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KOULU: Aarnivalkean 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 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, TOIMENPANOSTA JA SEURANNASTA
VASTAAVAT HENKILÖT

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

Suunnitelmasta vastaa lukuvuonna 2021-2022 Oppiva Yhteisö-tiimi: Mikko Hömmö, Saija Hietala, Aino Tola,
Essi Auranen.

2. SELVITYS: YKSIKÖN TASA-ARVON JA YHDENVERTAISEN KOHTELUN
NYKYTILANNE

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?

-YS-aika henkilökunta 19.11.2019 laati tarkennetut kysymykset
-oppilaiden kanssa ikätason mukaan työskentely luokissa 5.12.2019 mennessä
-huoltajille kysely GoogleForms:ia käyttäen, koostettu 5.12.2019 mennessä.

-tilanteen kartoittaminen 12/2020 loppuun mennessä päivitystä varten. Tehty oppilaskyselyt.
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3. -lv 21-22 ei tehdä kyselyä, vaan kartoitus opettajakunnan kanssa läpi keskustellen. Käydään

luokka työskentelynä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät oppitunnit. Fokuksessa

laitteet, urheiluvälineet, vaatteet ymv.

4.
TULOKSET em. KYSELYISTÄ:
Oppilaat: Älypuhelimien ja vaatteiden vertailua. Liikunnassa välineitä vertaillaan välineet ovat
omat vs. koulun.

Huoltajat: Lapsilla älypuhelinten, sovellusten käytön ja vaatteiden vertailua. Koulun kerhot, retket
ja leirikoulut koulun varoilla, ei olisi varainkeruuta vanhemmilta vrt. vanhempainyhdistys, joka
tukee koulun toimintaa. Liikuntavälinelainaus mahdollisuutta toivotaan koululta.

Henkilökunta: Kouluaikaan älypuhelinten, vaatteiden sekä liikuntavarusteiden vertailua lasten
arjessa kouluaikaan.

5. 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.

Vuosien 2019-2022 teemaksi on nostettu köyhyydestä johtuvan eriarvoisuuden
vähentäminen koulussa.

Tavoite/tavoitteet tasa-arvon
edistämiseksi koulussa:
Opettajien ja oppilaiden sekä huoltajien
tietoisuuden lisääntyminen niissä tilanteissa,
jolloin oppilas voi joutua kokemaan
epätasa-arvoisuutta (liikuntavälineet, älylaitteet
ja vapaa-ajan harrastukset) koulussa johtuen
perheen varallisuudesta.

Tavoite/tavoitteet yhdenvertaisen
kohtelun edistämiseksi koulussa:

Oppilaiden ja opettajien sekä huoltajien
tietoisuuden lisääntyminen niissä tilanteissa,
jolloin oppilas voi joutua kokemaan
epätasa-arvoisuutta (liikuntavälineet, älylaitteet
ja vapaa-ajan harrastukset) koulussa johtuen
perheen varallisuudesta.

2019-2020

Toimenpiteet: Huomioidaan oppilas-,
huoltaja- ja henkilökunnan kyselyjen
tuloksista nousseet keskeiset asiat kaikessa
koulun toiminnassa, huomioiden myös
vanhempainyhdistyksen tuki koulun
toiminnan järjestämisessä.
Vastuuhenkilö/-t: opettajat
Aikataulu: joulukuu 2019-toukokuu2020
Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Lukuvuosiarviointi
keväällä 2020 ja Kysely syyslukukaudella 2020

2019-2020

Toimenpiteet: Toimitaan tavoitteiden
suuntaisesti koulun arjessa ja nostetaan huolet
keskusteluun, joilla edistetään yhdenvertaista
kohtelua koulun toiminnan järjestämisessä.
Vastuuhenkilö/-t: opettajat
Aikataulu: Joulukuu 2019-toukokuu 2020
Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Lukuvuosiarviointi
keväällä 2020 ja Kysely syyslukukaudella 2020

2020-2021 2020-2021

Toimenpiteet: Asiallisen ja ystävällisen puheen



Toimenpiteet: Koulun oppilaille lainattavien
liikuntavarusteiden läpikäynti ja tarvittavien
lisähankintojen tekeminen, ehdotetaan
vanhempainyhdistykselle välinekeräyksen
järjestämistä.
Vastuuhenkilö/-t: Liikuntaa opettavat
opettajat, vanhempainyhdistyksen
yhteysopettaja
Aikataulu: kevät 2021

Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Lukuvuosiarviointi
2021, tasa-arvokysely syksyllä 2021

ja käytöksen nostaminen keskiöön arjen
toiminnassa.
Vastuuhenkilö/-t: Koulun koko henkilökunta
Aikataulu: Kevät 2021, syksy 2022

Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Lukuvuosiarviointi
keväällä 2021, KiVa-kysely keväällä 2021

2021-2022

Toimenpiteet: Luokissa käsitellään edellisten
kyselyjen tuloksia ratkaisukeskeisesti
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
näkökulmasta ko. luokalle relevanteista
aiheista. (Laitteet, urheiluvälineet, vaatteet
jne)

Vastuuhenkilö/-t: luokanopettajat
tähän
Aikataulu: 11-12/2021

Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Toimenpiteet tehty ja
saman teeman käsittelyä jatketään edelleen.

2021-2022

Toimenpiteet:Vastuullinen kuluttaminen
(https://rauhankasvatus.fi/agenda-2030-teemap
aivat/) Opeopas tulossa. Käsitellään luokissa
kuluttamisen näkökulmasta. 
Kirjoita tähän
Vastuuhenkilö/-t: Aino
(luokanopettajat)Kirjoita tähän
Aikataulu: 4 /2022

Toimenpiteiden seuranta ja arviointi
(tehdään kauden lopussa): Toimenpiteet tehtiin
monialaisen viikon yhteydessä. Teemaviikko oii toimiva
tapa käsitellä asiaa.

6. SUUNNITELMAN SEURANTA, TOIMENPITEIDEN TULOKSET JA ARVIOINTI

Suunnitelman toteutumista seurataan säännöllisesti. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan
lukuvuosittain/-kausittain (kohdassa 3 olevan taulukon avulla). 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: Yksittäiset toimenpiteet lukukausille tai
lukuvuosille tuntuvat joskus päälleliimatulta. Teemoissa ollaan kuitenkin edistytty
suunnitelmakauden aikana ja etenkin tietoisuutta ollaan saatu lisättyä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vaikuttavuus kokonaisuutena: Yhteisön tietoisuus
on lisääntynyt. Työtä jatketaan.

Päivämäärä: 19.5.2022

7. SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN

https://rauhankasvatus.fi/agenda-2030-teemapaivat/
https://rauhankasvatus.fi/agenda-2030-teemapaivat/


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite. Suunnitelma
hyväksytään koulun johtokunnan kevään 2022 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.


