
 

 
NUMMENPAKAN KOULUN  
YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA lv.2021-22 

 

Yhdenvertaisuuskysely 2020 

Oppilaille tehdyn selvityksen (lokakuu 2020) sekä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tulokset ovat parantuneet kauttaaltaan verrat-
tuna vuoden 2018 kyselyn tuloksiin. Oppilaat muun muassa kokevat kiusaamisen vähenty-
neen. Kyselystä käy myös ilmi, että oppilaiden kokemus omista vaikutusmahdollisuuksis-
taan koulussa on parantunut, vaikka tässä vielä kehitettävää onkin.  

Nummenpakan koulussa on onnistuttu vuoden 2020 kyselyn perusteella yhdenvertaisuu-
den toteuttamisessa seuraavissa asioissa: 

1.-4.-luokat  
 Oppilaat kokevat saavansa oppitunneilla apua.  
 Oppilaat kokevat, ettei heitä kiusata ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, vakaumuk-
sen tai erilaisuuden (esim. ulkonäkö, sairaus, harrastukset, mieltymykset) takia.   
 Koulussa otetaan huomioon oppilaiden terveyteen liittyvät rajoitteet (esim. allergiat 
ja vammat).  

   
5.-9. –luokat 

 Oppilaat kokevat saavansa apua oppitunneilla, jos sitä tarvitsevat. 
 Koulun henkilökunta kohtelee oppilaita reilusti. 
 Oppilaita ei kiusata etnisen taustan, kulttuurin, uskonnon tai erilaisuuden takia. 
 Koulussamme otetaan huomioon terveyteen liittyvät rajoitteet. 
 Oppilaiden kokema seksuaalinen häirintä on vähentynyt edellisestä kyselystä.  
 

 
Kehitettävää yhdenvertaisuudessa on vielä seuraavissa asioissa 1.-4. -luokilla:  

 Oppilaat kokevat, etteivät voi itse päättää kouluasioista tai vaikuttaa yhteisiin asioi-
hin. Tässä voi osittain olla kyse siitä, että oppilaat eivät aina erota vaikuttamisen 
paikkoja muiden tehtävien joukosta tai eivät ymmärrä oman mielipiteen ilmaisun 
olevan vaikuttamista, jos tulos ei ole oman toiveen mukainen. Henkilöstön on jat-
kossa painotettava entistä enemmän sitä, miten yhteiset päätökset syntyvät. Kehi-
tetään luokkatunteja aktiivisiksi ja yhteistoimintaa edistäviksi käytänteiksi. Oppilas-
kuntatoimintaa pidetään aktiivisena ja näkyvänä kaikille oppilaille.  

 



 

 

 Oppilaat kokevat, että arvioinnin monipuolisuudessa on kehitettävää. Arviointime-
netelmiä ja tapoja on avattava oppilaille. Oppilaiden mielipiteitä on hyvä kysyä arvi-
ointia kehitettäessä. Varmistetaan, että jokainen oppilas saa osoittaa osaamisensa 
monipuolisesti. Kerrotaan oppilaille, mitä arvioidaan ja miten osaamista mitataan.   

  
Kehitettävää 5.-9. –luokilla: 

 Oppilaat kokevat, etteivät voi itse päättää kouluasioista tai vaikuttaa yhteisiin asioi-
hin. Tässä voi osittain olla kyse siitä, että oppilaat eivät aina erota vaikuttamisen 
paikkoja muiden tehtävien joukosta tai eivät ymmärrä oman mielipiteen ilmaisun 
olevan vaikuttamista, jos tulos ei ole oman toiveen mukainen. Henkilöstön on jat-
kossa painotettava entistä enemmän sitä, miten yhteiset päätökset syntyvät. Kehi-
tetään luokkatunteja aktiivisiksi ja yhteistoimintaa edistäviksi käytänteiksi. Oppilas-
kuntatoimintaa pidetään aktiivisena ja näkyvänä kaikille oppilaille.  

 Oppilaat kokevat, etteivät voi näyttää monella tavalla, mitä osaavat. Jatkossa henki-
löstön kannattaa entistä enemmän tuoda esiin jatkuvan arvioinnin merkitystä. 

 Oppilaat kokevat, etteivät voi halutessaan ilmentää seksuaalista suuntautumistaan. 
Tähän voi olla syynä se, että oppilaat eivät ole ymmärtäneet kysymystä.  

 Noin kymmenesosa 5.-9.-luokkalaisista koki edelleen tulleensa loukatuksi seksuaali-
sesti, nimittelemällä, kommentoimalla ja kuvaamalla. Vähän suurempi joukko kertoi, 
että heitä on myös loukattu seksuaalisesti koskettelemalla koulussa. Asia on noussut 
esiin koulun henkilökunnan keskusteluissa henkilöstökokouksissa ja KOR-ryh-
mässä. Asiaan puututaan muun muassa valistamalla.  

On tärkeää, että kyselyiden laadinnassa pohditaan kysymysten asettelut oikealla tavalla. 
Kyselyihin vastatessa huolehditaan, että aikuinen selittää oppilaille ainakin vaikeiksi havait-
tujen kysymysten sisällön ja avaa käsitteitä. 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman osa-alueet 

1.Opetussisällöt ja –käytänteet 

Koulussa käytetyt oppimateriaalit ottavat hyvin huomioon erilaisuuden ja yhdenvertai-
suusnäkökulmat. Koulun käytänteet tukevat enimmäkseen yhdenvertaisuutta ja tasa-ar-
voa. 

Henkilöstö pyrkii olemaan käyttämättä sukupuolirooleja tai –nimityksiä tuntitehtävissä tai 
esimerkeissä. Kaikkien aineiden oppimateriaaleja tarkastellaan kriittisesti ja epäkohdan  



 

 

tullessa vastaan käsitellään asiaa oppilaiden kanssa. On mietittävä, tukevatko sukupuolen 
mukaan jaetut liikuntaryhmät yhdenvertaisuutta. 

Nummenpakan koulun opetussuunnitelmassa todetaan arvioinnista seuraavasti: 
Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota monipuolisiin ja parhaiten oppilaan osaamista 
tukeviin arviointitapoihin. Oppilaan tukena voi olla erityisopettaja tai koulunkäynninoh-
jaaja, mutta vastuu työskentelystä ja opintojen etenemisestä on oppilaalla itsellään ikä- ja 
kehitystaso huomioon ottaen. Oppilasta opetetaan suunnittelemaan omia opintojaan, 
kantamaan vastuuta omista tehtävistään ja arvioimaan omaa edistymistään, työskentely-
ään ja saavutettuja tuloksiaan. Näytön osaamisesta voi antaa eri tavalla: suullinen suoritus, 
omankielinen tuki näyttötilanteessa, essee, referaatti, esitelmä, apuvälineiden käyttö ko-
keissa, formatiiviset kokeet (osissa suorittaminen), ylimääräinen summatiivinen koe, työ-
suoritus, visuaalinen esitys tietokoneella, portfolio, oppimispäiväkirja, tukiopetukseen tai 
lisäopetukseen osallistuminen.   
  
Vieraskielisten oppilaiden oppimista arvioidessa arvioidaan oppiaineen tavoitteiden lisäksi 
tiedonalan kieltä ja siihen kuuluvia esitystapoja yhdessä omakielisten opettajien 
kanssa. Opetuksessa ja arvioinnissa huomioidaan kehittymässä oleva suomen kielen 
taito. Oppilasta tuetaan tarvittaessa arviointitilanteissa esimerkiksi havainnollistamalla, 
yksinkertaistamalla tehtävänantoja ja omakielisten opettajan tuella.    
 

 

2. Tilat ja ympäristö 

Nummen ja Halisten koulurakennukset ovat fyysisesti esteettömät. WC-tilat on jaettu 
pääasiassa tyttöjen ja poikien välillä. Esteettömiä WC-tiloja (invavessat) ei ole jaoteltu, 
eikä merkitty sukupuolen perusteella. Nummen yksikön liikuntatilojen yhteydessä olevissa 
pukuhuoneissa jakaudutaan sukupuolen mukaan, mutta kaikissa pukuhuoneissa on yksi-
tyistilat, joita oppilaat saavat käyttää halutessaan vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rau-
hassa. 
  
Alakoulussa tarjotaan oppilashuoltopalveluina kouluterveydenhoitajan, koulupsykologin 
ja koulukuraattorin vastaanotot. Nämä palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Oppilas-
huoltohenkilöstö tiedottaa palveluihin hakeutumisesta koteja lukuvuosittain. Palvelujen 
piiriin voi hakeutua huoltajan, oppilaan tai opettajan aloitteesta.  
  
Aurajoen yksikön tilat ja ympäristö ovat enimmäkseen yhdenvertaisesti käytettävissä. Op-
pilashuollon palveluihin pääsee ongelmitta. Myös mahdollisuus rukoiluun tai hiljentymi-
seen koulupäivän aikana on huomioitu.  



 

 

Kehitettävää on erityisesti WC- ja pukuhuonetilojen sijoittelussa ja käytettävyydessä. Op-
pilaiden ei tulisi joutua määrittelemään sukupuoltaan päästäkseen WC-tiloihin välitunnilla.  

Pohjakerroksen pukuhuonetiloihin ja erityisesti kuntosalille tulisi päästä myös pyörätuo-
lilla. Tyttöjen ja poikien pukuhuonetilojen lisäksi olisi oltava neutraali pukuhuonetila. 

Myös oppilaat nostavat esiin WC-tilojen vähyyden ja saavutettavuuden koulutilojen suu-
rimpana epäkohtana. 

 

3. Asenteet ja vuorovaikutus 

Koulussa on lähtökohtaisesti oppilaiden sukupuolitietoiseen ja syrjimättömään kielenkäyt-
töön, käyttäytymiseen ja toimintaan ohjaava toimintakulttuuri.  

Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että yhteiset sopimukset ja säännöt koskevat 
kaikkia (esim. päällysvaatteiden riisuminen sisätiloissa, ruokailussa toimiminen, pukuhuo-
netiloihin siirtyminen).  

 

4. Sidosryhmät ja vaikuttaminen 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kodin ja koulun välillä sekä yhteistyökumppaneiden valikoi-
tuminen toteutuvat pääosin hyvin. Koulu tiedottaa toiminnastaan koteihin kuukausittain. 
 
On huomioitava, että kotien kulttuuritaustat ja kielitaito saattavat aiheuttaa epätasa-arvoa 
joidenkin oppilaiden kohdalla. Yhteistyökumppanien määrää ja monipuolisuutta on hyvä 
tarkastella vuosittain. 
 
 
 
Vastuutahot ja arviointi  
KOR-ryhmä ottaa vastuun seurannasta ja arvioinnin toteuttamisesta. Tavoitteiden saavut-
tamista seurataan oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien kanssa keskustelemalla säännölli-
sesti ja mahdollisilla kyselyillä. Suunnitelman arviointi sisältyy KOR-toiminnan arviointiin 
lukuvuoden lopussa.  
 
 


