
Vuoniityn peruskoulu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-23 

1 Johdanto  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman perimmäinen tarkoitus on lisätä hyvinvointia. 

Henkilöt ovat lähtökohtaisesti toimintakykyisempiä ja voivat paremmin, kun he pystyvät 

olemaan yhteisön jäseninä omina itsenään peittelemättä mitään ominaisuuksiaan tai 

identiteetin osiaan.  

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

yhdenvertaisuuslakiin. Tasa-arvolaki velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

koulutuksessa. Yhdenvertaisuuslaki määrää edistämään oppilaitosten syrjimättömyyttä 

tavoitteellisesti. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja 

ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-

identiteetin tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikilla tulee olla samat 

mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä syrjimättömään 

opiskeluympäristöön.  

Tässä suunnitelmassa määritellään Vuoniityn peruskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön 

tavoitteet sekä toimenpiteet lukuvuosille 2021-23.  

 2 Arvio aikaisemman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden 

toteuttamisesta ja tuloksista 

Edellinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutettiin keväällä 2019 ja siihen vastasi 5.-9 

luokkien oppilaita.  Suoritetun kyselyn perusteella toimenpiteiksi nousivat henkilöstön 

tietoisuus suunnitelman sisällöstä, oppilaiden kokemus opettajien oikeudenmukaisesta, 

kannustavasta ja arvostavasta kohtelusta sekä henkilökunnan puuttuminen asiattomaan 

kielenkäyttöön koulussa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö on käyty henkilöstön kanssa läpi 

lukuvuoden alkaessa, mutta sisällöstä muistuttamista olisi voinut olla enemmän. Henkilöstö 

on keskustellut kannustavan ja arvostavan kohtaamisen merkityksestä sekä asiattomaan 

kielenkäyttöön puuttumisesta. 

 3 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely 2021 

Kysely oppilaille toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021 ja siihen vastasi 736 oppilasta 

vuosiluokilta 1-9 (n. 75% koulun oppilaista). Luokkien 1-4 ja luokkien 5-9 kyselyt olivat 

sisällöltään samanlaisia, mutta 1-4 luokkien oppilaiden kysely oli hieman lyhyempi kuin 

luokkien 5-9 kysely. Kyselyssä kartoitettiin oppilaiden mielipiteitä koulun ilmapiiristä, 

viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, opetuksesta, kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä, 

epäkohtiin, syrjintään ja häirintään puuttumisesta sekä tilojen käytöstä ja erilaisuuden 

huomioimisesta. 

Kyselyn tuloksia aihepiireittäin: 

1. Koulun ilmapiiri, viestintä ja vuorovaikutus 

 Kouluun on mukava tulla useimmiten tai joskus 77%, harvoin tai ei koskaan 13%, ei 

osaa sanoa 10% (vastaajat luokilta 1-9). 



 Koulussa on turvallista: useimmiten tai joskus 88%, harvoin tai ei koskaan 6%, ei 

osaa sanoa 6% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Kannustusta ja positiivista palautetta koulun aikuisilta saa päivittäin tai viikoittain 

73%, harvemmin tai ei koskaan 18%, ei osaa sanoa 9% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Kannustusta ja positiivista palautetta oppilailta saa päivittäin tai viikoittain 60%, 

harvemmin tai ei koskaan 27%, ei osaa sanoa 13% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Oppilaat puhuvat toisilleen ystävällisesti päivittäin tai viikoittain 87%, harvemmin tai 

ei koskaan 13% (vastaajat luokilta 1-4). 

2. Opetus 

 Koulun aikuiset kohtelevat kaikkia samanvertaisesti: kyllä 71%, ei 19%, eos 10% 

(vastaajat luokilta 1-9). 

 Uskallatko kysyä, jos joku asia jää epäselväksi: kyllä 85%, ei 10%, eos 5% (vastaajat 

luokilta 1-9). 

 Koulussa on sukupuoleen liittyviä stereotypioita: kyllä 56%, ei 44% (vastaajat 

luokilta 5-9). 

3. Kiusaaminen, häirintä ja syrjintä 

 Onko sinua (tai perhettäsi) nimitelty ikävästi koulussa? Joka päivä tai joka viikko 

12%, harvemmin tai ei koskaan 88% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Onko joku koskenut sinuun tavalla, joka on tuntunut sinusta epämiellyttävältä 

(töninyt, lyönyt, potkinut tai koskenut muuten)? Joka päivä tai joka viikko 10%, 

harvemmin tai ei koskaan 90% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Esimerkkejä epäreilusta kohtelusta, jota on nähnyt tai kokenut koulussa: eriarvoinen 

kohtelu sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon tai kielen perusteella, ulkonäön 

kommentointi, fyysinen väkivalta, ryhmän ulkopuolelle jättäminen sekä haukkuminen 

ja nimittely (vastaajat luokilta 5-9). 

 Koulussa on väkivaltaa: kyllä 56%, ei 44% (vastaajat luokilta 5-9). 

 Koulussa on kiusaamista: kyllä 35%, ei 65% (vastaajat luokilta 5-9). 

4. Epäkohtiin, syrjintään ja häirintään puuttuminen 

 Puuttuvatko aikuiset tasapuolisesti kaikkien oppilaiden sääntöjen vastaiseen 

toimintaan tai epäkohtiin? Kyllä 69%, ei 19%, eos 12% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Onko koulussa ilmapiiri, jossa kiusaamista vastustetaan ja siihen puututaan jämäkästi? 

Kyllä 70%, ei 30% (vastaajat luokilta 5-9) 

5. Tilojen käyttö ja erilaisuuden huomioiminen 

 Onko koulussa kaikkien helppo liikkua? Kyllä 67%, ei 17%, eos 16% (vastaajat 

luokilta 1-9). 

 Tunnetko, että saat käyttää koulun tiloja monipuolisesti? Onko mahdollista opiskella 

välillä muissa tiloissa kuin omassa luokassa? Kyllä 76%, ei 24% (Koukkusaarentiellä 

opiskelevista = luokat 5-9 kyllä 66% ja ei 34% ; Venemestarintiellä ja Heteniityssä 

luokat 1-4 kyllä 85% ja 15%). 

 Löydätkö helposti koulu eri tilat (esim. opehuone, terveydenhoitaja, kuraattori, 

psykologi, opo, rehtori, koulusihteeri)? Kyllä 90%, ei 10% (vastaajat luokilta 1-9). 

 Pitäisikö koulussa olla vessoja, joita ei ole jaoteltu sukupuolen mukaan? Kyllä 50%, 

ei 50% (vastaajat luokilta 5-9). 



Koulun henkilöstö pohti tammikuussa 2021 haasteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumiselle koulussa sekä ratkaisuja niihin. Pohdinnoissa esille nousivat mm. seuraavat 

haasteet: 

- Oppilaiden moninaisen kielitaitotason tukeminen sekä kielihaasteet oppilaille ja 

koteihin viestimisessä 

- Oppilaiden keskuudessa esiintyvä suvaitsemattomuus 

- Luokkien välinen yhteistyö 

- Yhdenvertaisuus henkilöstön kohdalla: materiaalihankinnat, koulutuksiin 

osallistuminen, uuden henkilöstön perehdytys 

- Uskonto/vakaumus: yhdenvertainen toiminta (esim. kirkkoon menijät ja ei-kirkkoon 

menijät) 

 4 Kyselyn perusteella sovitut tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi  

Kyselyn perusteella Vuoniityn peruskoulussa on sovittu seuraavat tavoitteet ja toimenpiteet 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi: 

Tavoite 1: Turvallisen ilmapiirin rakentaminen kouluun 

Tavoite sisältää ystävällisen puheen lisäämisen oppilaiden välillä sekä väkivallan 

vähentämisen. 

 Toimenpiteet:  

o Tunnetaitojen opettelemiseen ja harjoittelemiseen keskittyvien oppituntien 

pitäminen kaikilla luokka-asteilla säännöllisesti. Lukuvuonna 2021-22 tunnit 

pidetään kerran kuukaudessa. Oppilashuoltoryhmä päättää tuntien aiheet ja 

Osallisuus ja kestäväkehitys-kehittämisryhmä huolehtii luokka-asteittaisten 

tuntisuunnitelmien tekemisestä. Tuntien aiheet ja aikataulu täsmennetään 

koulun toimintasuunnitelmassa.  

o Kiusaamiseen puuttumisen rakenteiden selkiyttäminen oppilaille ja huoltajille. 

Luokanopettaja/luokanvalvoja käy lukuvuoden alussa läpi oppilaiden kanssa 

kiusaamiseen puuttumisen toimintamallit. Lisäksi toimintamalli on näkyvillä 

koulun ilmoitustauluilla. Huoltajien kanssa toimintamalli käydään läpi syksyn 

vanhempainilloissa. Toimintamalli on nähtävissä myös koulun kotisivuilla ja 

wilmassa pysyvänä tiedotteena. 

Tavoite 2: Kannustavan ja positiivisen palautteen antamisen lisääminen 

 Toimenpide:  

o Henkilöstölle koulutusta positiivisen pedagogiikan käyttämisestä ja 

vaikutuksista lukuvuonna 2021-22. Johtoryhmä vastaa koulutuksen 

hankkimisesta ja aikataulusta. 

Tavoite 3: Oppilaiden moninaisen kielitaitotason tukeminen sekä monikielisten 

oppilaiden ja kotien kanssa viestimisen parantaminen 

 Toimenpide 

o Opetusta kehitetään kielellisesti saavutettavammaksi henkilöstön 

lisäkoulutuksella. Lukuvuonna 2021-22 yhteissuunnitteluaikaa käytetään 



henkilöstön lisäkoulutukseen ja tukimateriaalien tekemiseen. Kouluttajina 

toimivat koulun omat s2-opettajat. 

o Tulkkipalvelua ja kulttuuritulkkia käytetään entistä systemaattisemmin apuna 

viestinnässä kotien kanssa. Kaikkien toimipisteiden henkilöstötilassa on ohjeet 

tulkkipalvelun sekä kulttuuritulkkien käyttämiseen. 

 5 Tiedottaminen, arviointi ja tulevaisuus  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset käsitellään koulun henkilökunnan kanssa 

henkilöstönkokouksessa. Kukin luokanopettaja ja luokanvalvoja esittelee luokalleen 

yhteenvedon tuloksista. Huoltajilla oli mahdollisuus kommentoida valittuja tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi valittuja toimenpiteitä erillisessä vanhempainillassa 

toukokuussa 2021. 

Keväällä 2022 arvioimme asetettujen tavoitteiden saavuttamista tekemällä sekä oppilaille että 

henkilöstölle kyselyn.  

Tulevaisuudessa koulussamme tehdään vähintään joka kolmas vuosi tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskysely (seuraavan kerran vuonna 2023), jonka avulla arvioimme sen hetkisen 

tilanteen ja edellisen suunnitelman kehittämiskohteiden toteutumisen. Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyö pyritään vakiinnuttamaan osaksi koulun arkea ja rakenteita. 

 


