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1. Jo
ohdanto
Laki naaisten ja miiesten välise
estä tasa-arrvosta velvo
oittaa koulujja ja oppilaiitoksia laatiimaan
tasa-arrvosuunniteelman myöss perusopettusta antavissa oppilaittoksissa. Yh
hdenvertaisu
uuslaki
edellytttää, että ko
ouluilla pitää olla 1.1.20
017 suunnitelma tarvitttavista toim
menpiteistä
yhdenvvertaisuudeen edistämisseksi ja ettää kouluissa tehdään
t
järrjestelmällisstä tasa-arv
votyötä.
Tasa-aarvon edistä
äminen koulluissa tarko
oittaa sitä, että
e tyttöjä ja poikia koh
hdellaan
tasapu
uolisesti ja syrjimättöm
s
mästi koulup
päivän kaikiissa tilanteisssa. Koulus sa laadittav
va tasaarvosu
uunnitelma on työkalu, joka ennalttaehkäisee sukupuolen
n perusteellaa tapahtuva
aa
syrjinttää ja tukee sukupuolte
en tasa-arvo
on edistämisstä koulun arjessa.
a
Tavvoitteena on
n myös,
että tu
ulevaisuudesssa naiset ja
a miehet jakkautuisivat eri tehtävättasoille ja erri ammatteiihin
mmin kykyje
ensä ja taipu
umustensa mukaan.
m
nykyistä tasaisem
Tasa-aarvoisessa ja
a yhdenverttaisessa kou
ulussa ei saa
a esiintyä sy
yrjintää sukkupuolen taii muun
henkilö
öön liittyvä
än syyn, kute
en iän, alku
uperän, kielen, uskonno
on, vakaum
muksen,
mielipiteen, seksu
uaalisen suu
untautumiseen, terveydeentilan tai vammaisuu
v
uden peruste
eella.
Suomeen perustusllaissa yhden
nvertaisuud
den periaatee viittaa sek
kä syrjinnän
n kieltoon etttä
ihmistten yhdenveertaisuuteen
n lain edessää. Yhdenverrtaisuuslakii, rikoslaki, tasa-arvola
aki ja
nsäädäntö ta
arkentavat syrjinnän kkieltoa eri ellämänalueillla.
työlain
Tasa-aarvon edistä
ämisessä ei ole kyse vaiin oikeuden
nmukaisuud
den toteuttaamisesta, va
aan
myös eedellytysten
n luomisesta
a viihtyisän ja motivoiv
van oppimissympäristön
n syntymise
eksi.
Kun kaaikkien osaa
amista ja ty
yötä arvosteetaan oikeud
denmukaise
esti, edistäää se oppilaid
den
hyvinvvointia ja ko
ouluviihtyvy
yyttä.
Tavoittteena on tassa-arvoinen
n, yhteistyökkykyinen seekä tuloksek
kas työympääristö, jossa
a tasaarvo on
n osa koko toimintakul
t
lttuuria. Taasa-arvon ed
distäminen on kaikkien
n koulun jässenten
velvolllisuus. Erityyisesti koulu
un johdon jaa henkilöku
unnan sitoutuminen tassa-arvoa
edistävviin tavoitteeisiin ja toim
menpiteisiin
n on tärkeää
ä. Tasa-arvo
osuunnitelm
man perimm
mäinen
tarkoittus on, että tasa-arvoajjatus ja -tavvoite saataissiin luonteva
asti sisällyteettyä kaikke
een
koulun
n toimintaan
n.
Koulun
n toiminnan
n tasa-arvon
n ja yhdenvvertaisuuden
n parantam
miseksi keskeeisiä
kehittäämisalueita ovat




syrrjinnän tunn
nistaminen ja siihen pu
uuttuminen
n
toiminnan ja käytäntöjen
k
n yhdenvert aisuusvaiku
utusten arviiointi ja yhd
denvertaisuutta
menpiteiden
n toteutumiinen
ediistävien toim
osaallisuuden lisääminen.
l

Tasa-aarvon ja yhd
denvertaisuu
uden toteuttumista vaik
keuttaviin asenteisiin
a
ttulee kiinnitttää
erityisttä huomiota
a. Syrjivät asenteet
a
ovaat usein tied
dostamattom
mia ja syrjivvät rakentee
et
vaikeasti havaittavvissa. Ilman
n asenteellissia muutok
ksia tasa-arv
von ja yhden
nvertaisuud
den
edistäm
miseksi tehttävät toimenpiteet jäävvät vaikutuk
kseltaan pin
nnallisiksi jaa lyhytkesto
oisiksi.
Tämä ssuunnitelm
ma toimii poh
hjana Kaariinan peruso
opetuksen tasa-arvon jaa
yhdenvvertaisuudeen edistämisstyölle. Kaaarinan perussopetuksen tasa-arvo- jja
yhdenvvertaisuussuunnitelma
a päivitetään
n tarvittaesssa, mutta vähintään koolmen vuod
den
välein.. Tätä suunn
nitelmaa täy
ydentävät kkoulujen hyv
vinvointisuunnitelmatt.
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2. T
Tasa-arvvo- ja yhdenve
y
ertaisu
uussuun
nnitelm
man
koitus
tark
2.1 Y
Yhdenveertaisuutteen ja ssyrjintää
än kuulu
uvat käsiitteet
arkoitetaan yhdenverta
y
aisuuslain 6 § mukaan:
Syrrjinnällä ta
1) sitä, että jo
otakuta koh
hdellaan epääsuotuisam
mmin kuin jo
otakuta muu
uta kohdella
aan, on
kohdeltu tai
t kohdelta
aisiin vertaillukelpoisesssa tilanteesssa (välitön ssyrjintä);
n
i puolueeton
n säännös, peruste tai käytäntö saaattaa jonku
un
2) sitä, että näennäisesti
erityisen epäedullisee
e
en asemaan
n muihin verrtailun kohtteena oleviin
in nähden, paitsi
p
jos säännö
öksellä, peru
usteella tai kkäytännöllä
ä on hyväksyttävä tavoiite ja tavoitteen
saavuttam
miseksi käyte
etyt keinot o
ovat asianm
mukaisia ja tarpeellisia
t
(välillinen
syrjintä)
3) henkilön tai
t ihmisryh
hmän arvon
n ja koskema
attomuuden
n tarkoitukssellista tai
tosiasiallissta loukkaam
mista siten,, että luodaa
an uhkaava, vihamielin
nen, halventava,
nöyryyttävvä tai hyökk
käävä ilmap
piiri (häirinttä);
4) ohjetta taii käskyä syrjjiä.
Etn
ninen syrjin
ntä on ihmisten eriarvo
oista kohtellua sillä perusteella, etttä he kuuluv
vat
tietttyyn etniseeen tai kanssalliseen ryh
hmään. Etniistä syrjintä
ää voi olla m
myös erilaise
een
aseemaan asetttaminen hen
nkilön usko
onnon tai ka
ansalaisuud
den perusteeella.
Hä
äirinnällä ta
arkoitetaan henkilön taai ihmisryhmän arvon ja koskemaattomuuden
n
tarrkoituksellissta tai tosiassiallista lou
ukkaamista siten,
s
että lu
uodaan uhkkaava,
vih
hamielinen, halventava
a, nöyryyttävvä tai hyökk
käävä ilmap
piiri.
manlaisessa
Mu
uodollisen yhdenvertai
y
isuuden totteutuminen tarkoittaa sitä,
s
että sam
a
tap
pauksessa ih
hmisiä tulee
e kohdella ssamalla tavo
oin. Tasapuolinen kohttelu on tärk
keä
halllinnon oikeeusperiaate. Perustuslaaki kieltää ih
hmisten ase
ettamisen eerilaiseen assemaan
ilm
man hyväksyyttävää peru
ustetta. Halllintolain 6 § mukaan viranomaise
v
en toimien on
o
oltava puolueeettomia ja oikeassa
o
suh
hteessa tavo
oiteltuun pä
äämäärään n
nähden.
Tossiasiallinen
n yhdenverttaisuuden to
oteuttamineen edellyttä
ää yhteiskun
nnassa esiin
ntyvän
syrrjintään perrustuvan eriiarvoisuudeen aktiivista
a poistamistta. Samanlaainen kohtellu ei
ain
na takaa yhd
denvertaisu
uuden toteuttumista, silllä ihmisten lähtökohdaat ja
maahdollisuud
det ovat erila
aiset. Yhden
nvertaisuud
den aktiivine
en edistämiinen voi me
erkitä
poiikkeamista samanlaise
en kohtelun periaatteessta, jotta heikommassaa asemassa olevien
o
ryh
hmien tosia
asiallinen yh
hdenvertaisu
uus toteutu
uisi. Tosiasia
allisen yhdeenvertaisuuden
ediistäminen edellyttää
e
myös
m
välilliseeen syrjintä
ään puuttum
mista. Välilliinen syrjinttä on
useein tahatontta ja perustuu esimerkkiksi siihen, ettei näenn
näisesti puol
olueettoman
n
sääännöksen ta
ai käytännön vaikutukssia erilaisiin
n ihmisiin tu
unnisteta.
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Possitiivinen errityiskohtellu tarkoittaaa tietyn syrjjinnälle altttiin ryhmän
n (esim.
van
nhukset, lap
pset, etnisett vähemmisstöt) asemaa
a ja olosuhtteita parantaavia
erityistoimenp
piteitä, jotka tähtäävät tosiasiallisen yhdenve
ertaisuuden turvaamise
een
ostu toisia ssyrjiviksi. Yh
hdenvertaissuuslain 7 § mukaan
eivvätkä asteelttaan muodo
possitiivisen errityiskohtelu
un on oltavaa pyrityn ta
avoitteen kannalta oikeeasuhteista.
Laaajasti tarkassteltuna positiivisella eerityiskohteelulla tarkoitetaan toim
menpiteitä, joilla
tueetaan eri ryh
hmien tosia
asiallista yhd
denvertaisu
uutta ja osalllistumismaahdollisuuk
ksia eri
eläämänalueilla
a. Esimerkiiksi romaniilasten koulunkäyntiä tukevat
t
erityyisjärjestely
yt sekä
tullkkauksen ja
a erikieliste
en tiedotusm
materiaalien
n käyttö huo
onosti suom
mea puhuvie
en
nkilöiden kanssa asioid
dessa ovat ttällaisia toim
menpiteitä. Tässä tapau
uksessa voidaan
hen
puh
hua myös asiakaslähtö
a
öisestä palveeluiden keh
hittämisestä
ä.
hdenvertaisu
uuslain 5 § mukaan
m
työ
ön teettäjän
n tai koulutu
uksen järjesttäjän on
Yh
uullisia mukkautuksia vammaisten
v
n henkilöideen työhön ta
ai
tarrvittaessa teehtävä kohtu
kou
ulutukseen pääsyn, työ
össä selviäm
misen ja työu
uralla etene
emisen turvvaamiseksi.
Ko
ohtuullinen mukauttam
minen tarko ittaa yksittä
äistapaukse
essa toteutetttavia tarpe
eellisia
ja aasianmukaiisia muutok
ksia ja järjesstelyjä, joilla
a ei aiheuteta suhteeton
nta rasitetta
esiimerkiksi tyyönantajalle
e tai koulutu
uksen järjesstäjälle, ja jo
oilla varmisstetaan
mmaisten henkilöiden
h
mahdollisu
uus nauttia tai käyttää kaikkia
k
ihm
misoikeuksia
a ja
vam
perrusvapauksia yhdenverrtaisesti mu
uiden kanssa. Kohtuullisilla mukau
utuksilla
ediistetään vam
mmaisten henkilöiden
h
työllistymisstä, työssä selviytymist
s
tä ja työn
säiilyttämistä, koulutusta ja elinikäisstä oppimistta.

2.2 T
Tasa-arvvoon ja yhdenve
y
ertaisuutteen liitttyvä lain
nsäädän
ntö
Laki n
naisten ja
a miesten
n välisestä tasa-arv
vosta (60
09/1986) jja sen mu
uutos
(1329
9/2014) 5a§
5 § (30
0.12.2014/13
329)

Tasa-a
arvon tote
euttamine
en koulutu
uksessa ja opetukses
ssa
Virano
omaisten ja koulutukse
en järjestäjieen sekä muiden kouluttusta tai opeetusta järjesstävien
yhteisö
öjen on huo
olehdittava siitä,
s
että tyytöillä ja pojjilla sekä na
aisilla ja mieehillä on samat
mahdo
ollisuudet koulutukseen
k
n ja ammattilliseen keh
hitykseen se
ekä että opettus, tutkimu
us ja
oppiain
neisto tukevvat tämän lain tarkoitu
uksen toteuttumista. Ta
asa-arvoa ed
distetään
kouluttuksessa ja opetuksessa
o
a lasten ikä jja kehitys huomioon
h
ottaen.
5 a § (3
30.12.2014//1329)

Toime
enpiteet ta
asa-arvon
n edistämisseksi oppiilaitoksiss
sa
Kouluttuksen järjeestäjä vastaa
a siitä, että vvuosittain laaditaan
l
op
ppilaitoskoh
htaisesti tassaarvosu
uunnitelma yhteistyössä henkilöstö
ön ja oppila
aiden tai opiskelijoiden
n kanssa.
Suunn
nitelma void
daan sisällytttää osaksi o
opetussuun
nnitelmaa ta
ai muuta op
ppilaitoksen
n
suunniitelmaa.
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Tasa-aarvosuunnittelman tulee
e sisältää:
1) selviitys oppilaittoksen tasa-arvotilanteeesta;
2) tarvvittavat toim
menpiteet ta
asa-arvon ed
distämisekssi;
3) arviio aikaisemp
paan tasa-a
arvosuunnittelmaan sisä
ältyneiden toimenpitei
t
iden
toteutttamisesta ja
a tuloksista..
Erityisstä huomiotta tulee kiin
nnittää oppillas- tai opisskelijavalinttoihin, opetu
tuksen
uaalisen
järjestäämiseen, op
ppimiseroih
hin ja opinto
osuoritusten
n arviointiin
n sekä seksu
häirinn
nän ja suku
upuoleen perustuvan hääirinnän eh
hkäisemiseen ja poistam
miseen.

Yhde
envertaisu
uuslaki 30.12.2014
4/1325
6§
Koulu
utuksen järjjestäjän vellvollisuus e
edistää yhd
denvertaisu
uutta

Kouluttuksen järjeestäjän ja tä
ämän ylläpittämän oppilaitoksen on
n arvioitavaa
yhdenvvertaisuudeen toteutum
mista toimin
nnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin
n toimenpite
eisiin
yhdenvvertaisuudeen toteutum
misen edistäämiseksi. Ed
distämistoim
menpiteiden
n on oltava
oppilaiitoksen toim
mintaympärristö, voimaavarat ja mu
uut olosuhte
eet huomiooon ottaen
tehokk
kaita, tarkoiituksenmuk
kaisia ja oikeeasuhtaisia
a.
Kouluttuksen järjeestäjän on huolehdittav
h
va siitä, että
ä oppilaitoksella on suu
unnitelma
tarvittaavista toimeenpiteistä yhdenvertais
y
suuden edisstämiseksi.
Kouluttuksen järjeestäjän ja tä
ämän ylläpittämän oppilaitoksen on
n varattava oppilaille ja
heidän
n huoltajilleeen sekä opiiskelijoille taai heidän ed
dustajilleen
n mahdollisu
uus tulla
kuulluiksi edistäm
mistoimenpiiteistä.

3. Tasa-arvvo ja yh
hdenveertaisuu
ustyön osa-alu
ueet
3.1 O
Opetukseen järjesstäminen
Opetusssuunnitelm
man peruste
eissa todetaaan:
Peruso
opetuksen yhteiskunna
y
allisena tehttävänä on edistää
e
tasa
a-arvoa, yhhdenvertaissuutta
ja oikeeudenmukaisuutta. Perrusopetus kkartuttaa in
nhimillistä ja
j sosiaalistta pääomaa
a.
Inhimiillinen pääo
oma koostu
uu osaamiseesta ja sosia
aalinen pää
äoma ihmissten välisistä
yhteyk
ksistä, vuorrovaikutukssesta ja luotttamuksesta
a. Yhdessä ne
n edistävä
ät yksilöllisttä ja
yhteisk
kunnallista
a hyvinvointtia ja kehity
ystä.
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Peruso
opetuksen tehtävänä on
o osaltaan ehkäistä erriarvoistum
mista ja syrjjäytymistä sekä
edistää
ä sukupuoltten tasa-arvoa. Perusoopetus kann
nustaa yhde
envertaisessti tyttöjä ja
a
poikia eri oppiain
neiden opinnoissa sekä
ä lisää tietoa ja ymmär
rrystä suku
upuolen
monin
naisuudesta
a. Jokaista oppilasta
o
au
utetaan tun
nnistamaan
n omat mahhdollisuuten
nsa ja
rakenttamaan opp
pimispolkun
nsa ilman ssukupuoleen
n sidottuja roolimallejja.
Peruso
opetuksen kulttuuriteh
k
htävänä on edistää mo
onipuolista kulttuurista
k
a osaamista
a ja
kulttuu
uriperinnön
n arvostam
mista sekä tu
ukea oppila
aita oman kulttuuri-ideentiteetin ja
a
kulttuu
urisen pääo
oman raken
ntamisessa.. Opetus lisä
ää ymmärr
rystä kulttu
uureiden
monin
naisuudesta
a ja auttaa hahmottam
h
maan kulttuu
ureita menn
neisyyden, nykyisyydeen ja
tulevaisuuden jattkumoina, jo
oissa jokain
nen voi itse olla toimija
ana.
Elämä
än, toisten ih
hmisten ja luonnon ku
unnioittamiisen rinnalla
a korosteta
aan ihmisarrvon
loukka
aamattomu
uutta, ihmisoikeuksien kunnioittam
mista ja suo
omalaisen yyhteiskunna
an
demok
kraattisia arvoja, kuten
n yhdenverrtaisuutta ja
a tasa-arvo
oa.
Suomeen perustusllain ja yhde
envertaisuu slain mukaan ketään ei
e saa ilman hyväksyttä
ävää
perustetta asettaa
a eri asemaa
an sukupuollen, iän, etn
nisen tai kan
nsallisen alkkuperän,
kansallaisuuden, kielen,
k
usko
onnon, vakaaumuksen, mielipiteen,
m
, seksuaaliseen
suuntaautumisen, terveydentiilan, vammaaisuuden ta
ai muun hen
nkilöön liittyyvän syyn
perusteella. Opetu
uksen ja ope
etusaineisto
ojen tulee tu
ukea tasa-arrvolain toteeutumista.
Kaarin
us saada
nan perusop
petuksen ko
ouluissa huo
olehditaan, että oppilaa
alla on oikeu
n ja
opetusssuunnitelm
man mukaistta opetusta,, oppilaanohjausta sekä oppimisen
koulun
nkäynnin tu
ukea heti tue
en tarpeen iilmetessä. Opetuksesssa käytettävvät työväline
eet,
työaineeet ja oppim
materiaalit ovat
o
kaikkieen saatavilla
a. Oppilaat eivät saa jooutua epätassaarvoiseeen asemaa
an esimerkik
ksi sen vuokksi, että osa
alla oppilaista on käytetttävissä om
mia
välineiitä. Mikäli opetukseen
o
sisältyy leirrikouluja, reetkiä tai opiintokäyntejää, jotka ova
at
maksu
ullisia, varm
mistetaan, etttä kaikilla o
oppilailla on
n mahdollissuus osallisttua
varallissuudesta hu
uolimatta. Oppilaalla
O
o
on oikeus sa
aada myös maksutta
m
op
petukseen
osallisttumisen edellyttämä oppilashuoltto sekä laisssa määritelly
yt opintosoosiaaliset edut ja
palvelu
ut. Oppilash
huollon palv
veluiden tullee olla yhd
denvertaisessti saavutetttavissa
riippum
matta siitä, missä koulussa oppilaas opiskelee.
Opetuk
kseen osalliistuvalla on oikeus turvvalliseen op
piskeluympä
äristöön. Koouluissa toimitaan
KiVa – koulun mu
ukaisesti kiu
usaamista vvastaan. Kaiikki koulun aikuiset ovvat sitoutuneet
kiusaaamisen vasta
aiseen työhö
ön. Kouluisssa puututaa
an kaikenla
aiseen kiusaaamiseen ja
syrjinttään ja kasvvatetaan opp
pilaita, jotkaa eivät kiusa
aa muita. Kouluissa
K
totteutetaan myös
m
vuositttain kiusaam
miskyselyt (esim.
(
KiVaa-koulu).
Koulun
n aikuisten toiminnasssa otetaan h
huomioon op
ppilaan edu
un ensisijaissuus, oppila
aan
oikeuss ilmaista nä
äkemyksenssä ja tulla ku
uulluksi sek
kä oppilaan näkemysteen
kunnio
oittaminen.
Vaikkaa opetus on mahdollisim
mman suku
upuolineutrraalia eli opp
pilaiden sukkupuoleen
kiinnittetään mahd
dollisimman
n vähän huo
omiota, oteetaan opetuk
ksessa myöss huomioon
n ns.
sukupu
uolisensitiivvisyys eli tav
voitteena on
n tunnistaa
a tyttöjen ja poikien eril
ilaiset tarpeet eri
ikä- ja kehitysvaih
heissa. Opisskeluolot järrjestetään sellaisiksi,
s
että ne sopivvat sekä tytö
öille
että po
ojille. Erityiistä huomio
ota tulee kii nnittää siih
hen, ettei toiisinaan eten
nkin poikien
n
keskuu
udessa hava
aittava hyvä
än menestykksen vähekssyminen joh
htaisi poikieen
alisuorriutumiseen
n. Molempia
a sukupuoliia tulee kan
nnustaa löytämään omaat
henkilö
ökohtaiset vahvuutens
v
sa.
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Oppilaaiden jakam
miset ryhmiin tehdään llähtökohtaisesti muute
en kuin suku
upuolen
perusteella (nimeen tai syntym
mäajan peru
usteella). Kä
äsityössä ja liikunnassaa painotetaan
j sukupuollittuineita taai muita perrinteisiä kässityksiä mu
urretaan.
kurssieen sisältöä ja
Liikun
nnassa huom
mioidaan my
yös vähän ttai ei ollenkaan liikkuviien oppilaid
den näkemy
ykset.

3.2 O
Opintosu
uoritusten arvio
ointi
Arvioin
nti perustuu
u opetussuu
unnitelmasssa esitettyjeen tavoitteid
den saavuttaamiseen.
Tavoittteet ja arvio
ointiperuste
eet kerrotaaan oppilaillee. Oppilaan ikä huomiooiden oppila
asta
ohjataaan asettama
aan itse tavoitteita omaalle oppimiselleen. Arv
vioinnissa eei verrata
oppilaiiden suoritu
uksia toisiin
nsa eikä arvviointi kohd
distu oppilaa
an persoonaaan,
temperramenttiin tai muihin henkilökoh
h
htaisiin omin
naisuuksiin
n. Arvioinnin
n tulee olla
oppim
mista ohjaava
aa. Arvioinn
nissa käytettään monipu
uolisia men
netelmiä ja oopettajan on
n
annetttava oppilaa
alle jatkuvaa
a palautettaa hänen edisstymisestää
än. Oppilaallle on annetttava
mahdo
ollisuus osoittaa osaam
mistaan erilaaisilla tavoillla. Käyttäyttyminen arvvioidaan eriikseen,
eikä op
ppilaan käyttös vaikuta yksittäisesttä oppiaineeesta saatava
aan arvosan
naan. Oppila
aalla
on oikeeus saada tiietoa opetta
ajalta arvioi ntiperusteid
den soveltamisesta hän
neen.
Peruso
opetuksen päättöarvosa
p
anat annetaaan yhdenveertaisin perrustein. Kou
ulun sisällä on
yhtenääinen arvioiintikulttuuri.

3.3 E
Elämänk
katsomu
us vakau
umus ja mielipid
m
de
Syrjinttä vakaumu
uksen perustteella on laiissa kielletty
y. Kiellettyä
ä on myös ooman syrjivä
än
käytök
ksen perusteeleminen va
akaumuksellla. Syrjintä
ä vakaumuk
ksen perusteeella tarkoitttaa
ihmiseen elämänka
atsomuksellisten arvoj en loukkaam
mista. Kaarrinan perusoopetuksen
kouluissa kunnioiitetaan ihmisten erilaissia elämäntapoja ja – arvoja.
a
Ilmaapiiri on erillaisia
muksia koh
htaan avoin ja
j erilaisiin
n vakaumuksiin suhtaudutaan yhd
denvertaisessti.
vakaum
Koska epäkunnioiittava suhta
autuminen ttoisen vakaumukseen saattaa
s
johttua
tietäm
mättömyydesstä ja ennak
kkoluuloistaa, pyritään järjestämää
j
n mahdollissuuksia tutu
ustua
erilaisiiin arvomaa
ailmoihin. Kouluissa
K
voii vierailla tassapuolisesti eri
e elämänkaatsomuksellissia
mielipiteitä edustavvia vieraita kuten
k
esimerkkiksi uskonn
nollisten seurrakuntien ja yyhdistysten
edustajjia sekä yhteiiskunnallisia
a järjestöjä. V
Virallisessa tiedotuksesssa ja henkillökunnan

antamassa neuvon
nnassa kunnioitetaan eerilaisia vak
kaumuksia ja
j erilaisia aarvopohjia.
aan huomioon vakaumu
ukset sekä erityisruoka
e
avaliot.
Ruokaailussa oteta

3.4 E
Etninen tausta, kansalli
k
isuus ja kieli
Etnisestä taustasttaan, kansalllisuudestaaan tai kielesstään riippu
umatta kaikkki ovat
saman
narvoisia. Op
ppilaiden, henkilökunn
h
nan ja viera
ailijoiden oik
keutta etnisseen ja
kulttuu
uriseen iden
ntiteettiin kunnioitetaa
k
an. Rasismiia ja etnistä syrjintää eii sallita.
Tavoittteena on, etttä syrjintä ehkäistään jo ennalta. Syrjintätap
paukset tunn
nistetaan ja
a niihin
puututtaan välittöm
mästi. Mon
nimuotoisuu
utta arvosta
avaa ja kesk
kustelevaa tooimintakultttuuria
kehitettään sekä tu
uetaan tasa--arvoista ko
ohtaamista ja
j vuorovaik
kutusta. Pyyritään
huoleh
htimaan tulk
kkipalveluissta, jotta esiimerkiksi koulun
k
ja kodin yhteistyyötä voidaan
toteutttaa oppilaan
n huoltajan äidinkielesstä huolimattta. Erilaisia
a ajattelu- j a toimintattapoja
sallitaaan ja hyväkssytään. Mon
nikulttuurissuutta pidettään positiiv
visena resurrssina, joho
on
erilaiseet ihmiset tu
uovat täyde
entävää osaaamista. Monimuotoista
a osaamistaa pyritään
hyödyn
ntämään ka
aikessa toim
minnassa.
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3.5 S
Seksuaa
alinen su
uuntautu
uminen
Kaarin
nan perusop
petuksen ko
ouluissa mon
ninaiselle sukupuolen tai sukupuoolettomuud
den
ilmaisu
ulle ja sukupuoli-identtiteetin kehiittymiselle ja
j sen pohtimiselle ann
netaan tilaa ja
aikaa. Oppilaan, henkilökunt
h
taan kuuluvvan ja vieraiilijan seksua
aalista suun
ntautumista
a
kunnio
oitetaan. Seeksuaaliseen
n suuntautu
umiseen perrustuvaa syrrjintää ei saallita. Erilaissten
ihmistten kohtaam
misen ja arvo
ostamisen kkulttuuria tu
uetaan ja ed
distetään. H
Hyväksyvää,,
avointaa ja sallivaa
a ilmapiiriä rakennetaaan tietoisestti ja suunnittelmallisesti
ti. Oppilaat ja
henkilö
ökunta otta
avat toiminn
nassaan ja ttiedotuksesssaan huomiioon seksuaaalisen
monin
naisuuden. Seksuaalises
S
sta moninaiisuudesta kerrotaan
k
ja keskustellaaan oppitun
nneilla
osana opetussuun
nnitelmia ja
a opetusta.

3.6 S
Seksuaallinen hä
äirintä jaa sen ehk
käisy
Seksuaaalinen häirrintä on ei-ttoivottua kääytöstä, jolla
a loukataan
n toisen koskkemattomu
uutta.
Seksuaaalisella häiirinnällä luo
odaan usein
n uhkaava, nöyryyttävä
n
ä tai ahdistaava ilmapiiri. Sillä
on yhtyymäkohtia kiusaamise
een, mutta h
häirinnän eii tarvitse ain
na olla ilkeäämielistä.
Vakaviimmillaan häirintä
h
voi muuttua seeksuaaliseksi väkivallak
ksi ja rikoksseksi.
Seksuaaalinen häirrintä voi olla
a esim.
 vih
hjailevia eleiitä tai ilmeiitä,
 härrskejä puheeita, nimitte
elyä, kaksim
mielisiä vitseejä,
 varrtaloa, pukeeutumista ta
ai yksityisellämää koskeevat huoma
autukset tai kysymykse
et,
 pornoaineisto
on esille asettaminen, sseksuaalisessti värittyne
eet kirjeet, p
puhelinsoito
ot tai
säh
hköpostit,
 fyyysinen koskeettelu, seksu
uaalisvärittteiset ehdotukset tai va
aatimukset,
 siih
hen voi liitttyä myös sek
ksuaalista vväkivaltaa, esimerkiksi
e
raiskaus taai sen yritys.
Kaikkiien Kaarinan
n perusopettuksen koulluissa opisk
kelevien tai työskenteleevien tulee
kohdellla toisiaan kunnioittav
vasti ja tasaavertaisesti. Minkäänlaista henkilööön tai ryhm
mään
kohdisstuvaa seksu
uaalista tai muuta häirrintää - ei heenkistä eikä
ä fyysistä, su
uvaita.
Epäasiialliseen kieelenkäyttöön
n ja käyttäyytymiseen puututaan.
p
Jos
J oppilas oon joutunutt
sukupu
uolisen häirrinnän kohtteeksi, tuleee tämä ilmaiista häiritsijjälle sekä op
pettajalle ta
ai
rehtoriille. Tiedon
n saatuaan koulu
k
ryhtyyy poistamaa
an ongelmaa
a käytettäviissään oleviin
keinoin
n. Toimenp
piteet valitaa
an tapausko
ohtaisesti. Vakavimma
V
t tapauksett ovat aina rikoksia
r
ja niiden selvittelyy kuuluu po
oliisille.

3.7 V
Vammaisuus ja terveyde
t
entila
Ketään
n ei syrjitä vamman
v
tai terveydenttilan perusteeella. Ihmissen kohtelu on
yhdenvvertaista ja asiallista, on
o sitten kysse psyykkiseestä tai fyyssisestä sairaaudesta tai
vammaasta. Oppillaalla (ja henkilökuntaaan kuuluvallla) on oikeu
us päättää, mitä hän ke
ertoo
yhteisö
önsä henkilöille terveyd
dentilastaan
n tai vamm
mastaan. Asia
asta sovitaaan aina oppiilaan
huoltaj
ajan kanssa. Koulussa tehdään mah
hdollisuukssien mukaan
n erityisjärjjestelyjä tai
opiskeelupaikka ossoitetaan ko
ouluun, josssa erityisjärjjestelyt ovat mahdollissia. Näistä
sovitaaan erikseen asianomaissen kanssa. Esteettöm
mät kulkureittit merkitäään selkeillä
opasteeilla. Esteetttömyys (po
ortaat, hissitt, ovet, wc-ttilat, valaistus, hälyä jaa kaikua
vaimen
ntavat mateeriaalit) varmistetaan ssuunniteltaeessa uusia rakennuksia
r
a tai
perusk
korjattaessa
a vanhoja tilloja.
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Ovien avautumism
mekanismitt suunnitellaaan siten, että kaikki voivat käyttäää samoja
kulkurreittejä. Vieestintää (verrkkosivut, o
oppaat, esittteet, opetussmateriaali, asiakirjat)
kehitettään kaikkieen saavutettavaan muo
otoon. Tarvittaessa han
nkitaan esim
merkiksi
siirretttäviä indukttiosilmukoita ja henkillökuntaa ko
oulutetaan niiden
n
käytttöön.

4. T
Toimintta syrjin
ntä- ja häirinttätapau
uksissaa
Häiriinnän ehk
käisemin
nen
Häirin
ntää pyritään
n ennaltaeh
hkäisemään
n seuraavin toimenpitei
t
in:
 Jokaisessa
a luokassa keskustellaa
k
an häirintää
än liittyvistä
ä asioista.
 Erityisestii kiinnitetää
än huomiotaa uusien oppilaiden sop
peutumiseeen kouluun..
 Kouluilla on
o kiusaam
mistapausten
n käsittelyyn
n selkeät toiimintaohjeeet esim. KIV
VA –
koulutoim
minnan muk
kaisesti

Häiriintään pu
uuttumine
en











Ensisijaiseena vastuuh
henkilönä on
n aikuinen (opettaja ta
ai kuka tahaansa muu
henkilökuntaan kuulu
uva), joka o
on ensimmä
äisenä tilantteessa mukaana.
Keskustelllaan asianossaisten kan ssa ja selvittetään tilantteen kulku
Kirjataan tapahtumat
t
t
Järjestetää
än osapuoliien kuulemiinen ja sovittaan, että häirintä lopp
puu ja tehdä
ään
selväksi, mitä
m tapahtu
uu jatkossa,, jos sopimu
us ei pidä
Sovitaan seurannasta
s
a
Ilmoitetaa
an asiasta va
akavuusasteeen mukaan
n huoltajalle
e, koulun
oppilashuo
oltohenkilö
östölle, koulu
ukuraattoriille jne.
Suoritetaa
an mahdolliset rankaisu
utoimet
Oppilashu
uolto huoleh
htii, että sekkä uhri että tekijä saava
at tarvitsem
mansa tuen. Mikäli
kyseessä on
o laajempi ilmiö, päät etään yhteisistä toimin
ntatavoista.
Seurataan
n, toistuuko tilanne
Jos tilannee toistuu, py
yydetään teekijän huoltajat tulema
aan koulullee ja selvittäm
mään
tilannetta ja pohtimaan, mitä teh
hdään seura
aavaksi. Vak
kavammissaa tapauksissa
arvioidaan
n myös laste
ensuojelun jja poliisin tarve.
t

5. O
Ohjeet kouluill
k
le
Koulujjen tulee ak
ktiivisesti arv
vioida tasa--arvon ja yh
hdenvertaisu
uuden toteu
utumista. Koulun
K
toimin
nnan kehittä
ämiseen täh
htäävä suun
nnitelmallin
nen sukupuo
olten välistää tasa-arvoa
a
edistävvä työ tehdä
ään aina yhtteistyössä h
henkilöstön ja oppilaide
en kanssa. O
Oppilaiden tulee
osallisttua koulusssa tehtävään
n suunnitelm
malliseen ty
yöhön lasten
n ikä ja keh
hitys huomio
oiden.
Kunkin
n koulun veelvollisuus on
o selvittää miten oppiilaat kokeva
at tasa-arvon
n toteutune
een
omassa koulussaa
an. Kartoitu
us oppilaitokksen todelliisen ja ajanttasaisen tassa-arvotilan
nteen
t
opp
pilaiden sekkä opetusheenkilöstön keskuudessa
k
a arviointikartoitttamiseksi tehdään
suunniitelman mu
ukaisessa sy
yklissä tehtäävän kyselyn
n avulla.

10

Kartoittuksessa kyysytään esim
merkiksi kou
ulun vuorov
vaikutus- ja toimintaku
ulttuurista, koulun
ilmapiiristä, opetu
uksesta, opiinto-ohjaukksesta, oppimateriaaleiista, seksuaaalisesta ja
uolen perussteella tapah
htuvasta hääirinnästä, toiveista ja kehittämisid
k
deoista tasa
a-arvon
sukupu
edistäm
miseksi sekä jatkossa kysymyksiä
k
aikaisempien tasa-arvosuunnitelm
maan
neiden toim
sisältyn
menpiteiden
n toteuttamiisesta ja tulloksista. Tassa-arvokysyymyksiä on hyvä
myös k
käsitellä opp
pitunnilla ta
ai teemapäiivän puitteissa. Koulusssa tehdyn kkartoituksen
n
perusteella sovitaan kehittäm
miskohteet jja mahdollissimman kon
nkreettiset ttoimenpiteet
tasa-arrvon ja yhdeenvertaisuu
uden edistäm
miseksi. Nee kirjataan koulun
k
luku
uvuosisuunniitelmaan. On
O parempi keskittyä m
muutaman epäkohdan
e
tehokkaasee
t
en poistamiiseen
kuin yrrittää ratkaiista liian monta asiaa ssamanaikaissesi. Yhdesssä sovittujen
n toimenpitteiden
lisäksi on hyvä myyös nimetä toimijat, tooimenpiteet vastuuhenk
kilöineen seekä aikataullu
havaitttujen epäko
ohtien poistamiseen.
OPH:n
n oppassa "T
Tasa-arvoty
yö on taitolaaji" on kysellylomakkeet koulun kaartoitustyön
n
pohjak
ksi:
Linkkii tasa-arvok
kyselyyn (pd
df)
Linkkii tasa-arvok
kyselyyn (do
oc)
Kouluiilla pitää ollla ajan tasallla oleva su
uunnitelma oppilaid
den suojaa
amiseksi
kiusaa
amiselta, väkivallallta ja häiriinnältä.
Opetuk
ksen järjesttäjällä on va
astuu siitä, eettä kaikissa
a sen hallinnoimissa koouluissa teh
hdään
suunniitelmallista tasa-arvoty
yötä tasa-arrvolain edellyttämällä tavalla.
t
Toim
minnallisen
n tasaarvosu
uunnitelman
n laadintave
elvoite on laaajentunut koskemaan
k
n perusopetu
uslakiin
perustuvaa opetussta järjestäv
viä kouluja.. Tasa-arvosuunnite
elmien tuleee olla laadiittuina
1.1.20117 mennessä
ä. Perusope
etuslaissa taarkoitettua opetusta
o
on
n esiopetus, oppivelvolllisten
peruso
opetus, lisäo
opetus, maa
ahanmuuttaajien peruso
opetukseen valmistava opetus ja
aikuistten perusop
petus. Toimiinnallinen ttasa-arvosu
uunnitelma laaditaan
l
aiina yhteisty
yössä
koulun
n henkilöstö
ön ja oppilaiden kanssaa. Opetukseen järjestäjä
än tai oppilaaitoksen joh
hdon
yksin llaatima tasa
a-arvosuunn
nitelma ei tääytä tasa-arrvolain vaattimuksia. Taasa-arvontaa neuvojja ja
valtuuttettu (www
w.tasa-arvo.ffi) valvoo taasa-arvolain
n noudattam
mista sekä an
ohjeitaa tasa-arvolaista ja sen soveltamiskkäytännöstä. Opetusha
allitus seuraaa oppilaito
osten
tasa-arrvosuunnitttelua erillissselvityksin.
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6. L
Lähteet ja lisättietoa
Tasa-aarvotyö on taitolaji
t
- OP
PH:n opas ssukupuolen
n tasa-arvon
n edistämiseeen
peruso
opetuksessa
a
Yhteiseeen ymmärrrykseen tassa-arvosta, O
Opas oppila
aitoksen tasa-arvosuun
nnitelman
laadinttaan. Opetu
ushallitus
Tasa-aarvolaki 20115 (Esite 2015)
Tasa-aarvolaki, opp
pilaitokset ja
j sukupuollen moninaisuus (Esite
e 2015)
Yhden
nvertaisuuslaki
Tasa-aarvolaki
Tasa-aarvovaltuuteettu
http:///www.yhdenvertaisuuss.fi/
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