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Pikkolan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman keskeinen tavoite on tasa-arvoisen ajattelutavan juurruttami-

nen kaikkeen koulun toimintaan sekä työ- ja opiskeluympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksente-

koon. Suunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi ihmisten yhtäläisiä mahdolli-

suuksia tehdä valintoja, opiskella ja tulla kohdelluksi ja palkituksi ilman asenteellisia ja rakenteellisia rajoi-

tuksia.  

 

1. Rehtori huolehtii, että koululla noudatetaan ja edistetään tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden peri-

aatteita. 

 

2. Kiusaamiseen ja sukupuoliseen häirintään ja loukkaavaan nimittelyyn on Pikkolassa nollatole-

ranssi. 

 

Pikkolassa noudatetaan Kangasalan kaupungin kiusaamisen vastaisen työn suunnitelmaa. Käy-

tössä on koulusovittelun malli, jota sovelletaan kaikkien kiusaamistilanteiden selvittelyssä. Ensisijai-

sesti kiusaamiseen puuttuu aineenopettaja tai luokanvalvoja, joka saa tiedon kiusaamisesta. Tois-

sijaisesti tai vakavissa tilanteissa Pikkolan koulusovittelu-tiimi ottaa asian hoitaakseen. Koulu- ja kas-

vatuskeskustelutiimissä työskentelee viisi opettajaa lv. 2022-2023. 

 

Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen koskemattomuutta. Seksuaa-

lisella häirinnällä luodaan usein uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalisella häirin-

nällä on yhtymäkohtia kiusaamiseen, mutta häirinnän ei tarvitse olla ilkeämielistä. Vakavimmillaan 

häirintä voi muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja rikokseksi. Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä 

on tasa-arvolain 7§:ssä kiellettyä syrjintää sukupuolen perusteella. Viranomaisella on ilmoitusvelvol-

lisuus seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyissä poliisille ja lastensuojeluun, jos hän sellaista huomaa, 

kuulee tai toteaa. 

 

3. Kaikkia kouluyhteisöön kuuluvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Koululla 

tulee olla samat säännöt ja seuraamukset riippumatta siitä kumpaa sukupuolta henkilö edustaa. 

 

4. Oppilaita tuetaan ja kannustetaan yhdenvertaisesti opinnoissa sekä valinnoissa, heidän vahvuuk-

siensa mukaisesti, ei perinteisten sukupuoliroolien periaatteella. Koulussa huolehditaan hyvästä ja 

yhdenvertaisesta tiedottamisesta. 
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5. Kiinnitetään huomiota, että oppilaat jaetaan ryhmiin pääsääntöisesti muun kuin sukupuolen pe-

rusteella. 

 

6. Huomioidaan tasapuolisuus palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Valitaan oppimateriaaleja, 

jotka edistävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

 

7. Tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan oppilaita, henkilökuntaa ja huoltajia. 

 

Tasa-arvosuunnitelma löytyy Pikkolan koulun kotisivuilta. 

 

8. Tasa-arvosuunnitelman toteutumista arvioidaan koulussa säännöllisesti. 

 

Pikkolan koulussa tasa-arvokysely toteutetaan joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran lv. 2023-

2024. Kyselyjen keskeiset tulokset julkaistaan henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille Wilman tiedot-

teella. Lisäksi ne esitellään henkilökunnan kokouksessa. Tulosten perusteella tehdään tarvittaessa 

korjaavia toimenpiteitä koulun käytänteisiin. 

 


