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TARKOITUS JA TAVOITTEET
tämä suunnitelma koskee Laurean velvollisuutta työnantajana. Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden
edistämisestä opetuksessa on tehty erillinen suunnitelma. Laurea-ammattikorkeakoululla on Suomen tasa-arvolain
ja yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työnantajana ja oppilaitoksena.
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten
tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolain mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti
sukupuolen perusteella on kielletty. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun
perustuva syrjintä.
yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.
tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistäminen on koko työyhteisön yhteinen asia. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on syrjimätön työilmapiiri ja yhdenvertaisuuden noudattaminen kaikessa
toiminnassa sekä tunnistaa tavoitteet ja määritellä toimenpiteet työntekijöiden tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen
kohtelun edistämiseksi.
tämä suunnitelma ohjaa toimintaa yhdessä Eettisen toimintaohjeiston, Laurean järjestyssääntöjen ja Opiskelijoiden
saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on edistää Laureaammattikorkeakoulussa kaikkien työntekijöiden tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta, sekä fyysistä esteettömyyttä ja
virtuaaliympäristöjen saavutettavuutta yhdenvertaisesti.
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävien tavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan
vähintään kahden vuoden välein tehtävällä henkilöstölle suunnatulla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden nykytilan
arvioinnilla, sekä työhyvinvointi- ja henkilöstökyselyillä, joissa kartoitetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden kokemusta.
Vuosittain laadittava henkilöstötilinpäätös sisältää vertailun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta eri
henkilöstöryhmissä. Kyselyjen ja kartoitusten tuloksia hyödynnetään suunnitelman päivittämisessä. Suunnitelmaa
päivitetään vähintään kahden vuoden välein.
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Laureassa seuraa työsuojeluorganisaatio. Työsuojeluorganisaatio
koostuu työsuojelupäälliköstä ja kuudesta työsuojeluvaltuutetusta sekä kahdesta varavaltuutetusta sekä toimikunnan
sihteeristä. Työsuojeluorganisaatio tarkastelee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vähintään kerran

vuodessa henkilöstötilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja toisen kerran suunnitelman ajantasaisuuden arvioinnin
osalta työsuojelun vuosikellon mukaisesti. Työsuojeluorganisaatio vastaa nykytilan kartoituksesta, suunnitelman
laadinnasta ja päivityksestä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman raportointi ja seuranta tapahtuu yhteistoiminta
-neuvottelukunnassa. Laurean toimitusjohtaja allekirjoittaa Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Suunnitelman kivijalkana ovat yhteiset
periaatteet opiskelijoiden suunnitelman kanssa:
Laureassa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista
henkilöä tai tiettyä ihmisryhmää ei kohdella eriarvoisesti mielipiteen, ominaisuuden tai taustan perusteella
kenenkään taholta. Laureassa kunnioitetaan kaikkien kulttuuria ja uskontoa. Pyrkimyksenä on keskinäinen arvostava
vuorovaikutus ja myönteinen ilmapiiri hyväksymällä moninaisuus. Käyttäytyminen on Suomen lain, sopimuksen tai
hyvän tavan mukaista.

Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ja palvelu toteutuvat muun muassa tasa-arvoisella ja yhdenvertaisella
rekrytointiprosessilla, koulutuksella sekä esihenkilöiden ja koko henkilöstön valmennuksilla, fyysisten ja digitaalisten
työympäristöjen kehittämisellä sekä työhyvinvoinnin kehittämistyöllä. Toiminnoissa huomioidaan työntekijöiden
yksilölliset tarpeet.

Laurea on saavutettava ja suvaitsevainen työpaikka
korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, työskentely-ympäristöt, työmenetelmät ja asenneilmapiiri
mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien
työntekijöiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Laurea on kulttuurisensitiivinen ja suvaitsevainen korkeakoulu ja
työpaikka. Laurean opiskelu- ja työkielet ovat suomi ja englanti. Myös henkilöstöpalvelut ovat suomeksi ja englanniksi.
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laureassa on tehty vuosien ajan systemaattista kehittämistyötä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa työelämää
kohti. Laureassa on tehty erilaisia kyselyitä ja arviointeja. Näiden henkilöstölle tehtyjen kyselyiden ja nykytila-analyysin
perusteella seuraavat kategoriat valikoituivat tavoitteiden ja toimenpiteiden lähtökohdiksi:
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tämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet jäsentyvät näiden kategorioiden
mukaisesti. Laureassa on tehty nykytila-analyysi (v 2021) tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden
toteutumisesta, joiden perusteella on määritelty tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet vuosille 2022–2023.

Työyhteisön kulttuuri
tasa-arvoisessa, yhdenvertaisessa, syrjimättömässä ja avoimessa toimintakulttuurissa on kaikkien helppo
toimia sukupuoleen, kulttuuritaustaan, syntyperään, kieleen ja ikään katsomatta. Toimintakulttuurissa korostuu
myös sallivuus, yhteisöllisyys, yhteiskehittäminen ja osallisuus.
tavoite 1: Yksikään työntekijä ei koe kiusaamista, syrjintää, häirintää, vähättelevää tai epäarvostavaa kohtelua.
Toimintaympäristössä näkyy Laurean arvot avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus.
toimenpide 1: Jo uusien työntekijän perehdytyksessä korostetaan, että epäasiallisesta käyttäytymisestä kerrotaan
esihenkilölle tai työsuojelupäällikölle ja asiasta tulee tehdä turvallisuusilmoitus, jolloin käytökseen voidaan puuttua.
Laurean järjestyssäännöissä kuvataan menettely, jonka mukaan epäasialliseen kohteluun puututaan aina sisäisellä
puuttumismenettelyllä. Esihenkilöiden ja kaikkien työntekijöiden tietoisuutta lisätään ja järjestetään koulutusta
epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvästä prosessista.
toimenpide 2: Turvallisuusilmoitusten säännönmukainen seuranta ja raportointi.
vastuu: Kaikki laurealaiset; johto, esihenkilöt, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö.

Viestintä ja vuorovaikutus
avoimeen toimintakulttuuriin kuuluu avoin ja oikea-aikainen viestintä ja tiedottaminen. On tärkeää, että
jokaisen ääni pääsee kuuluviin ja organisaatiossa on avoin vuorovaikutuskulttuuri. Viestintä ja tiedottaminen tasaarvo- ja yhdenvertaisuusasioissa tavoittaa kaikki organisaation jäsenet tasavertaisesti ja moninaisesti.
tavoite 1: Oikea-aikainen ja läpinäkyvä tiedottaminen ja viestintä on osa toimivaa organisaatiota. Viestintä ja tiedottaminen
on kaikkien saavutettavissa ja saavutettavuuden kannalta otamme huomioon viestin vastaanottajien moninaisuuden.
toimenpide 1: Laurean toiminnassa pyritään mahdollisimman läpinäkyvään ja henkilöstön tavoittavaan viestintään.
Tiedon tavoittamista ja löytämistä sekä ajantasaisuutta pyritään kehittämään.
toimenpide 2: Ei-suomenkieliset työntekijät huomioidaan varmistamalla työnteon kannalta tarpeellisen tiedon
saanti. Suomen kielen koulutusta tarjotaan ei- suomenkielisille työntekijöille.
vastuu: viestintä, johto, esihenkilöt, koko henkilöstö.

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu
työyhteisössä on tärkeää, että jokainen tulee kohdelluksi tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Töiden
jakaantuminen tasaisesti ja töiden johdonmukainen organisointi on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Roolien ja vastuiden selkeä organisointi osaamista vastaavaksi ovat tärkeitä organisaatiossa. Oikeudenmukainen,
tasa-arvoinen ja yhdenvertainen palkkaus, edut ja työehdot ovat merkityksellisiä.
tavoite 1: Laureassa on avoin ja tasapuolinen keskustelukulttuuri. Johtamisessa ja esihenkilötyössä otetaan
huomioon laurealaisten moninaisuus. Esihenkilöiden ja koko henkilöstön koulutuksissa korostetaan tasa-arvoisen
ja yhdenvertaisen kohtelun tärkeyttä. Avoin keskustelukulttuuri ja viestintä on tärkeä osa toimivaa organisaatiota ja
yhdenvertaisuuden kokemista.
toimenpide: Laurean systemaattisesti järjestämissä esihenkilövalmennuksissa huomioidaan ajankohtaiset teemat ja
luodaan yhteistä, tasa-arvoista ja yhdenvertaista johtamiskulttuuria.
tavoite 2: Laureassa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta ja palkitseminen on tasa-arvoista ja
yhdenvertaista.
toimenpide: Palkkavertailussa raportoidaan ja seurataan vuosittain naisten ja miesten palkitsemisen linjaa eri
tehtäväryhmissä.
vastuu: Laurean johto, esihenkilöt, HR tukee.

Rekrytointi ja urakehitys
laurean rekrytointimenettelyt noudattavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia. Laurean rekrytointiprosessi
ja ohjeistukset kattavat kaikki Laurean työsuhteet. Kaikilla laurealaisilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada
tietoa ja mahdollisuus hakea kaikkia Laureassa avoinna olevia työpaikkoja ja työtehtäviä. On tärkeää, että eri tasoilla
organisaatiota sekä kaikilla työntekijöillä taustasta riippumatta on tasavertaiset mahdollisuudet uralla kehittymiseen.
tavoite 1: Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, läpinäkyvä rekrytointiprosessi. Kaikki avoimet tehtävät laitetaan aina
vähintään sisäiseen hakuun ja sisäinen ja ulkoinen haku laitetaan yhtä aikaa avoimeksi.
toimenpiteet: Uusien esihenkilöiden perehdytys ja koulutus rekrytointiprosessiin ja sisäisiin ohjeisiin.
Henkilöstötilinpäätöksessä vuosittain palkka- ja johtajanimike- vertailu sekä vertailu määräaikaisten ja päätoimisten
työsuhteiden välillä. HR tukee rekrytointiprosessissa esihenkilöitä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun sekä
tiedon jakamisen varmistamiseksi. Varmistetaan kaikkien taustoiltaan erilaisten hakijoiden yhdenvertainen ja tasaarvoinen kohtelu valintaprosessissa. HR:n järjestämät sisäiset koulutukset esihenkilöille ja koko henkilöstölle liittyen
tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen rekrytointiprosessiin organisaatiossa.

vastuu: johto, rekrytoivat esihenkilöt, HR.
tavoite 2: Osaamisen kehittäminen ja työssäoppiminen ovat osa työntekemistä. Mahdollistetaan tasavertainen
mahdollisuus kaikille oppimiseen ja kehittymiseen.
toimenpide: Osana kehityskeskusteluprosessia käydään keskustelua työssä kehittymisestä, varmistetaan
yhdenvertainen kohtelu osaamisen kehittämisessä ja uralla etenemisessä. Pyritään lisäämään työkierron hyväksi
käyttämistä Laureassa.
vastuu: johto, esihenkilöt, HR tukee.

Joustava työsuhteen elinkaari
työura laureassa alkaa rekrytoinnista ja päättyy työsuhteen päättymiseen. Elämäntilanteet vaihtelevat läpi
työuran ja on tärkeää, että työelämän joustot ovat mahdollisia läpi koko työuran. Ikäjohtaminen ulottuu kaikkiin
ikäluokkiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin koko työsuhteen elinkaaren ajan. Työurien pidetessä työn ja muun elämän
yhteensovittaminen korostuu entisestään. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaratekijä ja pääoma
Laurealle.
tavoite 1: Onnistunut ikäjohtaminen läpi koko työuran, ikäjohtaminen kaikissa ikäluokissa yhdenvertaisesti.
Mahdollistetaan erilaiset joustot työsuhteessa ja työntekemisessä muun elämän rinnalla.
toimenpide: Pyritään organisaatiossa avoimeen keskustelukulttuuriin; varhainen välittäminen ja säännöllinen
vuorovaikutus esihenkilön ja alaisten välillä on tärkeää. HR:n tuki esihenkilöille ja kaikille työntekijöille tukemassa
työuran eri vaiheita. Hyödynnetään eri-ikäisten vahvuuksia ja osaamista organisaatiossa. Esihenkilöiden ja henkilöstön
säännöllinen koulutus lähijohtamiseen liittyviin teemoihin ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin.
vastuu: Johto, esihenkilöt, HR.
tavoite 2: Jokaisella laurealaisella on mahdollisuus olla oma itsensä perhetilanteesta ja seksuaalisesta
suuntautuneisuudesta riippumatta. Työssäjaksamisen tukeminen erilaisten työelämän joustojen avulla. Työntekijöiden
terveydentila osataan huomioida työn suunnittelussa ja terveydentilasta riippumatta kohdellaan yhdenvertaisesti.
toimenpide: Laureassa kehitetään edelleen ja jalkautetaan työkykyjohtamisen prosessia osana johtamista ja
esihenkilötyötä, yhteistyössä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa.
vastuu: Johto, esihenkilöt, HR, työsuojeluorganisaatio.

Fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
fyysisessä ja digitaalisessa toimintaympäristössä kaikki työntekijät pystyvät toimimaan tasavertaisesti
huolimatta erilaisista liikkumiseen, ikään, näkemiseen tai kuulemiseen liittyvistä haasteista.
tavoite: Organisaatiomme toimintaympäristö luo hyvät ja saavutettavat tilat työn tekemiseen. On tärkeää, että
erilaiset työntekijät huomioidaan toimintaympäristöä suunniteltaessa. Tilojen suunnittelussa huomioidaan, että
kaikki pystyvät kulkemaan ja saavuttamaan organisaation tilat ja huomioidaan myös mm. heikkonäköiset ja –
kuuloiset.
toimenpide: Varmistetaan, että organisaation tilat ovat esteettömät ja saavutettavat. Varmistetaan saavutettavuus
digitaalisessa ympäristössä. Otetaan saavutettavuus huomioon uusia järjestelmiä hankkiessa ja esteettömyys tilojen
suunnittelussa.
vastuu: Kiinteistöpalvelut, it- palvelut, viestintä.

Laureassa on tehty pitkäjänteistä työtä tasa-arvoisen ja
yhdenvertaisen työelämän puolesta ja Laurea haluaa panostaa
ja sitoutua tähän myös tulevaisuudessa mahdollistamalla ja
myötävaikuttamalla avoimeen ja osallistavaan työkulttuuriin.
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