
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

 

Koulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

koulutuksessa. Kaikilla lapsilla tulee olla samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen 

kehitykseen. Oppimisympäristöjen järjestäminen, opetus ja oppiaineiden tavoitteet tukevat 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Tasa-arvoa edistetään ja syrjintää ehkäistään 

tavoitteellisesti, oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Tavoitteena on, että jokainen 

oppilas tulee kohdatuksi yksilönä ja ettei yksikään oppilas koe syrjintää perustuen 

sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai muuhun ominaisuuteen liittyen. Yhdenvertaisuuslain 

mukaan koululla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, 

että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja ettei ketään saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

 

Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa jokainen oppilas tuntee olonsa turvalliseksi ja 

uskaltaa olla oma itsensä. Suunnitelmaan liittyvien, yhdessä sovittujen toimenpiteiden avulla 

oppilaat ja koulun henkilökunta sitoutuvat kouluyhteisönsä kehittämiseen yhdenvertaisuus- ja 

tasa-arvotavoitteet huomioiden. Koulussa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen eli siihen, 

että kaikki koulun tilat ovat saavutettavia myös eritavoin toimintarajoitteisille oppilaille. 

 

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta on selvitetty esimerkiksi oppilaiden ja 

opettajien välisten keskustelujen ja oppilaskohtaisten kyselyiden avulla. Oppilaiden 

näkemyksillä ja kokemuksilla on tärkeä merkitys tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisessa.  

 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään keskittymällä muutamaan konkreettiseen 

toimenpiteeseen kerralla. Toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia arvioidaan vuosittain 

toimintakertomuksen yhteydessä ja toteutuneiden toimenpiteiden tilalle valmistellaan uusia 

toimenpiteitä. Herttoniemenrannan ala-asteen koulu on julistautunut syrjinnästä vapaaksi 

alueeksi keväällä 2019. Tämä on oikeusministeriön aloittama kampanja, joka haastaa yrityksiä 

ja organisaatioita pohtimaan ja tuomaan julki syrjimättömyyttään. Herttoniemenrannan ala-

asteen koulu toivottaa tällä eleellä kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, 

etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, 

vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Kampanjasta on tiedotettu koulun 

henkilökuntaa sekä koulun oppilaita.  

 

Koulun johtokunta hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osana koulun 

vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Varsinainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 

päivitys mukaan lukien oppilaiden koulukohtaiset kyselyt tehdään kolmen vuoden välein.  

 

Koulun rehtorin tehtävänä on varmistaa, että koulun tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmasta, siihen liittyvistä toimenpiteistä ja muutenkin koulun tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä tiedotetaan koulun oppilaita, heidän huoltajiaan ja koulun 

henkilöstöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on koko kouluyhteisön asia. 

Herttoniemenrannan ala-asteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on esitelty 

opettajankokouksissa ja johtoryhmässä. 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa on käsitelty luokissa keskustellen ja sovittuja 

teemoja käsitellen. Näiden keskusteluiden pohjalta on koottu työryhmissä ajatuksia ja 

kokemuksia oppilaiden keskusteluiden pohjalta. Työryhmissä on käyty keskustelua, jonka 



työryhmien vetäjät ovat koonneet ja johtoryhmä koostanut osaksi 

toimintasuunnitelmaa. Teemoista ja esille nousseista asioista 

keskustellaan opettajankokouksissa ja oppilaskunnan hallituksessa.  

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta keskustellaan luokissa lukuvuoden aikana. 

Tämän lisäksi luokissa pidetään yllä teemaan liittyvää keskustelua ja otetaan käsittelyyn 

ajankohtaisia uutisia, jotka käsittelevät tasa-arvoa tai sen puuttumista. Kaikissa sosisaalisissa 

tilanteissa kiinnitetään huomio tasa-arvoiseen kohteluun ja kaiken syrjinnän estämiseen.  

 

Sukupuolisensitiivisyyteen kiinnitetään huomiota puheessa ja esim. mediassa esiintyvään 

sukupuoliroolien erotteluun suhtaudutaan kriittisesti. Oppilaita tuetaan löytämään oma 

identiteettinsä omanlaisena persoonanaan eikä vahvisteta tytön tai pojan stereotyyppistä 

luokittelua. Oppilaiden sekä koulun aikuisten puheeseen kiinnitetään huomiota. Opetuksessa 

vältetään myös heteronormatiivisuutta. Seksuaalisuuksien kirjo on laaja eikä heterous saa olla 

oletusarvo keskusteluissa eikä opetusmateriaaleissa.  

 

Liikuntatunnit ovat sekaryhmissä, kuten kaikki muukin koulun toiminta. Koulujen wc-tilat ovat 

tarkoitettu kaikille, ja liikuntatunneilla on tarvittaessa mahdollisuus omaan peseytymistilaan.  

Mikään koulun toiminta ei perustu sukupuolierotteluun. 

 

Herttoniemenrannan ala-aste on kaikkien koulu, jonka perusajatuksena on toimia erilaisten 

ihmisten työ- ja oppimisympäristönä. Koulussa eri kieli- ja kulttuuriryhmät sekä muu erilaisuus 

huomioidaan voimavarana ja vahvuutena. Omaleimaisuuttaan saa oman valmiutensa mukaan 

tuoda esille, mutta sitä ei vaadita keneltäkään. Koulussa pidetään tärkeänä, että ketään ei 

kiusata eikä väheksytä hänen minkään ominaisuutensa takia. 

 

Syrjintä, rasistinen puhe tai käytös ja seksuaalinen häirintä ovat kiellettyjä ja niihin puututaan 

aina. 

 

Syrjintä voi olla välitöntä tai välillistä. Välitön syrjintä ilmenee aktiivisena toimintana, kuten 

haukkumisena, kiusaamisena ja uhkailuna tai fyysisenä aggressiona. Välillinen syrjintä voi 

tapahtua oppilaiden kesken sanallisena väheksyntänä kuten nimittelynä ja herjauksena, 

välttelynä tai huomiotta jättämisenä sekä leikeistä että peleistä eristämisenä. 

 

Rasismi voidaan määritellä ideologiaksi, jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun tai 

kulttuurin perusteella jaoteltuja erilaisia ryhmiä. Ryhmät ovat hierarkisesti arvotettavissa, 

minkä katsotaan oikeuttavan joidenkin ryhmien ja niihin kuuluvien yksittäisten ihmisten 

negatiivisen kohtelun.  

 

Seksuaalinen häirintä voi olla nimittelyä, vihjailevia ilmeitä ja eleitä tai tungettelevaa 

lähentelyä tai vaatimusta seksuaaliseen kanssakäymiseen.  

 

Syrjintää, rasismia tai seksuaalista häirintää voi tapahtua myös internetissä tai sosiaalisessa 

mediassa.  

 

Kuten koulukiusaamisessa myös syrjinnässä on kysymys siitä, kuinka koko kouluyhteisön 

toimintakulttuurissa näkyy tasa-arvoa edistävä toiminta. Koulun ja ympäristön yleisellä 

ilmapiirillä on merkittävä vaikutus oppilaiden suhtautumiseen erilaisuutta kohtaan. Yhtenä 

mallina oppilaille toimivat koulun aikuiset. Kun aikuiset tekevät hyvää yhteistyötä koulussa, 

sen myönteiset vaikutukset leviävät myös oppilaiden keskuuteen. 



 

Tasa-arvoa koulussa edistää parhaiten se, että oppilaat toimivat yhdessä. Koulussa kerrotaan 

niin suomalaisesta kulttuurista kuin muiden maiden kulttuureista. 

Vanhempien välinen yhteistyö tasa-arvon edistämisessä on tärkeää. 

 


