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Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen uudistus (1329/2014) sekä 

yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat kaikki lakiin perustuvaa opetusta antavat 

oppilaitokset laatimaan tasa-arvosuunnitelman ja edistämään yhdenvertaisuutta yhteis-

työssä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa kaikenlaisen syrjinnän ehkäise-

miseksi.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on päätetty tehdä yhdistetty tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuussuunnitelma, joka parantaa syrjinnän vastaisen työn kattavuutta. Suunnitelmaan 

kirjataan selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, mahdolliset ongelmakohdat sekä 

toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi, ja se tähtää nimenomaan oppilaitoksen toiminnan 

kehittämiseen. Tasa-arvosuunnitelmassa huomioidaan erityisesti tasa-arvon toteutumi-

nen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Tär-

keää on myös seksuaalisen häirinnän ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän 

sekä kaikenlaisen syrjinnän ennalta ehkäiseminen ja lopettaminen sekä yhdenvertaisuu-

den edistäminen.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-

telman toteutumista seurataan ja sitä päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Sii-

hen sisällytetään arvio aikaisemman suunnitelman toteutumisesta, käytetyistä toimen-

piteistä ja mahdollisista tuloksista.  
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Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on astunut voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on 

edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutu-

neen oikeusturvaa. Erityisesti oppilaitoksia koskee lain 6 §.  

 

6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 

 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenver-

taisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yh-

denvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava op-

pilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen te-

hokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. 

 

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma 

tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille 

ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla 

kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. 

 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) on uudistettu 1.1.2015 alkaen 

(1329/2014). Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edis-

tää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten ase-

maa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin 

tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

 

5 § Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa 

 

Viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai opetusta jär-

jestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja mie-

hillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että 

opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-

arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. 

 

5 a § Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksissa 

 

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti 

tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden 

kanssa. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta op-

pilaitoksen suunnitelmaa. 

 

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 

1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta; 

2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi; 

3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteut-

tamisesta ja tuloksista. 
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Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen jär-

jestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häi-

rinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

 

Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuo-

deksi kerralla. 

 

6 c § Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjin-

nän ennaltaehkäisy 

 

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestä-

vien yhteisöjen sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite tulee ottaa huomioon oppilaitoksen ja työn-

antajan 5 a ja 6 a §:n mukaisia tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa 

edistävistä toimenpiteistä päätettäessä. 

 

7 § Syrjinnän kielto 

 

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty.  

 

Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa: 

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 perus-

teella. 

 

Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa: 

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

maisuun nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön no-

jalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulli-

seen asemaan sukupuolen perusteella; 

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perus-

teella. 

 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu menettely ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sillä pyri-

tään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja 

tarpeellisina tähän tavoitteeseen nähden. 

 

Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta 

toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

 

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai 

ohjetta harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoi-

tettuna syrjintänä. 

 

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyy-

sistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosi-

asiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti 

luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
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Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuo-

leen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käy-

töstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasialli-

sesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uh-

kaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion arvoperustaan kuuluu jokaisen ihmisarvon kunnioitta-

minen sekä tasa-arvoon, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen. Töölön 

yhteiskoulun aikuislukiossa huolehditaan opiskeluympäristön turvallisuudesta ja kaik-

kien hyvinvoinnista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää tai rasismia hyväksy-

tä. Järjestyssäännöissä mainitaan oikeus tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, 

alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vam-

maisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta. Töölön yhteiskoulun 

aikuislukiossa kaikki opiskelijat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia eikä ketään saa 

syrjiä tai suosia millään perusteella. 

  

Tavoitteena on työ- sekä opiskeluyhteisönä kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen op-

pilaitos, jossa jatkuvasti seurataan tavoitteen toteutumista ja pyritään kehittymään 

asiassa. Koko koulun henkilökunta kantaa vastuuta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

edistämisestä. 

 

Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun niin opiskeli-

javalinnoissa, arvioinnissa kuin kaikessa muussakin Töölön yhteiskoulun aikuislukion 

toiminnassa. Myös koulun yhteistyökumppaneille kerrotaan koulun tasa-arvo- ja yhden-

vertaisuuslinjauksista. 

 

Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet opinnoissaan. Tämä voi 

toisinaan edellyttää erilaisuuden huomioon ottamista ja samanlaisesta kohtelusta poik-

keamista. Erilaiset taustat eivät saa vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada koulu-

tusta ja kehittää itseään kykyjensä mukaan. Ihmisten erilaiset lähtökohdat ja mahdolli-

suudet otetaan huomioon järjestämällä mahdollisuuksien mukaan tukitoimia ja positii-

vista erityiskohtelua niitä tarvitseville. 

 

Opetusmenetelmät ovat esteettömiä ja opiskeluun tarvittava aineisto on esteettömästi 

kaikkien saatavilla. Opetuksen sisällöissä käsitellään monimuotoisuutta sekä yhdenver-

taisuutta ja tasa-arvoa. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksente-

koon. Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa oppilai-

toksen toimintaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Opiskelijoilta kerätään palau-

tetta monin tavoin, mm. erilaisten kyselyjen avulla. 

 

Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus olla yhteydessä oppilaskunnan hallitukseen kai-

kissa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Oppilaskunnan hallituksen 

tehtävä on viedä viestiä eteenpäin ja tehdä asiassa yhteistyötä henkilökunnan kanssa. 

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja on myös oppilasjäsenenä mukana koulun joh-

tokunnassa. 

  



6 

 

Etninen tausta, kielitausta, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautu-

neisuus tai aiempi menestys opinnoissa eivät vaikuta valintaan. Yläikärajaa opiskelulle 

ei ole, mutta aikuislukio on pääsääntöisesti tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille.  

 

Alaikäisen opiskelijan oppilaaksi ottamisesta päättää rehtori. Alaikäinen opiskelija voi-

daan ottaa aikuislukion opiskelijaksi, jos siihen on riittävän painavat syyt (terveydelliset, 

kielelliset tai sosiaaliset syyt). Ennen kuin alaikäinen opiskelija otetaan oppilaaksi, täy-

tyy opiskelijan ja hänen huoltajansa tavata vararehtori, jonka kanssa keskustellaan opis-

kelusta aikuislukiossa sekä oppilaaksioton perusteista.  

 

Kaikissa opiskelijavalinnoissa pyritään läpinäkyvyyteen, tasa-arvoisuuteen, ja yhdenver-

taisuuteen.  

 

 

Perusopetuksesta selviytyminen edellyttää opiskelijoilta riittävää suomen kielen taitoa 

(tällaiseksi taitotasoksi on arvioitu eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotaso A2), 

joten vieraskielisille opiskelijoille järjestetään kielitesti. Äidinkielenään suomea puhuvat 

voivat ilmoittautua suoraan opiskelijaksi.  

 

Kielitestistä vastaa koulun suomen kielen opettaja. Kaikki kielitestin valvojat saavat yh-

tenäiset valvontaohjeet, joita noudatetaan valintakokeessa. Kaikkien hakijoiden kielites-

tit arvioidaan samoin kriteerein ja kaikilla opiskelijaksi pyrkivillä on yhdenvertaiset mah-

dollisuudet osoittaa osaamisensa. 

 

Valintamenettelyssä otetaan kuitenkin huomioon erilaisten hakijoiden tarpeet. Erityisiä 

tukitoimia tarvitsevan hakijan kohdalla mietitään tarvittavia poikkeusmenettelyjä (esim. 

pidennetty vastausaika, avustajan käyttötarve).  

 

Vuosittain päätetään, kuinka monta opiskelijaa alkaviin ryhmiin otetaan, ja haastatte-

luun kutsutaan hieman tätä suurempi määrä. Haastatteluun kutsutaan kielitestissä par-

haiten menestyneitä opiskelijoita (ja heidän on pitänyt saavuttaa testissä taitotaso A2). 

Opiskelijaksi valitaan kielitestin ja haastattelun perusteella. Haastattelussa pyritään sel-

vittämään hakijan opiskeluhistoriaa ja suomenkielisen perusopetuksen tarvetta.  

 

Toisesta peruskoulusta siirtyvien opiskelijoiden valinnasta ja opintojen suunnittelusta 

huolehtivat opinto-ohjaajat. Opinto-ohjaajat ja opettajat vastaavat osaamisen tunnista-

misesta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista kehitetään.  

 

 

Lukioon valmistavaan koulutukseen eli LUVA:an opiskelijat valitaan haastattelujen pe-

rusteella (LUVA:n valtakunnallisten oppilaaksiottokriteerien mukaisesti). 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa lukio-opintoja suorittamaan voi ilmoittautua jokainen 

perusopetuksen hyväksytysti suorittanut henkilö. Keskiarvo ei rajoita opiskelijaksi pää-

syä.  
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opetus pyritään järjestämään niin, että kaikilla opis-

kelijoilla riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta, vakaumuksesta, iästä, ulkonäöstä, 

vammasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta on tasavertainen mahdollisuus osallistua 

opetukseen. Jokaisen opiskelijan pitää kokea tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

 

Opetuksessa edistetään suomalaista kulttuuria ja sen tuntemusta. Samalla pyritään kui-

tenkin eri kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja aitoon kansainvälisyyteen. Opetus-

menetelmissä pyritään käsittelemään asioita kulttuurisensitiivisesti (esim. terveystiedon 

oppitunneilla voidaan sukupuolisuuteen liittyviä asioita opettaa erikseen maahanmuut-

tajanaisille ja miehille).  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia 

opiskella. Suurin osa oppiaineiden kursseista on mahdollisuus suorittaa myös tenttimällä, 

ja on tarjolla myös paljon e-kursseja. Kaikkien kurssien aikana opettajat pyrkivät tarpeen 

ja mahdollisuuksien mukaan eriyttämään opetusta. 

 

Lisäksi Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on laaja tukitarjonta, jolla pyritään ehkäise-

mään opiskelusta syrjäytymistä. 

 Aineopettajat tarjoavat ainekohtaista opiskelun tukea. 

 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kanslian opintokoordinaattorin ja opinto-

sihteerin apua käytännön asioissa sekä opinto-ohjauksen että erityisopettajan 

palveluita. 

 Koulun kirjasto palvelee kaikkia tutkintotavoitteisia opiskelijoita päivittäin. 

Kaikki perusopetuksen opiskelijat voivat lainata oppikirjansa koulun kirjastosta. 

Kirjastossa on oppikirjoja myös lukion kursseja varten. 

 Opiskelijoilla on mahdollisuus pyytää henkilökohtaista apua opintoavustajalta 

erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. 

 Peruskoulun opiskelijoille on tarjolla läksytukea, jolloin voi saada opinto-

avustajalta apua kotitehtävien tekemisessä ja kokeisiin lukemisessa.  

 Perusopetuksen opiskelijoilla on käytössä myös erityisopettajan, kuraattorin, 

terveydenhoitajan ja psykologin palvelut. 

 Uusille perusopetuksen opiskelijoille annetaan aloitusinfossa koulun käytän-

nöistä kertova infopaketti. Aloitusinfossa kerrotaan myös tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden välttämättömyydestä opiskelussa. 

 Abiturienteille järjestetään abi-infoja, jotta kaikki saisivat yo-kokeita koskevan 

tarpeellisen informaation. 

 

Opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää opiske-

lunsa apuna erilaisia apuvälineitä. Opetustilat ja menettelyt pyritään järjestämään mah-

dollisimman esteettömiksi. 

 

Eri sukupuolia kannustetaan löytämään omat kiinnostuksen kohteensa sekä henkilökoh-

taiset vahvuutensa. Opintojen loppuvaiheessa jokaista opiskelijaa pyritään kannusta-

maan ja tukemaan opiskelijan kannalta mielekkäimmän jatkopaikan löytämisessä. 
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Opiskelijalle pitää tiedottaa arvioinnin tehtävästä ja kohteesta, arvosana-asteikosta ja 

arviointikriteereistä. Hänen tulee myös tietää mahdollisuudesta korottaa arvosanaansa. 

Lisäksi opiskelijan tulee tietää, mitä suorituksia opintojen eteneminen edellyttää ja miten 

päättöarvosanat muodostuvat. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa jokaisen kurssin alussa opiskelijat saavat kurssi-

ohjelman, josta myös kurssin arviointikriteerit käyvät ilmi. Näin pyritään varmistumaan 

siitä, että arviointi on mahdollisimman läpinäkyvää ja tasapuolista. Arvioinnin tulee pe-

rustua opiskelijan osaamiseen suhteessa kurssin tavoitteisiin, ja arvioinnin tulee perus-

tua riittävän vahvaan näyttöön. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamis-

taan monin eri tavoin.  

 

Opintosuoritukseensa tyytymättömällä opiskelijalla on mahdollisuus korottaa nume-

roaan uusintatentissä, joita järjestetään jokaisen jakson jälkeen. 

 

Arviointiin tyytymättömällä opiskelijalla on mahdollisuus hakea arviointiinsa oikaisua. 

Hän voi keskustella arvosanastaan arvosanan antaneen opettajan kanssa. Mikäli opiske-

lija on edelleen tyytymätön arviointiinsa, hän voi kääntyä asiassa rehtorin puoleen. Ar-

vioinnin oikaisun käytännöt on käsitelty koulun opetussuunnitelmassa.  
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Kaikkien Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelevien tai työskentelevien tulee koh-

della toisiaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti.  

 

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä on määritelty laissa naisten ja 

miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, uudistus 1329/2014). Lainkohdat ovat tämän 

suunnitelman luvussa 2. 

 

Minkäänlaista etniseen taustaan, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, 

ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai sukupuoliseen identiteettiin koh-

distuvaa häirintää ei suvaita. Tämä koskee sekä henkistä että fyysistä häirintää. Myös 

kaikenlainen ei-toivottu kielenkäyttö on ehdottomasti kiellettyä (esim. haistattelu, nimit-

tely, härskit puheet, ulkonäön, pukeutumisen tai uskonnollisen vakaumuksen harjoitta-

misen/harjoittamattomuuden arvostelu tai uskonnollisista syistä tapahtuva painostus).  

 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Häirinnän kohteeksi 

joutunut voi kertoa asiasta kenelle tahansa henkilökunnan jäsenelle, ja asia saatetaan 

aina rehtorin tiedoksi. Epäasialliseen kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen puututaan 

aluksi keskustellen. Toistuvissa tapauksissa häiritsijä voi saada kirjallisen varoituksen 

ja hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Vakavimmissa tapauksissa asia ilmoite-

taan poliisille.  
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Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan mm. opiskelijakyselyin. Näitä 

kyselyjä tehdään sekä perusopetuksen että lukion puolella. Lisäksi aiheen toteutumista 

voidaan seurata myös tarkkailemalla Primuksesta saatavia tilastoja. 

 

Primus-opiskelijahallinto-ohjelmasta saadaan tietoja valittujen opiskelijoiden ja valmis-

tuneiden sukupuolijakaumasta, iästä ja äidinkielestä. 

 

 

Perusopetukseen otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia % Miehiä %  
2016–2017 59 41 (opiskelijamäärä 6.9.2016 mennessä) 

2015–2016 56 44  
2014–2015 48 52  
2013–2014 51 49  

 

Lukioon otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia % Miehiä %  
2016–2017 58 42 (opiskelijamäärä 6.9.2016 mennessä) 

2015–2016 45 55  
2014–2015 46 54  
2013–2014 53 47  

 

LUVA:an otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia % Miehiä %  
2016–2017 31 69 (opiskelijamäärä 6.9.2016 mennessä) 

2015–2016 71 29  
2014–2015 61 39  
2013–2014   (ei LUVA-koulutusta) 
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Ylioppilaat lukuvuosittain 

 Naisia % Miehiä % 

2015–2016 59 41 

2014–2015 64 36 

2013–2014 64 36 

 

Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet lukuvuosittain 

 Naisia % Miehiä % 

2015–2016 44 56 

2014–2015 55 45 

2013–2014 51 49 

 

Sukupuolijakauma vaihtelee vuosittain jonkin verran. Näiden tilastojen valossa näyttää 

kuitenkin siltä, että perusopetuksen opiskelijavalinnoissa käytetyt kriteerit eivät suosi 

kumpaakaan sukupuolta. Kaikki koulutusmuodot ovat tasa-arvoisesti sekä miesten että 

naisten saavutettavissa. LUVA-opiskelijoiden osalta pieni ryhmäkoko (max. 16 opiskeli-

jaa) selittää suuria eroja sukupuolijakaumassa. 

 

 

Tilanne lukuvuoden 2016–2017 alkaessa (14.9.2016).  

 

 

Kaikki 

tutkinto-

opiskelijat 

Lukion 

tutkinto-

opiskelijat 

Kaksois-

tutkinnon 

suorittajat 

Perus-

opetuksen 

tutkinto-

opiskelijat 

LUVA:n 

opiskelijat 

Alle 20-v. 39 % 15,5 % 61 % 4 % 14 % 

20–30-v. 42 % 54,5 % 37 % 34 % 43 % 

30–40-v. 10 % 16 % 2 % 32 % 29 % 

40–50-v. 5 % 6 % – 21 % 14 % 

50–60-v. 2 % 3 % – 9 % – 

Yli 60-v. 2 % 5 % – – – 

 

Ikäjakauma vastaa hyvin aikuislukion tehtäväkenttää. Valtaosa opiskelijoista on alle 30-

vuotiaita, mutta aikuislukiossa voi opiskella vanhempanakin. Tämä edistää yhteiskun-

nallista tasa-arvoisuutta. Kaksoistutkinnon suorittajat ovat pääosin alle 20-vuotiaita.  
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Tilanne lukuvuoden 2016–2017 alkaessa (14.9.2016).  

 

Kaikki tutkinto-opiskelijat, yhteensä 38 eri äidinkieltä 

1. suomi   68 % 

2. somali   16 % 

3. venäjä   3 % 

4. viro, eesti  2 % 

5. kurdi    1 % 

6. albania    1 % 

7. muut    9 %  

 

Lukion tutkinto-opiskelijat, yhteensä 27 eri kieltä 

1. suomi     78 % 

2. somali    11 % 

3. ruotsi   1 % 

4. venäjä   1 % 

5. viro, eesti   1 % 

6. muut    8 %  

 

Kaksoistutkinnon suorittajat, yhteensä 32 eri kieltä 

1. suomi      78 % 

2. venäjä   5 % 

3. somali         4 % 

4. viro, eesti   4 % 

5. albania          2 % 

6. vietnam      1 % 

7. kurdi         1 % 

8. muut    5 % 

 

Peruskoulun tutkinto-opiskelijat, yhteensä 12 eri kieltä 

1. somali     82 % 

2. suomi      14 % 

3. kurdi     4 % 

4. arabia   3 % 

5. kurdi sorani  1 % 

6. persia, farsi 1 % 

7. ranska   1 % 

8. muut    4 % 

 

LUVA:n opiskelijat, yhteensä 5 eri kieltä 

1. somali     71 % 

2. englanti   7 % 

3. kurdi    7 % 

4. persia, farsi  7 % 

5. thai      7 % 
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Lukion tutkinto-opiskelijoista valtaosa on suomenkielisiä, samoin kaksoistutkinnon suo-

rittajista. Sen sijaan perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijoista suurin osa on somalinkie-

lisiä. 

 

 

Vastaajina kyselyssä oli kolme lukioryhmää, yhteensä 55 lukion opiskelijaa. Perusopetuk-

sessa kyselyyn osallistui myös kolme ryhmää, yhteensä 83 opiskelijaa. Kyselylomake, joka 

on laadittu selkokielellä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ajatellen, on tämän 

suunnitelman liitteenä. Vastauksia täytettäessä ohjeeksi annettiin, että sukupuolta ei ole 

välttämätöntä ilmoittaa (voi merkitä muu). Päädyimme kuitenkin kysymään sukupuolta 

lomakkeella, koska halusimme näin saada selville, tuleeko vastauksiin eroja sukupuolen 

mukaan. Vastaukset on annettu nimettöminä.  

 

Lukio tarkemmin 

Miehiä lukion vastaajista oli 23 (18–25-vuotiaita 14, 26–35-vuotiaita 5, 36–45-vuotiaita 2, 

46–55-vuotiaita 1 ja 56–65-vuotiaita 1).  

 

Naisia lukion vastaajista oli 31 (18–25-vuotiaita 23, 26–35-vuotiaita 2, 36–45-vuotiaita 2, 

56–65-vuotiaita 2, 66–75-vuotiaita 1 ja yksi vastaaja ei ollut antanut ikäänsä).  

 

Yksi vastaajista oli merkinnyt sukupuolekseen muu.  

 

Vastauksissa tuli esille, että muutama opiskelija ei ollut kuullut tasa-arvosta puhuttavan 

koulussa. Toisaalta yksittäiset vastaajat kommentoivat, että asiasta on joko puhuttu jo 

tarpeeksi tai siitä ei aikuisopiskelijoille tarvitsekaan puhua. Sukupuolten tasa-arvo ei 

muutaman opiskelijan mielestä toteudu Suomessa. He kommentoivat asevelvollisuutta, 

naisten pienempiä tuloja yms. Vaikuttaa siis siltä, että opiskelijat tuntevat hyvin suoma-

laisen yhteiskunnan tasa-arvotilanteen. 

 

Yksittäiset lukio-opiskelijat kertoivat avovastauksissa, että opettajat kohtelevat heitä eri 

tavalla, koska he ovat nuorempia. He eivät täsmentäneet, mitä tämä käytännössä tarkoit-

taa.  

 

Sukupuolten välinen ero tuli esiin kysyttäessä, onko koulussa kavereita. Muutama opis-

kelija koki, ettei koulussa ole kavereita, ja näin vastanneet olivat kaikki miehiä. 

 

Lukiolaisista lähes 10 opiskelijaa totesi avovastauksessa, ettei pysty arvioimaan, anta-

vatko opettajat arvosanoja samalla tavalla sekä miehille että naisille.  

 

Perusopetus tarkemmin 

Miehiä perusopetuksen vastanneista oli 30 (18–25-vuotiaita 5, 26–35-vuotiaita 11, 36–45-

vuotiaita 6, 46–55-vuotiaita 5 ja 56–65-vuotiaita 3). 

 

Naisia perusopetuksen vastanneista oli 49 (18–25-vuotiaita 9, 26–35-vuotiaita 23, 36–45-

vuotiaita 11, 46–55-vuotiaita 5 ja 56–65-vuotiaita 1). 

 

Osa vastaajista ei merkinnyt sukupuoltaan ja yksi jätti merkitsemättä myös ikänsä.  
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Perusopetuksen opiskelijoista 26 vastasi (7 miestä, 19 naista), että koulussa ei ole puhuttu 

tasa-arvoasioista. He myös selittivät asiaa siten, että he olivat vasta aloittaneet opinnot. 

Yksittäinen vastaaja koki, ettei tasa-arvo toteudu Suomessa, sillä työelämässä maahan-

muuttajat ovat heikommassa asemassa. Yksittäisiä kommentteja tuli myös siitä, ettei 

tasa-arvo ole tärkeää, koska islamissa miehellä ja naisella on erilaiset tehtävät. 

 

Samoin kuin lukiossa, myös perusopetuksessa vain yksittäiset miesopiskelijat kokevat 

olevansa ilman kavereita. Naisista näin ei vastannut kukaan.  

 

Muutama opiskelija koki, että yksittäisen opettajan kanssa on ongelmia eikä heitä koh-

della ystävällisesti ja asianmukaisesti. Samoin hajavastauksia tuli siitä, että henkilökun-

nan ei koeta käyttäytyvän aina kohteliaasti. 
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Perusopetuksen opiskelijoista suurin osa on taustaltaan somaleja. Tämä voi vaikuttaa sii-

hen, että ei-somalitaustaiset opiskelijat tuntevat olevansa vähemmistö ja saattavat kokea 

joutuvansa monin tavoin eriarvoiseen asemaan. Opiskelijakysely ei tuonut tällaista esiin, 

mutta opiskelijoiden kanssa keskustellessa asia on toisinaan tullut esille. Mikäli opiske-

lijoita olisi useammista kansallisuuksista, vähemmistöryhmiin kuuluvat eivät ehkä niin 

helposti kokisi opiskelijayhteisössä ulkopuolisuuden tunnetta. 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukioon hakeutuu somalitaustaisia opiskelijoita paljolti suku-

laisten ja tuttavien suosituksesta (tämä käy ilmi mm. kielitestin yhteydessä tehdystä ky-

selystä). Varsinaisessa oppilaaksiottotilanteessa kansallisuus ei saa vaikuttaa valintaan, 

mutta monipuolisemman markkinoinnin kautta olisi mahdollista saada enemmän haki-

joita muistakin kansallisuuksista. 

 

Merkittävä osa perusopetuksen opiskelijoista koki, ettei tasa-arvosta ole ollut puhetta 

koulussa. Opiskelijakyselyyn vastanneista kolmesta ryhmästä kaksi opiskeli ensimmäis-

tä lukuvuottaan, ja takana oli vain yhden jakson verran opintoja. Tasa-arvoa ja yhden-

vertaisuutta käsitellään yhteiskuntaopin tunneilla, mutta asia pyritään ottamaan esille 

mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden kursseilla. Opettajat käyvät kurssien 

alussa läpi arviointikriteerit, jolloin on hyvä tilaisuus muistuttaa siitä, että samat kri-

teerit koskevat kaikkia ja että kurssilla vallitsee tasa-arvo joka asiassa. Lisäksi tasa-arvo 

ja yhdenvertaisuus otetaan jatkossa korostetummin esille jo aloittavien perusopetuksen 

ja luvan opiskelijoiden aloitusinfoissa ja kirjallisissa infopaketeissa. 

 

Perusopetuksen kyselyssä pari opiskelijaa vastasi, etteivät kokeneet uskontonsa (islam) 

takia tasa-arvoa tärkeäksi. He kommentoivat papereihinsa, etteivät miehet ja naiset ole 

samanlaisia. Oppitunneilla olisi syytä keskustella myös tasa-arvon määritelmästä ja siitä, 

ettei tasa-arvo tarkoita sukupuolten pitämistä samanlaisina vaan tasa-arvoista kohtelua 

ja samanlaisia mahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta kaikille.  

 

Perusopetuksen opiskelijat olivat pääosin erittäin tyytyväisiä Töölön yhteiskoulun aikuis-

lukioon joka suhteessa. Vain muutamia mainintoja oli siitä, ettei opiskelija kokenut tule-

vansa kohdelluksi asianmukaisesti yksittäisen opettajan tai henkilökunnan edustajan 

kanssa. Koulussa opiskelijoita on rohkaistava puhumaan ikäviksi kokemistaan tilan-

teista, jotta niitä voidaan selvitellä. Lisäksi on mietittävä keinoja mahdollisten konflikti-

tilanteiden ehkäisyyn ja käsittelyyn. Oppilaskunnan ja tutoropiskelijoiden roolia asioiden 

selvittelyssä voisi lisätä. 

 

Lukiokyselyssä yksittäiset, nuoret opiskelijat kertoivat, että heitä kohdellaan eri tavoin 

kuin vanhempia opiskelijoita. Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on pääsääntöisesti vain 

yli 18-vuotiaita opiskelijoita, mutta myös jonkin verran on alle 18-vuotiaita (suurin osa 

alle 18-vuotiaista opiskelijoista on kaksoistutkinto-opiskelijoita). Opettajien on syytä kiin-

nittää huomiota siihen, että opetustilanteessa nuoria opiskelijoita kohdellaan kaikin ta-

voin tasa-arvoisesti eikä nuorta ikää ole syytä korostaa sen enempää kuin opiskelijoiden 

muitakaan ominaisuuksia. 
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat läpäiseviä periaatteita Töölön yhteiskoulun aikuislu-

kion kaikessa toiminnassa. Henkilökunnan tulee sitoutua näihin tavoitteisiin ja jokaisen 

tulee tehdä ne näkyväksi omassa työssään. Näistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta 

on myös syytä keskustella säännöllisesti yhteisesti koko työyhteisössä. 

 

Opiskelijoiden kanssa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita pidetään esillä 

jatkuvasti opetuksessa. Perusopetukseen ja LUVA:an valituille uusille opiskelijaryhmille 

aiheesta puhutaan jo aloitusinfojen yhteydessä ja asiasta tiedotetaan myös perusopetuk-

sen ja LUVA:n Infopaketeissa. Lukiolaisille vastaavia, kaikille yhteisiä infoja ei järjestetä, 

mutta opinto-oppaasta sekä koulun Internet-sivuilta on luettavissa opetuksen arvope-

rusta sekä järjestyssäännöt, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tuodaan esiin. Lisäksi 

koulun yhteistyökumppaneita informoidaan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauk-

sista. 
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