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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
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

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

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?

Tuotettiin kysely, josta saatujen vastausten pohjalta sekä henkilökunnan ja jatkokeskustelujen pohjalta
tehdään tämä suunnitelma. Luokanvalvojan tunneilla oppilaat vastasivat kyselyyn, YOHR-tarkasteli
tuloksia. Oppilasvastauksia saatiin 289  ja huoltajakyselyyn vastauksia 36. Esiin nousi, että
liikuntatuntien opetuksen jako kahden sukupuolen jaottelun mukaan koettiin epätasa-arvoiseksi.
Oppilaat kokivat, että jos heitä nimitellään esimerkiksi homoksi, ei siihen puututa riittävästi
henkilökunnan toimesta. Jakoa sukupuolen perusteella erilaisissa koulun muissakin tilanteissa olisi hyvä
välttää, ettei oppilaan tarvitse määritellä sukupuoltaan tarpeettomasti. Koettiin, että poikaoletettuja
kannustetaan vähemmän. Luokkajakoa tulisi voida pohtia toteutettavaksi siten, ettei määräävänä
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periaatteena ole esim. opiskeltavien kielien ja uskontojen valinnat. Oppilashuoltoryhmä huomioi, että
oppilaskunnankin tulee huomioida järjestämässään toiminnassa nimikkeiden ja palkintojen
yhdenvertaisuus ja sukupuolineutraalius. On hyvä huomioida myös koulun toimintaa suunnitellessa
yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin osallistua kaikkiin erilaisiin koulun toimiin, kuten oppilaskunnan
toimintaan ja kansainvälisyyskokemuksiin.

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.

Tavoite/tavoitteet tasa-arvon
edistämiseksi koulussa:

Vältetään jakoa sukupuolen perusteella kaikissa
tilanteissa, missä se ei ole välttämätöntä. Ei pidetä
sitä rajaavana perusteena.

Kiinnitetään jatkuvasti huomioita puheen
tapoihin. Puututaan oppilaiden nimittelyyn ja
epäyhdenvertaiseen puheeseen. Koulun aikuisten
tulee omalla toiminnallaan näyttää, ettei
epäarvostava tai häiritsevä puhe kuulu kouluun
tai yhteiskuntaan.

Tavoite/tavoitteet yhdenvertaisen
kohtelun edistämiseksi koulussa:

Erityisoppilaiden ja tukea tarvitsevien oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia tarkastellaan.
Mietitään, miten yhdenvertaisuus toteutuu käytännössä
koulunkäynnissä ja oppilaan osallisuudessa.

On tärkeää suunnitella, mistä saadaan tarpeeksi
resurssia, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Tärkeää on
sekä oppimisen turvaaminen että oppilaiden
kokemukset yhdenvertaisuudesta.

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: 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
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.




