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Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, tasa-arvolaki) ja sen uudistus 
(1329/31.12.2014) sekä yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) velvoittavat kaikki lakiin pe-
rustuvaa opetusta antavat oppilaitokset laatimaan tasa-arvosuunnitelman ja edistämään yhden-
vertaisuutta yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa kaikenlaisen syrjinnän 
ehkäisemiseksi. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on tehty tämä yhdistetty toiminnallinen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelma, joka parantaa syrjinnän vastaisen työn kattavuutta. Suunnitelmaan kirja-
taan selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, mahdolliset ongelmakohdat sekä toimenpiteet 
tasa-arvon edistämiseksi, ja se tähtää nimenomaan oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Tasa-
arvosuunnitelmassa huomioidaan erityisesti tasa-arvon toteutuminen opiskelijavalinnoissa, ope-
tusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa. Tärkeää on myös seksuaalisen häirinnän ja 
sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän sekä kaikenlaisen syrjinnän ennalta ehkäiseminen, 
syrjivään toimintaan puuttuminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 
toteutumista seurataan ja sitä päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Siihen sisällytetään 
arvio aikaisemman suunnitelman toteutumisesta, käytetyistä toimenpiteistä ja mahdollisista tu-
loksista. Suunnitelmassa otetaan huomioon koulussa toteutetut kyselyt sekä muiden kanavien 
kautta esiin nousseet kehittämiskohteet. 
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Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) on astunut voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on 
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 
oikeusturvaa. Erityisesti oppilaitoksia koskee lain 6§. 
 

6§ Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden 
toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden to-
teutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympä-
ristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
oikeasuhtaisia. 
 
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvitta-
vista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  
 
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän 
huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistä-
mistoimenpiteistä. 
 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/8.8.1986) on uudistettu 1.1.2015 alkaen 
(1329/2014). Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää nais-
ten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa 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 järjestävien 
yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on samat mah-
dollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppi-
aineisto 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-arvo-
suunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suunnitelma voi-
daan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. 
 
Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 
1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta; 
2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi; 
3) arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta 
ja tuloksista. 
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämi-
seen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuo-
leen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 
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Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi ker-
ralla. 
 

6 c § Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennalta-
ehkäisy 

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhtei-
söjen sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmai-
suun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvoite tulee ottaa huomioon oppilaitoksen ja työnantajan 5 
a ja 6 a §:n mukaisia tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimen-
piteistä 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 perusteella. 
 
Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa: 
1) eri asemaan asettamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn 
vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perus-
teella; 
2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 
 
Edellä 3 momentissa tarkoitettu menettely ei kuitenkaan ole syrjintää, jos sillä pyritään hy-
väksyttävään tavoitteeseen ja valittuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina tähän 
tavoitteeseen nähden.  
 
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista kos-
kevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 
 
Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta 
harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjin-
tänä.  
 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteel-
taan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan 
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.  
 
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa henkilön sukupuoleen, suku-
puoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luon-
teeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä 
tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyt-
tävä tai ahdistava ilmapiiri. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukion arvoperustaan kuuluu jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen 
sekä tasa-arvoon, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen. Töölön yhteiskoulun 
aikuislukiossa huolehditaan opiskeluympäristön turvallisuudesta ja kaikkien hyvinvoinnista eikä 
henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää tai rasismia hyväksytä. Järjestyssäännöissä mainitaan 
oikeus tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kielestä, uskonnosta, va-
kaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta 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 oppilaitos, 
jossa jatkuvasti seurataan tavoitteen toteutumista ja pyritään kehittymään asiassa. Koko koulun 
henkilökunta kantaa vastuuta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. 
 
Opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun kiinnitetään huomiota niin opiskelijavalinnoissa, ar-
vioinnissa kuin kaikessa muussakin Töölön yhteiskoulun aikuislukion toiminnassa. Myös koulun 
yhteistyökumppaneille kerrotaan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauksista. 
 
Opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet opinnoissaan. Tämä voi toisinaan 
edellyttää erilaisuuden huomioon ottamista ja samanlaisesta kohtelusta poikkeamista. Erilaiset 
taustat eivät saa vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada koulutusta ja kehittää itseään kyky-
jensä mukaan. Ihmisten erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet otetaan huomioon järjestämällä 
mahdollisuuksien mukaan tukitoimia ja positiivista erityiskohtelua niitä tarvitseville. 
 
Opetusmenetelmät ovat esteettömiä ja opiskeluun tarvittava aineisto on esteettömästi kaikkien 
saatavilla. Opetuksen sisällöissä käsitellään monimuotoisuutta sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. 
Opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa oppilaitoksen toimintaa 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Opiskelijoilta kerätään palautetta monin tavoin, mm. eri-
laisten kyselyjen avulla. 
 
Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus olla yhteydessä opiskelijakunnan hallitukseen kaikissa tasa-
arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Opiskelijakunnan hallituksen tehtävä on viedä 
viestiä eteenpäin ja tehdä asiassa yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Opiskelijakunnan hallituk-
sen puheenjohtaja on myös opiskelijajäsenenä mukana koulun johtokunnassa. 
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Kaikissa opiskelijavalinnoissa pyritään läpinäkyvyyteen, tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuu-
teen. Opiskelijaksioton käytännöistä on kuvaus opetussuunnitelmissa, ja tarkemmista käytän-
nöistä kerrotaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. 
 
Etninen tausta, kielitausta, uskonto tai vakaumus, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuneisuus tai 
aiempi menestys opinnoissa eivät vaikuta valintaan. Yläikärajaa opiskelulle ei ole, mutta aikuis-
lukio on pääsääntöisesti tarkoitettu täysi-ikäisille opiskelijoille. 
 

 

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorit-
taneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai 
korottaa oppiaineiden arvosanoja. Päätöksen opiskelijaksiotosta tekee aina koulun rehtori. 
 
Perusopetuksesta selviytyminen edellyttää opiskelijoilta riittävää suomen kielen taitoa. Täl-
laiseksi taitotasoksi on arvioitu perusopetuksen päättövaiheessa eurooppalaisen viitekehyksen 
mukainen taitotaso A2 ja alkuvaiheessa noin A1.3. Taitotason arviointia varten vieraskielisille 
opiskelijoille järjestetään valintakoe. Äidinkielenään suomea puhuvat voivat hakeutua opiskeli-
jaksi ilman valintakoetta. 
 
Lukuvuosittain päätetään, kuinka monta opiskelijaa alkaviin ryhmiin otetaan. Muun muassa kou-
lun tilojen ja muiden resurssien vuoksi lukuvuosittain valittava opiskelijamäärä voi vaihdella. 
Yleensä valintakoe järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä. Valintakokeesta vastaa koulun 
suomen kielen opettaja. Kaikki valintakokeen valvojat saavat yhtenäiset valvontaohjeet, joita nou-
datetaan koetilanteessa. Kaikkien hakijoiden valintakokeet arvioidaan samoin kriteerein ja kai-
killa opiskelijaksi pyrkivillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa. Valintako-
keessa voidaan testata suomen kielen lisäksi myös esimerkiksi englannin ja matematiikan taitoja.  
 
Valintamenettelyssä otetaan huomioon erilaisten hakijoiden tarpeet. Erityisiä tukitoimia tarvitse-
van hakijan kohdalla mietitään tarvittavia poikkeusmenettelyjä (esim. pidennetty vastausaika, 
avustajan käyttötarve). 
 
Jos hakija menestyy valintakokeessa, hänet kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa pyritään sel-
vittämään hakijan oppimisvalmiuksia, opiskeluhistoriaa ja suomenkielisen perusopetuksen tar-
vetta. Opiskelijavalintaan vaikuttavat kokonaisuutena hakijan suomen kielen, englannin kielen ja 
matematiikan taidot sekä oppimisvalmiudet ja aiempi opiskeluhistoria. 
 
Toisesta peruskoulusta siirtyvien opiskelijoiden valinnasta ja opintojen suunnittelusta vastaavat 
opinto-ohjaajat ja erityisopettaja (Oper-ryhmä). Opinto-ohjaajat ja opettajat vastaavat osaamisen 
tunnistamisesta. 
 
Poikkeusoloissa opiskelijavalinta voidaan toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, kuten 
puhelin- tai muita etäyhteyksiä hyödyntäen. Kaikkiaan valintamenettelykäytänteitä kehitetään 
jatkuvasti vastaamaan tarvetta. Kaikissa opiskelijavalintatilanteissa käytännöt ovat kulloisellakin 
hetkellä hakeville opiskelijoille samat, jolloin opiskelijavalinnassa toteutuvat opiskelijoiden tasa-
arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät seikat. 
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Lukioon valmistavaan koulutukseen eli LUVA:an opiskelijat valitaan haastattelujen ja kielitestin 
perusteella LUVA:n valtakunnallisten oppilaaksiottokriteerien mukaisesti. Haastattelut voidaan 
poikkeustapauksessa hoitaa myös etäyhteyksin. 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukioon lukio-opiskelijaksi haluavat voivat ilmoittautua opiskelijaksi 
koulun kansliassa läpi vuoden. Töölön yhteiskoulun aikuislukioon opiskelijaksi haluaville ei ole 
asetettu keskiarvorajaa perusopetuksen päättötodistuksen tai muun vastaavan todistuksen pe-
rusteella. Päätöksen opiskelijaksiotosta tekee aina rehtori. 
 
Alaikäinen opiskelija voidaan ottaa aikuislukion lukiokoulutuksen opiskelijaksi, jos siihen on riit-
tävän painavat syyt eli hakijan terveydentilaan tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvä 
perusteltu syy. (Lukiolaki 714/2018, luku 4, § 22.) Ennen kuin alaikäinen opiskelija otetaan opis-
kelijaksi, täytyy opiskelijan ja hänen huoltajansa tavata vararehtori, jonka kanssa keskustellaan 
opiskelusta aikuislukiossa sekä opiskelijaksioton perusteista. Alaikäisen opiskelijan oppilaaksi ot-
tamisesta päättää rehtori. 
 
Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden valinnoista vastaavat yhteistyöoppilaitokset. 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opetus pyritään järjestämään niin, että kaikilla opiskelijoilla 
riippumatta etnisestä taustasta, uskonnosta, vakaumuksesta, iästä, ulkonäöstä, vammasta tai su-
kupuolisesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta on tasavertainen mahdollisuus osallistua ope-
tukseen. Jokainen opiskelija hyväksytään tasavertaisena. 
 
Opetuksessa edistetään suomalaista kulttuuria ja sen tuntemusta. Samalla pyritään kuitenkin eri 
kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja aitoon kansainvälisyyteen. Opetusmenetelmissä pyri-
tään käsittelemään asioita kulttuurisensitiivisesti. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelijoille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia opis-
kella. Lukion kursseista suurin osa on mahdollisuus suorittaa myös tenttimällä, ja tarjolla on myös 
e-kursseja. Kaikkien kurssien aikana opettajat pyrkivät tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 
eriyttämään opetusta. 
 
Lisäksi Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa on laaja tukitarjonta, jolla pyritään ehkäisemään opis-
kelusta syrjäytymistä. Tukitoimia on joiltakin osin laajennettu edellisen Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelman julkaisun jälkeen. 
 
Suunnitelmaa päivitettäessä kevätlukukaudella 2020 tukitarjonta oli seuraava: 

 Aineopettajat tarjoavat ainekohtaista opiskelun tukea. Lisäksi lukuvuosittain voi olla tar-
jolla erilaisia tuki- ja klinikkatunteja eri oppiaineissa. 

 Perusopetuksen opiskelijoille on nimetty ryhmänohjaajat, jotka auttavat heitä opinto-
asioissa ja seuraavat opintojen etenemistä. 

 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kanslian opintokoordinaattorin ja opintosihteerin 
apua käytännön asioissa ja sekä opinto-ohjauksen että erityisopettajan tarjoamia palve-
luita. 

 Koulun kirjasto palvelee kaikkia tutkintotavoitteisia opiskelijoita päivittäin. Kaikki perus-
opetuksen opiskelijat voivat lainata oppikirjansa koulun kirjastosta. Kirjastossa on oppi-
kirjoja myös lukion kursseja varten. 

 Opiskelijoilla on mahdollisuus pyytää henkilökohtaista apua opintoavustajilta erilaisissa 
opiskeluun liittyvissä asioissa. 

 Peruskoulun opiskelijoille on tarjolla läksytukea, jolloin voi saada opintoavustajilta apua 
kotitehtävien tekemisessä ja kokeisiin lukemisessa. 

 Perusopetuksen opiskelijoilla on käytössä myös erityisopettajan, kuraattorin ja psykolo-
gin palvelut. Lisäksi alle 25-vuotiailla tutkintoon tähtäävillä opiskelijoilla on nuorisolain 
mukaan oikeus terveydenhoitajan palveluihin. 

 Uusille perusopetuksen opiskelijoille annetaan aloitusinfossa koulun käytännöistä ker-
tova infopaketti, jota käydään läpi ryhmänohjaajan tunneilla. Aloitusinfossa ja perehdy-
tysjaksolla kerrotaan myös tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta opiskelussa. 

 Myös kaksoistutkinto-opiskelijoille on laadittu infomateriaalia, jota kaksoistutkinto-
yhteistyökouluissa opettavat aikuislukiomme opettajat jakavat opiskelijoille. Ohjeita käy-
dään läpi opiskelijoiden kanssa. 

 Abiturienteille järjestetään abi-infoja, jotta kaikki saisivat ylioppilaskokeita koskevan tar-
peellisen informaation. 
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 Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja järjestävät lukio-opiskelijoille infotilaisuuksia. Erillisiä 
tilaisuuksia järjestetään lukuvuosittain sekä iltaopetuksen että kaksoistutkintoryhmien 
opiskelijoille. 

 Koulun sähköisessä oppimisympäristössä Peda.netissä on erillinen Opiskelijan tuki-
nurkka, jonne on kerätty opiskeluun, arkeen ja erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyviä neu-
voja ja vinkkejä sekä linkkejä ja yhteystietoja eri palveluihin. 

 
Koulun tukipalveluista kerrotaan yksityiskohtaisesti tukipalveluesitteissä ja lukuvuosisuunnitel-
massa, joita päivitetään lukuvuosittain. Niistä voi tarkistaa kulloinkin tarjolla olevat tukipalvelut. 
Tukitarjontaa kehitettäessä huomioidaan tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuu-
det. 
 
Opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää opiskelunsa 
apuna erilaisia apuvälineitä. Opetustilat ja menettelyt pyritään järjestämään niin esteettömiksi 
kuin satavuotiaassa koulurakennuksessa on mahdollista. 
 
Opiskelijoita kannustetaan löytämään omat kiinnostuksen kohteensa sekä henkilökohtaiset vah-
vuutensa. Opintojen loppuvaiheessa jokaista opiskelijaa pyritään kannustamaan ja tukemaan 
opiskelijan kannalta mielekkäimmän jatkopaikan löytämisessä. 
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Opintosuorituksen/opiskelijan arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa kuvattuihin ja 
koulun opetussuunnitelmassa tarkennettuihin arvioinnin periaatteisiin sekä oppiaineiden tavoit-
teisiin. Opiskelijalle pitää kertoa arvioinnin tehtävästä ja kohteesta, arvosana-asteikosta ja ar-
viointikriteereistä. Hänen tulee myös tietää mahdollisuudesta korottaa arvosanaansa. Lisäksi 
opiskelijan tulee tietää, mitä suorituksia opintojen eteneminen edellyttää ja miten päättöarvosa-
nat muodostuvat. 
 
Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa jokaisen kurssin alussa opiskelijat saavat kurssiohjelman, 
josta myös kurssin arviointikriteerit käyvät ilmi. Näin pyritään varmistumaan siitä, että arviointi 
on mahdollisimman läpinäkyvää ja tasapuolista. Arviointi perustuu opiskelijan osaamiseen suh-
teessa kurssin tavoitteisiin ja riittävän vahvaan näyttöön. Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa 
osaamistaan monin eri tavoin. Opintosuoritukseensa tyytymättömällä opiskelijalla on mahdolli-
suus korottaa numeroaan opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. 
 
Arviointiin tyytymättömällä opiskelijalla on mahdollisuus hakea arviointiinsa oikaisua. Hän voi 
keskustella arvosanastaan arvosanan antaneen opettajan kanssa. Mikäli opiskelija on edelleen 
tyytymätön arviointiinsa, hän voi kääntyä asiassa rehtorin puoleen. Arvioinnin oikaisun käytän-
nöt on käsitelty koulun opetussuunnitelmassa. 
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Kaikkien Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelevien tai työskentelevien tulee kohdella toi-
siaan kunnioittavasti ja tasavertaisesti. 
 
Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä on määritelty laissa naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta (609/8.8.1986, uudistus 1329/2014). Lainkohdat ovat tämän suunnitel-
man luvussa 2. 
 
Minkäänlaista etniseen taustaan, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, sek-
suaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai sukupuoliseen identiteettiin kohdistuvaa häirintää 
ei suvaita. Tämä koskee sekä henkistä että fyysistä häirintää. Myös kaikenlainen ei-toivottu kie-
lenkäyttö on ehdottomasti kiellettyä (esim. haistattelu, nimittely, härskit puheet, ulkonäön, pu-
keutumisen tai uskonnollisen vakaumuksen harjoittamisen/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 tie-
doksi. Epäasialliseen kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen puututaan aluksi keskustellen. Toistu-
vissa tapauksissa häiritsijä voi saada kirjallisen varoituksen ja hänet voidaan erottaa koulusta 
määräajaksi. Vakavimmissa tapauksissa asia ilmoitetaan poliisille. Marraskuussa 2017 laadittu 
koulun Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä1 toimii tarkempana työkaluna erilai-
sissa tilanteissa. 
 

 

                                                             
1  Asiakirjan koko nimi on Töölön yhteiskoulun aikuislukion suunnitelma kurinpidollisten keinojen 
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, ja se on luettavissa koulun verkkosivuilla. 
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Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan mm. opiskelijakyselyin. Näitä kyselyjä 
tehdään sekä perusopetuksen ja LUVA:n että lukion puolella. Lisäksi tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden toteutumista voidaan seurata myös tarkkailemalla Primus-opiskelijahallinto-ohjelmasta 
saatavia tilastoja. 
 
Primuksesta saadaan tietoja valittujen opiskelijoiden ja valmistuneiden sukupuolijakaumasta, 
iästä ja äidinkielestä. 
 

 

 

Perusopetukseen otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia (%) Miehiä (%)  

2019–2020 55 45 (opiskelijamäärä 13.2.2020 mennessä) 

2018–2019 57 43  

2017–2018 55 45  

 

Lukioon otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia (%) Miehiä (%)  

2019–2020 55 45 (opiskelijamäärä 13.2.2020 mennessä) 

2018–2019 57 43  

2017–2018 57 43  

 

LUVA:an otetut tutkinto-opiskelijat lukuvuosittain 

 Naisia (%) Miehiä (%)  

2019–2020 67 33 (opiskelijamäärä 13.2.2020 mennessä) 

2018–2019 41 59  

2017–2018 77 23  
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Ylioppilaat lukuvuosittain 

 Naisia (%) Miehiä (%) 

2018–2019 54 46 

2017–2018 54 46 

2016–2017 53 47 

 

Perusopetuksen päättötodistuksen saaneet lukuvuosittain 

 Naisia (%) Miehiä (%) 

2018–2019 60 40 

2017–2018 60 40 

2016–2017 57 43 

 
Sukupuolijakauma vaihtelee vuosittain jonkin verran. Näiden tilastojen valossa näyttää kuitenkin 
siltä, että perusopetuksen opiskelijavalinnoissa käytetyt kriteerit eivät suosi kumpaakaan suku-
puolta. Kaikki koulutusmuodot ovat tasa-arvoisesti sekä miesten että naisten saavutettavissa. 
LUVA-opiskelijoiden osalta pieni ryhmäkoko (max. 16 opiskelijaa) selittää suuria eroja sukupuo-
lijakaumassa. 
 

 

Tilanne keväällä 2020 (13.2.2020). 
 

 

Kaikki 
tutkinto-

opiskelijat 
(%) 

Lukion 
tutkinto-

opiskelijat 
(%) 

Kaksois-
tutkinnon 
suorittajat 

(%) 

Perus-
opetuksen 
tutkinto-

opiskelijat 
(%) 

LUVA:n 
opiskelijat 

(%) 

Alle 20-v. 54 21 95 3 0 

20–30-v. 24 52 5 33 29 

30–40-v. 11 13 0 31 57 

40–50-v. 6 5 – 22 14 

50–60-v. 3 3 – 10 – 

Yli 60-v. 2 6 – 1 – 

 
 
Ikäjakauma vastaa hyvin aikuislukion tehtäväkenttää. Valtaosa opiskelijoista on alle 30-vuotiaita, 
mutta aikuislukiossa voi opiskella vanhempanakin. Tämä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoi-
suutta. Kaksoistutkinnon suorittajat ovat pääosin alle 20-vuotiaita. 
 

 

Tilanne keväällä 2020 (13.2.2020) 
 

Kaikki tutkinto-opiskelijat, yhteensä 40 eri äidinkieltä 

1. suomi    60 % 
2. somali    21 % 
3. arabia    4 % 
4. venäjä    3 % 
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5. viro, eesti   2 % 
6. kurdi   2 % 
7. persia, farsi  1 % 
8. muut    7 % 
 

Lukion tutkinto-opiskelijat, yhteensä 18 eri äidinkieltä 

1. suomi    80 % 
2. somali   7 % 
3. venäjä    2 % 
4. kurdi    1 % 
5. persia, farsi  1 % 
6. viro, eesti   1 % 
7. muut    8 % 
 

Kaksoistutkinnon suorittajat, yhteensä 29 eri äidinkieltä 

1. suomi    76 % 
2. venäjä    5 % 
3. somali    5 % 
4. viro, eesti   3 % 
5. arabia    2 % 
6. thai     1 % 
7. vietnam   1 % 
8. muut    7 % 
 

Peruskoulun tutkinto-opiskelijat, yhteensä 13 eri äidinkieltä 

1. somali    73 % 
2. arabia    11 % 
3. kurdi    5 % 
4. persia, farsi  3 % 
5. suomi    3 % 
6. burma    1 % 
7. muut    4 % 
 

LUVA:n opiskelijat, yhteensä 5 eri äidinkieltä 

1. somali      44 % 
2. espanja      14 % 
3. khmer, kambodza  14 % 
4. kurdi      14 % 
5. persia, farsi    14 % 
 
Lukion tutkinto-opiskelijoista valtaosa on suomenkielisiä, samoin kaksoistutkinnon suorittajista. 
Sen sijaan perusopetuksen ja LUVA:n opiskelijoista suurin osa on somalinkielisiä. 
 

 

Viimeisin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin 22.–26.11.2018. Kyselyyn vastattiin nimet-
tömästi oppimisympäristö Peda.netissä, ja siihen osallistui perusopetuksen ja lukion opiskelijoita. 
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Kyselyä tehtiin mm. oppituntien aikana, ja vastaajat olivat eri aikoina opintonsa aloittaneita opis-
kelijoita. Vastaajia oli 185, mutta kaikki eivät vastanneet ihan joka kysymykseen. Valintakysymys-
ten lisäksi oli mahdollista kertoa ajatuksista vapaasti. Kyselyn taustatiedot ja vastaukset kysy-
myksittäin ovat tämän suunnitelman liitteenä 1. 
 
Tuloksia käsiteltiin opettaja- ja henkilöstökokouksessa ja niistä tiedotettiin opiskelijoille ilmoi-
tustauluilla ja kotisivuilla. 
 
Vastauksista kävi esille, että 

 opiskelijat ymmärtävät Suomen olevan pääosin tasa-arvoinen, vaikka parannettavaakin 
on 

 suurin osa pitää kouluamme tasa-arvoisena paikkana, jossa yhdenvertaisuus toteutuu hy-
vin 

 opiskelurauhaan on toivottu parannuksia, mm. käytävillä on taukojen aikana kova melu, 
ja myös oppituntien aikana tapahtuva liikehdintä luokassa ja käytävillä häiritsee 

 muutamassa vastauksessa kerrottiin, että häirintää on tapahtunut ilmein, elein tai puhein 
(esim. aikuiset miehet kommentoivat vaatetusta) 

 uhkaavia tilanteita ei ollut koettu 
 
Kaikkiaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn 2018 vastanneet opiskelijat olivat vuoden 2016 
kyselyn tavoin pääosin hyvin tyytyväisiä Töölön yhteiskoulun aikuislukioon. Lähes kaikissa kysy-
myksissä vastaajat kokivat yhdenvertaisuuden toteutuvan hyvin. Eniten kehittämisen tarvetta 
nousi esiin seuraavissa seikoissa: noin viidennes (22 %) opiskelijoista koki, ettei tasa-arvosta ole 
ollut puhetta koulussa (kyselyn kysymys 3). Vastaajista 12 % ei tiennyt, että Suomessa sukupuolet 
ovat tasa-arvoisia kaikissa asioissa (kyselyn kysymys 1). Jo edellisessä kyselyssä tuli ilmi, että 
kaikki vastaajat eivät ymmärtäneet tasa-arvon käsitettä. 
 
Lisäksi kyselyssä nousi esiin, etteivät kaikki tiedä, miten toimia tai kehen ottaa yhteyttä, jos häi-
rintää tapahtuu (kyselyn kysymykset 25 ja 26). 
 
Näiden asioiden kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi ryhdyttiin heti toimenpiteisiin, joita 
kuvataan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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Edellinen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistiin loppuvuonna 
2016. Sen jälkeen tasa-arvoasioita on nostettu esille entistä enemmän opiskelijoille kohdenne-
tussa viestinnässä. Esimerkiksi perusopetuksessa aloittaville opiskelijoille jaetussa infopaketissa 
tasa-arvon merkityksestä on kerrottu laajemmin. Tasa-arvon käsitteen selventämiseksi tasa-
arvosta puhuttaessa käsitteen määrittelyyn on kiinnitetty edelleen huomiota kulttuuristen vää-
rinkäsitysten välttämiseksi: tasa-arvo ei tarkoita sukupuolten pitämistä samanlaisina vaan tasa-
arvoista kohtelua ja samanlaisia mahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta kaikille. Tällä hetkellä 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitellään esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla, mutta asiaa on 
tärkeä ottaa esille mahdollisuuksien mukaan muidenkin oppiaineiden kursseilla ja aina tilanteen 
niin vaatiessa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä marraskuussa 2018 esiin nousseiden 
asioiden kehittämiseksi ryhdyttiin seuraaviin toimenpiteisiin: 
 

 Tiedottamista päätettiin parantaa, koska useat opiskelijat vastasivat, että eivät tiedä, mi-
ten toimia (12 %) ja mihin ottaa yhteyttä (13 %), mikäli kokevat tulleensa häirityiksi. 
Asiaan reagoitiin laatimalla asiasta selkokielinen ohje, joka on ollut nähtävänä koulun il-
moitustauluilla ja infotelevisiossa sekä Peda.netissä Opiskelijan tukinurkka sivustolla. 
Ohje on liitteenä 2, ja se voisi olla näkyvissä pysyvästi myös koulun tiloissa kuten ilmoi-
tustauluilla ja mahdollisesti ajoittain myös infotelevisiossa. 

 Työrauhaan vaikuttavaan metelöintiin on puututtu aktiivisemmin. Aikuislukion järjestys-
säännöt on päivitetty lukuvuoden alkaessa 2019. Yhteisissä pelisäännöissä on esimerkiksi 
sovittu, että omat asiat hoidetaan tauoilla, ei oppituntien aikana. Näin liikehdintä luokissa 
ja käytävillä on vähentynyt. Työrauhaa on pyritty parantamaan myös kiinnittämällä huo-
miota luokkatilojen jakoon. 

 Häirintää koettiin jonkin verran tapahtuneen ilmein, elein ja puhein. Tähän on pyritty vai-
kuttamaan esimerkiksi kehittämällä opiskelijoiden infomateriaaleja (mm. uusien opiske-
lijoiden infopaketti ja Peda.netin tukinurkka), jossa tuodaan esiin muun muassa sitä, mitä 
on seksuaalinen häirintä ja että jokaisella on oikeus häiriöttömään opiskeluun. Materiaa-
lissa annetaan myös tietoa, miten toimia ongelmatilanteissa. 

 
Häirintätapausten lisäksi voi ilmetä konfliktitilanteita. Edellisen suunnitelman ilmestymisen jäl-
keen on laadittu Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämisestä, jossa on mietitty keinoja 
konfliktien ehkäisyyn ja käsittelyyn. Myös opiskelijakunnan ja tutoropiskelijoiden roolia asioiden 
selvittelyssä pyritään edelleen pitämään yllä ja lisäämään. 
 
Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on kiinnitetty huomiota myös koulun järjestyssäännöissä, 
jotka on päivitetty syksyllä 2019. Mahdollisiin ongelmatapauksiin, kuten häirintään, on pyritty 
reagoimaan jo ennakoivasti koulun dokumentissa Suunnitelma kurinpidollisten keinojen käyttämi-
sestä. 
 
Opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi opetuksen tukitoimia on edellisen 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen jälkeen laajennettu monin tavoin. Tukitoi-
met auttavat lieventämään mahdollisia oppimisen eroja. 
 
Kurssien alussa opettajat käyvät läpi arviointikriteerit, jolloin on hyvä tilaisuus muistuttaa siitä, 
että samat kriteerit koskevat kaikkia ja että kurssilla vallitsee tasa-arvo joka asiassa. Arviointikri-
teerit kerrotaan opiskelijoille heti kurssin aluksi jaettavassa kurssiohjelmassa. Lisäksi tasa-arvo 



16 

ja yhdenvertaisuus on otettu aiempaa korostetummin esille aloittavien perusopetuksen ja LUVA:n 
opiskelijoiden aloitusinfoissa ja kirjallisissa infopaketeissa. Tämä kanava pidetään esillä jatkossa-
kin, ja opiskelijoiden opintojen aloitukseen liittyviä käytänteitä kehitetään jatkuvasti. 
 
Kaikkiaan tasa-arvoasioita ja niiden toteutumista on myös pyritty säännöllisesti seuraamaan ky-
symällä opiskelijoiden kokemuksia Yhteinen koulumme kyselyssä sekä yhtenäistetyssä kurssi-
palautteessa. Kyselyissä esiin nousseita asioita on käsitelty kehittämisryhmässä sekä henkilöstö-
kokouksissa. 
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Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat läpäiseviä periaatteita Töölön yhteiskoulun aikuislukion kai-
kessa toiminnassa. Henkilökunnan tulee sitoutua näihin tavoitteisiin ja jokaisen tulee tehdä ne 
näkyväksi omassa työssään. Näistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta keskustellaan säännölli-
sesti yhteisesti koko työyhteisössä. 
 
Opiskelijoiden kanssa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita pidetään esillä jatku-
vasti opetuksessa. Perusopetukseen ja LUVA:an valituille uusille opiskelijaryhmille aiheesta pu-
hutaan jo aloitusinfojen yhteydessä ja asiasta tiedotetaan myös perusopetuksen ja LUVA:n info-
paketeissa. Lukiolaisille vastaavia, kaikille yhteisiä infoja ei järjestetä, mutta opinto-oppaasta sekä 
koulun Internet-sivuilta on luettavissa opetuksen arvoperusta sekä järjestyssäännöt, joissa tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus tuodaan esiin. Lisäksi koulun yhteistyökumppaneille kerrotaan koulun 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauksista. 
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Vastaajat sukupuolen mukaan 

 Lukumäärä % 

Mies 79 ~43 

Nainen 99 ~54 

Muu 3 ~2 

Ei vastausta 4 ~2 

Yhteensä 185  

 

Vastaajien ikä 

 Lukumäärä % 

18–25 vuotta 61 ~34 

26–35 vuotta 61 ~34 

36–45 vuotta 31 ~17 

46–55 vuotta 21 ~12 

56–65 vuotta 5 ~3 

66–75 vuotta 2 ~1 

 

Opiskelumuoto 

 Lukumäärä % 

Perusopetus 110 59 

Lukio, LUVA tai kaksoistutkinto 70 38 

Ei vastausta 5 3 

 
 

Vastaukset kysymyksittäin 
 

Kyllä Ei 

Luku-
määrä 

% 
Luku-
määrä 

% 

1. Tiedän, että Suomessa sukupuolet ovat tasa-arvoisia 
kaikissa asioissa. 

158 88 22 12 

2. Tiedän, että koulussa eri sukupuolilla pitää olla samat 
mahdollisuudet. 

172 98 4 2 

3. Koulun oppitunneilla on puhuttu tasa-arvosta. 141 78 39 22 

4. Minun mielestä tasa-arvo on tärkeä asia. 174 96 7 4 
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5. Minä tunnen, että olen koulussa tasa-arvoinen kaikkien 
kanssa. 

172 96 8 4 

6. Minua arvostetaan koulussa. 173 98 4 2 

7. Opettajat ovat kohteliaita ja ystävällisiä minulle. 179 98 3 2 

8. Opettajat kohtelevat kaikkia opiskelijoita samalla tavalla 
eli tasa-arvoisesti. 

175 96 7 4 

9. Opettajat antavat kurssinumeroita samalla tavalla eri 
sukupuolille. 

168 95 9 5 

10. Opettajat kuuntelevat oppitunnilla yhtä paljon eri 
sukupuolten mielipiteitä. 

174 98 4 2 

11. Opettajat auttavat minua, jos tarvitsen apua. 174 97 6 3 

12. Koulun henkilökunta on kohtelias minulle. (Henkilö-
kunta: kanslian, kirjaston, läksytuen ja kahvilan ihmiset, 
vahtimestarit ja siivoojat) 

175 97 6 3 

13. Koulun henkilökunta kohtelee eri sukupuolia tasa-
arvoisesti. 

173 97 6 3 

14. Koulun henkilökunta on ystävällinen kaikille ihmisille. 177 98 3 2 

15. Koulun henkilökunta auttaa, jos tarvitsen apua. 175 98 3 2 

16. Koulun opiskelijat ovat kohteliaita ja ystävällisiä 
minulle. 

170 95 9 5 

17. Jos minulla on ongelmia, saan koulussa apua. 177 97 6 3 

18. Koulussamme on mukavaa opiskella. 171 96 8 4 

19. Olen tyytyväinen Töölön yhteiskoulun aikuislukioon. 175 95 10 5 

Uhkaavat ja pelottavat tilanteet: 

20. Olen pelännyt koulussa jotain ihmistä. 12 6 173 94 

21. Joku ihminen on käyttäytynyt koulussa uhkaavasti tai 
vaarallisesti. 

8 5 167 95 

22. Joku ihminen on fyysisesti satuttanut minua koulussa. 6 3 176 97 

Seksuaalinen häirintä: 

23. Minua on häiritty koulussa epäasiallisella puheella, 
viesteillä, ilmeillä tai eleillä. 

12 7 167 93 

24. Minua on kosketettu tai yritetty koskettaa epä-
asiallisesti koulussa. 

9 5 174 95 

25. Tiedän miten toimia, jos koen häirintää. 159 88 21 12 

26. Tiedän keneen otan yhteyttä, jos koen tulleeni 
häirityksi. 

157 87 23 13 
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Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa tärkeää on 

 tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 turvallisuus 
 toisten kunnioittaminen 

 
Koulussamme kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia eli samanarvoisia. 
 
Ketään ei saa syrjiä millään perusteella eikä yhdenvertaisuuteen vaikuta ihmisen ikä, sukupuoli, 
uskonto, kansalaisuus, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, ulkoinen ole-
mus, mielipiteet tms. 
 
On tärkeää, että koulussamme kaikki ovat kohteliaita toisilleen ja kunnioittavat toisen ihmisen 
yksityisyyttä. 
 
Toisen ihmisen koskettaminen ilman lupaa tai sanallinen häirintä (esim. ulkonäön tai vaatetuksen 
epäasiallinen kommentointi tai muut asiattomat puheet) on kielletty. Myös uskontoon liittyvät 
asiat ovat yksityisasioita, eikä niillä saa häiritä tai painostaa ketään. 
 
Kukaan ei saa kiusata, häiritä tai syrjiä ketään. Kaikilla on vastuu reagoida, jos huomaa sellaista 
käytöstä. Jos joku kiusaa, häiritsee tai syrjii sinua, on tärkeää, että kerrot asiasta koulun henki-
lökunnalle. Tätä ohjetta pitää kaikkien opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan noudattaa. 


