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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 yhdenver-
taista 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 yh-

dessä esiopetusryhmien kanssa.  

1. SUUNNITELMAN LAATIMISESTA, TOIMENPANOSTA JA SEURANNASTA 
VASTAAVAT HENKILÖT 
 
Koulu voi myös luoda/perustaa ryhmän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä varten 

 
Erillista työryhmää ei perusteta. Tavoitteiden toteutumista tukee koulun oman Hansikas-suunnitelman  
ja lukuvuosisuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta. Ei kiusaamiselle Hansakallion koulussa 
suunnitelman toteuttamiseen osallistuva sopu-tiimi osallistuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitel-
man toimeenpanoon. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.Kirjoita tähän 

 
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? 

 

Koulun hyvinvointirakenteeseen kuuluu joka vuonna toteutettava hyvinvointikysely. Sen 

perusteella koulu saa tietoa oppilaiden kokemuksista ja käsityksistä tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen liittyen. Lisäksi tietoa saadaan säännöllisesti toteutettavista kaupungin 

oppilas-ja kouluterveyskyselyistä. Lisäksi kaupunki on asettanut tavoitteita oppilaiden 

oppimiserojen kaventamisesta. Tasa-arvon näkökulmasta erityisen tärkeä on oppimiserojen 

kaventaminen suomen kielessä.Kirjoita tähän 
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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 kohte-
lua. Tavoitteiden saavuttamiseksi koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan konkreettiset toimenpi-
teet kullekin lukuvuodelle kerrallaan.  

Tavoite/tavoitteet tasa-arvon  
edistämiseksi koulussa:  
 
Oppilaiden oppimiserojen kaventaminen suomen 
kielessä. 

 

 

Tavoite/tavoitteet yhdenvertaisen  
kohtelun edistämiseksi koulussa: 
 
Arvojen ja asenteiden tunnistaminen itsessä ja 
muissa.. Lähtökohtana on toisen arvostava huomi-
oiminen ja kohtaaminen.Tavoittena turvallinen 
koulu.  Kirjoita tähän 

 

4. SUUNNITELMAN SEURANTA, TOIMENPITEIDEN TULOKSET JA ARVIOINTI 
 

Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvi-

oidaan lukuvuosittain/-kausittain osana lukuvuoden arviointia. Arvioinnin perusteella 

määritellään toimenpiteet seuraavalle lukuvuodelle/-kaudelle. Kolmen vuoden suunnitel-

man toteutumista arvioidaan lopuksi (tai tarvittaessa aikaisemmin) kokonaisuutena.  

 

Seurannan tulokset kirjataan tähän: 

Toimenpiteiden tulokset ja kokonaisarviointi: Kirjoita tähän 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vaikuttavuus kokonaisuutena: Kirjoita tähän 
 
Päivämäärä: Kirjoita tähän 

5. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN 

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

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