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Kauklahden koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
 

 

 

SUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Koulut laativat oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Se on tärkeä tehdä oman koulun ja 

oppilaiden tarpeiden pohjalta. Suunnitelma toimii välineenä, joka edistää tasa-arvon toteutumista ja 

estää syrjintää kaikessa koulun toiminnassa. Sen avulla varmistetaan, että tasa-arvoa ja yhdenvertaista 

kohtelua edistetään kouluissa systemaattisesti. 

Suunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Se laaditaan 

kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kullekin lukuvuodelle tai lukukaudelle asetetaan osatavoitteet. 

Edistymistä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. 

Koulut joissa on Suko:n järjestämää esiopetusta, laativat suunnitelman yhdessä esiopetusryhmien 

kanssa.  

 

1. SUUNNITELMAN LAATIMISESTA, TOIMEENPANOSTA JA SEURANNASTA 

VASTAAVAT HENKILÖT 

 

Työryhmä: Joonas Korhonen, Seija Niemenpää, Johanna Fleming, Iiiris Kurkela, Elsa 

Pekkarinen ja Anja Pouttu. 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsiteltiin opettajainkokouksessa 11.1.2023. 

 

Koulun johtokunta hyväksyi suunnitelman 25.11.2023 pidettävässä kokouksessaan.  

 

 

2. SELVITYS: YKSIKÖN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISEN KOHTELUN 

NYKYTILANNE 

 

Nykytilannetta on selvitetty oppilaille ja huoltajille tehdyillä kyselyillä.  

Marraskuussa 2020 ja joulukuussa 2022 oppilaat vastasivat tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskyselyihin. 

Huoltajakyselyn yhteydessä tammikuussa 2021 koulu keräsi huoltajilta tietoa siitä, kuinka he 

kokivat tasa-arvo- ja yhdevertaisuustilanteen koulussamme 

2.1. Oppilaskysely 

Oppilaskysely laadittiin Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan 

mallikysymysten mukaisesti. Yhdenvertaisuuden toteutumista selvittävät kysymykset 



laadittiin yhteistyössä johtoryhmän ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kesken. 

Yhdenvertaisuuskysymyksissä painottuivat erilaisten perhetaustojen vaikutus oppimiseen ja 

koulunkäyntiin. 

Oppilaskyselyt tehtiin marraskuussa 2020 ja joulukuussa 2022. Oppilaskyselyyn 

marraskuussa 2020 vastasi 308/351 oppilasta ja joulukuussa 2022 208/371 oppilasta. 

 

Ohessa oppilaskyselyn keskeiset tulokset ja niihin liittyvät toimet. 

Perustiedot Tilanne 11/2020 Tilanne 12/2022 Toimet 

Viihtyvyys, 

turvallisuus ja 

koulun 

toimintakulttuuri 

Suurin osa kokee 

koulun turvalliseksi 

ja viihtyisäksi 

paikaksi.  

 

 

Suurin osa kokee 

koulun turvalliseksi 

ja viihtyisäksi 

paikaksi. 

 

 

Kouluviihtyvyys-

ryhmä perustettiin 

syksyllä 2022. 

 

Opetus ja ohjaus Monen vastaajan 

mielestä koulussa on 

sukupuoleen 

perustuvaa 

luokittelua ja 

stereotypisiä 

asenteita. 

 

62 prosentin mielestä 

opettajat käyttävät 

aiheettomasti tytöt ja 

pojat -luokittelua. 

 

31 % koki, että 

sukupuoli vaikuttaa 

siihen, kuinka 

opettaja kohtelee 

oppilaita. 28 % koki, 

että sukupuoli 

vaikuttaa siihen, 

mitä opettajat 

vaativat oppilailtaan.  

 

Avovastauksessa 

muutamia mainintoja 

tytöttelystä ja 

Monen vastaajan 

mielestä koulussa on 

sukupuoleen 

perustuvaa 

luokittelua ja 

stereotypisiä 

asenteita. 

 

59 prosentin mielestä 

opettajat käyttävät 

aiheettomasti tytöt ja 

pojat -luokittelua. 

 

37 % koki, että 

sukupuoli vaikuttaa 

siihen, kuinka 

opettaja kohtelee 

oppilaita. 32 % koki, 

että sukupuoli 

vaikuttaa siihen, 

mitä opettajat 

vaativat oppilailtaan. 

 

Edelliseen kyselyyn 

verrattuna 

sukupuolen 

Kouluun on 

perustettu tasa-

arvoryhmä syksyllä 

2022. 



väheksyvästä 

suhtautumisesta 

naisiin. 

merkityksen 

opetuksessa koettiin 

hieman 

voimistuneen. 

 

Oppikirjat ja muu 

opetusaineisto 

Koetaan, että 

sukupuoli- ja 

perheroolit ovat 

perinteisiä 

Koetaan, että 

sukupuoli- ja 

perheroolit ovat 

perinteisiä 

Kiinnitetään 

huomiota 

materiaalihankinnois

sa. Opettajat 

kiinnittävät 

huomiota omiin 

materiaaleihinsa. 

Keskusteltu ys-

ajalla.  

Seksuaalinen ja 

sukupuoleen 

perustuva häirintä 

koulussa 

Kyselyn perusteella 

on koettu jonkin 

verran tai vähän 

seksuaalista häirintää 

tai ahdistelua.  

Edelleen kyselyn 

perusteella vaikuttaa 

siltä, että oppilaat 

kokevat seksuaalista 

häirintää tai 

ahdistelua, niin 

koulun käytävillä 

kuin somessakin.  

Some-turva otettu 

käyttöön syksyllä 

2022.  

Ilmoitustauluilla 

tietoa 

menettelytavoista, 

kun kohtaa häirintää 

Yhdenvertaisuus Kyselyn perusteella 

perheen 

sosioekonomisella 

taustalla nähdään 

olevan vaikutusta 

koulunkäyntiin. 41.7 

% vastaajista oli sitä 

mieltä, että kodin 

hankkimat laitteet 

vaikuttavat 

koulumenestykseen.  

 

56 % oli sitää mieltä, 

että oppilaan 

kielitausta vaikuttaa 

paljon tai jonkin 

verran siihen, miten 

oppilaita kohdellaan.  

Kyselyn perusteella 

perheen 

sosioekonomisella ja 

kulttuurisella 

taustalla nähdään 

olevan vaikutusta 

koulunkäyntiin 

 

37 % vastaajista oli 

sitä mieltä, että 

kodin hankkimat 

laitteet vaikuttavat 

koulumenestykseen. 

 

57 % oli sitä mieltä, 

että oppilaan 

kielitausta vaikuttaa 

paljon tai jonkin 

verran siihen, miten 

oppilaita kohdellaan.  

Koulu kustantaa 

kaikki 

oppimateriaalit. 

 

Joissain tapauksissa 

oppilas voi lainata 

koulun tietokonetta 

kotitehtäviä varten. 

 

Monikulttuurisesta 

opettamisesta 1,5 h 

koulutus syksyllä 

2022. 

 

Lukemisen tuki -

hanke. 

 

 



2.2. Huoltajakysely 

Huoltajakyselyn yhteydessä tammikuusssa 2021 koulu keräsi huoltajilta tietoa siitä, kuinka he kokivat 

tasa-arvo- ja yhdevertaisuustilanteen koulussamme. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaan 

osioon vastasi 127-128 huoltajaa. Kyselyyn vastanneista huoltajista selvästi suurin osa oli sitä mieltä 

(3,68-3,76/4) ettei sukupuoli tai perhetausta vaikuta oppilaan kohteluun tai arviointiin koulussa. 

Väittämästä Opiskelu on mahdollista ilman omia digilaitteita oltiin lähes samaa mieltä 3,23/4. 

Huoltajille tehdyn kysymyksen perusteella, mitään selviä puutteita ei ole koulun tasa-arvo- tai 

yhdenvertaisuustilanteessa. Asiaa kuitenkin seurataan, semminkin kun vastausprosentti (129 huoltajaa 

353 oppilasta kohden) oli alhainen. 

 

3.TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON JA YHDENVERTAISEN  

KOHTELUN EDISTÄMISEKSI 

Koulu asettaa kartoituksen ja nykytilan kuvauksen perusteella vähintään kaksi tavoitetta koulunsa 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle: yhden edistämään tasa-arvoa ja yhden yhdenvertaista kohtelua.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan konkreettiset toimenpiteet lukuvuodelle tai 

-kaudelle kerrallaan.  

Tavoite/tavoitteet tasa-arvon  

edistämiseksi koulussa:  
 

 

 

Tavoite/tavoitteet yhdenvertaisen  

kohtelun edistämiseksi koulussa: 
 

 

2022-23 

 

Toimenpiteet:  

Vastuuhenkilö/-t: Tasa-arvoisen ja 

gendersensitiivisen kohtaamisen edistäminen ja 

käsitteleminen kouluyhteisössä. 

Vastuuhenkilö/-t: Tasa-arvoryhmä 

Aikataulu: Kevät 2023 

2022-23 

 

Toimenpiteet:  

Kulttuurisensitiivisen kohtaamisen edistäminen ja käsitteleminen 

kouluyhteisössä 

Vastuuhenkilö/-t: Globaali- ja kansainvälisyyskasvatus -ryhmä 

Aikataulu: Kevät 2023 

2023-24 

 

Toimenpiteet: Häirinnän tunnistaminen ja 

ennaltaehkäisevä työ. Henkilökunnan koulutus. 

Oppimateriaalin laatiminen luokanvalvojille ja 

aihetta käsittelevien lv-varttien pitäminen. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eksplikointi 

käyttäytymisen arvioinnin kriteereihin.äir 

Vastuuhenkilö/-t: Tasa-arvoryhmä. 

Aikataulu: Syksy 2023. 

2023-2024 

 

Toimenpiteet: Kulttuurisensitiivisen ammatillisuuden 

vahvistaminen. 

Vastuuhenkilö/-t:Globaali- ja kansainvälisyyskasvatus -ryhmä 

Aikataulu:  Lukuvuosi 2023-24 

2024-25 

 

Toimenpiteet: Tasa-arvotilanteen 

päivittäminen. Täsmennetään avokysymyksiä. 

Vierailijat ja teemapäivä 

Vastuuhenkilö/-t: JORY 

Aiktalaulu: Lukuvuosi 2024-2025 

2024-25 

 

Toimenpiteet: Yhdenvertaisuustilanteen päivittäminen. 

Täsmennetään kysymyksiä. 

Vastuuhenkilö/-t: 

Vastuuhenkilö/-t: JORY 

Aiktalaulu: Lukuvuosi 2024-2025 

 


