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Vamias PLANERING FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 

Utveckling av läroinrättningens verksamhet 

 

Denna plan för jämställdhet och likabehandling baseras på kravet i diskrimineringslagen och 

jämställdhetslagen som säger att de planer som förutsätts i lagarna om jämställdhet och 

likabehandling ska utarbetas.  

Både unga och vuxna studerar på Vamia och representerar många olika nationaliteter och 

språk, kulturer och erfarenheter. På Vamia är mångfalden en rikedom och en värdefull tillgång. 

Vamia är en läroinrättning som tillämpar jämställdhet och likabehandling, där alla ska bemöta 

varje arbetstagare, lärare och elev till dennas bästa. Vi vill ha en skola där alla trivs. Det känns 

bra att komma hit för här får vi stöd och uppmuntran. Ingen lämnas ensam. 

I samband med denna uppdatering betonas välbefinnande i arbetet, uppförande och 

jämställdhet i undervisningen. 
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1. Vad är jämställdhet 
 

Jämställdhet (jämställd dvs. har lika värde) avser i första hand alla människors lika värde 

som individer och medlemmar i samhället. I Finland avser vi oftast med ordet 'jämställdhet' 

jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Uppgifter i samhället, rättigheter och skyldigheter gäller alla oberoende av kön, och då har 

varje individ möjlighet att förverkliga sig själv, utan att det möter hinder på grund av kön. 

Politiskt har kravet på jämställdhet inneburit att alla är lika inför lagen (principen om lika 

behandling, jämställdhet inför lagen) och att förvaltningen är demokratisk. 

Ett jämställt bemötande och jämställda möjligheter hör till varje persons rättigheter. Men 

våra grundläggande rättigheter blir inte verklighet av sig själva. Kvinnors och mäns olika 

värde härstammar från strukturer, där det ena könet är i en privilegierad ställning i 

förhållande till det andra könet. Frågorna om jämställdhet gäller alla områden i samhället. 

Politiska och ekonomiska beslut har effekter på jämställdheten, som kommer till uttryck i 

mäns och kvinnors konkreta livssituation. 

Enligt Finlands grundlag får ingen placeras i en sämre ställning på grund av kön utan 

godtagbar anledning. Principerna för jämställdhet är nedskrivna i jämställdhetslagen, som 

förbjuder diskriminering av både män och kvinnor på grund av kön. Syftet med 

jämställdhetslagen är att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdhet 

mellan män och kvinnor och förbättra kvinnors ställning speciellt i arbetslivet. Lagen 

förbjuder diskriminering på grund av kön på nästan alla yrkesområden och i all 

samhällsverksamhet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män har tvingande natur; 

man får inte avvika från dess regler med avtal som diskriminerar den part som skyddas 

genom diskrimineringsförbudet. 

Det är myndigheters tjänsteskyldighet att främja den jämställdhet som är nedskriven i 

jämställdhetslagen. Skyldigheten gäller alla myndigheter, både statens och kommunens 

tjänstemän och gäller i alla branscher. Förvaltningen måste utvecklas genom att 

nödvändiga åtgärder och metoder skapas och etableras så att jämställdhet kan beaktas. 

Detta kallas integrering som främjar jämställdhet, vilket betyder att strävandena att främja 

jämställdheten beaktas t.ex. när ärenden bereds, verkställs, uppföljs och utvärderas, i 

beredningen av lagar, i resultatstyrning och i ekonomisk bedömning. 

Ett jämställt samhälle förutsätter att man medvetet arbetar för att främja jämställdheten. 

Man måste identifiera misshälligheter och söka orsaker till dessa. För att främja 

jämställdheten behövs konkreta åtgärder för att man ska få bort missförhållanden som 

leder till könsdiskriminering. 

2. Vad är likställdhet 
 

Med likställdhet avses att alla människor har lika värde oberoende av kön, ålder, 

härstamning, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, politisk eller 

fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, invaliditet, hälsa, sexuell läggning eller andra 

orsaker som gäller personen. I ett rättvist samhälle borde inte fakta om personen, t.ex. 

härkomst eller hudfärg, få påverka personens möjligheter att få utbildning, arbete och olika 

tjänster, eftersom alla har grundläggande rättigheter. 
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För att främja och trygga likabehandling har flera lagar och avtal utarbetats. 

Förbud mot diskriminering är en viktig del i finländsk lagstiftning. I Finlands grundlag 

(731/1999) avser principen om likabehandling både förbud mot diskriminering och 

människors likabehandling inför lagen. Diskrimineringslagen (1325/2014), strafflagen 

(39/1889), lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och 

arbetslagstiftningen preciserar förbudet mot diskriminering inom olika yrkesområden. 

 

3. Varför har planen utarbetats 
 

Myndigheter och utbildningsanordnare ska ha en plan som gäller alla 

diskrimineringsgrunder för att likabehandling ska kunna främjas. Utbildningsanordnare och 

de läroanstalter de är huvudmän för har ansvar för att likabehandling uppnås enligt § 6 

diskrimineringslagen. Utbildningsanordnare och läroanstalt ska se till att vidta nödvändiga 

åtgärder för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, 

ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av läroanstaltens operativa miljö, 

resurser och övriga omständigheter.  

De ändringar i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män som trädde i kraft i början av 

år 2015 gäller könsidentitet och utbildningsanordnares och läroinrättningars plan för 

jämställdhet. Enligt lagen om jämställdhet har kommunerna som myndighet skyldighet att 

främja jämställdhet systematiskt och målmedvetet i all sin verksamhet. Lagen om 

jämställdhet tillämpas också i utbildningsanordnares verksamhet. 

Enligt § 5 jämställdhetslagen har myndigheter och utbildningsanordnare och andra 

samfund som ordnar utbildning och undervisning skyldighet att se till att pojkar och flickor 

och kvinnor och män har lika möjligheter till utbildning och yrkesskicklighet och att 

undervisning, forskning och läromedel stöder avsikten med jämställdhetslagen. En ändring i 

förhållande till den föregående lagen är att skyldigheten läggs på utbildningsanordnaren, 

som definieras i § 3, i stället för på läroinrättningen. 

Enligt § 5a jämställdhetslagen ansvarar den som anordnar utbildning för att läroinrättningen 

årligen utarbetar en plan för jämställdhet i samarbete med personal och elever. I Vamia 

utarbetas en gemensam plan för jämställdhet och likabehandling. 

 

4. Planen och utvärdering av denna 
 

En plan för jämställdhet utarbetas separat för varje läroinrättning. En bedömning av hur 

jämställdhet uppnåtts görs i varje läroinrättning och åtgärderna ska baseras på en 

bedömning om jämställdhetssituationen på läroinrättningen. Elever och personal ska delta 

ända från början. Det är inte tillräckligt att enbart informera om jämställdhet.  
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5. Hur informerar man om planen 
 

Personalen informeras om planen på möten t.ex. när hela personalen är sammankallad. 

Man kan be medlemmar i jämställdhetsgruppen att berätta om planen på t.ex. 

avdelningssammanträden. Samtidigt får personalen information om hur man använder 

undervisningsmaterialet som ingår som bilaga i planen. BILAGA 2 

Varje person som hör till undervisningspersonalen är skyldig att undervisa sina elever om 

den jämställda och likställda skolan, om dess verksamhetssätt och om planen. BILAGA 3. 

Om det förekommer störningar är varje person som hör till personalen skyldig att ingripa. 

 

6. Hur använder man planen 
 

Principen om jämställdhet och likabehandling borde vara en del av vårt dagliga arbete. Vi 

bryr oss om, vi hjälper, vi är jämställda och likställda. Vi informerar om planen som en del 

av introduktionen till alla utbildningar, vi går igenom jämställdhets- och 

likabehandlingsmaterialet i nödvändig utsträckning (bilaga till den här planen). Alla lärare 

har bilagan. 

Planen finns på läroinrättningens hemsida, för att eleverna och deras målsmän också 

själva ska kunna sätta sig in i planen. 

 

7. Hur följer man upp att planen efterlevs och hur uppdateras 

den 
 

Man följer med hur planen efterlevs vart annat år med en enkät och feedback från eleverna. 

I arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling behandlas både enkäten och 

feedbacken. 

 

8. Vem svarar på frågor om jämställdhet och likabehandling på 

Vamia 
 

Förmännen har ansvar för att jämställdhet och likabehandling tillämpas på läroinrättningen, också 

lärarna svarar på frågor och för ärendet och kunden vidare vid behov. På frågor om sexuella 

trakasserier svarar ansvariga kuratorn Mirva Karhunen. Man kan också vända sig till hälsovårdare, 

studiehandledare, annan personal på elevvården eller medlem i arbetsgruppen för jämställdhet 

och likabehandling. Alla som arbetar eller är elever på Vamia bör dock tänka på att var och en av 

oss har ansvar för att jämlikhet och likställdhet råder på läroinrättningen. 
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9. Anvisningar för hur man identifierar sexuella trakasserier 

och hur man tar itu med problemet 
 

9.1 Anvisningar för hur man tar itu med sexuella trakasserier 

 

Syftet med denna åtgärdsanvisning är att förbättra elevernas jämställdhet och likställdhet på 

Vamia. 

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska man fästa särskild uppmärksamhet vid 

sexuella trakasserier och vid att förebygga och eliminera diskriminering på grund av kön. I 

diskrimineringslagen förbjuder man också diskriminering på grund av sexuell läggning. 

Denna anvisning har utarbetats för de elever som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller 

trakasserier på grund av kön, men också som instruktion för personalen. 

Vad är sexuella trakasserier? 

Sexuellt trakasseri är ett icke önskvärt beteende, som sårar en annans integritet och skapar ofta 

en hotande, förnedrande eller förtryckande atmosfär. Sexuella trakasserier har skärningspunkter 

med mobbning, men inte alltid. När trakasserierna blir som mest intensiva kan de utvecklas till 

sexuellt våld och brott. Sexuell uppmärksamhet blir trakasseri eller ofredande åtminstone om det 

får fortgå, fastän den som är föremål för uppmärksamheten har sagt ifrån att det är sårande eller 

motbjudande. Det viktiga är personens egen upplevelse.  

Det som vi upplever som trakasseri eller ofredande beror på person, situation, förhållandet och 

interaktionen mellan parterna och tidigare erfarenheter. Alla har rätt att fastställa sina egna gränser 

och rätt till en miljö där man får vara sig själv. Sexuella trakasserier eller ofredande kränker 

individens rätt till personlig frihet och självbestämmanderätt. Den som trakasserar kan vara en 

annan elev, en lärare eller annan person i personalen, handledaren under praktiktiden eller någon 

annan person. 

Med sexuellt trakasseri avses: 

Sexuellt trakasseri kan vara verbalt, nonverbalt eller fysiskt. Trakasserier kan visa sig på många 

sätt; direkt riktat mot en person eller på sociala medier. Upplevelse av trakasseri kan uppstå t.ex. 

på följande sätt som sårar person: 

- sexuellt antydande gester eller miner 

- oanständigt språk, dubbeltydiga vitsar 

- osakliga kommentarer eller frågor om kropp, klädsel eller privatliv 

-sexuellt färgade brev, sms, e-post eller andra sociala medier 

- störande fysisk beröring, sexuellt färgade förslag eller krav på samlag eller annat sexuellt 

umgänge 

- våldtäkt eller försök till våldtäkt 

- nedsättande prat om det andra könet eller nedvärdering av det andra könet i situationer med 

interaktion, i val och beslut 
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-mobbning i arbete eller på studieplatsen, när det sker på grund av den mobbades kön 

-nedsättande tal om det andra könet, nedvärderande av det andra könet, mobbning, om detta 

grundar sig på den mobbades kön. 

Sexuellt trakasseri är inte: 

Neutral beröring av kroppen som är menad som uppmuntran eller beröm, en kram i samband med 

en hälsning eller gratulation, utan sexuell antydan, saklig eller professionell diskussion om ärenden 

som gäller sexualitet eller privat och oskyldig ömsesidig kommunikation som är välmenande och 

humoristisk. 

SEXUELLT TRAKASSERI OCH TRAKASSERIER PÅ GRUND AV KÖN ÄR FÖRBJUDET 

ENLIGT § 7 LAGEN OM JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 
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9.2 Vad kan du göra om du blir trakasserad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOM! Mikäli koet häirintää, mutta et voi/kykene sanomaan siitä 

häiritsijälle, ota välittömästi yhteyttä johonkin koulun henkilökunnasta, 

jotta häirintä saadaan loppumaan. ÄLÄ JÄÄ UHRIKSI!! 

Oppilaitoksella on velvollisuus luoda häirinnästä ja ahdistelusta vapaa ilmapiiri, jossa häirintää 

ja ahdistelua ei hyväksytä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus puuttua häirintään ja 

saada se loppumaan. 

 

 

UPPLEVELSE AV TRAKASSERI 

 

Antydningar, förslag, sexuellt färgat tal, meddelanden osv., beröring.. 

 

 

SÄG TILL OMEDELBART OCH UTTRYCKLIGT TILL 

TRAKASSERAREN 

 att du upplever att hens beteende är osakligt och sårande och uppmana 

personen att sluta. (Tänk på att det ibland kan vara fråga om ett beteende 

som trakasseraren inte själv förstår är sårande.). Du har alltid rätt att 

avlägsna dig från situationen! 

 

 

 

OM TRAKASSERIERNA FORTSÄTTER  

 

Gör anteckningar: skriv ner tiden och platsen när det hände, vad det var 

som hände och vilka som var närvarande. Anteckningarna kan vara viktiga 

för eventuella åtgärder senare. Spara eventuella bevis, t.ex. brev. e-

post/sms och sociala medier. 

Ta kontakt med personen för jämställdhet och med någon 

myndighetsperson på läroanstalten för att få råd och stöd. Dessa personer 

är rektorn, biträdande rektorn, en lärare, kuratorn, hälsovårdaren. Vid 

behov kommer ditt ärende att gå vidare den vägen. Kom ihåg att 

trakasserier aldrig är ditt eget fel! 
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Om det inte går att få slut på trakasserierna med metoder som läroinrättningen har, förs ärendet 

vidare. När det är fråga om minderåriga informeras vårdnadshavarna och de kan delta i träffar, där 

saken utreds. När det är fråga om en vuxen får denna hjälp med att föra ärendet vidare. 

En ungdom som utsätts för sexuella trakasserier behöver mångprofessionellt stöd. Vuxna på 

skolan ska stöda den unga och se till att denna får hjälp. Tillgången på hjälp ska också säkras 

(anmälningsskyldighet till barnskyddet och polisen enligt § 25 barnskyddslagen). 

ÅTGÄRDER FÖR ATT REDA UT TRAKASSERIERNA 

Utredningen av trakasserierna börjar med att man tar kontakt med personalen på skolan. Den som 

blivit utsatt för trakasserier fyller i en begäran om utredning av sexuella trakasserier på en blankett 

(BILAGA 1). Eleverna kan fylla i blanketten tillsammans med ansvarig för jämställdhet och 

likabehandling. (Ansvariga kuratorn Mirva Karhunen tfn 040 500 7007, mirva.karhunen@vamia.fi.) 

Elever som råkat ut för trakasserier ska bemötas på ett sakligt sätt och ska inte utsättas för några 

åtgärder för att hen tagit upp saken. 

Påståendena om trakasserier ska alltid redas ut och alla parter har rätt att bli hörda. På det sättet 

säkerställs allas rättsskydd. Om trakasserierna eller ofredandet är avsiktligt hot eller skymfande, 

anmäls saken till polisen då det är fråga om en minderårig. Medling är också möjlig. 

UTREDNING AV SITUATIONEN 

Både den som lyft fram trakasserierna och den/de andra parten/parterna ska höras var för sig. Vid 

förhöret försöker man reda ut händelserna och grunderna för dem. Förhören antecknas. 

GEMENSAM TRÄFF 

Vid samtalet reder man ut händelseförloppet, de delaktiga förhörs och man kommer överens om 

hur man ska bete sig i fortsättningen. Samtalet skrivs ner. 

UPPFÖLJNING AV SITUATIONEN OCH ANSVAR FÖR ÖVERENSKOMNA ÅTGÄRDER 

Man tar ansvarar för att överenskomna åtgärder genomförs och att situationen följs upp. Vid behov 

förs ett uppföljningssamtal. 

Om trakasserierna utreds i polisundersökning ska man diskutera om studierna kan fortsätta under 

eventuell brottsutredning. Det är skäl att komma överens om huruvida de delaktiga ska vistas på 

samma studieplats eller inte. Ansvaret för specialanordningar ligger hos läroinrättningens rektor 

eller biträdande rektor. 

VAD SKA MAN GÖRA OM MAN BLIR VITTNE TILL TRAKASSERIER  

- Säg till trakasseraren att hens beteende är kränkande och att det måste upphöra 

omedelbart. 

- Stå på offrets sida: stöd och bekräfta offret, var inte nedlåtande eller tvivlande 

- Var redo att berätta för någon i skolpersonalen för att få trakasserierna att upphöra 
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Vamia åtar sig att förebygga sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön med 

följande metoder: 

- elever och personal informeras om läroinrättningens värderingar, ordningsregler och 

innehållet i planen för jämställdhets och likabehandling. 

- operativ modell för hur man tar itu med sexuella trakasserier ska finnas tillgänglig för alla på 

läroinrättningens hemsida 

- förekomsten av sexuella trakasserier övervakas, dokumenteras och statistikförs 

- läroinrättningens personal ingriper omedelbart om det förekommer trakasserier eller om det 

uppstår misstankar om trakasserier  

 

BILAGA 1 Begäran om utredning av sexuellt trakasseri/trakasserier på grund av kön  

 

10. Anvisningar för att förebygga och ingripa vid mobbning 
 

VAD ÄR MOBBNING?  

 

Konflikter, oenigheter och motsättningar är vanliga i samspelet mellan människor. Via de här 

situationerna lär sig människan bl.a. att behärska sitt eget beteende och känslor och att klara upp 

och komma överens vid gräl.  

Mobbning är när samma elev vid upprepade tillfällen avsiktligt utsätts för negativa handlingar. 

Mobbning är när någon bemöts på ett sådant sätt att personen känner sig sämre än de övriga.  

 

Mobbningen är ofta förknippad med följande drag:  

- är systematisk och/eller sker upprepade gånger, är en personlig upplevelse 

- är fysisk, psykisk, verbal eller social  

- är ojämlik: mobbaren är alltid starkare än den mobbade på något sätt  

- är avsiktlig och medveten  

- den kränkta och kränkaren / den underkuvade och kuvaren  

- indirekt eller direkt  

- kan även ske via sociala medier 

 

ATT INGRIPA I MOBBNING  

Man bör ingripa i mobbning genast man märker den och ansvaret att ingripa ligger på hela 

läroinrättningens personal. Genom samtal med den mobbade och mobbaren utreds vad som hänt. 

Målet för samtalen är att söka en lösning för att få slut på mobbningen, men inte att anklaga. 

Någon gång kan det till och med vara nödvändigt att samtala enskilt med alla som hör till gruppen.  



13 

 

Också uppföljningssamtal mellan fyra ögon genomförs alltid med dem som deltagit i mobbningen 

och med mobbningsoffret. Uppföljningssamtalen är en viktig del av processen, eftersom man via 

samtalen följer med om något förändrats eller om läget är som tidigare. 

Uppföljningsdiskussionerna har många uppgifter: de ger mobbaren budskap om att man följer med 

läget och informerar den mobbade om att hen inte lämnas ensam. Genom att 

uppföljningssamtalen ordnas visar man att man tar allvarligt på läget. Skriftliga redogörelser görs 

över mobbningsfallen och samtalen som förts för att reda upp dem.  

Läraren och den övriga personalen bör ingripa med fast hand om beteendet är osakligt och också 

då vitsarna verkar oskyldiga eller vid mindre slagsmål.  

Det är viktigt att en mobbad elev får tillräckligt stöd och att hen och den minderårigas 

vårdnadshavare hålls underrättade om vad som är på gång. Dessutom bör man se till att den 

mobbade också får ytterligare stöd ännu efter att situationen är över. 

  

 

HUR INGRIPER MAN  

Om en elev mobbar en annan elev  

1. Varje anställd är skyldig att ingripa i en mobbningssituation.  

2. Den som har observerat situationen ska utreda läget om det är möjligt och kontaktar läraren 

eller/eller elevvården. 

4. Samtal förs både enskilt och med den mobbade och mobbaren/mobbarna. Ta aldrig upp 

mobbning inför hela gruppen. Det är kränkande för den mobbade! 

5. Om eleven är minderårig kontaktar ansvarsläraren hemmet. Vid behov hålls en familjepalaver.  

6. Mobbning kan ge disciplinära följder (skriftlig varning eller avstängning från undervisningen på 

viss tid). I allvarliga fall görs brottsanmälan.  

7. Mobbarens behov av stöd utreds och hen erbjuds stöd från elevvården.  

8. Uppföljningssamtal förs med den mobbade och mobbaren. Vid behov kan elevvården hänvisa 

den mobbade /mobbaren till specialtjänster.  

9. Hela processen och åtgärderna dokumenteras i kuratorns klientregister. 

 

Då en lärare eller någon av skolans personal kränker en elev  

En lärare eller någon annan som hör till skolans anställda kan också genom sitt eget handlingssätt 

kränka en elev genom upprepade spydiga kommentarer, genom att förnedra inför klassen eller på 

något annat sätt som såra eleven. Ärendet förs vidare till utbildningschefen, som reder ut saken. 

Skolans personal stöder eleven.  

Vamia har ett trakasseriombud, som är ansvariga kuratorn Mirva Karhunen och henne kan eleven 

kontakta, om hen känner sig ojämlikt behandlad. Kontaktuppgifterna till trakasseriombudet finns på 

Vamias hemsidor. 
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Som grund för den här modellen har vi använt Christina Salmivallis bok Koulukiusaamiseen 

puuttuminen och hennes artiklar och forskningsresultat samt Undervisningsstyrelsens skrifter och 

anvisningar. 

 

 

 

11. Läroinrättningens praktiska arbete för jämställdhet och 

likabehandling, operativ plan och ansvariga personer 
 

Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling på Vamia 

- Rektorn beslutar årligen om gruppens sammansättning (6-8 personer) och resurser.  

- Gruppens ordförande är biträdande rektor Maria Murtomäki och som sekreterare Anne 

Widemo. 

- Lärarkåren representeras av Michael Englund, Alex Chatran, Riitta Eskola, Matti 

Kontiokari, Reima Mänty och Tiina Sirén-Nuutinen. Elevkårens ordförande Ella Kangastie 

deltar också. 

- Ansvariga kuratorn Mirva Karhunen är representant för elevvården. 

- Medlem i Österbottens jämställdhetsgrupp är läraren Matti Kontiokari och vice medlem 

Michael Englund 

 

Arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling sammanträder 2 gånger på våren och 2 gånger 

på hösten, dessutom vid behov. Planen uppdateras vartannat år på basis av enkätsvar om 

jämställdheten. 
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Källor: 

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) www.finlex.fi  

Diskrimineringslagen (1325/2014) www.finlex.fi  

Diskrimineringsombudsmannen  www.syrjintä.fi  

www.yhdenvertaisuus.fi 

www.tasa-arvo.fi 

www.tane.fi 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arv

osuunnittelu_oppilaitoksissa/lain_velvoitteet 

Arbetarskyddsmyndigheten, Riksdagens justitieombudsman, Justitiekanslern, Regeringens 

jämställdhetsenhet, Delegationen för jämställdhetsärenden, Konsumentombudsman 

 

 

Bilagor: 

1. Begäran om utredning av sexuellt trakasseri/trakasserier på grund av kön 

2. Vad innebär jämställdhet och likabehandling på vår läroinrättning? Inskolningsmaterial för 

personalen. 

3. Behandling av planen för jämställdhet och likabehandling tillsammans med eleverna. 

Inskolningsmaterial för eleverna. 

4. Vamia, läroinrättning fri från diskriminering 

 

 

Tilläggsuppgifter: 

- Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter. 

Turvataitoja nuorille. THL. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90817/Opas_21%20_verkko.pdf?sequence=1&

isAllowed=y  

- Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), diskrimineringslagen (1325/2014) 

www.finlex.fi 

- Barnskyddslagen (417/2007) www.finlex.fi  

- Strafflagen (39/1889). www.finlex.fi 

 

http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.syrjintä.fi/
http://www.yhdenvertaisuus.fi/
http://www.tasa-arvo.fi/
http://www.tane.fi/
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa/lain_velvoitteet
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/toiminnallinen_tasa_arvosuunnittelu_oppilaitoksissa/lain_velvoitteet
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90817/Opas_21%20_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90817/Opas_21%20_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/

