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Johdanto 
 

 
Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikista väestöryhmistä tuleville 
opiskelijoille. 
 
Ihmisarvoa kunnioitetaan riippumatta ihmisen sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, 
ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, mielipiteistä, kyvyistä ja saavu-
tuksista. Opettajan oikeudenmukaisuuteen kuuluu erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistäminen, sekä syrjinnän ja suosimisen välttäminen. Oikeudenmukaisuus toteutuu myös etujen ja rasit-
teiden jaossa, rikkomusten ja ristiriitojen käsittelyssä sekä oppijan arvioinnissa. Opettaja pitää huolta siitä, 
että kaikille opiskelijoille kuuluvat samat yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa kulttuureja ja maailmankatsomusta on kunnioitettava tasapuolisesti, eikä ketään saa 
syrjiä niiden perusteella. 
 
Tämän suunnitelman pohjana on syksyllä 2015 tehty kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustilanteesta, vuoden 2016 keväällä valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn palautteet.  
 
Salpauksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää lainsäädäntöperustan, selvityksen 
oppilaitoksen opiskelijoiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta, toimenpiteet tasa-arvon ja 
yhdenvertasisuuden edistämiseksi sekä arvion aikaisempaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan 
sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. 
 
Suunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman on hyväksynyt Koulutuskeskus 
Salpauksen johtoryhmä 14.12.2016. 
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1. Lainsäädäntö 

1.1. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014) 
 

Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on hyväksytty 30.12.2014/1329 ja se on tullut 
voimaan 1.1.2015. 

Naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin 
sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

Tasa-arvolakiin on lisätty säännökset sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan 
syrjinnän kiellosta. Koulutuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 
ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.  
 
Sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun määritelmät 

• Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tässä laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. 
Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tässä laissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, 
käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Mitä tässä laissa säädetään sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun perustuvasta syrjinnästä, sovelletaan vastaavasti syrjintään, joka perustuu 
siihen, että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen 
tai miehen. 

Seksuaalisella häirinnällä  
• tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla 

tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta eri-
tyisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä 
• tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-

toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti 
loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
 

1.2. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 
 

Uusi yhdenvertaisuuslaki on hyväksytty 16.12.2014/ 1325 ja se on tullut voimaan 1.1.2015 

• Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista 
koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

• Laki kieltää välittömän (suoran) syrjinnän, välillisen (epäsuoran) syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten 
mukautusten epäämisen sekä ohjeen tai käskyn syrjiä jotakuta. 

• Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista, 
ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. 
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2. Kartoitus oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 
 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan seuraavasti: 

- kolmen vuoden välein kaikille opiskelijoille tehtävällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyllä  
- opiskelijapalautteen avulla: päättövaiheen kysely valmistuville opiskelijoille INKA-

opiskelijapalautejärjestelmä) 
- opiskeluhuollon omavalvonnan yhteydessä (hyvinvointiryhmät) 

 
Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely syksyllä 2015. 
Vastausprosentti oli 11 %. Vastaajista 52,4 % opiskelee aikuiskoulutuksessa, 36,5 % nuorten ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, 6,8 % ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa ja 4,4 % 
lukiossa. Kyselyllä haluttiin selvittää oikeudenmukaista kohtelua, mies- ja naisopiskelijoiden tasa-arvoista 
kohtelua, seksuaalista häirintää ja syrjintää. 
 
Seuraavissa taulukoissa kuvataan kyselyn tulokset. 

 

 
Erilaiset oppimistavat otetaan huomioon 
 
(1 = (1 = täysin eri mieltä, 4 = Täysin samaa mieltä) 
 

 
 

 
Oppilaitoksen viestintä on avointa, toimivaa ja saa-
vuttaa kaikki opiskelijat 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
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Opiskelua vaikeuttavat tekijät, esimerkiksi lukemi-
seen tai kirjoittamiseen liittyvät rajoitteet, otetaan 
huomioon opetusjärjestelyissä. 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 

 
Oppilaitoksen tilat ovat fyysisesti esteettömiä ja 
saavutettavia 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 

 
 
Liikuntarajoitteiset opiskelijat otetaan huomioon op-
pilaitoksen tilajärjestelyissä. 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 

 
Huomioita avoimista vastauksista: 
 
Liikuntarajoitteisten, pyörätuolilla liikkuminen ope-
tustiloissa, rakennuksissa ja kampuksilla koetaan 
haasteelliseksi.  
Portaat, kynnykset, runsaat väliovet ja raskaat ulko-
ovet vaikeuttavat liikkumista. 
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Opettajat asettavat erilaisia vaatimuksia naisille 
ja miehille 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 
 

 
Naiset ja miehet saavat opettajilta saman verran 
huomiota ja kannustusta 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 

 
Oppimisen ja osaamisen arvioinnissa naisia ja miehiä 
kohdellaan tasa-arvoisesti 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 

 
Oppilaitoksen tavat ja käytännöt ovat samanlaisia 
naisille ja miehille 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
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Opiskeluympäristö (luokka, sosiaalitilat ja muut tilat) 
vastaa samalla tavalla naisten ja miesten tarpeita 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 

 
Työssäoppimisessa naisia ja miehiä kohdellaan tasa-
arvoisesti 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
 

 
 
Perinteisillä mies- tai naisvaltaisilla aloilla koettiin vähemmistösukupuoleen kohdistuvan erilaista kohtelua ja 
odotuksia.  Naisvaltaisilla aloilla koetaan, että miehet pääsevät helpommalla ja saavat enemmän huomiota. 
Miesvaltaisilla aloilla taas naisten koetaan pääsevän helpommalla, heille ei anneta yhtä vaativia tehtäviä kuin 
miehille.  
 
Kyselyssä tuli ilmi eri sukupuolille soveltuvien sosiaali- ja WC-tilojen puutteellisuus aloilla, jotka edustavat pe-
rinteisesti joko miehiä tai naisia. 
 
Kyselyssä kiinnitettiin huomiota myös kyselyn perinteiseen sukupuolisidonnaisuuteen. Se ei ota huomioon 
transsukupuolisia henkilöitä. Jyrkkä sukupuolijakauma koetaan vaikeaksi paitsi kyselyissä myös sosiaalitilojen 
käytössä ja puheissa, joissa esiintyy myös tytöttelyä ja pojittelua. Se loukkaa paitsi transsukupuolisia myös iäk-
käämpiä opiskelijoita. 

 
Onko joku nykyisessä oppilaitoksessasi esittänyt  
vartaloosi tai seksuaalisuuteesi kohdistuvia ikäviä  
huomautuksia tai ehdotuksia? 

 

Onko joku nykyisessä oppilaitoksessasi puhunut  
kaksimielisyyksiä tai kertonut vitsejä, jotka olet  
kokenut loukkaaviksi? 
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Onko joku nykyisessä oppilaitoksessasi pitänyt esillä 
kuvia tai muuta materiaalia, jonka koet loukkaa-
vaksi? 
 

 

 
Onko joku nykyisessä oppilaitoksessasi lähettänyt  
sinulle epäasiallisia viestejä tai soitellut puhelimella  
ahdistavalla tavalla? 
 

 

 
Onko joku nykyisessä oppilaitoksessasi lähennellyt 
tai kosketellut sinua epäasiallisesti? 
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Oletko havainnut tai kokenut syrjintää oppilaitoksessa? 

 
 

 
Jos olet havainnut syrjintää, mistä oletat sen johtuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
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Kaikki (KA:3.5, Hajonta:1.05) (Vastauksia:846 / 7659 (11%))
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Mielipiteet

Seksuaalinen suuntautuminen
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Jokin muu syy, mikä

Kaikki (KA:7.65, Hajonta:3.98) (Vastauksia:241 / 7659 (3%))
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Kuka on syrjinyt sinua tai muita? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 
 
 

 
 
Tiedätkö, että syrjintä- tai häirintätapauksessa voi ottaa yhteyttä opettajaan, opetusalapäällikköön tai jo-
honkin toiseen oppilaitoksen työntekijään? 
 

 
 

 

Kyselyn lopussa vastaajilta pyydettiin konkreettisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä toimenpide-
ehdotuksia ja asioita joihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota. Vastauksissa erottuivat seuraavat kolme 
useimmin mainittua kehityskohdetta: 

- Opetustilanteiden ryhmätöissä ryhmien satunnainen muodostaminen siten, että ryhmien kokoon-
pano vaihtelee ja pakottaa tutustumaan kaikkiin kansalaisuudesta, sukupuolesta tai muista ominai-
suuksista riippumatta 

- Välitön puuttuminen epäkohtiin 
- Sukupuolineutraalit WC-tilat 
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Kaikki (KA:1.94, Hajonta:1.27) (Vastauksia:197 / 7659 (3%))
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Valmistuvien opiskelijoiden päättövaiheen palautteessa kysytään valmistuvilta opiskelijoilta 
oikeudenmukaiseen kohteluun, kiusaamiseen ja syrjintään liittyviä asioita. Kevään 2016 valmistuneet 
opiskelijat kokivat opettajien toiminnan olleen oikeudenmukaista (asteikolla 1-4, kokemus 3,56). 
Kiusaamisista ja syrjintää opiskelijat vastasivat nähneensä vähän (asteikolla 1-4, kokemus 1,67). 
Omakohtaista kiusaamista tai syrjintää ei juuri esiintynyt (asteikolla 1-4, kokemus 1,33). Vastaajien mielestä 
kiusaamiseen ja syrjintään puututtiin melko vähän (asteikolla 1-4, kokemus 2.03).  

3. Toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Koulutuskeskus 
Salpauksessa 
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ilmenevät oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja vuorovaikutuksessa, 
opiskelijoiden yhdenvertaisena kohteluna opiskelijavalinnoissa, opintojen ohjauksessa ja opintosuoritusten 
arvioinnissa sekä syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisynä. Jokaisella opiskelijalla on oikeus tasa-
arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun opintojensa aikana. 
 

TOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET SEURANTA JA 
ARVIOINTI 

Opiskelijavalinta Kaikkia opiskelijoiksi hakevia 
kohdellaan yhdenvertaisesti 

Valinnassa noudatetaan yhtäläisiä 
valintaperusteita kaikkien kysei-
sessä haussa hakevien kohdalla 
 
Valintaperusteista tiedotetaan 
hakijoille ennakkoon oppilaitok-
sen www-sivuilla 
 

Valitusmenette-
lystä tiedottami-
nen ja 
oikaisupyyntöjen 
määrä 

Opintojen 
ohjaus 

Ohjauspalvelut ovat kaikkien 
opiskelijoiden saatavissa 
 
Opiskelijoiden monimuotoi-
suuden huomioonottaminen 
eri koulutus- ja ammat-
tialoilla yhdenvertaisesti 
 

Ohjauksessa noudatetaan eettisiä 
periaatteita  
 
Tuetaan henkilökohtaisen opiske-
lusuunnitelman laadinnassa ja to-
teutumisessa  
 
Tunnistetaan ja tunnustetaan 
aiemmin hankittu osaaminen  
 

Toisen vuoden 
opiskelijoiden hy-
vinvointikysely 
 
Päättävien 
opiskelijoiden 
palaute 

Opetuksen ja 
oppimismaiseman 
yhdenvertaisuus 

Opetuksessa käytettävät 
menetelmät ovat 
esteettömiä 
 
Tilat, oppimateriaalit ja 
opetusmenetelmät ovat 
saavutettavia 
 

Mahdollistetaan, tunnistetaan ja 
tunnustetaan ajasta ja paikasta 
riippumaton oppiminen 
 
Järjestetään tarvittavat 
tukipalvelut opetustilanteisiin, 
eriytetään opetusta opiskelijan 
tarpeiden mukaan 
Mukautetaan tarvittaessa 
tavoitteet ja arviointikriteerit  
 
Käytetään tarvittaessa 
selkokielistä materiaalia  

Opiskelijapalaute 
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(mm. maahanmuuttajat) 
 
Huomioidaan tilojen 
esteettömyys remontti- ja 
rakennushankkeissa 
 

Yhdenvertaisuus 
opintosuoritusten 
arvioinnissa 
 

Osaamisen arviointi perustuu 
tutkinnon perusteissa esitet-
tyihin arviointikriteereihin  
 

Noudatetaan arvioinnissa tutkin-
non perusteita kaikkien kohdalla 

Arvioinnin 
oikaisumenettely
jen määrä 

Erityisjärjestelyt 
ja tukipalvelut 

Yhdenvertaiset mahdollisuu-
det turvataan tarvittaessa eri-
tyisjärjestelyiden ja tukipalve-
luiden avulla 
 

Selvitetään tuen tarve opintojen 
alkuvaiheessa ja opiskelijan tilan-
teen muuttuessa 
 
Ohjataan tukipalvelujen käyttöön 
 

Opiskelijapalaute 

Kouluyhteisön 
hyvinvointi 

Kiusaamista ennalta-
ehkäistään ja siihen 
puututaan välittömästi 
 
Avoin vuorovaikutus ja 
toimintakulttuuri 

Panostetaan ryhmäyttämiseen 
koko opintojen ajan 
 
Rakennetaan toimintamalli 
kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja 
välittömään puuttumiseen sekä 
viedään malli käytäntöön 
 
Henkilöstö kannustaa opiskeli-
joita erilaisia näkemyksiä arvosta-
vaan keskusteluilmapiiriin 
 

Kiusaamistapaust
en seuranta 

Opiskelijoiden 
osallistuminen 

Opiskelijoilla on mahdollisuus 
vaikuttaa ja osallistua oppilai-
toksen päätöksentekoon 
 
Osallisuus ja vaikutuskanavat 
ovat yhdenvertaisesti 
kaikkien saavutettavissa 
 

Opiskelijaedustajat toimivat 
hyvinvointiryhmissä 
ammattiosaamisen toimikun-
nassa, SORA-toimikunnassa ja ra-
vintolatoimikunnassa  
 
Kehitetään opiskelijoiden palaut-
teenantomahdollisuuksia 
 

Osallisuutta edis-
tävien menettely-
tapojen määrä 
 
 

Syrjinnän ehkäise-
minen 
 

Kaikkia oppilaitoksen jäseniä 
arvostetaan erilaisista taus-
toista ja lähtökohdista riippu-
matta 
 
 
 
 
 

 

Henkilöstö on esimerkkinä niin 
verbaalisessa kuin non-verbaali-
sessakin viestinnässä. 
 
Opiskelijat ja henkilökunta eivät 
osallistu piilotettuun ja 
epäsuoraan syrjintään kuten 
seksuaalisuuteen liittyvien vitsien 
kerrontaan ja stereo- typioiden 
vahvistamiseen  
 
Sukupuoli-identiteetti ja 
sukupuolen ilmaisu hyväksy-tään 

Opiskelijapalaut-
teet 
 
Reklamaatioiden 
määrä 
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opetukseen liittyvissä tilanteissa 
ja otetaan huomi-oon 
sosiaalitilojen järjestelyissä  
 
Edellinen huomioidaan myös 
uusissa rakennus- ja 
remonttihankkeissa. 
 

Seksuaalinen häi-
rinnän ehkäisemi-
nen 
 

Seksuaalista häirintää ei sal-
lita ja siihen puututaan 
välittömästi  
 
 

Puututaan kiellettyyn käyttäyty-
miseen, esim. 
• sukupuolisesti tunkeilevat tai 

vihjailevat eleet tai ilmeet  
• härskit puheet, kaksimieliset 

vitsit 
• vartaloa, pukeutumista tai yk-

sityiselämää koskevat asiatto-
mat huomautukset tai kysy-
mykset 

• esille asetetut pornoaineistot, 
esim. tietokoneen taustaku-
vat 

• seksuaalisesti virittyneet kir-
jeet, puhelinsoitot, tekstivies-
tit, sähköpostit ja sosiaalinen 
median viestit 

• ei-toivottu fyysinen kosketus 
 

Opiskelijapalaut-
teet 
 
Reklamaatioiden 
määrä 

4. Arvio aikaisempaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyneiden 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista 
 
Aiemmassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin 

- Ryhmäyttämisen tehostaminen  
- Seksuaalisen ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän ehkäisyä koskeva ohjeistus osana kiu-

saamiseen puuttumisohjeistus 
- Henkilökunnan esimerkillinen toiminta 
- Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen 
- Maahanmuuttajatietouden lisääminen ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parempi huo-

miointi 
- Oppimisympäristöjen esteettömyyskartoitus 

 
Ryhmäyttämistä on tehostettu ja se liittyy lähes kaikkien aloittavien ryhmien alkuperehdyttämiseen. Tänä 
päivänä ryhmät eivät enää ole kiinteitä, vaan ryhmä elää jatkuvan opiskelijaksiottamisen ja valinnaisuuden 
myötä kaiken aikaa. Näin ollen ryhmäyttämisen tulee olla jatkuvaa toimintaa läpi ryhmän elinkaaren.   
 
Kiusaamisen puuttumisen ohjeistus on laadittu, mutta opiskelijoiden palautteen perusteella toimintamalli 
tulee uudistaa ja asia nostaa osaksi päivittäistä toimintaa. Uusi tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki edellyt-
tävät myös ohjeistuksen päivittämistä. 
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Salpauksessa on parannettu opiskelijoiden palautteenantomahdollisuutta ja reklamaatioprosessia. Saadun 
palautteen ja reklamaatioiden perusteella henkilökunnan esimerkilliseen toimintaan on edelleen syytä kiin-
nittää huomiota 
 
Opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen huomioidaan aiempaa paremmin henkilökohtaistamisen 
myötä. 
 
Maahanmuuttajaopiskelijoiden tarpeiden ja erityispiirteiden huomiointi koulutuksessa on parantunut. Yh-
teistyö S2-opettajien ja ammatillisten opettajien välillä on pikkuhiljaa lisääntynyt ja maahanmuuttajille on 
tarjolla tukea ammattisuomen omaksumiseen aiempaa enemmän. Yhteistyön toimintamuodoissa on kui-
tenkin vielä kehitettävää. Maahanmuuttajien määrän lisääntyminen lisää yhteistyön tarvetta lähitulevai-
suudessa. Samoin henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä. 
 
Varsinaista oppimisympäristöjen esteettömyyskartoitusta ei ole toteutettu. Salpauksen kiinteistöjen käyt-
tötarkoitukset ovat jatkuvan muutoksen alla. Rakennushankkeissa ja remonteissa pyritään vaikuttamaan 
tilojen esteettömyyteen ja monikäyttöisyyteen sekä lainsäädännön mukanaan tuomiin vaateisiin. 
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5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen 
 
Suunnitelmasta tiedotetaan Koulutuskeskus Salpauksen johtotiimissä. Opetusalapäällikkö käy suunnitelman 
läpi opettajien ja muun henkilöstön kanssa. Hyvinvointiryhmä suunnittelee ja varmistaa opiskelijoille tiedot-
tamisen. Hyvinvointiryhmässä suunnitellaan myös alakohtaiset toimenpiteet, joilla varmistetaan tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutuminen alalla. 
 
Opiskelijapalvelujohtaja vastaa suunnitelman viemisestä henkilöstön intranettiin Santraan ja www-sivujen 
opiskelijalle osioon. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteeman kytkeminen yhteisiin tutkinnon osiin suunnitel-
laan yhdessä yhteisten opintojen opetusalapäällikön kanssa. 
 

6. Suunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistaminen 
 
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan toimenpidetaulukossa mainittujen 
seurantamenettelyjen avulla. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään viimeistään kolmen vuoden välein ja 
tarvittaessa vuosittain. Seuraava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely opiskelijoille tehdään vuonna 2018. 
 
 
 
 
LIITE  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 
 
 
 



Tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuuskysely
2015
T ällä	kyselyllä	halutaan	selvittää	Koulutuskeskus
Salpauksen	opiskelijoiden	kokemuksia	tasa-arvon	ja	yhdenvertaisuuden
toteutumisesta.	T ietoa	halutaan	kerätä	myös	mahdollisista	syrjintä-	ja
rasismikokemuksista.	Kartoituksen	tuloksia	käytetään	luottamuksellisesti
Koulutuskeskus	Salpauksen	tasa-arvo-	ja
yhdenvertaisuussuunnitelman	päivityksessä.

VASTAAJAN	TAUSTAT IEDOT

Vastaajan	sukupuoli*

nainen

mies

Ikä*

alle	18	v.

18	-	20	v.

yli	20	v.

Opiskelen*

aikuiskoulutuksessa

lukiokoulutuksessa

nuorten	ammatillisessa	peruskoulutuksessa	

valmentavassa	koulutuksessa

Koulutusala*

auto	ja	logistiikka

hiusala	ja	kauneudenhoitoala



kiinteistöpalveluala	ja

talotekniikka

kone-	ja	metalliala

kotityö-	ja	puhdistuspalveluala

kulta-,	hopea-	ja	kaiverrusala

laboratorioala

liiketalous	ja	tietojenkäsittely

lukio

luonnonvara-	ja	ympäristöala

matkailu,	ravitseminen	ja

elintarvike

muoviala

musiikkiala

nuoriso-	ja	vapaa-aika-ala

pintakäsittely

rakennusala

sirkusala

sisustus	ja	muotoilu

sosiaali-	ja	terveysala

suunnitteluassistentit

sähköala,	tieto-	ja

tietoliikennetekniikka

turvallisuusala

vaatetusala

valmentava	koulutus

viestintä



Suomen	kielen	taito

puhun	vähän	suomea

tyydyttävä

melko	hyvä

hyvä

äidinkieleni	on	suomi

Mahdollinen	vähemmistötausta

Koetko	edustavasi	ryhmää,	joka	on	erityisen	altis	syrjinnälle?	Jos	kyllä,
millä	perusteella	koet	olevasi	altis	syrjinnälle?

etninen	tai	kulttuurinen	tausta

uskonto,	vakaumus	tai	arvomaailma

kieli

vammaisuus

ikä

seksuaalinen	identiteetti	tai	sukupuoli-identiteetti

muu	syy,	mikä?

YHDENVERTAISUUS

Palvelujen	saavutettavuus	ja	esteettömyys	Koulutuskeskus
Salpauksessa

Seuraavassa	esitetään	väittämiä,	jotka	kuvaavat	miten	hyvin	Salpauksen



Seuraavassa	esitetään	väittämiä,	jotka	kuvaavat	miten	hyvin	Salpauksen
koulutuksessa	huomioidaan	erilaisten	opiskelijoiden	tarpeet
(saavutettavuus)	ja	miten	helppoa	esimerkiksi	liikuntarajoitteisten
opiskelijoiden	on	liikkua	Salpauksen	tiloissa	(esteettömyys).

Oletko	väittämien	kanssa	samaa	vai	eri	mieltä?

Anna	omiin	tietoihisi	ja	kokemuksiisi	perustuen	arvosana	asteikolla	

1	=	täysin	eri	mieltä,	2	=	erimieltä,	3	=	samaa	mieltä,	4	=	täysin	samaa
mieltä.

1	=	T äysin

eri	mieltä

4	=	T äysin

samaa

mieltä

1 2 3 4

Erilaiset	oppimistavat	otetaan
huomioon

Oppilaitoksen	viestintä	on	avointa,
toimivaa	ja	saavuttaa	kaikki
opiskelijat

Opiskelua	vaikeuttavat	tekijät,
esimerkiksi	lukemiseen	tai
kirjoittamiseen	liittyvät	rajoitteet,
otetaan	huomioon
opetusjärjestelyissä.

Oppilaitoksen	tilat	ovat	fyysisesti
esteettömiä	ja	saavutettavia

Liikuntarajoitteiset	opiskelijat
otetaan	huomioon	oppilaitoksen
tilajärjestelyissä.

Kerro	mahdollisista	palvelujen	saavutettavuuteen	ja



Kerro	mahdollisista	palvelujen	saavutettavuuteen	ja
esteettömyyteen	liittyvistä	ongelmatilanteista.

Sukupuolten	välinen	tasa-arvo

Seuraavassa	esitetään	väittämiä,	jotka	koskevat	oppilaitoksen	henkilöstön,
mm.	opettajien	suhtautumista	opiskelijoihin.	

Oletko	väittämien	kanssa	samaa	vai	eri	mieltä?
1	=	täysin	eri	mieltä,	2	=	eri	mieltä,	3	=	samaa	mieltä,	4	=	täysin	samaa
mieltä

	



1	=	T äysin

eri	mieltä

4	=	T äysin

samaa

mieltä

	

1 2 3 4

Opettajat	asettavat	erilaisia
vaatimuksia	naisille	ja	miehille

Naiset	ja	miehet	saavat	opettajilta
saman	verran	huomiota	ja
kannustusta

Oppimisen	ja	osaamisen
arvioinnissa	naisia	ja	miehiä
kohdellaan	tasa-arvoisesti

Oppilaitoksen	tavat	ja	käytännöt
ovat	samanlaisia	naisille	ja
miehille

Opiskeluympäristö	(luokka,
sosiaalitilat	ja	muut	tilat)	vastaa
samalla	tavalla	naisten	ja	miesten
tarpeita

Työssäoppimisessa	naisia	ja	miehiä
kohdellaan	tasa-arvoisesti

Kerro	mahdollisista	sukupuolten	tasa-arvoon	liittyvistä	ongelmatilanteista.

SUKUPUOLEEN	KOHDISTUVA	HÄIRINTÄ



SUKUPUOLEEN	KOHDISTUVA	HÄIRINTÄ

Kyllä Ei

Onko	joku	nykyisessä
oppilaitoksessasi	esittänyt	vartaloosi
tai	seksuaalisuuteesi	kohdistuvia
ikäviä	huomautuksia	tai	ehdotuksia

Onko	joku	nykyisessä
oppilaitoksessasi	puhunut
kaksimielisyyksiä	tai	kertonut
vitsejä,	jotka	olet	kokenut
loukkaaviksi

Onko	joku	nykyisessä
oppilaitoksessasi	pitänyt	esillä	kuvia
tai	muuta	materiaalia,	jonka	koet
loukkaavaksi

Onko	joku	nykyisessä
oppilaitoksessasi	lähettänyt	sinulle
epäasiallisia	viestejä	tai	soitellut
puhelimella	ahdistavalla	tavalla

Onko	joku	nykyisessä
oppilaitoksessasi	lähennellyt	tai
kosketellut	sinua	epäasiallisesti

Jos	vastasit	kyllä	johonkin	edelliseen	väitteeseen,	kerro	missä	tilanteessa
häirintää	on	tapahtunut.	Jatkuuko	häirintä	edelleen?	Kerroitko	asiasta
eteenpäin,	ratkesiko	tilanne?



SYRJINTÄ

Mitä	on	syrjintä 
1)	Henkilön	asettaminen	muita	huonompaan	asemaan	esim.
opiskeluolojen	järjestelyissä

2)	 Häirintä	kuten	nimittely,	uhkailu	tai	sosiaalinen	eristäminen

Oletko	havainnut	tai	kokenut	syrjintää	oppilaitoksessa?

Kyllä,	olen	havainnut	muiden	kokevan

Kyllä,	olen	joutunut	itse	kohteeksi

Kyllä,	olen	havainnut	muiden	kokevan	ja	joutunut	itse	kohteeksi

Ei,	en	ole	havainnut	enkä	joutunut	kohteeksi

Jos	olet	havainnut	syrjintää,	mistä	oletat	sen	johtuvan?	



Jos	olet	havainnut	syrjintää,	mistä	oletat	sen	johtuvan?	

Voit	valita	useamman	vaihtoehdon.

Ikä

Sukupuoli

Syntyperä

Kansalaisuus

Kieli

Uskonto

Mielipiteet

Seksuaalinen	suuntautuminen

Terveydentila	/	vamma

Perhetilanne

Raskaus

Henkilökohtaiset	ominaisuudet

Aikaisempi	erimielisyys

Jokin	muu	syy,	mikä



Kuka	on	syrjinyt	sinua	tai	muita?	Voit	valita	useamman	vaihtoehdon.

Opiskelukaveri

Opettaja

Muu	henkilökunnan	jäsen

Työpaikkaohjaaja

Jokin	muu	taho,	mikä

Jos	olet	itse	kokenut	syrjintää	tai	havainnut	muiden	kokevan,	kuvaile
syrjintätilanteita:	missä	tilanteissa	syrjintää	tapahtui,	kauanko	sitä	jatkui,
kuka	siihen	osallistui,	kerroitko	asiasta	eteenpäin,	ratkesiko	tilanne?

T iedätkö,	että	syrjintä-	tai	häirintätapauksessa	voi	ottaa	yhteyttä
opettajaan,	opetusalapäällikköön	tai	johonkin	toiseen	oppilaitoksen
työntekijään?

Kyllä

Ei

Millä	konkreettisilla	toimenpiteillä	tasa-arvoa	ja	yhdenvertaisuutta	tulisi



Millä	konkreettisilla	toimenpiteillä	tasa-arvoa	ja	yhdenvertaisuutta	tulisi
edistää	oppilaitoksessamme?	Mihin	asioihin	tulee	erityisesti	kiinnittää
huomiota?

Vastaajien	kesken	arvotaan	elokuvalippuja.	Mikäli	haluat	osallistua
arvontaan,	täytä	oheisiin	kenttiin	nimesi	ja	puhelinnumerosi.	Nimeä	ja
puhelinnumeroa	ei	yhdistetä	vastauksiisi.

Nimi

Puhelinnumero

Kiitos	vastauksestasi!
Kartoituksen	tuloksia	käytetään	luottamuksellisesti	Koulutuskeskus
Salpauksen	tasa-arvo-	ja	yhdenvertaisuussuunnitelman	päivityksessä.


