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Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki
Tasa-arvolaki uudistettiin 1.1.2015. Se määrittelee naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua.
Yhdenvertaisuuslaki määrittelee muuta yhdenvertaista kohtelua. Molemmat lait velvoittavat
opetuksen järjestäjää laatimaan oppilaitoskohtaiset suunnitelmat yhdenvertaisuudesta ja tasaarvosta.
Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Sen mukaan oppilaitosten tulee tehdä
yhdenvertaisuussuunnitelma joka käsittelee niin työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin
yhdenvertaisuutta.
Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa kohdella eriarvoisesti seuraavien seikkojen perusteella:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikä
alkuperä (etninen, kansallinen, yhteiskunnallinen, rotu, ihonväri)
kansalaisuus
kieli
uskonto ja vakaumus
mielipide
poliittinen toiminta
ammattiyhdistystoiminta
perhesuhteet
terveydentila
vammaisuus
seksuaalinen suuntautuminen
muu henkilöön liittyvä syy (asema, varallisuus, asuinpaikka, yhdistystoiminta) sekä
läheiseen kohdistuva syrjintä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tulee edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehdä tarvittavat
toimenpiteet asian eteen. Kaikkien näiden toimintojen tulee olla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia
Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Positiivinen erityiskohtelu ei
kuitenkaan ole syrjintää.
Yhdenvertaisuuden toteutumista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunta, oman työpaikan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu sekä tarvittaessa
oikeusinstanssit.
Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on
tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen järjestäjä vastaa myös siitä, että suunnitelma
laaditaan vuosittain joko erillisenä tai johonkin muuhun suunnitelmaan sisältyen ja että henkilöstö ja
opiskelijat pääsevät vaikuttamaan sen sisältöön. Suunnitelma tulee laatia vähintään kolmen vuoden
välein. Haminan kansalaisopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on oma erillinen
suunnitelmansa ja se laaditaan nyt kolmeksi vuodeksi.

Opiskelijan näkökulma
Haminan kansalaisopiston kurssit ovat avoimia kaikille. Pääsykokeita ei järjestetä. Opiskelupaikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi internetin kautta sekä puhelimitse tai
asioimalla henkilökohtaisesti. Jotta opiskelijoita palveltaisiin mahdollisimman kattavasti ja palvelut
olisivat helposti lähestyttäviä, on ilmoittautumistapoja useita.
Taiteen perusopetukseen oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykoetta. Etusijalla
aloittaneissa ryhmissä ovat aikaisempina vuosina taiteenalaa opiskelleet. Myös musiikin ryhmissä
etusijalla ovat ne opiskelijat jotka ovat opiskelleet kurssilla aikaisempana lukuvuonna. Ratkaisulla
turvataan opiskelijan mahdollisuus jatkaa ja edetä opinnoissaan.
Joitakin kursseja on kohdistettu suoraan miehille tai naisille, kuten mieskuoro ja naiskuoro. Myös
erityisryhmille on suunnattu suoraan joitakin kursseja.
Kansalaisopiston kurssitoiminnan on tarkoitus toteuttaa elinikäisen oppimisen periaatteita ja toimia
matalan kynnyksen kurssitoimintaa tarjoavana palveluna.
Opiskeluoikeus voidaan menettää maksamatta jääneiden kurssimaksujen vuoksi. Maksujärjestelyistä
voidaan päättää tapauskohtaisesti.
Opetushallituksen myöntämä opintoseteliavustus on tarkoitettu erikseen nimettyjen kohderyhmien
kurssimaksujen alentamiseen tai korvaamiseen. Avustuksen tarkoitus on helpottaa tiettyjen
kohderyhmien edustajien kursseille hakeutumista.
Kansalaisopiston kurssitarjonta pyritään pitämään mahdollisimman monipuolisena ja
saavutettavana. Kurssitoimintaa toteutetaan myös keskusta-alueen ulkopuolella kylillä.
Kurssimaksut pidetään mahdollisimman alhaisina ja kurssimaksut on määritelty yhtenäisiksi.
Opinto-oppaassa ja internetsivuilla ohjeistetaan opiskelijoista erilaisista maksukäytänteistä,
kurssiperuutusehdoista ja muista käytännöistä ja ne koskevat kaikkia tasavertaisesti.
Markkinoinnin tavoitteena on tavoittaa kuntalaiset mahdollisimman kattavasti.
Kurssilaisilla on mahdollisuus saada todistus osallistumisestaan kursseilla. Todistus on maksullinen.
Kansalaisopisto on Haminan kaupungin ylläpitämä oppilaitos. Se ei ole sitoutunut mihinkään
uskontokuntaan tai poliittiseen suuntaukseen.
Opetustilajärjestelyissä pyritään huomioimaan esteettömyys mahdollisuuksien mukaan. Kaikille
ryhmille ei ole mahdollista tarjota esteettömiä tiloja, erillisiä pukuhuone/wc-tiloja miehille ja naisille.
Opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta suoraan kurssin opettajalle, internet-sivuilla olevalla
palautelomakkeella, ottamalla yhteyttä kansalaisopiston rehtoriin tai toimistoon. Palautteeseen
pyritään reagoimaan nopeasti ja löytämään mahdollisuuksien mukaan ratkaisumalleja esille
nousseisiin tarpeisiin. Häiriötilanteisiin puututaan asian tultua esille.

Työntekijän näkökulma
Vakituinen henkilökunta: kansalaisopiston rehtori ja kolme opettajaa. Vakituinen henkilökunta on
muodollisesti pätevää. Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti vieraan kielen
opettajan opetusvelvollisuus on 530 tuntia lukuvuodessa ja muiden 580 tuntia lukuvuodessa. Muu
työvelvollisuus on 374 tuntia lukuvuodessa.
Opetushenkilökunta: Opetuksesta vastaavat vakituisten opettajien lisäksi noin 70 määräaikaista
tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. Tuntiopettajilta ei vaadita opettajan pätevyyttä, mutta se katsotaan
eduksi, samoin mahdollisimman laaja kokemus opetettavasta aihealueesta ja koulutustausta
vaikuttavat valintakriteereihin. Tuntiopettajilla on vaihteleva määrä opetustunteja.
Henkilökunnan palkkauksessa noudatetaan opetusalan kunnallista virka- ja työehtosopimusta.
Vakituiselle henkilökunnalle järjestetään vuosittain kehityskeskustelu esimiehen toimesta.
Tuntiopettajilla on mahdollisuus varata aika keskusteluun rehtorin kanssa työtä koskevissa asioissa.
Lasten kanssa pääasiallisesti työskenteleviltä tuntiopettajilta vaaditaan rikosrekisteriote
näytettäväksi työsuhteen alkaessa.
Haminan kansalaisopistolla ei ole aiempaa tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Laadittu
suunnitelma on nähtävillä kansalaisopiston internetsivuilla. Suunnitelmaa päivitetään seuraavan
kerran kolmen vuoden päästä.

