
Lohjan kouluikäisten, nuorten ja heidän perheidensä peruspalvelut 

 

 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

(Koulujen lukuvuosisuunnitelmissa wilmassa kohta 3.6.) 

Opetussuunnitelma 2016: 
Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Samanarvoisuus ei merkitse 
samankaltaisuutta. Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja 
seksuaalisuudesta kehittyy. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä 
suhtautumaan ei oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan ilman sukupuoleen sidottuja 
roolimalleja. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät tarkoita erojen 
kieltämistä. Erilaisten taustojen ei kuitenkaan tulisi vaikuttaa yksilöiden mahdollisuuksiin saada 
koulutusta ja kehittää itseään kykyjensä mukaan. 

Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoikeus. Yhdenvertaisuuslain mukaan 
ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän 
kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteessa. 

Tasa-arvolaki velvoittaa kouluja huolehtimaan siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä 
on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja 
oppiaineisto tukevat lain tarkoituksen toteutumista. 

Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen. Koulun 
tulee ennalta ehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Perusopetuksessa  

 kannustetaan yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia opinnoissa 
 jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan 

oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja 
 lisätään tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta 
 ollaan sukupuolitietoisia, ja jokainen oppiaine edistää sukupuolten tasa-arvoa omalla 

tavallaan 
 kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja 

muuttamiseen työtapoja, oppimisympäristöjä ja yhteistyökumppaneita valittaessa 



Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia 
periaatteita. 

Oppaat: 

Tasa-arvotyö on taitolaji (www.oph.fi/julkaisut/2015) 

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnitelman opas oppilaitoksille (www.yhdenvertaisuus.fi à 
Kirjasto) 

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus 

 valittu vastuuhenkilö/-tiim 
 kevät 2017 tasa-arvokysely/ aikataulu 

1. lyhyt kuvaus kyselyn toteutuksesta koululla 
2. lyhyt kuvaus kyselyn purkamisesta 

Kyselyn ja keskustelujen pohjalta valitaan alustavasti toimenpide/-piteet seuraavaa lukuvuotta 
varten. 

 


