelija voi olla yhteydessä myös opiskelijakunta 
Copsaan.

• Mikäli työntekijä tunnistaa tai kokee tulevansa syr-
jityksi tai häirityksi henkilökohtaiseksi kokemansa 
asian vuoksi, hän voi ottaa yhteyttä esimieheensä, 
työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Tar-
vittaessa työterveyshuolto voidaan ottaa mukaan 
keskusteluun.

4 TOIMINTA SYRJINTÄ- JA HÄIRINTÄTAPAUKSISSA

Työntekijöiden syrjintä- ja häirintätapauksiin liittyvät 
ilmoitukset käsitellään työsuojelutoimikunnassa. Toimi-
kunnan käsittelyn ja harkinnan perusteella asian käsittely 
ohjataan toimivaltaisen tahon käsittelyyn. Työsuojelu-
toimikunta pyytää käsittelyyn lähettämistään tilanteista 
raportin asian selvittämisestä.

Opiskelijoiden kokemat syrjintä- ja häirintätapaukset 
käsitellään luottamuksellisesti opiskelijan kanssa, joko 
opinto-ohjaajan, tutoropettajan tai opiskelijakunnan 
edustajan toimesta, riippuen keneen opiskelija on ottanut 
yhteyttä. Häirintää tai syrjintää kokenut ohjataan tarvit-
taessa eteenpäin avun piiriin ja hänen suostumuksellaan 
asiaa voidaan käsitellä myös muiden asianomaisten 
kanssa. Tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella asia 
voidaan ottaa käsittelyyn myös ammattikorkeakoulun 
johdon kanssa. Keväällä 2023 tehdään tähän tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liite, joka selkeyttää 
toimintaprosessin, ohjeet sekä vastuut häirintä- ja syrjin-
tätapauksissa.  

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenver-
taisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolauta-
kunta sekä työsuojeluviranomaiset.
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Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että ihmisillä on yhtäläiset mah-
dollisuudet opiskella, kehittyä työssään sekä tulla koh-
delluksi ja palkituksi ilman asenteellisia tai rakenteellisia 
rajoituksia, jotka johtuvat sukupuolesta, iästä, kansallisuu-
desta tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta. Naisten ja 
miesten tasa-arvo sisältää kaikki tasa-arvon ulottuvuudet.
Yhdenvertaisuus tarkoittaa oikeutta yhdenvertaiseen 
kohteluun ja takaa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
yhtäläisen toteutumisen. Yhdenvertaisuuslaki kieltää 
kaikenlaisen syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten mukau-
tusten epäämisen, ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta sekä 
vastatoimet. 

5 YHTEENVETO

Työyhteisössä kaikilla pätevillä työnhakijoilla on yhtä-
läiset mahdollisuudet tulla valituksi, saada riittävä pereh-
dytys, oikeudenmukainen palkka ja tasapuoliset työehdot 
sekä tasapuoliset mahdollisuudet edetä työurallaan ja 
päästä koulutuksiin.

Oppimisyhteisössä jokaisella opiskelijalla on tasa-ar-
voiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet saada hakujär-
jestelmän kautta opinto-oikeus ja sen jälkeen suorittaa 
opintoja sekä valmistua ammattikorkeakoulututkintoon 
tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
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Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986, 
muutokset 1329/2014, Saatavilla 2.12.2020 osoitteessa:  
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 

Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325, Saatavilla 
2.12.2020 osoitteessa:  https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2014/20141325 

Esteetön opiskelijavalinta. Saatavilla 25.11.2020 
osoitteessa: http://www.esok.fi/esok-hanke/suositukset/
opiskelijavalinta/suositus.pdf

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
työyhteisössä. Työturvallisuuskeskus. Saatavilla 2.12.2020 
osoitteessa: https://ttk.fi/files/5066/monimuotoisuus_
netti.pdf

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa. 
Saatavilla 16.12.2022 osoitteessa: https://www.
oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-
yhdenvertaisuussuunnittelu-oppilaitoksissa

Tasa-arvolaki. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 
Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74511/
Tasa-arvolaki_2015_2_painos_Julkariin.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen. Saatavilla 
25.11.2020 osoitteessa: https://www.tasa-arvo.fi/tasa-
arvosuunnitelman-laatiminen 

Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman 
laatiminen – ohje 2015. Saatavilla osoitteessa:  
https://www.sttk.fi/materiaalit/ohje-tyopaikan-
yhdenvertaisuussuunnitelman-laatimiseen/   

Työsopimuslaki 55/2001. Saatavilla 9.12.2020 osoitteessa 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055 

Yhdenvertaisuus. Oikeusministeriö. Saatavilla 25.11.2020 
osoitteessa http://yhdenvertaisuus.fi/etusivu

Yhdenvertaisuus ja syrjintä. Työsuojeluhallinnon 
verkkopalvelu. Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa http://
www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille 
2015. FIBS. Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa: https://
yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/5376058/
Yritysten+yhdenvertaisuussuunnittelun+opas  

Yhteiseen ymmärrykseen tasa-arvosta 2008. 
Opetushallitus. Vammalan kirjapaino Oy. Vammala. 
Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa https://www.oph.fi/fi/
tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/yhteiseen-ymmarrykseen-
tasa-arvosta 

Yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin ohje. 
Sisäministeriön julkaisu 13/2014. Saatavilla 25.11.2020 
osoitteessa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/78992/Yhdenvertaisuusvaikutusten%20
arvioinnin%20ohje.pdf?sequence=1 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo oppilaitoksessa. Tasa-
arvovaltuutettu. Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa https://
tasa-arvo.fi/tasa-arvotyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä. Työ- ja 
elinkeinoministeriö. Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa 
http://tem.fi/yhdenvertaisuus-tyoelamassa

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä. Infopankki.fi. 
Saatavilla 25.11.2020 osoitteessa https://www.infopankki.
fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/tyontekijan-
oikeudet-ja-velvollisuudet/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvo-
tyoelamassa

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016. 
Saatavilla 2.12.2020 osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/
sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2

LÄHTEET

6 SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, VOIMAANTULO 

Toimitusjohtaja hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelman päätöksellään. Päivitetty suunnitelma 
käsitellään ennen hyväksymistä työsuojelutoimikunnassa

Hallinto- ja talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, työ-
suojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut valvovat 
tämän suunnitelman toteutumista ja ryhtyvät tarvittaessa 
toimenpiteisiin. 

Opiskelijakunnan rooli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman toteutumisen seurannassa on merkittävä. 

TKI-toiminnan osalta hankerahoittajat vaativat rapor-
teissaan kannanottoa tasa-arvon toteutumisesta hank-
keessa. 

Rehtorin, muun johdon ja lähiesimiehen tulee seurata ja 
edesauttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
kokonaisvaltaista toteutumista korkeakouluyhteisössä. 
Havaitessaan syrjintää tai häirintää on toimenpiteisiin 
ryhdyttävä välittömästi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2023 
käsittely:
Työsuojelutoimikunta 13.10.2022 ja 16.12.2022 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma toimitetaan 
Centrian hallitukselle sekä opiskelijakunnan hallitukselle 
tiedoksi. 

Tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma astuu 
voimaan 1.1.2023 ja se päivitetään seuraavan kerran vii-
meistään 31.12.2024. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telman päivitys on työsuojelupäällikön vastuulla.
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