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1. Tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus 
 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (tasa-arvolaki, 609/1986) uudistui vuoden 
2015 alussa samassa yhteydessä yhdenvertaisuuslain (1325/2014) kokonaisuudistuksen kanssa. 
Uudistuksen myötä kiellettyä on nyt myös sellainen syrjintä, joka perustuu henkilön sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Lisäksi oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajenee perus-
opetukseen.  Tasa-arvosuunnittelu on jo aiemmin koskenut toisen asteen oppilaitoksia. 

Tasa-arvolaissa säädetään sukupuolten tasa-arvon edistämisestä, syrjinnän kielloista, niihin liitty-
vistä oikeussuojakeinoista ja lain valvonnasta.  Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä iän, alku-
perän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, am-
mattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntau-
tumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Uusi laki antaa aiempaa yhtäläisemmin suo-
jaa syrjinnältä riippumatta syrjintäperusteesta. 

Tasa-arvolain 5 §:n mukaan viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien sekä muiden koulutusta tai 
opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehil-
lä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus 
ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa 
ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. 

Lain 5 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtai-
sesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Suun-
nitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. 

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää: 

1) selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta 
2) tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi 
3)arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja 
tuloksista. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilas- tai opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, op-
pimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustu-
van häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on 
arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpitei-
siin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilai-
toksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituk-
senmukaisia ja oikeasuhtaisia. 

Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista 
toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän 
oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajil-
leen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä. 
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Tasa-arvon edistäminen kouluissa tarkoittaa sitä, että tyttöjä ja poikia kohdellaan tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi koulupäivän kaikissa tilanteissa. Oppilaitoksissa laadittava tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelma on työkalu, joka ennaltaehkäisee sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää 
ja tukee tasa-arvon edistämistä oppilaitoksen arjessa. Suunnitelmalla varmistetaan, että koulussa 
tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja mie-
het jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipu-
mustensa mukaan. 
 
Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa oppilaitoksessa ei saa esiintyä syrjintää sukupuolen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ei ole kyse 
vain oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta, vaan myös edellytysten luomisesta viihtyisän ja moti-
voivan oppimisympäristön syntymiseksi. Kun kaikkien osaamista ja työtä arvostetaan oikeuden-
mukaisesti, edistää se oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. 
 
Keskeisiä kehittämisalueita oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä ovat: 
 
- syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen 
- toiminnan ja käytäntöjen yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi ja yhdenvertaisuutta edistävien 

toimenpiteiden toteutuminen 
- osallisuuden lisääminen 
 
Tervolassa oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat on päätetty yhdistää yhdeksi 
suunnitelmaksi. Tämä suunnitelma ohjaa Tervolan oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö-
tä ja tätä tarkennetaan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa ja lukuvuoden arviointikerto-
muksissa.  
 

2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien keskeiset käsitteet 

 

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. 
 
Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tasa-arvolaissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käy-
töksellä tai muulla vastaavalla tavalla. 
 
Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa 1) naisten ja miesten 
asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella, 2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai syn-
nytyksestä johtuvasta syystä, 3) eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen 
ilmaisun perusteella. 
 
Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa 1) eri asemaan aset-
tamista sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vai-
kuttavan säännöksen, perusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voi-
vat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella, 2) eri asemaan asetta-
mista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. 
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Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteel-
taan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henki-
lön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. 
 
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön sukupuoleen, sukupuo-
li-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 
seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkilöstä tai fyysistä 
koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 
ilmapiiri. 
 
Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa sitä, että jotakuta kohdellaan henki-
löön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai 
kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. 
 
Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa sitä, että näennäisesti puolueeton sääntö, 
peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn 
perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. 
 
Häirinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslaissa henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasial-
lisesti loukkaavaa käyttäytymistä, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun syyhyn (ikä, alkuperä, kansalaisuus jne.) ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi 
henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä 
ilmapiiri. 

 
Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa yhdenvertaisuuslaissa sellaista oikeasuhtaista erilaista kohte-
lua, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtu-
vien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. 

 
Kohtuullinen mukauttaminen tarkoittaa yhdenvertaisuuslaissa koulutuksen järjestäjän velvollisuut-
ta tehdä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta 
vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta. 
 
 

 

3. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön osa-alueet oppilaitoksissa  
 

3.1 Opetuksen järjestäminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan: 

 ”Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeu-
denmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa.  Inhimillinen pääoma 
koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja 
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luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Pe-
rusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää suku-
puolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden 
opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta aute-
taan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen 
sidottuja roolimalleja. 

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuripe-
rinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman ra-
kentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan 
kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla 
toimijana.  

Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamat-
tomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, 
kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.” 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2015 todetaan: 

”Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-
opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, 
eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan 
suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkoh-
tia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.”  

Tervolan oppilaitoksissa huolehditaan, että oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mu-
kaista opetusta, oppilaanohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilme-
tessä.  Opetuksessa käytettävät työvälineet, työaineet ja oppimateriaalit ovat kaikkien saatavilla. 
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä 
laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut. Oppilashuollon palveluiden tulee olla yhden-
vertaisesti saavutettavissa riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa oppilas opiskelee.  

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tervolan oppilaitoksilla on 
käytössään suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä, jossa 
kuvataan keinot puuttua väkivalta- kiusaamis- ja häirintätilanteisiin.  

Vaikka opetus on mahdollisimman sukupuolineutraalia eli oppilaiden sukupuoleen kiinnitetään 
mahdollisimman vähän huomiota, otetaan opetuksessa myös huomioon ns. sukupuolisensitiivisyys 
eli tavoitteena on tunnistaa tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Opiske-
luolot järjestetään sellaisiksi, että ne sopivat sekä tytöille että pojille. Molempia sukupuolia tulee 
kannustaa löytämään omat henkilökohtaiset vahvuutensa.  
 
 
3.2 Opintosuoritusten arviointi 

Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet ja 
arviointiperusteet kerrotaan oppilaille. Oppilaan ikä huomioiden oppilasta ohjataan asettamaan 
itse tavoitteita omalle oppimiselleen. Arvioinnissa ei verrata oppilaiden suorituksia toisiinsa eikä 
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arviointi kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuk-
siin. Arvioinnin tulee olla oppimista ohjaavaa. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja 
opettajan on annettava oppilaalle jatkuvaa palautetta hänen edistymisestään. Oppilaalle on an-
nettava mahdollisuus osoittaa osaamistaan erilaisilla tavoilla. Käyttäytyminen arvioidaan erikseen, 
eikä oppilaan käytös vaikuta yksittäisestä oppiaineesta saatavaan arvosanaan. Oppilaalla on oikeus 
saada tietoa opettajalta arviointiperusteiden soveltamisesta häneen. Perusopetuksen päättöar-
vosanat annetaan yhdenvertaisin perustein. Oppilaitoksen sisällä on yhtenäinen arviointikulttuuri.  
 
 

3.3 Elämänkatsomus, vakaumus ja mielipide 

Syrjintä vakaumuksen perusteella on laissa kielletty. Kiellettyä on myös oman syrjivän käytöksen 
perusteleminen vakaumuksella. Syrjintä vakaumuksen perusteella tarkoittaa ihmisen elämänkat-
somuksellisten arvojen loukkaamista. Tervolan oppilaitoksissa kunnioitetaan ihmisten erilaisia 
elämäntapoja ja – arvoja. Ilmapiiri on erilaisia vakaumuksia kohtaan avoin ja erilaisiin vakaumuk-
siin suhtaudutaan yhdenvertaisesti. Koska epäkunnioittava suhtautuminen toisen vakaumukseen 
saattaa johtua tietämättömyydestä ja ennakkoluuloista, pyritään järjestämään mahdollisuuksia 
tutustua erilaisiin arvomaailmoihin. Virallisessa tiedotuksessa ja henkilökunnan antamassa neu-
vonnassa kunnioitetaan erilaisia vakaumuksia ja erilaisia arvopohjia.  Ruokailussa otetaan huomi-
oon vakaumukset sekä erityisruokavaliot. 
 

 

3.4 Etninen tausta, kansallisuus ja kieli 

Etnisestä taustastaan, kansallisuudestaan tai kielestään riippumatta kaikki ovat samanarvoisia. 
Oppilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden oikeutta etniseen ja kulttuuriseen identiteettiin kunni-
oitetaan. Rasismia ja etnistä syrjintää ei sallita. Tavoitteena on, että syrjintä ehkäistään jo ennalta. 
Syrjintätapaukset tunnistetaan ja niihin puututaan välittömästi.  Monimuotoisuutta arvostavaa ja 
keskustelevaa toimintakulttuuria kehitetään sekä tuetaan tasa-arvoista kohtaamista ja vuorovaiku-
tusta.  Pyritään huolehtimaan tulkkipalveluista, jotta esimerkiksi oppilaitoksen ja kodin yhteistyötä 
voidaan toteuttaa oppilaan huoltajan äidinkielestä huolimatta. Erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja 
sallitaan ja hyväksytään. Monikulttuurisuutta pidetään positiivisena resurssina, johon erilaiset ih-
miset tuovat täydentävää osaamista. Monimuotoista osaamista pyritään hyödyntämään kaikessa 
toiminnassa.  
 
 

3.5 Seksuaalinen suuntautuminen 

Tervolan kouluissa moninaiselle sukupuolen tai sukupuolettomuuden ilmaisulle ja sukupuoli-
identiteetin kehittymiselle ja sen pohtimiselle annetaan tilaa ja aikaa. Oppilaan, henkilökuntaan 
kuuluvan ja vierailijan seksuaalista suuntautumista kunnioitetaan. Seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää ei sallita. Erilaisten ihmisten kohtaamisen ja arvostamisen kulttuuria tuetaan 
ja edistetään. Hyväksyvää, avointa ja sallivaa ilmapiiriä rakennetaan tietoisesti ja suunnitelmalli-
sesti.  Oppilaat ja henkilökunta ottavat toiminnassaan ja tiedotuksessaan huomioon seksuaalisen 
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moninaisuuden. Seksuaalisesta moninaisuudesta kerrotaan ja keskustellaan oppitunneilla osana 
opetussuunnitelmia ja opetusta. 
 

3.6 Seksuaalinen häirintä ja sen ehkäisy 

Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen koskemattomuutta.  Seksuaa-
lisella häirinnällä luodaan usein uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuolinen huomio 
muuttuu häirinnäksi silloin, kun sitä jatketaan, vaikka huomion kohde ilmaisisi sen olevan epämiel-
lyttävää. Vakavimmillaan häirintä voi muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja rikokseksi. Seksuaali-
nen häirintä voi olla esim. vihjailevia eleitä tai ilmeitä, härskejä puheita, nimittelyä, kaksimielisiä 
vitsejä. Se voi olla vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevia huomautuksia tai kysymyk-
siä, seksuaalisesti värittyneitä viestejä tai soittoja. Seksuaalista häirintää voi olla fyysinen koskette-
lu, seksuaalisväritteiset ehdotukset tai vaatimukset sekä seksuaalinen väkivalta, esimerkiksi rais-
kaus tai sen yritys. 
 

Kaikkien Tervolan oppilaitoksissa opiskelevien tai työskentelevien tulee kohdella toisiaan kunnioit-
tavasti ja tasavertaisesti. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen keinot on 
kuvattu Tervolan kunnan suunnitelmassa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä. 
 

 

3.7 Vammaisuus ja terveydentila 

Ketään ei syrjitä vamman tai terveydentilan perusteella. Kohtelu on yhdenvertaista ja asiallista, on 
sitten kyse psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai vammasta.  Oppilaalla on oikeus päättää, mi-
tä hän kertoo yhteisönsä henkilöille terveydentilastaan tai vammastaan. Oppilaitoksessa tehdään 
mahdollisuuksien mukaan erityisjärjestelyjä tai opiskelupaikka osoitetaan oppilaitokseen, jossa 
erityisjärjestelyt ovat mahdollisia. Näistä sovitaan erikseen asianomaisen kanssa.  Esteettömät 
kulkureitit merkitään selkeillä opasteilla.  Esteettömyys (portaat, hissit, ovet, wc-tilat, valaistus, 
hälyä ja kaikua vaimentavat materiaalit) varmistetaan suunniteltaessa uusia rakennuksia tai perus-
korjattaessa vanhoja tiloja.  Ovien avautumismekanismit suunnitellaan siten, että kaikki voivat 
käyttää samoja kulkureittejä.  Viestintää (verkkosivut, oppaat, esitteet, opetusmateriaali, asiakir-
jat) kehitetään kaikkien saavutettavaan muotoon. Tarvittaessa hankitaan esimerkiksi siirrettäviä 
induktiosilmukoita ja henkilökuntaa koulutetaan niiden käyttöön. 
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4. Suunnitelman toimeenpano, arviointi ja tarkistaminen 

Oppilaitosten tulee aktiivisesti arvioida tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista lakien ja 
tämän suunnitelman pohjalta. Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä suunnitelmallinen 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ tehdään aina yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden 
kanssa. Oppilaiden tulee osallistua oppilaitoksessa tehtävään suunnitelmalliseen työhön alusta 
lähtien lasten ikä ja kehitys huomioiden. Kunkin oppilaitoksen velvollisuus on selvittää miten oppi-
laat kokevat tasa-arvon toteutuneen omassa oppilaitoksessaan. Kartoitus oppilaitoksen todellisen 
ja ajantasaisen tasa-arvotilanteen selvittämiseksi voidaan tehdä oppilaiden tai opiskelijoiden sekä 
opetushenkilöstön keskuudessa esimerkiksi kirjallisen tai ikätasoon soveltuvan muun kyselyn avul-
la. 

Kysely voidaan toteuttaa erillisenä tai osana muuta oppilaitoksessa toteutettavaa kyselyä. Kartoi-
tuksessa voidaan kysyä esimerkiksi koulun vuorovaikutus- ja toimintakulttuurista, koulun ilmapii-
ristä, opetuksesta, opinto-ohjauksesta, oppimateriaaleista, seksuaalisesta ja sukupuolen perusteel-
la tapahtuvasta häirinnästä sekä toiveista ja kehittämisideoista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä on hyvä myös käsitellä oppitunnilla tai 
teemapäivän puitteissa.  

Oppilaitosten tulee selvittää tasa-arvotilanteensa ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ja laatia 
konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Päätetyt toimenpiteet 
kirjataan oppilaitoksen lukuvuosisuunnitelmaan. Samoin lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan edelli-
sen lukuvuoden toimenpiteiden toteutumisen arviointi. 

Tämä suunnitelma tarkistetaan aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Oppi-
laitoskohtaiset suunnitelmat ja toimenpiteiden toteutumisen arvioinnit suoritetaan vuosittain. 

 


