
 

 

 

 

 

 

 

KOULUN TASA-ARVO- JA  
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA  
2022-2025   

Liite koulun opetussuunnitelmaan   

 

         

KOULU: Kantokasken koulu 

 

 

 

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. Kullekin lukuvuodelle asetettavat toimenpiteet määritellään osana 
lukuvuosisuunnitelmaa. Edistymistä seurataan säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen   
mukaan.   

Koulut, joissa on Suomenkielisen perusopetuksen järjestämää esiopetusta, laativat suunnitelman 

yhdessä esiopetusryhmien kanssa.    

1.  SUUNNITELMAN LAATIMISESTA, TOIMENPANOSTA JA SEURANNASTA   
VASTAAVAT HENKILÖT   

Koulu voi myös luoda/perustaa ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä varten   

Keskustelua on käyty koko opettajakunnan ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kesken YS-ajalla. 
Suunnitelman toimeenpanosta ja seurannasta vastaa koulun johtoryhmä. 

2.  SELVITYS: YKSIKÖN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISEN KOHTELUN NYKYTI-  
LANNE   

Suunnitelma perustuu kyselyyn tai muuhun koulussa tehtyyn kartoitukseen.    
Tässä osassa kuvataan, miten nykytilaa kartoitettiin ja mitkä ovat kartoituksen tulokset.   
Mikä on tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun nykytilanne koulussa?   

Suunnitelma on tehty viimeisimpien oppilas- (syksy 2021) ja huoltajapalautekyselyjen (kevät 2021) 
tulosten sekä syksyjen 2021 ja 2022 pidettyjen Ilmapiirikyselyiden pohjalta.  
Aiheesta on käyty keskustelua opetushenkilöstön arviointi- ja suunnittelukokouksissa. 
 
Koulun aikuisten keskusteluissa esille nousseita asioita: 

• retki- ja opintovierailupäivien määrien vaihtelu luokittain 

• tyttöjen / poikien näkemyserot ojentamisen toteutuksessa ”oletetun sukupuolen perusteella” 



 

 

• ”äänekkäimpien / hiljaisten” oppilaiden huomioiminen opiskelun suunnittelussa tai muussa 
osallistavassa toiminnassa 

• kodin ja koulun välisen yhteistyön aktiivisuuden erot eri perheiden välillä 
 

 
3.  TAVOITTEET 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 koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan konkreettiset toimenpiteet 
kullekin lukuvuodelle kerrallaan.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  SUUNNITELMAN SEURANTA, TOIMENPITEIDEN TULOKSET JA ARVIOINTI   
 

Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Toimenpiteiden vaikuttavuutta 

arvioidaan lukuvuosittain/-kausittain osana lukuvuoden arviointia. Arvioinnin perusteella 

määritellään toimenpiteet seuraavalle lukuvuodelle/-kaudelle. Kolmen vuoden 

suunnitelman toteutumista arvioidaan lopuksi (tai tarvittaessa aikaisemmin) kokonaisuutena.    

 

Seurannan tulokset kirjataan tähän:   

Toimenpiteiden tulokset ja kokonaisarviointi:  
              Tavoitteisiin pääsy ja toimenpiteiden tulokset arkistetaan  
               lukuvuoden toiminnan arvioinnin yhteydessä keväällä 2023. 

                        Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vaikuttavuus kokonaisuutena:    

                        Päivämäärä: toukokuu 2023   

 

5.  SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite. Suunnitelma 
hyväksytään koulun johtokunnan kevään 2023 ensimmäisessä kokouksessa.   

Rehtori vastaa siitä, että koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat sekä koulun yhteistyökumppanit 
saavat riittävästi tietoa koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä: suunnitelmasta ja hyvistä 
käytänteistä.  

 

Tavoite/tavoitteet tasa-arvon   
edistämiseksi koulussa:    

Koulussa toteutettavat ryhmäjaot eivät 
perustu oletettuun sukupuoleen. 
 
Opettajat edistävät tasa-arvoa aktiivisesti 
omassa luokassaan ja kouluyhteisössä 
valitessaan oppimateriaaleja ja työtapoja  
ja kiinnittävät huomiota 
sukupuolisensitiiviseen kielenkäyttöön. 

KULPS- tarjonnan tehokas käyttö kaikilla luokilla 
(ilmaiset retket ja koululla järjestetyt 
tapahtumat mahdollisia jokaiselle oppilaalle) 
 
Tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia ilmentää 
omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa heille 
sopivalla tavalla. (esim kielten päivän ohjelma) 

 

• Toinen tavoite… 

1.  
Toinen tavoite… 
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Tavoite/tavoitteet yhdenvertaisen    
kohtelun edistämiseksi koulussa:   


