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LUKIJALLE  
 

Tässä raportissa esittelemme Yhdenvertainen koulu -kuulemistyöpajoja ja niistä kerättyjä tuloksia. 

Kuuleminen oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -ohjelmaa. Tavoitteena oli kuulla 

peruskoulun oppilaiden ajatuksia siitä, millaisin toimenpitein kouluja tulisi kehittää 

yhdenvertaisemmiksi. Kuulemiseen osallistui yli 600 peruskoululaista pääosin 4.–9. luokilta ympäri 

Suomen. Se toteutettiin kevään 2021 aikana, ja tulokset julkistettiin syksyllä 2021. Kuulemisen 

toteuttivat Nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskuksesta Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten 

Akatemia.  

Lapsia ja nuoria kuultiin uudella etätyöpajamallilla, joka sisälsi 23 työpajaa oppilasryhmille sekä 

valtakunnallisen työpajan 12 koulun oppilaskuntien edustajille. Työpajan aikana oppilaat pohtivat 

yhdenvertaisuutta omassa koulussaan, ideoivat täydellisen yhdenvertaista koulua ja keksivät 

ratkaisuja yhdenvertaisuuden esteenä oleviin ongelmiin koulussa. Hankkeen tavoitteena oli tulosten 

keräämisen lisäksi kokeilla uusia tapoja kuulla lapsia ja nuoria.  

Työpajamuotoinen etäkuuleminen onnistui hyvin, ja se oli kokemuksena oppilaille 

merkityksellinen. Hanke on kaikkiaan rohkaiseva esimerkki siitä, miten verkon 

välityksellä voi mielekkäällä ja tuloksellisella tavalla mennä lasten ja nuorten luokse kouluihin 

kuulemaan heidän ajatuksiaan valtakunnallisen päätöksenteon tueksi. Työpajat tukivat myös Lapsen 

oikeuksien sopimuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista.  

Tulokset käsittävät laajasti koulun eri osa-alueita, ja niissä on tärkeitä viestejä niin ministeriötasolle 

kuin opettajillekin. Valtakunnan tasolta yksittäiseen koululuokkaan kuulemisen tulokset voivat siis olla 

antoisaa ja tärkeää luettavaa. 

Kuulemisen tulokset on huomioitu ministeriön työssä, ja niitä tullaan hyödyntämään Oikeus oppia -

ohjelman lisäksi muissakin koulujen toimintaa tukevissa ohjelmissa. Menetelmien kehittämistä tullaan 

jatkamaan, jotta hankkeessa kertyneitä hyviä käytänteitä voidaan hyödyntää eri yhteyksissä myös 

tulevaisuudessa.  

 

Matleena Kosonen Holdgaard  

asiantuntija  

Kehittämiskeskus Opinkirjo  

Reija Arnberg  

palvelumuotoilija  

Nuorten Akatemia  

 

Elokuussa 2021   
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1. TAUSTA JA TAVOITTEET  
  

1.1 Tavoitteet 
 

Nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskus toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän 

valtakunnallisen lasten ja nuorten kuulemisen osana Oikeus oppia -kehittämisohjelman valmistelua 

keväällä 2021. Osallisuuden osaamiskeskuksessa hankkeen toteutukseen osallistuivat Nuorten 

Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.  

Oikeus oppia -ohjelmassa valmistellaan muunmuassa toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua 

tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä kaupunkien sisällä ja 

alueiden välillä sekä laaditaan toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa 

alueellisesti. Kuuleminen toteutettiin osana perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 

2020–2022. Lisää voit lukea Oikeus oppia – perusopetuksen laadun ja tasa-arvon 

kehittämisohjelmasta heidän verkkosivuillaan. 

Yhdenvertainen koulu -kuulemisprosessilla oli kolme keskeistä laadullista tavoitetta: 

1. Tuottaa Oikeus oppia -ohjelmalle lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus 

ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa, millaisin toimenpitein lasten ja nuorten 

tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin nykyistä paremmin tukea ja miten ns. tasa-arvorahaa 

kannattaisi suunnata kouluissa. 

 

2. Kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä lasten ja nuorten kuulemiseksi luokissa ja 

oppilaskunnissa. Luoda toimintatapoja ja toteutusmalleja ministeriön käyttöön lasten ja 

nuorten kuulemisissa hyödynnettäväksi. Hyödyntää kuulemisessa osallistavia ja toiminnallisia 

menetelmiä ja pelillisyyttä.  

 

3. Järjestää kuuleminen siten, että kuulemisiin osallistuu mahdollisimman moninainen joukko 

lapsia ja nuoria (huomioiden kulttuurien ja sosioekonomisten taustojen moninaisuus sekä 

maantieteellinen kattavuus).   

Määrälliset tavoitteet prosessissa:   

• Järjestää noin 20 koulutyöpajaa 4.–9. luokkalaisille 

• Saavuttaa 6–10 yläkoululuokkaa ja 6–10 alakoululuokkaa 

• Toteuttaa yksi valtakunnallinen oppilaskuntatyöpaja   

• Tavoite oli kuulla noin 200–300 oppilasta kaikkiaan. Lisäksi tavoitteena oli kuulla lapsia ja 

nuoria suomen lisäksi ruotsiksi ja saameksi. 

Kysymykset, jotka olivat pohjana kuulemiselle:  

• Millainen koulu on lasten ja nuorten mielestä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen? 

• Kuinka yhdenvertaisuus ja koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu kouluissa käytännössä 

oppilaiden näkökulmasta? 

• Millaisin toimenpitein suomalaisten lasten ja nuorten tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin 

nykyistä paremmin tukea? 

https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-664-5
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• Mihin lapset ja nuoret suuntaisivat koulujen taloudellisia resursseja – kuinka ns. tasa-

arvorahaa kannattaisi suunnata paikallisella tasolla ja kouluissa? 

• Millä tavalla kouluissa viihtymistä voitaisiin paremmin tukea ja vähentää kiusaamista ja 

poissaoloja? 

• Millä tavalla voidaan parhaiten tukea kodin ja koulun yhteistyötä? 

Kuuleminen toteutettiin kokonaan etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja siksi, että haluttiin 

kokeilla erilaisia etäkuulemismenetelmiä. Tavoitteena oli kokeilla työpajojen toteutusta sekä 

Seppo.io-oppimispelialustalla että etäfasilitoituna siten, ettei toteutus vaadi juuri yhtä, tiettyä 

digitaalista oppimisympäristöä tai -alustaa. 

  

1.2 Toteuttajat 
  

Kuulemisen toteutti Osallisuuden osaamiskeskus. Itse kuulemisen käytännöstä vastasi Nuorten 

Akatemia ja Kehittämiskeskus Opinkirjo. Osallisuuden osaamiskeskus on opetus- ja 

kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 asettama yhteistyöryhmä, jonka muodostavat Nuorten 

Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Koordinaatti sekä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto. 

Osallisuuden osaamiskeskuksen tavoitteista ja toiminnasta voit lukea lisää heidän verkkosivuiltaan.   

Nuorten Akatemia on osallisuutta edistävä organisaatio, joka tunnetaan etenkin innostavista, uutta 

luovista ja sektorirajat ylittävistä projekteista. Lisää Nuorten Akatemian tavoitteista ja toiminnasta voit 

lukea heidän verkkosivuiltaan. Kehittämiskeskus Opinkirjo on lapsi- ja nuorisotyön palvelujärjestö, 

jonka perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia 

synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi. Lisäksi Opinkirjolla on vahva kokemus oppilaskuntatoiminnan 

tukemisesta ja demokratiakasvatuksesta. Lisää Opinkirjon tavoitteista ja toiminnasta voit lukea heidän 

verkkosivuiltaan. Kuulemisen toteutuksessa hyödynnettiin järjestöistä löytyvää vahvaa 

palvelumuotoilu- ja pedagogista osaamista sekä kokemusta projektimaisesta työskentelystä. 

Projektin kesto oli seitsemän kuukautta (1.12.2020–30.06.2021). Projektissa oli kaksi päätoimista 

asiantuntijaa ja noin puoli kuukautta korkeakouluharjoittelijan työpanosta. Lisäksi työn tukena oli 

molempien järjestöjen henkilöstöstä koostunut nelihenkinen tukitiimi. Hankkeen ohjausryhmään 

kuului projektin tukitiimi, asiantuntijat sekä hankkeen edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

Tarkempi henkilöstöluettelo löytyy lähteistä.  

 

  

https://nuoretjaosallisuus.fi/osallisuuden-osaamiskeskus/
https://www.nuortenakatemia.fi/mika-nuorten-akatemia/
https://opinkirjo.fi/
https://opinkirjo.fi/
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2. TYÖPAJOJEN VALMISTELU  
 

2.1 Työpajamallit kokeilemalla kehittäen 
 

Suunnitellessamme lasten ja nuorten kuulemista ryhdyimme ratkaisemaan useita haasteita: 

1. Miten käsitellä yhdenvertaisuutta koulussa ja ideoida yhdenvertaisempaa koulua, kun aihe on 

laaja, herkkä ja henkilökohtainen ja sisältää vaikeita termejä? 

2. Kuinka käsitellä aihetta eri-ikäisten ja moninaisista taustoista tulevien lasten ja nuorten 

kanssa?  

3. Miten päästä pintaa syvemmälle aiheen tiimoilta? 

4. Miten luoda lyhyessä ajassa turvallinen ilmapiiri, jossa osallistujat voivat tuoda ajatuksensa 

julki aiheesta? 

5. Miten suunnitella prosessi, jossa samanaikaisesti testataan muutamaa eri menetelmää? 

6. Miten toteuttaa tämä kaikki täysin etänä? 

Hyvä keino luoda toimivia ja vaikuttavia menetelmiä on kokeilemalla kehittäminen. Silloin ideoita 

testataan oikeassa käyttöympäristössä oikean kohderyhmän kanssa mahdollisimman alkuvaiheessa. 

Mitä vähemmän ongelmasta tai haasteesta tiedetään, sitä tärkeämpää on luoda strukturoituja, 

tarpeeksi pieniä kokeiluja. Näin voidaan hylätä toimimattomat keinot ja kehittää toimivilta vaikuttavia 

menetelmiä eteenpäin. Kokeilujen kautta päästään yhdistämään olemassa olevaa tietoa ja 

osallistujien omaa asiantuntemusta omasta elämänpiiristään. Ryhdyimme hyvin pian, jo tammikuussa, 

testaamaan oikealla kohderyhmällä keinoja, joilla päästään kuulemaan lasten ja nuorten ajatuksia 

mahdollisimman turvallisesti ja syvällisesti. Teimme kehitysvaiheessa yhteensä kolme testiä. 

Kokeiluissa testattiin esimerkiksi työpajan pituutta, tehtävätyyppejä, teknisiä seikkoja ja erilaisia 

kuulemis- ja johdantomenetelmiä. Huomasimme esimerkiksi sen, että 45 minuutin mittaisen 

oppitunnin aikana toteutettava työpaja on liian lyhyt kunnolliseen kuulemiseen, mutta 75–90 

minuutin mittainen työpaja toimii.  

Aihe osoittautui niin laajaksi, että kokeilujen tuloksena päädyimme rajaamaan kodin ja koulun 

yhteistyö -teeman omaksi, pääasiassa erillisessä työpajassa käsiteltäväksi kokonaisuudekseen. 

Testipajoissa havaittiin myös se, että aiheet vaativat etukäteispohjustusta ja että osallistujia jäivät 

mietityttämään aiheet ja ne kaipasivat purkua opettajan johdolla. Tämän vuoksi loimme etukäteis- ja 

jälkityöstömateriaalit opettajien hyödynnettäväksi itsenäisesti. Kokeiluista saatujen kokemusten 

seurauksena kehitimme taustatarinan ja valmiit ongelmat aiheen käsittelyn tueksi. Kokeilujen välissä 

toteutimme asiantuntijahaastatteluja, teimme kirjallisuuskatsauksen, haastattelimme oppilaita ja 

opettajia sekä analysoimme palautteita. Konsultoidut asiantuntijatahot ja lähteet löytyvät raportin 

lopusta. 

Testausvaiheessa kävi selväksi, ettei kuulemistyöpajaa voi toteuttaa yksinomaan yhdellä digitaalisella 

alustalla. Havaitsimme, että kuulemisissa oli tarpeellista käydä alustus yhteisesti fasilitaattorin 

johdolla läpi ennen työskentelyalustalle ja tehtävien pariin siirtymistä.  
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2.2 Keskeiset valinnat työpajamenetelmän taustalla  
 

Miten kysyä oppilailta turvallisesti yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta – monitahoisista ja herkistä 

aiheista, joista ei välttämättä kaikissa kouluissa ole puhuttu suoraan? Miten tiivistää tärkeä ja vaikea 

aihe yhteen työpajaan 4.–9.-luokkalaisille sopivasti? Testauksen ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta 

muotoutuivat ne keskeiset periaatteet, joille kuulemismenetelmä rakentui. Periaatteet ovat:  

1. Turvallisemman tilan luominen  

Yhdenvertainen koulu -työpajojen onnistumisen kannalta keskeistä oli luoda osallistujille turvallinen 

tila, jossa jokaisella on mukava olla ja osallistua. Oli tärkeää tarjota helposti lähestyttäviä tapoja ja 

alustoja kertoa näkemyksiään yhdenvertaisuuskysymyksistä. Turvallista tilaa lähdimme rakentamaan 

määrittämällä sen jokaisen työpajan aluksi. Pohjana käytimme Allianssin Turvallisemman tilan 

periaatteita. Turvallinen tila on aina tärkeä, mutta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten kohdalla 

sen merkitys on erityisen keskeinen. Meille oli tärkeää tehdä kaikkemme, jotta yksikään oppilas ei 

esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen vuoksi joutuisi kokemaan oloaan turvattomaksi työpajassa. 

Pyysimme opettajaa miettimään etukäteen pienryhmäjaon turvallista työskentelyä varten. Työpajan 

aikana määrittelimme selkeästi, mistä puhutaan, ja otimme heti puheeksi oppilaiden vastauksissa 

ilmenevät ongelmalliset kommentit, joita onneksi tuli vastaan hyvin vähän. Työpajan jälkeen 

suosittelimme opettajia käymään oppilaiden kanssa purkukeskustelun työpajasta.  

2. Käsitteiden ja aiheen ymmärrys  

Aiheen muotoilu helposti lähestyttäväksi on välttämätöntä, kun halutaan kaikkien ääni mukaan. Näin 

laajan, osittain vaikeankin, teeman tiivistäminen ja helpoiksi tehtäviksi kääntäminen oli erittäin 

olennaista tässä kokonaisuudessa. Puhuessamme yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta oli tärkeää olla 

tarkkana, jotta yksinkertaistaminen ei johtaisi esimerkiksi stereotypioiden vahvistamiseen tai 

joidenkin teemojen ja äänien ulossulkemiseen. Kyse on myös hyvin herkistä ja henkilökohtaisista 

aiheista, joita tulee lähestyä kunnioittaen. Oli myös tärkeää huomioida oppilaiden moninaisuus ja 

käyttää ikäryhmälle sopivaa, selkeää kieltä. 

3. Taustatarina punaisena lankana  

Pääosa työpajan tehtävistä pohjautui taustatarinaan kuvitteellisesta Tasa-Arvolan koulusta, jonka 

rehtori Yhti Vertanen pyysi oppilaiden apua ongelmien ratkomiseen. Tämän ratkaisun tärkeimpänä 

syynä oli turvallisuus. Taustatarina antoi oppilaille mahdollisuuden puhua aiheesta yleisellä tasolla 

joutumatta puhumaan omasta itsestään. Tarina myös teki työpajasta helpommin seurattavan ja 

kiinnostavan – viikkoja myöhemmin eräät osallistujat kertoivat juuri ”sen rehtorin auttamisen” 

jääneen työpajasta mieleen. 

4. Valinnan vapautta ja faktoja  

Meille oli tärkeää antaa oppilaille tilaa kertoa ajatuksiaan heitä ohjailematta. Ajatusten jakaminen 

pintaa syvemmällä lyhyessä ajassa on kuitenkin vaikeaa, kun aihe on vieras. Päädyimme tarjoamaan 

mahdollisuuden niin vapaampaan ideointiin kuin hyvin yksittäisten, ennalta annettujen tapausten 

ratkomiseen. Käyttämämme teemat ja väitteet perustimme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin 

sekä tutkimuksiin, esimerkiksi kouluterveyskyselyihin. Kaikki vastasivat koulun nykytilaa koskevaan 

kyselyyn, mutta muissa tehtävissä oli mahdollisuus valita, mihin vastaa. Tällä tavoin oppilaat saivat 

mahdollisuuden painottaa heille itselleen tärkeitä asioita ja välttää aiheita, joiden käsittelyä he eivät 

kokeneet turvalliseksi, mieleiseksi tai tutuksi. Kaikki vastaukset annettiin anonyymisti, ja tätä 

painotettiin myös osallistujille.   

https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila
https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila
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5. Hyvä yhteistyö opettajien kanssa  

Hyvä yhteistyö opettajien kanssa oli olennaista kuulemisen onnistumisen kannalta. Pyrimme 

tukemaan opettajia selkeällä tiedotuksella, etukäteismateriaaleilla ja antamalla vinkkejä työpajan 

purkuun jälkikäteen. Oppilaskuntatyöpajaa varten järjestimme myös koulutuksen ohjaaville 

opettajille. On selvää, ettei onnistunutta etätyöpajaa voi toteuttaa koulussa läsnä olevalle 

oppilasryhmälle ilman hyvin toimivaa yhteistyötä opettajan kanssa.  

 

2.3 Viestintä  
 

Loimme projektista tiedotteen, joka julkaistiin ministeriön sivuilla sekä Nuoretjaosallisuus.fi  

-sivustolla. Pyrimme tavoittamaan opettajia ympäri Suomen erilaisista kouluista monipuolisen 

osallistujajoukon löytämiseksi. Markkinoimme työpajoja eri sosiaalisen median kanavissa, 

toteuttajaorganisaatioiden nettisivuilla ja uutiskirjeissä sekä ministeriön Oikeus oppia -verkostolle. Eri 

markkinointikanavien kautta saimme ilmoittautumisia kiitettävästi. Muutaman koulun rekrytoimme 

spesifisti tietyiltä alueilta, jotta saimme vahvistettua alueellista kattavuutta 

Ilmoittautumiset kokosimme sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Olimme valmistelleet 

ilmoittautumisten jäsentelyä eri määrein, jotta saamme varmasti varmistettua osallistujien 

moninaisuuden. Pyysimme ilmoittautunutta opettajaa kuvaamaan lomakkeella koulun tai ryhmän 

erityispiirteitä.  

Projektin lopussa prosessia esiteltiin erilaisille alan verkostoille, ja siitä tuotettiin blogiteksti, joka on 

luettavissa muun muassa Nuoretjaosallisuus.fi-verkkosivulla. Kuulemisen tulokset julkisti opetus- ja 

kulttuuriministeriö syksyllä 2021. 

  

https://kehitys.nuoretjaosallisuus.fi/lasten-ja-nuorten-kuulemispaja-yhdenvertaisuudesta-ja-tasa-arvosta/
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3. TYÖPAJAT  
 

3.1 Työpajojen osallistujat 
 

Kuulemisessa oli mukana 4.–9. -luokkien oppilaita sekä ylä-, ala- ja yhtenäiskoulujen oppilaskuntien 

edustajia. Luokkatyöpajoja toteutimme 23, joissa muutamassa tapauksessa oli samassa työpajassa 

mukana kaksi luokkaa tai opetusryhmää. Oppilaskuntien yhteisessä työpajassa oli osallistujia 12 eri 

koulusta. Kaikkiaan kuulemiseen osallistui 35 koulua ja noin 640 oppilasta. Lisäksi 

oppilaskuntatyöpajan osallistujat kysyivät etukäteen oman koulun tilanteesta koulunsa muilta 

oppilailta, eli jollain tapaa kuulemiseen osallistuneiden oppilaiden lukumäärä on vielä tätä laajempi. 

Mukana työpajojen toteutuksessa oli lisäksi opettajia ja muita koulun aikuisia yhteensä noin 60. 

Kouluja osallistui ympäri Suomen kaikkiaan 14 eri maakunnasta ja 23 kunnasta. Ilmoittautumisen 

yhteydessä opettajia pyydettiin kuvailemaan koulun ja sen alueen piirteitä. Kuvailujen perusteella 

mukana olleiden koulujen kokonaisuus oli koulujen koon, alueen sosioekonomisen statuksen, 

monikulttuurisuuden ja oppilaiden tilanteen osalta hyvin monipuolinen. Mukana oli esimerkiksi 

kunnan ainoita kouluja, johon kulki oppilaita pidempienkin matkojen päässä, suuria kaupunkikouluja 

ja hyvin erilaisten asuinalueiden ja lähiöiden kouluja. Oppilaita oli erilaisista opetusryhmistä kuten 

painotusluokilta. Osallistujina oli myös erityistä tukea saavia oppijoita kuin myös yhden koulun 

tukioppilaat. Mukana oli lisäksi kansainvälinen koulu sekä oppimisen tukeen erikoistunut koulu. 

Äidinkieltä kysyttäessä saimme vastaukseksi yhteensä 20 eri äidinkieltä. Yleisin vastaus oli suomi. 

Muut mainitut kielet olivat ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, englanti, venäjä, somali, arabia, saame, 

puolan kieli, dari, viro, kurdi, pashto, albanian kieli, sorani, zulu, espanja, romania, suomi/viittomakieli. 

Työpajoista suurin osa pidettiin suomeksi, yksi ruotsiksi ja yksi pohjoissaameksi. Suomenkielisissä 

työpajoissa yksittäisiä vastauksia annettiin englanniksi. 

Lyhyesti: 

35 koulua, noin 640 oppilasta ja noin 60 aikuista 

- 23 luokkatyöpajaa, joista 12 yläkoulussa ja 11 alakoulussa 

- oppilaskuntatyöpajassa noin 120 oppilasta 12 eri koulusta 

- kouluja 14 eri maakunnasta ja 23 eri kunnasta. 

- 21 työpajaa suomeksi, 1 ruotsiksi ja 1 pohjoissaameksi 

- 20 eri äidinkieltä edustettuna osallistujissa 

- osallistuneiden koulujen koot vaihtelevat alle 200 oppilaasta yli 700 oppilaaseen 

- mukana erilaisia kouluja kyläkouluista suurten kaupunkien keskustakouluihin 

- useita monikulttuurisia kouluja 

- sosioekonomiset taustat edustettuna monipuolisesti 

- mukana myös painotusluokkia ja -kouluja sekä erityisluokkia ja -oppilaita 
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3.2 Toteutustapa 
 

Toteutustavaksi valikoitui kaksi erilaista kuulemismallia: Seppo.io -oppimispelialustalle toteutettu 

kuulemismalli sekä etäfasilitoitu, eri alustoja ja tehtävätyyppejä hyödyntävä malli. Näistä kahdesta 

toteutustavasta käytämme käsitteitä Seppo-työpaja ja etäfasilitoitu työpaja. Seppo-työpajasta tehtiin 

yläkoululaisille ja alakoululaisille omat versionsa, mukaan luettuna erikieliset versiot. Osa alakoulun 

työpajoista ja oppilaskuntatyöpaja toteutettiin etäfasilitoituna. Ala- ja yläkoulun työpajoista 

käytämme käsitettä luokkatyöpaja. (Kuva 1). 

 

 Luokkatyöpaja Oppilaskuntatyöpaja 

Toteutustapa Seppo -työpaja Etäfasilitoitu työpaja Etäfasilitoitu työpaja 

Kohderyhmä ala- ja yläkoulu   alakoulu ala-, ylä- ja yhtenäis-
koulu 

Kesto  75-90 min  75-90 min 150 min  

Kieliversiot suomi, ruotsi, 
pohjoissaame 

suomi suomi  

Eri digitaaliset 
alustat, mitä 
hyödynnettiin  

Seppo.io, Padlet Padlet, Prezi, Google 
Forms  

Padlet, Prezi, Google 
forms, Google slides, 
Mentimeter  

Ohjaus eteni itseohjautuvasti 
(oppilaiden omaan tahtiin) 

eteni fasilitaattorin 
johdolla (tehtävät tehtiin 
fasilitaattorin johdolla 
samassa tahdissa)  

eteni fasilitaattorin 
johdolla, lisäksi 
oppilaskuntien ohjaavat 
opettajat koulutettiin 
ohjaamaan paikallisesti 

Tulosten 
keruu  

Taulukkolaskentaohjelmat, 
Padlet 

Taulukkolaskentaohjelmat, 
Padlet 

Google Slides, Padlet 

Palautteiden 
keruu 

Nuorten Akatemian 
palautejärjestelmä 

Nuorten Akatemian 
palautejärjestelmä 

Nuorten Akatemian 
palautejärjestelmä  

Kuva 1. Seppo-luokkatyöpajan, etäfasilitoidun luokkatyöpajan sekä oppilaskuntatyöpajan koonti 

 

Kaikki työpajat fasilitoitiin etänä Teams-videopuhelun välityksellä. Luokkatyöpajat olivat 75– 

90 minuuttia kestäviä. Oppilaskuntatyöpaja kesti 2,5 tuntia. Työpajoissa oppilaat 

olivat oman opettajansa tai ohjaajiensa kanssa yhteisessä luokkatilassa, paitsi yhdessä 

luokkatyöpajassa oppilaat osallistuivat työpajaan kokonaan etänä. Myös oppilaskuntatyöpajassa 

yhden koulun oppilaat olivat tahoillaan kokonaan etänä. Työpajoissa oli koko ajan läsnä verkon 

välityksellä vähintään yksi fasilitaattori, joka vastasi ohjelman etenemisestä ja tehtävien 

ohjeistamisesta. Opettajilla taas oli vastuu työrauhan ylläpidosta ja käytännön asioiden 

toimivuudesta, kuten tekniikasta ja monisteista luokkatilassa.  

Luokkatyöpajoissa tehtävät tehtiin valtaosin pienissä, noin 2–4 hengen ryhmissä. Keskeisimpien 

tehtävien ympärille rakensimme kehyskertomuksen kuvitteellisesta Tasa-Arvolan koulusta, jonka 

rehtori Yhti Vertanen pyytää oppilaiden apua koulunsa kehittämiseen yhdenvertaisemmaksi ja tasa-

arvoisemmaksi. Ongelmat, joita Tasa-Arvolan koulussa kertomuksen mukaan ilmeni, perustuivat 

todellisiin Suomen kouluissa tutkimusten perusteella havaittuihin ongelmiin. 
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Kaikki työpajat koostuivat pääpiirteittäin samanlaisista tehtäväelementeistä. Ylä- ja alakoulun 
elementtien sisällöt ja muotoilut suunnittelimme osittain erilaisiksi, jotta tehtävät olisivat ikätasolle 
sopivia. Ylä- ja alakoulun elementtejä yhdistelemällä ja muokkaamalla kokosimme myös 
oppilaskuntatyöpajan sekä yhden yläkoulutyöpajan kokonaisuudet.  
 

Kuulemisessa toteutettiin yleisten työpajojen lisäksi kaksi erityistä työpajaa. Toinen liittyi kodin ja 

koulun yhteistyöhön. Saamelaisnuoret huomioitiin erityisesti heidän tilanteeseensa soveltuvalla 

tehtävällä. Alakoulutyöpaja toteutettiin sellaisenaan suomen lisäksi ruotsiksi ja yläkoulutyöpaja 

pohjoissaameksi.   

Pidimme neljä testityöpajaa, joiden ensisijainen tarkoitus oli työpajamenetelmän kehittäminen. 

Kahdesta testityöpajasta oli myös mahdollista hyödyntää tuloksia osana 

kuulemista. Lisäksi varsinaisten työpajojen jälkeen tapasimme uudelleen yhden yläkoulu- ja yhden 

alakoululuokan kanssa jälkityöpajoissa, joissa tarkastelimme tuloksia yhdessä. 

Kaikki työpajat päättyivät palautekyselyyn, jonka niin oppilaat kuin opettajatkin saivat täyttää.  

Työpajoissa hyödynnetyt digitaaliset työkalut:  

• Webropol – ilmoittautumislomake kuulemispajaan  

• Microsoft Teams (etäyhteys kouluihin) 

• Powerpoint (yhteinen alustus, sisälsi myös Youtubeen lisätyn ministerin videon) 

• Seppo.io-oppimispelialusta   

• ideointitaulu Padlet  

• esitystyökalu Prezi  

• lomaketyökalu Google Forms  

• kyselytyökalu Mentimeter (vain oppilaskuntatyöpajassa)  

• palautejärjestelmä Tarvo (Nuorten Akatemian palautejärjestelmä) 

 

3.3 Työpajan peruselementit  

  

Kokonaisuus rakentui niiden kysymysten pohjalta, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö toivoi 

etsittävän vastauksia (luku 1.1). Tehtävien vastaukset eivät käytännössä koskeneet vain tehtävän 

taustalla olevia kysymyksiä vaan käsittivät aihetta laajemminkin.  

 

3.3.1 Aiheeseen johdattaminen  
Ennen varsinaista työskentelyä oli tärkeää luoda mahdollisimman turvallinen tila, selvittää 

osallistujille työpajan tavoite ja määritellä keskeiset käsitteet.   

Heti aluksi kävimme läpi turvallisemman tilan periaatteet (kuva 2), joihin pyysimme kaikkia 

sitoutumaan.  

Työpajan tavoitetta avasi opetus- ja kulttuuriministeriön tuottama video, jolla opetusministeri 

Jussi Saramo kertoi Oikeus oppia -ohjelmasta ja työpajan tavoitteista kiittäen lopuksi osallistujia. 

Videota tuki luokkatyöpajoissa tehtävä: alakoululaiset etsivät videolta ennalta annettuja sanoja, jotka 

vielä videon jälkeen kerrattiin yhdessä, ja yläkoululaiset miettivät videon sanomaa ja työpajan 
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tarkoitusta keskustellen. Videoon tuotettiin sekä ruotsin- että pohjoissaamenkieliset tekstitykset 

kielityöpajoja varten.  

Keskeiset käsitteet, eli ”yhdenvertaisuus” ja ”tasa-arvo” selitettiin osallistujille ikätason mukaisesti 

(kuva 3). Yläkoulutyöpajoissa ja joissain alakouluryhmissä oppilaat saivat lisäksi keksiä ryhmissä 

sanoja, joita heillä tulee näistä käsitteistä mieleen. 

 
Kuva 2. Turvallisemman tilan periaatteet 

  

Kuva 3. Käsitteiden määrittely  
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3.3.2 Oma koulunne -kysely  
Ensimmäinen työskentelyosuus sisälsi kyselyn oma koulun nykytilanteesta yhdenvertaisuuden osalta 

(liite 2). Se muodostui valmiista väitteistä sekä yhdestä avoimesta kysymyksestä. Kyselyn tavoitteena 

oli saada käsitys siitä, miten työpajaosallistujat kokivat yhdenvertaisuuden toteutuvan omassa 

koulussaan. Kysely myös johdatteli aiheeseen ja sen eri näkökulmiin. Pääsääntöisesti tehtävä tehtiin 

pienryhmissä Seppo-alustalla, mutta alakoulun etäfasilitoiduissa työpajoissa oppilaat vastasivat 

itsenäisesti kysymyksiin. Oppilaskuntatyöpajassa osallistujat olivat selvittäneet asiaa etukäteen 

oman koulunsa oppilailta parhaaksi katsomallaan tavalla hyödyntäen vapaasti väitteitä, joita 

käytimme myös luokkatyöpajoissa. Itse työpajassa oppilaskuntien edustajat jakoivat löytämiään 

keskeisiä tuloksia yhteiselle Padlet-seinälle, ja tätä koontia käytimme aineistona oppilaskuntien 

osalta. 

  

3.3.3 Täydellisen yhdenvertainen koulu  
Toisessa työskentelyosuudessa ideana oli kuvailla täydellisen yhdenvertaista koulua. Se 

toteutettiin Padlet-seinällä, ja Seppo-työpajoissa oli lisäksi mahdollista vastata suoraan Seppo-

alustalle. Tehtävän tarkoituksena oli antaa oppilaille vapaa tila jakaa heidän mielestään tärkeitä 

yhdenvertaisuusteemoja ja toiveita siten, että koko ryhmä voi nähdä toistensa anonyymisti jaetut 

ideat ja täydentää niitä. Toisten ideoista oli mahdollista myös tykätä. Seppo-alustalle annetut 

vastaukset eivät näkyneet muille.  

Oppilaiden pohdintojen tueksi Padlet-seinällä oli valmiiksi annettuna eri kouluarkeen liittyviä osa-

alueita. Näiden alle sai kirjoittaa ideoitaan vapaasti. Oppilaskuntatyöpajassa tehtävä oli 

kaksivaiheinen: ensin ideoitiin mahdollisia ongelmia, sitten keksittiin niihin ratkaisuja.  

Osa-alueet alakoulutyöpajoissa ja oppilaskuntatyöpajassa:  

• oppitunnit  

• välitunnit  

• yhteiset tapahtumat  

• koulurakennus  

• koulun aikuiset  

• kodin ja koulun yhteistyö (vain oppilaskuntatyöpaja)  

Osa-alueet yläkoulutyöpajoissa:  

• oppitunnit  

• välitunnit  

• kodin ja koulun yhteistyö  

• tarvikkeiden ja oppimateriaalien saatavuus ja sisältö  

• koulun henkilökunta  

• kaverisuhteet ja harrastukset  

 

3.3.4 Tähtitehtävät eli vapaavalintaisen ongelman ratkaiseminen  
Viimeinen osuus, ”tähtitehtävät”, käsitti valmiita väitteitä, joista kukin sisälsi 

jonkin tilanteen, jossa yhdenvertaisuus ei toteudu (liite 3). Oppilaiden tehtävänä oli ideoida ratkaisuja 

kuvailtuihin ongelmiin. Väitteet perustuivat todellisuudessa esiintyviin tilanteisiin tai 

tutkimustuloksiin, mutta ne kuuluivat työpajassa osaksi Tasa-Arvolan koulun taustatarinaa. Oppilaille 
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kerrottiin, että väitteille löytyi pohja todellisuudesta. Valmiit väittämät tukivat oppilaiden pohdintoja 

yhdenvertaisuudesta ja auttoivat teeman monimuotoisuuden hahmottamisessa. Vastaukset 

kirjoitettiin käsin monisteelle, joka palautettiin valokuvattuna digitaalisessa muodossa. 

Apukysymykset monisteella helpottivat aiheeseen syventymistä eri näkökulmista (kuvat 4 ja 5). 

 

Kuva 4. Alakoulun monistepohja   
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Kuva 5. Yläkoulun monistepohja  
  

3.3.5 Valmistautuminen ja purku  
Työpajan toteuttamiseen kuului kiinteästi sen valmistelu ja purku, joissa osallistuvan oppilasryhmän 

opettajalla oli keskeinen rooli. Aivan aluksi opettajat hakivat ryhmänsä kanssa mukaan työpajoihin. 

Kun hyväksyimme ryhmän mukaan, sovimme luokkatyöpajojen kohdalla opettajan kanssa työpajalle 

ajankohdan. Oppilaskuntatyöpajan ja siihen liittyvän opettajien koulutuksen ajankohdat tiedotimme 

jo ilmoittautumisvaiheessa. Ennen työpajaa lähetimme opettajille aina materiaalit valmistautumista 

varten tai linkin verkkosivulle, josta materiaalit löytyivät kootusti.  

Valmistautumismateriaalin sisältö (katso myös liite 1):  

1. tietoa työpajasta ja sen taustoista  

2. ohjeita turvallisemman tilan luomiseen, kuten pyyntö muodostaa turvalliset pienryhmät 

etukäteen  

3. tietoa hankkeesta välitettäväksi oppilaille ja heidän huoltajilleen  

4. työpajaa varten tulostettavat monistepohjat  

5. vapaaehtoinen, mutta suositeltu, ennakkotehtävä johdattamaan aiheeseen  

6. kysymyksiä vapaaehtoisen, mutta suositellun, purkukeskustelun tueksi  

Etukäteisperehtymisen tavoitteena oli varmistaa, että osallistujilla on käsitys käsiteltävästä teemasta. 

Tämä oli tärkeää, koska työpajan kesto oli rajallinen ja se piti rytmittää osaksi muuta opetusta. Purku 

taas on tärkeä siksi, että yhdenvertaisuus on ajatuksia ja tunteita herättävä aihe, joka voi olla hyvinkin 

henkilökohtainen. Siksi kokemuksia tällaisesta työpajasta on syytä käydä läpi jälkikäteen 

turvallisesti. Purku antoi myös mahdollisuuden jakaa vielä ajatuksia oman koulun 

kehittämisestä. Johdatus ja purku oli hyvä käydä läpi tutussa ryhmässä ilman 

ulkopuolisia fasilitaattoreita.  
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3.4 Luokkatyöpaja   
 

Kuva 6. Luokkatyöpajojen rakenne 

Luokkatyöpajat koostuivat kaikki edellä mainituista peruselementeistä, mutta eri versioita 

toteutettiin useita. Ylä- ja alakouluun muokattiin omat johdantonsa ja tehtävänantonsa. 

Yläkoulutyöpajoista yhtä lukuunottamatta kaikkien tehtävät ”Mitä tulee mieleen”-tehtävästä 

eteenpäin tehtiin Seppo-alustalla ja suurin osa työpajoista toteutettiin yhtenäisellä mallilla. 

Poikkeuksina yhden työpajan tähtitehtävät keskittyivät kodin ja koulun yhteistyöhön, ja toisen 

tähtitehtävissä huomioitiin erityisesti saamelaisten oppilaiden tilanne. Yhdelle erityisen tuen 

oppilaista koostuvalle ryhmälle työpaja etäfasilitoitiin ilman Seppoa ylä- ja alakoulun elementtejä 

yhdistellen. Lisäksi yksi työpaja toteutettiin pohjoissaameksi.   

Alakoulussa noin puolet työpajoista tehtiin Oma koulunne -kyselystä eteenpäin Seppo-alustalla 

ja puolet etäfasilitoitiin ilman Seppo-alustaa. Tällöin tehtävät kirjoitettiin tai 

palautettiin Google Forms -kyselylomakkeella ja Padlet-alustalle. Tähtitehtävien tehtävänannot 

löytyivät Prezi-esityksestä, jota oppilaat saivat selata omaan tahtiin. Yksi työpajoista pidettiin 

ruotsiksi.  

 

3.5 Oppilaskuntatyöpaja  
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Kuva 7. Oppilaskuntatyöpajan rakenne 

Oppilaskuntatyöpajassa pääsimme kuulemaan oppilaskuntia koulujen yhdenvertaisuudesta ja tasa-

arvosta. Tämä kokonaisuus haluttiin rakentaa siten, että työpajassa on mahdollisuus työstää ja 

kehittää myös oman koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita sekä päästä vaihtamaan ideoita 

koulujen välillä. Oppilaskuntatyöpajassa keskeisin ero luokkatyöpajoihin verrattuna oli se, että siihen 

osallistui samanaikaisesti oppilasryhmät 12 eri koulusta ympäri Suomen. Myös aikaa oli enemmän, 

kaikkiaan 2,5 tuntia. Työpajan toteuttamiseen varattiin neljä henkilöä pienryhmien fasilitaattoreiksi, 

kun luokkatyöpajan fasilitoi yleensä yksi henkilö. Jo esiteltyjen peruselementtien lisäksi työpajaan 

sisältyi ideoiden jakamista ja keskustelua paitsi oman ryhmän kesken myös koulujen välillä. Tämän 

vuoksi johdannon osana oli myös nopea, Mentimeter-alustalla toteutettu kysely osallistujien 

kotipaikkakunnasta.  

Tehtäväelementit olivat samat kuin luokkatyöpajoissa, mutta ne toteutettiin hieman eri tavalla. 
Ennakkotehtävä oppilaskuntien edustajille oli Oma koulunne -kyselyn toteuttaminen omalla koululla 
parhaaksi katsotulla tavalla. He saivat valmiit kysymykset hyödynnettäväkseen ja saivat itse päättää, 
kuinka monelta oppilaalta kysyvät ja millä tavoin. Työpajan aikana he nostivat mielestään 
keskeisimmät kyselystä nousseet tulokset yhteiselle Padlet-seinälle. Pyysimme heitä kuvailemaan 
asioita, jotka olivat koulussa hyvin sekä asioita, joissa on kehitettävää.  
Täydellisen yhdenvertainen koulu -tehtävän jaoimme kahteen osioon: ensin osallistujat 

listasivat Padlet-seinälle mahdollisia esteitä yhdenvertaisuudelle noin viiden minuutin ajan, ja tämän 

jälkeen toiset viisi minuuttia sai ideoida ratkaisuja näille esteille. Muuten tehtävä noudatteli aiemmin 

kuvailtua mallia. Tässä, kuten myös Oma koulunne -tehtävässä, kaikki toistasataa osallistujaa saivat 

osallistua suoraan omilta laitteiltaan, ja ohjeistimme tehtävät tehtäviksi pienryhmissä.   

Seuraavaksi osallistujat työskentelivät tähtitehtävien parissa, ja työskentely koostui useasta vaiheesta. 

Ensin työskenneltiin edelleen pienryhmissä mutta tehden tähtitehtäviä muiden työpajojen tapaan 

monisteelle. Tämän jälkeen omalla koululla ryhmät koostivat vastauksistaan tiivistelmän valmiille 

tiivistelmäpohjalle Google Slides -alustalla. Seuraavaksi jakauduttiin neljän koulun Teams-

pienryhmiin, joissa jokaisessa oli järjestäjän puolesta fasilitaattori. Teams-pienyhmät oli nimetty 

numeroin, ja niille oli osoitettu jokaiselle oma värinsä, joka näkyi ryhmien 

tiivistelmäpohjissa. Lämmittelytehtävässä jokaisen koulun ryhmän tuli etsiä kolme Teams-

pienryhmän värin mukaista esinettä ja esitellä ne esittelykierroksella. Jokainen koulu esitteli 
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vuorollaan oman tähtitehtävistä tehdyn tiivistelmänsä. Fasilitaattorin johdolla keskustellen koulut 

kokosivat esityksistä yhteisen tiivistelmän esitettäväksi kaikille muille työpajaosallistujille.  

Viimeinen vaihe oli ideoiden esittely yhteisesti. Jokainen Teams-pienryhmä 

esitteli fasilitaattorin ja vapaaehtoisten oppilaiden johdolla tuotoksensa muille. 

Viimeiseen osuuteen kutsuimme myös ministeriön edustajat sekä kiinnostuksensa ilmaisseet 

edustajat Kuntaliitosta ja Opetushallituksesta kuuntelemaan oppilaiden ideoita.  

 

3.6 Jälkityöpajat 
 

Kun olimme saaneet varsinaiset työpajat pidettyä, havaitsimme, että tulosten purkua kannattaa vielä 

tehdä oppilaiden kanssa. Pidimme kaksi jälkityöpajaa varsinaisten työpajojen jälkeen. Toinen 

työpajoista pidettiin yläkoululaisille ja toinen alakoululaisille. Molemmat ryhmät olivat olleet aiemmin 

varsinaisessa kuulemisessa mukana.  

Esitimme tulokset tiivistettynä Prezi-esityksessä, jota osallistujat saivat johdannon jälkeen tutkia 

omaan tahtiin tehtävien teon lomassa. Vastaukset kirjoitettiin ja palautettiin Padlet-seinille. 

Tehtävissä pyysimme oppilaita kertomaan, mikä heidän mielestään on kuulemisen tuloksista tärkein 

ja mikä heitä kenties yllättää tai mikä ei yllätä. He saivat myös pohtia, mitä tunteita tulokset heissä 

herättävät. Tulosten tulkinnan tueksi kysyimme oppilailta, mitä tarkoittaa, kun opettaja on kiva, miten 

he toivovat kiusaamiseen puututtavan, millainen olisi onnistunut yhdenvertaisuutta tukeva 

tapahtuma koululla ja millaista koulun ruokatarjonnan pitäisi olla. Lisäksi oppilaat saivat tehdä 

julisteita tai aamunavauksia kuulemisen tuloksista. Niitä on kuvituksena raportin Tulokset-luvussa. 
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4. TULOSTEN KOKOAMINEN 
 

Aineiston käsittelyssä on pyritty kokoamaan yleinen näkemys teemoista, jotka toistuvat usein 

vastauksissa eri kouluissa ja eri ryhmissä. Tämän lisäksi olemme nostaneet joitain erityishuomioita ja 

-havaintoja, esimerkiksi harvoja koskettavia mutta merkittäviä kokemuksia, sekä yksittäisiä 

konkreettisia kehitysideoita. Katsomme, että huomioimalla sekä yksittäiset nostot että yleiset 

havainnot saamme realistisemman kuvan osallistujien näkemyksistä yhdenvertaisesta ja tasa-

arvoisesta koulusta. Pyrimme löytämään yleistettävämpiä kokonaisuuksia, ettei yksittäinen havainto 

saa lopputuloksissa liian voimakasta painoarvoa. Yksittäisten kokemusten kautta voidaan kuitenkin 

päästä kiinni sellaisiin piileviin rakenteisiin, joihin olisi hyvä puuttua.  

Eri alustat mahdollistivat laadullisen aineiston yhteen koonnin ja yhdistelyn. Kaikki oppilaiden 

tuottama aineisto koottiin taulukoihin. Jonkin verran hitaampaa oli valokuvien ja käsin kirjoitettujen 

osioiden purkaminen tekstimuotoon sekä taulukoiden yhdistely. Koska kyseessä on laajan laadullisen 

aineiston käsittely, oli tärkeää heti alussa panostaa selkeään tapaan koota vastauksia. 

Tulosten käsittelyssä oli mukana myös oppilaita. Jälkityöpajoissa he nostivat esittelemistämme 

alustavista tuloksista heidän mielestään keskeisiä teemoja ja vastasivat tulosten käsittelyssä 

heränneisiin, täsmentäviin kysymyksiin. Nämä oppilaiden nostot ja huomiot ovat olleet mukana, kun 

tuloksia on koottu ja analysoitu. 

Työpajakohtaisia tuloksia toimitettiin ryhmille heti työpajojen jälkeen heidän niin toivoessa. Koko 

kuulemisen alustavat tulokset toimitettiin kouluille ennen kesäloman alkua, jotta osallistujat pystyivät 

näkemään millaisen kokonaisuuden rakentamisessa he olivat olleet mukana. Lisäksi opettajat ohjattiin 

seuraamaan tiettyjä kanavia, joissa lopullisten tulosten ja raportin julkaisusta tiedotetaan. 
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5. PROSESSIN ARVIOINTI 

 
5.1 Tavoitteiden saavuttaminen 
 

Kuulemisprosessilla oli kolme keskeistä laadullista tavoitetta sekä määrällisiä tavoitteita. 

Onnistuimme täyttämään tavoitteet sekä laadullisesti että määrällisesti. 

• Oikeus oppia -ohjelma sai lasten ja nuorten näkemyksiä siitä, kuinka yhdenvertaisuus ja 

koulutuksellinen tasa-arvo toteutuvat kouluissa ja millaisin toimenpitein lasten ja nuorten 

tasa-arvoista koulutuspolkua voitaisiin nykyistä paremmin tukea. Lisäksi lapset ja nuoret 

tuottivat ideoita siitä, miten tasa-arvorahaa voitaisiin jakaa kouluille. Tuloksista havaittiin 

olevan hyötyä myös muihin valmisteilla oleviin ohjelmiin. Esimerkiksi kiusaamisen, väkivallan 

ja häirinnän ehkäisemiseen sekä kouluyhteisön kehittämiseen liittyvään työhön on hyötyä 

kuulemisessa kootuista lasten ja nuorten näkemyksistä. 

 

• Tavoite oli kerryttää kokemuksia erilaisista tavoista toteuttaa lasten ja nuorten kuulemista. 

Hankkeen aikana kehitettiin kokeilemalla kehittäen toimivat ja monipuoliset menetelmät ja 

periaatteet lasten ja nuorten kuulemiseen. Mallit ovat hyödynnettävissä valtion hallinnossa 

myöhemminkin. Kuulemisessa hyödynnettiin osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä sekä 

pelillisyyttä.  

 

• Tavoite oli järjestää kuuleminen siten, että siihen osallistuu mahdollisimman moninainen 

joukko lapsia ja nuoria. Se pyrittiin varmistamaan pyytämällä opettajia arvioimaan oman 

koulun erityispiirteitä ilmoittautumislomakkeella. Kuulemiseen saatiin mukaan tavoitteen 

mukaisesti moninainen joukko oppilaita. 

Ylitimme määrälliset tavoitteet prosessissa:  

• Tavoitteena oli järjestää noin 20 koulutyöpajaa, ja pidimme 23. 

• Tavoitteena oli saavuttaa 6–10 yläkoululuokkaa (tavoitimme 12) ja 6–10 alakoululuokkaa 

(tavoitimme 11). 

• Tavoitteena oli toteuttaa yksi valtakunnallinen oppilaskuntatyöpaja, jonka toteutimme. 

• Tavoitteena oli tavoittaa 200–300 oppilasta kaikkiaan, ja tavoitimme yhteensä 640 lasta tai 

nuorta. Lisäksi tavoitteena oli kuulla lapsia ja nuoria myös ruotsin- ja pohjoissaamenkielillä, 

mikä myös toteutui.  

 
Osallistujamäärä ylittyi arvioidusta, sillä työpajojen fasilitointi verkon välityksellä osoittautui 

huomattavasti kevyemmäksi järjestää perinteiseen tapaan verrattuna. Niin testi- kuin varsinaisiakin 

työpajoja oli siis mahdollista järjestää matalalla kynnyksellä useita, ja työpajan pystyi fasilitoimaan 

samanaikaisesti usealle luokalle.  Kiinnostuneita kouluja ja ryhmiä ilmoittautui monipuolisesti ja juuri 

sopiva määrä, joten meidän oli mahdollista ottaa kaikki kiinnostuneet mukaan kuulemiseen. 

Ilmoittautuneista vain kaksi luokkaa ja kaksi oppilaskuntaryhmää joutuivat perumaan osallistumisensa 

kokonaan. 
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5.2 Erityistyöpajat  
 

Kuulemismenetelmiä rakentaessamme havaitsimme, että aiheet ovat niin laajoja, ettemme pysty 

kattamaan kaikkea yksityiskohtaisesti yhdessä työpajassa. Tämän vuoksi halusimme varmistaa kodin 

ja koulun yhteistyö -teeman syvyyden luomalla kaksi teemapajaa yksinomaan tämän ympärille. 

Teimme samalla mallilla pelin Seppoon rakentaen vapaavalintaiset viisi tähtitehtävää käsittelemään 

kodin ja koulun yhteistyötä eri näkökulmista. Lisäksi suunnittelimme yhden tehtävän erityisesti 

saamelaisalueen kontekstiin. Tämä valinta osoittautui toimivaksi, sillä saimme arvokasta lisätietoa 

lapsilta ja nuorilta tällä tavoin.  

Erityistyöpaja toteutettiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Erityisnuorten kuulemispaja 

toteutettiin yhdistelemällä yläkoulu- ja alakoulutyöpajaa tiiviissä yhteistyössä erityiskoulun opettajien 

kanssa.  Saimme näin valmiista elementeistä koottua toimivan työpajan helposti myös erityistä tukea 

tarvitseville oppilaille.  

Kieliversioita toteutettiin ruotsin- ja pohjoissaamen kielellä. Kieliversiot rakennettiin Seppo-alustalle 

kääntäjien avulla, ja molemmat kieliversiot ohjasi kieltä osaava fasilitaattori. Fasilitaattori oli tukena 

työpajojen sopimisessa, valmistelussa, toteutuksessa sekä tulosten käsittelyssä. Kieliversioiden 

tekemiseen tulee varata riittävästi aikaa, sillä se pitää sisällään paitsi kuulemismateriaalit, myös kaiken 

oheismateriaalin ja tulosten kääntämisen. Tässä kuulemisprosessissa käännösten valmistelu ja teko 

vei huomattavasti enemmän aikaa kuin itse toteutus, koska kieliversioita toteutettiin lukumäärällisesti 

vain muutama mutta ne sisälsivät paljon materiaaleja. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta 

kieliversiot olivat kuitenkin erittäin tärkeitä ja osallistujien palautteiden mukaan myös heille 

merkityksellisiä. Tämäntyyppistä työpajatoimintaa tai muuta materiaalia ei tarjota kovin paljoa 

ruotsin- tai pohjoissaamen kielillä, mutta kiinnostusta ja tarvetta olisi. Huomioitavaa on, että jotkut 

oppilaat vastasivat suomenkielisiin työpajoihin myös englannin kielellä ja joissain työpajoissa oli 

järjestetty koulun puolelta tulkki oppilaan osallisuuden varmistamiseksi.  

Prosessin aikana totesimme, että tuloksia on hyvä käsitellä ja tarkentaa yhdessä oppilaiden kanssa. 

Jälkityöpajoihin loimme uudet tehtävät, joiden suunnittelua varsinaisten työpajojen menetelmät 

kuitenkin tukivat. Luokat lähtivät mielellään mukaan jälkityöstöön ja kokivat panoksensa tärkeäksi 

myös näissä. Tiedon omaksuminen tiiviissä ajassa oli joillekin oppilaille vaikeaa, mutta saavutimme 

tarvittavaa lisäymmärrystä tuloksista tämän kautta ja nuorten nostot olennaisista tuloksista tukivat 

omaa koontiamme työpajan annista. Työpajan toteuttamista tuki se, että oppilaat olivat jo olleet 

mukana varsinaisessa työpajassa eli aihe ja toimintatapa oli heille jo tuttu.  

 

5.3 Menetelmien vertailu  
 

1. Rakentamisvaiheessa Seppo on selvästi helpompi ja nopeampi kuin eri alustoille rakennettava 

kuulemismalli.  

a. Seppo-alusta sisältää valmiiksi useita erilaisia lasten ja nuorten kuulemista tukevia 

pelillisiä elementtejä, kuten monimuotoisia tehtävätyyppejä, tasoja ja 

valinnanvapautta. 
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2. Toteutuksessa toimii paremmin etäfasilitoitu malli, jossa yhdessä siirrytään tehtävästä toiseen 

itseohjautuvuuden sijaan. Vastausten määrän ja sisällön perusteella tällöin keskitytään 

paremmin yhteen tehtävään kerrallaan. 

a. Pelin luominen ei välttämättä ole merkittävä arvo kuulemiskontekstissa vaan 

päinvastoin saattaa olla hankalasti toteutettavissa ja ohjata vastaamisen nopeuteen 

eikä vastausten laatuun. 

b. Kontakti osallistujiin on parempi ohjatussa etäfasilitoidussa pajassa kuin 

itseohjautuvasti etenevässä kuulemisessa.  

c. Sekä Seppo-kuulemismalli että etäfasilitoitu malli olivat kuitenkin onnistuneita, ja 

molemmilla menetelmillä tietoa saatiin kerättyä hyvin. 

3. Käytettyjä alustoja olennaisempaa onnistumisen kannalta oli se, että kuulemisessa 

noudatettiin turvallisemman tilan periaatteita, avattiin käsitteet ja luotiin yhteinen ymmärrys, 

toimittiin taustatarinan puitteissa, tarjottiin valinnanvapautta ja faktoihin perustuvia tehtäviä 

sekä luotiin toimiva yhteistyö opettajien kanssa.  

4. Etätyöpaja on toimiva menetelmä lasten ja nuorten syvällisempään kuulemiseen, ja se tuo 

lisäarvoa myös osallistujille ja heidän yhteisölleen. 

Kaikki työpajat alkoivat samanlaisella alustuksella, ja tehtävät tehtiin joko Sepossa tai etäfasilitoituna 

eri alustoilla. Merkittävä ero näiden kahden tavan välillä oli, että Sepossa tehtäviä saattoi tehdä omaan 

tahtiin ja etäfasilitoidussa työpajassa edettiin yhteisessä rytmissä tehtävä kerrallaan.  

Seppo-oppimispelialusta tarjoaa mahdollisuuden rakentaa erilaisilla tehtävätyypeillä oppimispelin. 

Kuulemiskontekstissa havaitsimme kuitenkin, että itsessään pelin rakentaminen ei ole mielekästä, 

mutta sen sijaan pelilliset elementit, kuten vapaasti valittavat tehtävät, erilaiset tehtävätyypit ja 

kokonaan digitaalisesti toteutettu kokonaisuus kannustaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan 

näkökantojaan. Seppo-pelialusta on työkaluna monipuolinen ja helppokäyttöinen. Samalle alustalle 

saimme niin monivalinta-, kirjoitus- kuin valokuvana palautettavat tehtävät. Tehtävien ohjeet 

pystyimme syöttämään alustalle sekä kirjallisena että videolla. Kerran rakennettu peli on helposti 

monistettavissa ja jaettavissa, ja peliä voi pelata sekä mobiilisti että selaimella. Rakentamisvaihe oli 

siis Sepossa nopea, monipuolinen ja monistettava sekä skaalautuva, ja siinä saattoi huomioida erilaiset 

osallistujat monin tavoin. Seposta kuitenkin puuttui työpajan kannalta olennainen ominaisuus, eli 

mahdollisuus yhteisideointiin siten, että koko ryhmä voi nähdä toistensa anonyymit ideat. Seppo-

työpajoissakin hyödynsimme siis Padlet-alustaa. Lisäksi ongelmia tuotti kysely, jossa vastattiin 

valmiisiin väitteisiin. Tehtävän voi rakentaa, mutta vastausten käsittely ei ole yhtä helppoa kuin 

tämäntyyppiseen tarkoitukseen tehdyillä kyselytyökaluilla.  

Etäfasilitoitua työpajaa varten valitsimme kouluissa tuttuja digialustoja, kuten Google Forms, Padlet 

ja Prezi. Etäfasilitoitu malli on sovellettavissa eri alustoille ja tilanteisiin. Alustojen luominen ja 

toteuttaminen oppilaille mahdollisimman helposti saavutettaviksi vaati aikaa, joten kokonaisuuden 

rakentaminen oli työläämpää verrattuna Seppoon. Etäfasilitoidussa työpajamallissa tehtävät 

ohjeistettiin aina yksi kerrallaan ja tehtiin yhteisessä tahdissa.  

Tehtävien teko yhteisessä tahdissa vaikutti olevan näissä työpajoissa toimivin ratkaisu. Erityisesti 

Padletille tehdyssä Täydellisen yhdenvertainen koulu -tehtävässä näkyi, että itseohjautuvien Seppo-

työpajojen vastaukset olivat huomattavasti niukempia kuin etäfasilitoidussa työpajassa. Arviomme on, 

että omatahtinen tekeminen kannusti oppilaita siirtymään nopeasti tehtävästä toiseen, mikä johti 

vastausten niukkuuteen. Tehtävien teko samaan tahtiin taas kannustaa oppilaita keskittymään 

syvällisemmin yhteen tehtävään kerrallaan. 
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Etukäteen pohdimme, tuottaako etäfasilitoidun työpajan monen eri alustan välillä liikkuminen 

haasteita osallistujille, joiden ikä ja tietotekninen taitotaso vaihtelee. Ongelmia tämän suhteen ei 

kuitenkaan ilmennyt. Jopa jälkityöpajojen samanaikainen Prezi- ja Padlet-alustojen käyttö onnistui 

sujuvasti. Eri alustojen välillä liikkuminen on helppoa, kun se tehdään yhdessä ja ohjaten.  

Fasilitaattorin kannalta etäfasilitoinnissa toteutettu tehtävien ohjeistus yksi kerrallaan piti yllä 

tasaisemman kontaktin osallistujiin ja piti fasilitaattorin paremmin ajan tasalla oppilaiden 

etenemisestä kuin itseohjautuvalla Seppo-alustalla. Myös Sepossa oli kuitenkin helppo seurata sitä, 

mihin tehtäviin oli jo vastattu ja mihin ei, mutta kontakti oppilaisiin oli niukempi.  

Ala- ja yläkoululaisten vastausten välillä ei ollut kovin merkittävää laadullista eroa. Alakoululaiset 

vastasivat ohjatussa pajassa aktiivisemmin Padlet-tehtävään ja valitsivat vapaasti valittavia 

tähtitehtäviä hiukan monipuolisemmin kuin yläkoululaiset. Tähtitehtävissä saimme kuitenkin 

tasaisesti kaikkiin vastauksia, mutta teemoista ”Tytöt ja pojat” sekä ”Toimintarajoitteet” nousivat 

suosituimmiksi. Myös alakoululaiset valitsivat kaikkia tähtitehtäviä. Merkillepantavaa on, että 

alakoululaiset vastasivat Täydellisen yhdenvertainen koulu -tehtävässä usein muotoilulla 

“mukavampi”, eli verrattuna nykytilaan, vaikka ei pyydetty vertaamaan heidän omaan kouluunsa. 

Sama toistui todella monessa työpajassa. Vastauksissa siis näkyy se, mitä osallistujat toivovat omalta 

koulultaan. Mukana oli paljon vastauksia, jotka eivät mahdollisesti varsinaisesti liittyneet yksinomaan 

yhdenvertaisuuden kehittämiseen, vaan olivat yleisiä toiveita koululle.  On kuitenkin hyvä muistaa, 

että yhdenvertaisuus koskee kaikkia, eli yleisiltäkin tuntuvat ideat ovat arvokkaita yhdenvertaisuutta 

kehitettäessä! 

Oppilaskuntatyöpaja oli vaikuttava tilaisuus tehdä vuorovaikutteisesti valtakunnallista, oppilaskuntien 

välistä yhteistyötä. Oppilaskuntatyöpajamalli kiinnosti myös ulkopuolisia tahoja. Tulokset ja 

palautteet osoittivat, että kokonaisuus oli erittäin innovatiivinen ja toimiva. Työpajamalli 

materiaaleineen julkaistaan omaoppilaskunta.fi-sivustolla hyödynnettäväksi esimerkiksi koulun 

yhdenvertaisuustyön suunnittelussa ja kehittämisessä. 

 

5.4 Palautetta osallistujilta  
 

Kokosimme osallistujilta palautetta kunkin työpajan jälkeen. Pyysimme palautetta sekä osallistuneilta 

lapsilta ja nuorilta että opettajilta ja ohjaajilta. Palautelomake rakennettiin Nuorten Akatemian 

yleiseen palautejärjestelmään Tarvoon. Sen sisältämien kysymysten lisäksi loimme tätä 

työpajakokonaisuutta ajatellen muutamia spesifejä kysymyksiä, joiden perusteella pyysimme 

osallistujia arvioimaan kuulemispajaa.   

Yli puolet vastanneista arvioi tilaisuuden kiitettäväksi tai hyväksi (61 %). Uudelleen voisi osallistua yli 

puolet vastanneista. Suurin osa koki oppineensa jotain uutta (68 %). Tilaisuus rohkaisi yli puolta 

ilmaisemaan omia mielipiteitään (60 %). Vastanneista 70 % mukaan tilaisuus innosti keskustelemaan 

omassa koulussa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Vastaajista 48 % koki tehtävät 

mielenkiintoisina. 

Avoimissa kysymyksissä kysyimme seuraavia asioita:  

• Jäikö sinulle mieleen jotain aiheeseen liittyvää, jota et tuonut esiin pelin aikana? 

• Miltä sinusta tuntui, kun sinua kuultiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioissa? 

• Mitä vaikutuksia odotat tai toivot että panoksellasi on?  
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• Mikä on äidinkielesi?  

• Vapaa palaute  

Palautteeseen vastanneet arvioivat, että pääsääntöisesti heille ei jäänyt mitään aiheeseen liittyvää 

sanomatta. Muutamia kommentteja kuitenkin tuli esimerkiksi liittyen saavutettavuuden 

parantamiseen tai välituntien turvallisuuteen. Myös esimerkiksi sukupuoliennakkoluulojen 

olemassaolosta mainittiin erikseen.  

Pääsääntöisesti oppilaista tuntui kivalta tai hyvältä, että heitä kuultiin tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusasioissa. Mainittiin, että on suuri kunnia vastata kuulemiskysymyksiin. Oli hienoa 

kertoa oma mielipide asioista ja tuli hyvä, arvostettu ja tarpeellinen olo. Vastaajista oli kiva saada oma 

mielipide kuuluviin. Mainittiin, että oli kivaa tai yllättävän kivaa, että sai olla mukana. Kuulemispajasta 

jäi tunne, että on tullut kuulluksi, ja mainittiin myös että ”vihdoin sain puhua”. Iso osa sanoi, että 

osallistuminen oli ”ihan jees/kiva/mukava/ok”.  Neutraaleja vastauksia tuli myös paljon. Moni vastasi, 

että kuuleminen tuntui ”normaalilta, ok, ei erikoiselta” tai ”ei miltään”. ”En tiedä” vastattiin peräti 15 

kertaa. Muutama koki, että tuntui oudolta, kun kuultiin näissä asioissa, ja eräs täsmensi tuntuvan 

oudolta, koska ennen ei ole kysytty näistä asioista. Yksittäiset vastaajat vastasivat myös esimerkiksi 

”pahalta” tai ”ei”.  

Oppilaat toivovat, että heidän panoksellansa on vaikutusta. Esimerkiksi toivottiin, että asioista 

puhuttaisi enemmän, ja että panoksesta on hyötyä tai apua. Toivottiin, että asiat paranisivat, jotta 

monien mieli kohentuisi. Osattiin myös sanoa, ettei ole kovin suuria suoria odotuksia, mutta ajan 

myötä vaikutukset ehkä näkyvät.  

Konkreettisesti haluttiin, että kaikilla olisi tasa-arvoa, syrjintä lopetettaisiin ja kaikki olisivat 

samanarvoisia taustasta tai muusta huolimatta. Toivottiin, että kiusaaminen ja rasismi loppuisi tai että 

siihen puututaan ja saisi olla oma itsensä. Yleisesti toivottiin, että nuoret pääsisivät vaikuttamaan 

asioihin, muutosta tapahtuisi parempaan päin ja opettajia kiinnostaisi nämä asiat enemmän. 

Erityisesti kiusaaminen, rasismi, sukupuolten erottelu ja kulttuurien huomiointi sai mainintaa tässä 

vastauskohdassa. Suurin yksittäinen vastaus oli silti ”en tiedä” (29 kpl). Mainittiin myös, ettei kovin 

suuria odota, tai ei mitään ihmeellistä odoteta. Pessimistisin toteamus oli, että ”ei ole mitään 

vaikutuksia”.  

Vapaassa palautteessa kiitettiin mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan lasten ja nuorten 

tulevaisuuteen, uusista näkökulmista ja tästä kokemuksesta. Useampi sanoi, että tilaisuudesta jäi hyvä 

fiilis ja oli ihan hauskaa osallistua. ”Ihan kiva” vastattiin 17 kertaa. Teemoista varsinkin 

sukupuolivähemmistöt (pride), rasismi ja kouluruokaan vaikuttaminen mainittiin. Työpajaa kuvailtiin 

valaisevaksi, rehdiksi mutta toisaalta myös liian pitkäksi tai vaikeaksi. Toivottiin, että tämä työpaja 

edistää asioita ja mainittiin olevan hienoa, että huomataan lasten olevan fiksuja. Tyypillisesti vastattiin 

myös ”ei palautetta” tai ”en keksi muuta palautetta” (11 kertaa). Tekniset haasteet mainittiin 

häiritsevinä muutamissa palautteissa, tai esimerkiksi että aamu on ollut rankka.  

Opettajien palautteessa eniten mainintoja sai monenlaisten oppijoiden huomioiminen paremmin, 

kuten vastaaminen eri keinoin ja tehtävien ymmärtämisen helpottaminen. Lisäksi työpajan kesto (75-

90 min) oli aika pitkä ja keskittymistä vaativa, tauko olisi saattanut helpottaa joidenkin ryhmien 

työskentelyä. Tehtävät ja materiaalit sekä järjestelyt saivat silti kiitosta ja mainittiin, että oppilaat 

tekivät tehtäviä innostuneina ja motivoituneina, kun pääsivät vauhtiin. Opettajat kokivat, että 

kuulemisen tulokset toivat lisäarvoa koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön. 94 % vastaajista oli 

täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä.  (Liite 4) 
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5.5 Kehitysehdotuksia 
 

Havaitsimme muutamia keskeisiä kehityskohteita lasten ja nuorten kuulemisten toteuttamisessa 

vastaisuudessa.  

• Tehtävien selkokielisyyteen ja aiheen ymmärrykseen on kiinnitettävä huomiota vieläkin 

enemmän. Pyrimme selkeyttämään teemaa ja tehtävänantoja tarjoamalla 

etukäteismateriaalia ja mahdollisuuden lukea ja/tai katsoa tehtävänannot videolta. Silti 

saimme jonkin verran palautetta opettajilta siitä, että tehtävänannot eivät ole riittävän 

selkeitä monenlaisten lasten ja nuorten ymmärrettäviksi. Esimerkiksi S2-kielisyys (suomi 

toisena kielenä) tai muut luetun ymmärtämisen haasteet vaikeuttavat osallisuutta, jos 

käytetty kieli on liian hankalaa.  

• Kieliversioiden toteutus täytyy lähteä jo alusta saakka. Tiedotus, ilmoittautumislomakkeet, 

työpajamateriaalit ja tulokset olisi hyvä tarjota tasa-arvoisuuden nimissä kaikilla kielillä, joilla 

toivotaan vastauksiakin saatavan. Myös yhteydenpito opettajaan tulisi alusta saakka keskittää 

niille kielille, joilla kuulemista toteutetaan. 

• Tässä kuulemisessa valittiin ryhmätyöskentelymalli, eli oppilaat työskentelivät opettajan 

etukäteen jakamissa, turvallisissa ryhmissä. Voidaan pohtia, mikä on ryhmädynamiikan 

vaikutus vastauksiin. Onko esimerkiksi omia mielipiteitä vaikkapa syrjintään tai muuhun 

koulun tasa-arvoisuuteen uskallettu kuitenkaan tuoda esiin ryhmissä? Osallistujat antoivat 

palautetta kuitenkin henkilökohtaisesti, eikä tämän tyyppistä viestiä palautteista ollut 

tulkittavissa.  

• Taataksemme täysin tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet on hyvä panostaa vielä 

enemmän alussa tiedotukseen mahdollisuudesta osallistua kuulemiseen esimerkiksi etsimällä 

useampia kanavia rekrytointiin. Muutoin voi käydä niin, että mukaan kuulemiseen pääsee vain 

aktiivisten opettajien oppilaat. Opettajan rooli ”portinvartijana” korostuu juuri etäohjatussa 

kuulemisessa, jossa fasilitaattori ei etukäteen eikä työpajan aikana yleensä kommunikoi 

osallistujien kanssa suoraan.   

• Testasimme erilaisia tapoja ja työpajojen pituuksia toteuttaa kuulemista, ja tulosten 

näkökulmasta 75–90 minuuttinen työpaja toimi parhaiten. Kuitenkin jotkut osallistujat kokivat 

palautteiden mukaan, että työpaja oli hiukan raskas ja pitkä. Voikin pohtia, olisiko tauotettu 

malli parempi, tai voisiko kuulemistyöpajan toteuttaa kahdessa osassa. 

 

5.6 Ohjatun työpajamallin vaikutuksia  
 

Fasilitoidussa työpajamallissa etuna on se, että kuulemistilaisuus on enemmän kuin pelkkä kysely. 

Siinä korostuu vuorovaikutus ja aiheista keskustelu sekä oppiminen ja uuden tiedon tai näkökulmien 

omaksuminen. Se aloittaa osallistujissa erilaisia ajatusprosesseja, ja osallistujat paneutuvat aiheeseen 

syvällisemmin kuin kyselyyn vastatessaan. Työpajan myötä käynnistyi jopa joitain oppilaiden omia 

projekteja. Muutamissa kouluissa oppilaat innostuivat hakemaan lisätietoa aiheista tai kirjoittamaan 

omia esseitä aiheen innoittamana. Omaa koulua ja omaa ympäristöä tarkasteltiin uudesta 

näkökulmasta. Havaitsimme, että ohjattu työpajamalli auttoi osallistujia sanoittamaan omaa 

elämänpiiriä ja toi uutta tietoa aiheesta. Kuulemismenetelmä herätti keskustelua henkilökohtaisesti, 

luokan tasolla sekä koko koulun tasolla. Kuulemispaja tuki myös koulun omaa yhdenvertaisuustyötä. 

Palautteen perusteella opettajat saivat uutta ajateltavaa, ja yhdenvertaisuusasioita vietiin kouluissa 
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eteenpäin erilaisiin työryhmiin. Kuuleminen koulussa järjestettynä tukee opetussuunnitelman 

toteuttamista. Se mahdollisti vaikuttamismahdollisuuden osallisille, tässä tapauksessa lapsille ja 

nuorille. Tulokset toivat näkökulmaa Oikeus oppia -työhön, ja kuulemisen myötä löytyi myös sellaisia 

näkökulmia, joita aikuiset eivät osaisi muuten ottaa huomioon. Tästä esimerkkeinä on vaikkapa 

kouluruokailun tai hengailupaikkojen merkitys. Lisäksi kuulemismenetelmä toi lisäarvoa myös muihin 

valmisteilla oleviin ohjelmiin ja ymmärrystä ja uutta näkökulmaa kohderyhmästä.  

Työpajassa oli tietoinen valinta keskustella asioista oikeilla nimillä, kuten rasismi, kiusaaminen, 

sukupuoli- sekä seksuaalivähemmistöt. Tämä avasi hienoja keskusteluja, havaintoja ja oivalluksia. 

Oppilaat pohtivat yleisesti sitä, miten elämme toistemme kanssa ja miten erilaisuuteen suhtaudutaan. 

Havaitsimme, että oli oppilaille mielenkiintoista ja tarpeellista keskustella esimerkiksi sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöistä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Osallistujat kokivat tulleensa kuulluksi 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Kuuleminen tuki myös monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden edistämistä, sillä työpajoissa käsiteltiin näitä teemoja ja nuorten palautteiden mukaan oli 

tärkeää ja hyödyllistä puhua näistä teemoista yhdessä.  

Toisaalta aiheet koettiin myös haastaviksi, ja joissain luokissa työrauhan ylläpito oli niin vaativaa, että 

ryhmien oli vaikea keskittyä tekemiseen. Luokkien kesken oli suurta eroa oppilaiden etukäteistiedossa 

aiheista, minkä vuoksi etukäteismateriaalin lähettäminen ja hyödyntäminen itsenäisesti ennen 

kuulemispajaa toi selkeästi helpotusta kuulemisen läpivientiin. Ajankohta (koronakevät 2021) vaikutti 

selvästi tekemiseen, etenkin jos oppilaat olivat juuri palanneet etäopetusjaksolta takaisin kouluun. 

Opettajat kiittivät kuitenkin mahdollisuudesta keskustella aiheista. Koettiin, että kasvatustyö ja 

perustaitojen opetus on välillä niin haastavaa, että on vaikeaa muutoin löytää aikaa tällaisten aiheiden 

käsittelyyn. 

 

5.7 Menetelmän hyödyntäminen 

 
Lasten ja nuorten näkemysten keräämisen ohella hankkeen tarkoituksena oli kokeilla uutta tapaa 

valtakunnalliselle kuulemiselle ja arvioida, miten työpajamallia voisi hyödyntää kuulemisissa 

jatkossakin. Kuulemistyöpajat onnistuivat hyvin. Osallistujat kokivat työpajat merkityksellisiksi, ja 

työpajat tuottivat paitsi oppilaiden näkemyksiä ministeriön työtä varten myös lisäarvoa oppilaille ja 

koulun yhdenvertaisuustyöhön. Erilaiset digitaaliset alustat mahdollistavat lasten ja nuorten 

kuulemisen toimivasti. Suosittelemme siis työpajamenetelmän käyttöä muissakin kuulemisissa 

tulevaisuudessa. Käyttämiemme digitaalisten alustojen lisäksi olennaista työpajoissamme oli 

noudattaa prosessin aikana luotuja periaatteita lasten ja nuorten kuulemiseksi. Ne edesauttavat 

aiheen ymmärrystä ja käsittelyä turvallisesti.  

Etätyöpajoihin perustuva kuulemismenetelmämme on skaalautuva: pitkälti samoja elementtejä 

hyödyntäen toteutimme työpajat noin kymmenen hengen oppilasryhmälle ja yli 100 hengelle eri 

kouluista. Luokkatyöpajan saatoimme pitää täsmälleen samalla tavalla ja samoin resurssein yhdelle 

tai kahdelle opetusryhmälle samanaikaisesti. Etätyöpajoilla oli mahdollista saavuttaa laaja 

maantieteellinen kattavuus helposti. Kuuleminen koostuu selkeistä elementeistä, joiden ylä- ja 

alakoululaisille suunniteltuja versioita yhdistelimme tarpeen mukaan jo tässä hankkeessa. Tästä 

joustavuudesta on hyötyä jatkossakin, kun menetelmää hyödynnetään eri reunaehdoin, esimerkiksi 

eri pituisissa työpajoissa tai uusille kohderyhmille. Etätyöpajoilla voi siis tavoittaa monipuolisesti 

erilaisia ja erikokoisia ryhmiä hyvin tuloksin. 
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Hanke toteutettiin noin puolessa vuodessa kahden järjestön yhteistyönä. Työajasta noin kolmasosan 

voi sanoa keskittyneen menetelmän luomiseen, testaamiseen ja kehittämiseen. Tästä näkökulmasta 

voi vastaisuudessa arvioida kuulemisen ajankohtaa, eli missä vaiheessa on olennaista kuulla lapsia ja 

nuoria, jotta heidän panoksellaan on vaikutusta lopputulokseen. Tämä on tärkeä näkökulma 

osallisuudessa ja kuulemisessa.  
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6. TULOKSET 
 

Miltä näyttää lasten ja nuorten mielestä yhdenvertainen koulu, ja millaisin keinoin sellaiseen 

päästään? Tietyt teemat nousivat erityisen vahvasti esiin. 

• lisää resursseja opetukseen ja tukeen 

o tarpeeksi opettajia, jotta heillä on aikaa kaikille 

o yksilöllistä tukea 

o tukiopetus, erityisopetus 

o läksykerhot ja -parkit 

o monialainen tukiverkosto: opettaja, kuraattori, 

opo, koulunkäynninohjaaja, psykologi, nuoriso-

ohjaaja… 

• turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä 

o kiusaamiseen puututtava tehokkaasti ja 

keskustelua siitä ja esim. rasismista 

o ryhmätöitä, yhteistä tekemistä oppi- ja 

välitunneilla, yhteisöllisiä tapahtumia ja 

ryhmäytymistä 

• yhdenvertaisuusteemojen käsittelyä kouluihin  

o tapahtumia, teemapäiviä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia aiheista 

o keskusteluita opettajan, vapaaehtoisten oppilaiden tai vierailijoiden avulla 

o yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioissa osaavia ja moninaisia opettajia 

• esteetön, tilava koulu, monipuolisia välineitä, ja tarpeeksi ruokaa 

o rampit, hissit, inva- ja unisex-vessat 

o penkit, paikat, joissa levätä ja viettää aikaa 

o tilaa ja välineitä monipuoliseen välituntitoimintaan 

o tavaroita ja kirjoja tukemaan erilaisten oppilaiden oppimista ja viihtyvyyttä 

o tarpeeksi ruokaa ja välipalaa kaikille 

• oppilaita kuunneltava ja annettava heille vastuuta 

o vähemmistöihin kuuluvien ja ongelmia kohtaavien oppilaiden kuuntelu 

o oppituntien sisällöt, yhteiset tapahtumat, ongelmien ratkaisu 

• moni oppilas ei tiedä koulun tasa-arvo-/yhdenvertaisuussuunnitelmasta 

Tarkastelimme tuloksia myös oppilaiden kanssa kahdessa jälkityöpajassa (yllä oleva kuva 8: oppilastyö 

jälkityöpajasta). Oppilaiden mielestä tärkeimmät tuloksista nousevat teemat ovat kiusaamiseen 

puuttuminen ja erilaisten oppilaiden huomiointi koulussa. Kiusaamiseen ei nykytilanteessa kaikissa 

kouluissa puututa toivotusti, ja sen vastustaminen on tulosten perusteella olennainen osa 

yhdenvertaista koulua. Samoin keskeisenä teemana oppilaat näkevät, että kaikki voivat olla mukana 

kouluyhteisössä ja heidät huomioidaan. Nykytilannetta koskevista hyvistä tuloksista he nostivat esiin 

sen, ettei tausta vaikuta koulumenestykseen, ja myös erilaisten oppilaiden kouluyhteisöön 

kuuluminen ilahdutti. 

Aineisto on koottu työpajamenetelmällä, johon sisältyy kolme tehtävää. Ne on esitelty tarkemmin 

luvussa 3.   
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6.1 Miltä näyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanne 

kouluissa nykyään? 
 

Työpajan alussa osallistujat vastasivat heidän oman koulunsa yhdenvertaisuuden tilaa käsittelevään 

kyselyyn. Osa luokkatyöpajojen vastauksista annettiin pienryhmissä, osa itsenäisesti, ja 

oppilaskuntatyöpajassa vastaukset oli kerätty omilla kouluilla vapaasti valitulla tavalla. Tulokset 

koskevat yksinomaan niiden oppilaiden tilannetta, jotka kyselyyn vastasivat, eikä niistä voi vetää 

johtopäätöksiä koko Suomen tilanteesta. 

Kuulemiseen osallistuneiden lasten ja nuorten mielestä koulu on pääosin eri osa-alueiden osalta tasa-

arvoinen ja yhdenvertainen. Vaikka tästä eriävät näkemykset jäivät vähemmistöön, on nekin 

vastaukset toki tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi tarkemmassa tarkastelussa useamman väitteen 

kohdalla vastaukset jakautuvat asteikon eri kohtiin niin luokkien sisällä kuin luokkien välilläkin, mikä 

kertoo eri oppilaiden tai eri oppilasryhmien hyvin erilaisista kokemuksista liittyen esimerkiksi 

kiusaamiseen ja syrjintään puuttumiseen, aikuisiin luottamiseen tai kaikkien kannustamiseen yhtä 

lailla. 

Niin luokka- kuin oppilaskuntatyöpajankin perusteella suurin osa kokee olonsa turvalliseksi koulussa 

ja voivansa olla koulussa oma itsensä. Suurin osa vastaajista myös kokee, että kaikilla yhtä hyvät 

mahdollisuudet opiskella kotitaustasta riippumatta. Kaikkien koetaan suurimmassa osassa 

vastauksista kuuluvan samaan yhteisöön kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta. Esteettömyyden 

suhteen tilanne on vastausten perusteella suhteellisen hyvä: kaikki pääsevät kulkemaan yhtä helposti 

koulun tiloihin pääosin hyvin tai hiukan/joissain tilanteissa. 

I vår skola se behandlas alla lika och den är jämnstäld  

[Koulussamme kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja se on tasa-arvoinen] 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Tavallaan, opettajat ja aikuiset ovat ainakin päteviä ja sanovat asiasta jos näkevät jonkun vaikka 

tahallaan ärsyttävän toisia tai sanovan jotain asiatonta esim seksuaalivähemmistöistä tai 

maahanmuuttajista. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

Luottamuksessa koulun aikuisiin esiintyy luokkatyöpajojen vastauksissa enemmän vaihtelua. Vaikka 

suurimmassa osassa luokista aikuisiin luotetaan, löytyy useita oppilaita ja kokonaisia luokkia, joiden 

vastaukset jakautuvat tai jopa painottuvat vaihtoehdon ”erittäin huonosti kuvastaa kouluamme” 

suuntaan. 

Myös kiusaamiseen ja syrjintään puuttuminen tehokkaasti onnistuu vastausten perusteella 

vaihtelevasti. Usealla luokalla tilanne on hyvä, mutta varsinkin yläkoululuokilla vastaukset monissa 

tapauksissa jakautuvat selvästi. Oppilaskuntatyöpajassa juuri kiusaamiseen puuttuminen toistui 

yhtenä keskeisemmistä kehityskohteista. 

Luokkien välillä on selvää vaihtelua myös siinä, koetaanko että kaikkia kannustetaan yhtä lailla. On 

luokkia, jossa keskimääräinen vastaus on, että tämä kuvastaa koulua hyvin, mutta on myös luokkia, 

joiden vastauksissa toistuu, että tämä kuvastaa koulua erittäin huonosti tai hiukan/jossain tilanteissa. 
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Sukupuolten tasa-arvo sai kehityskohteena eniten mainintoja oppilaskunnan edustajilta heidän 

kouluissaan tekemiensä selvitysten perusteella. Luokkatyöpajoissa yläkoululaisten näkemykset 

jakautuivat enemmän, kun taas suurimman osan alakoululaisista mielestä oppilaita kohdellaan 

sukupuolesta riippumatta samalla tavalla.  

kiusaamiseen puuttuminen, se on hankalaa koska sitä ei välttämättä nää/ huomaa. 

oppilaskuntatyöpaja 

Ei täysin koska on eroavuuksia tyttöjen ja poikien kohtelussa ja koulumenestyksessä ja rasismin 

torjumisessa. Välinpitämättömät oppilaat pääsevät yleensä helpommalla, kun taas panostavilta 

vaaditaan enemmän. Kiusaamiseen puututaan puhuttelemalla oppilaita. Opettajat pyrkivät 

kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, mutta eivät aina huomaa kaikkia. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Jos joku poika tekee jonkun pikkujutun väärin, esim tulee lisärakennukseen liian aikaisin/silloin kun 

siellä ei saa oleskella saa hän välittömästi jälki-istuntoa, mutta jos joitkut tytöt on vaikka luvatta 

sisällä välitunnilla, he eivät saa mitään 'rangaistusta'. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Suurin osa vastaajista ei tiedä, onko koululla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Joissain 

kouluissa osa tietää, että sellainen on, kun taas yhdessä luokassa kaikki tietävät, ettei sellaista ole 

koululla. Suunnitelman tekoon osallistuminen ei niin ikään vastausten perusteella ole ollut yleistä.  

Luokkien väliset erot viittaavat siihen, etteivät kaikki koulut tai luokat ole samalla viivalla mitä tulee 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Aktiivista toimintaa yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehdään 

joissain kouluissa, mutta ei kaikissa: kyselyyn osallistuneiden oppilaiden koulujen toimet esimerkiksi 

rasismin vastustamisen osalta vaihtelevat suuresti. Muutenkin muutaman koulun vastaukset olivat 

kauttaaltaan heikompia kuin toisten, ja jotkut koulut taas saivat oppilailtaan hyviä arvioita 

kysymyksestä riippumatta. Pääsääntöisesti tilanne on kuitenkin kyselyyn osallistuneiden oppilaiden 

mielestä hyvä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Oppilastyö 

jälkityöpajasta   
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6.2 Millainen koulu on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, ja 

miten siihen päästään? 
 

Huomioidaan kaikkia tasa-arvoisesti 
Otetaan huomioon oppilaiden psyykkinen terveys 

lisätään erilaisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia 
kannustetaan kaikkia 

järjestetään tapahtumia ja teemapäiviä jotka lisää positiivista ilmapiiriä 
luokkatyöpaja yläkoulussa 

Enemmän erityisopettajia jotka auttaa. Mahdollisuus liikkua enemmän pyörätuoleilla ja enemmän 
ryhmätöitä jotka kasvattavat yhteishenkeä 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Nykytilan pohtimisen jälkeen työpajassa keskityttiin yhdenvertaisemman koulun kuvitteluun ja 

ideointiin. Lopuksi oppilaat pohtivat ratkaisuja erilaisiin yhdenvertaisuuden esteenä oleviin ongelmiin 

koulussa. 

 

6.2.1 Tukea ja turvallisuutta kaikille 
 

Kaikilla pitäisi olla aikuinen jolle puhua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

luokkatyöpaja alakoulussa  

Oppilaiden kannalta täydellisen yhdenvertaisessa koulussa erityisen tärkeää on, että kaikki saavat 

tarpeeksi apua ja tukea, sellaista kuin kukin tarvitsee. Oppilaille tulee tarjota tarpeeksi tukea ja apua 

niin oppitunneilla kuin läksyjen teossakin, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi tukiopetusta, erityisopetusta, läksykerhoja tai -parkkeja sekä eritasoisia tehtäviä eri 

oppijoille. Lisäksi muuta tukea, kuten koulukuraattori, oppilaanohjaaja, koulunkäynninohjaaja ja 

nuorisotyöntekijä, on saatavilla. Oppituntien ja koulun ohjelmaa pitäisi miettiä siten, että kaikki 

pääsevät mukaan, ja tarvittaessa hyödyntää erityisjärjestelyitä. Myös tulevaisuuden valintojen 

kannalta koulun aikuisten antama opetus ja kannustus ovat vastaajien mielestä tärkeitä. 

Koulussa olisi aina paikalla tietyssä paikassa aikuinen jonka kaikki tietäisiä ja kaikki voisi mennä 

kertomaan kiusaamisesta ja muista huolista jolloin opettaja voisi antaa neuvoja. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Eelille yksityisopetusta jottei hänelle tule känkkäränkkää. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

oahpi sahtasiuš dahgh leavsuit oahpaheadjin skuvla mangel  
[oppilas voisi tehdä läksyjä opettajan kanssa koulun jälkeen] 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Opettajat pitää neuvoa oppilaita siten, että oppilas saa hyvän koulutuksen ja siinä, että oppilaat 

pystyy tehdä sitä mitä haluaa tehdä isona. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 
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Koulussa korostettaisiin sitä, että voi päästä mihin ammattiin vain. 

oppilaskuntatyöpaja 

Koulussa tulisi kertoa oppilaille enemmän tulevaisuudesta ja kuinka rahatilanne ei määritä sitä mitä 
sinusta tulee. Pitäisi opettaa säästelijästä elämää ja kuinka päästään töihin ja kuinka maksetaan esim 

laskuja. Ylipäätään jatko - opinto vaihtoehdoista tulisi alkaa jo puhumaan aikisemmin kuin ysillä. 
Silloin olisi enemmän aikaa päättää ja miettiä omia mahdollisuuksiaan eikä tulisi mitenkään kiire 

tunkea itseään vain johonkin opiskelupaikkkaan. Kaikille tulisi taata opetustaan omalla äidinkielellään, 
varsinkin täällä saamelaisalueella ja muilla alueilla, jossa on kielivähemmistöjä. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

Opettajan rooli on oppilaiden vastausten perusteella keskeisin koulun yhdenvertaisuuden 

toteutumisessa. Opettajat saivat eniten mainintoja tähtitehtävissä esitettyjen ongelmien ratkaisijoina, 

oli kyseessä millainen ongelma tahansa. Ihannetilanteessa opettajalla on aikaa kaikille, ja kaikilla on 

aikuinen, jolle voi puhua. Oppilaiden vastauksissa toistuu toive siitä, että opettajat ovat kivoja, 

mukavia ja ystävällisiä: he auttavat, kuuntelevat oppilaita toiveineen, ovat ymmärtäväisiä ja hauskoja. 

Yhdenvertaisessa koulussa opettajat ovat reiluja, kaikki huomioivia, luotettavia ja tiukkojakin. He ovat 

avoimia ja hyväksyviä. Hyvin monen mielestä on tärkeää, että he kohtelevat kaikkia samanarvoisesti 

ja huolehtivat turvallisuudesta esimerkiksi puuttuen kiusaamiseen, syrjintään ja rasismiin. Opettajat 

tulee olla osaavia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Tärkeää on, että opettajat 

eivät itse esimerkiksi vitsaile ikävästi tai ivallisesti. Joidenkin oppilaiden suosiminen ja 

epäoikeudenmukainen kohtelu nousi ongelmana esiin varsinkin oppilaskuntatyöpajassa, jossa 

erityisesti sukupuolten tasa-arvo puhutti osallistujia. Yhdenvertaisemmassa koulussa opettajat olisivat 

tästä toiminnastaan tietoisia, ja siitä voisi heille myös huomauttaa. Tarvittaessa he kouluttautuvat 

yhdenvertaisuusteemoihin liittyen. Opettajia myös tulee monipuolisesti erilaista taustoista. He ovat 

ylipäänsä hyviä ja päteviä työssään. 

Mukavia ja kivoja 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Ovat kilttejä oppilaille 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Opettaja kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Puuttuu kaikkeen kiusaamiseen ja syrjintään. Auttaa, kun tarvitsee tukea, helppo lähestyä. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

ettei opettajat sanois rasistisia tai oppilaita häpäiseviä vitsejä 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

opettajan pitää kuunnella oppilaita 

oppilaskuntatyöpaja 

Kouluun pitäisi palkata monenlaisia opettajia, jotta monet oppilaat voisi samaistua heihin. Kouluun 

voisi esim. palkata monen ihonvärisiä opettajia. 

luokkatyöpaja alakoulussa 
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opettajat vois ottaa vastaan kritiikkiä 

oppilaskuntatyöpaja 

[Rahaa] Opettajien ja henkilö kunnan koulutukseen sukupuoli vähemmistöjen asioista ja miten toimia. 

Joillekin se tuntuu olevan välillä vaikeaa. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

Ihannetilanteessa aikuiset puuttuvat kiusaamiseen tosissaan, ja siitä, kuten myös esimerkiksi 

rasismista, opetetaan ja puhutaan. On tärkeää, että oppilaat kertovat kiusaamisesta, ja aikuisten on 

otettava tilanne vakavasti ja puututtava kiusaamiseen kunnolla. Hyvä kiusaamiseen puuttuminen on 

jälkityöpajoihin osallistuneiden oppilaiden mielestä ennen kaikkea keskustelua ja kuuntelua 

osapuolten ja aikuisen kesken. Myös rangaistuksia, kuten jälki-istuntoa, on hyvä tarvittaessa antaa. 

Koulun aikuiset 

Ottakaa kaikki huomioon ja PUUTTUKAA JOS JOTAKUTA KIUSATAAN/SYRJITÄÄN! Katsokaa että kaikilla 

on turvallista koulussa. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Kiusaajien rankaisu(but let's be honest thats never going to happen 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Opettajat puuttuisi myös esim rasistisiin vitseihin. Yhtä lailla kiusaamista semmosetki 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

6.2.2 Yhdenvertaisen ilmapiirin rakentaminen 
 

laitetaan koulun seinille tietoa ja julisteita aiheesta, puhutaan aiheesta luokassa, luentoja aiheesta 
luokkatyöpaja yläkoulussa 

Riittävän tuen ja avun ohella selkeästi eniten tukea saanut ratkaisu tähtitehtävissä esitettyihin 

ongelmiin on yhdenvertaisuusteemojen käsittely koulussa. Tähän oppilaat esittävät erilaisia tapoja: 

opettajan vetämä keskustelu luokassa, tapahtuma tai teemapäivä, monialainen oppimiskokonaisuus, 

retket, vierailevat puhujat tai oppilaat puhujina, julisteet koulun seinillä… Keskustelujen ja 

tapahtumien tavoitteena on erilaisten taustojen ja ominaisuuksien normalisointi. Osa tätä työtä on 

myös se, että kuunnellaan oppilaita itseään siitä, miten asioita kannattaisi käsitellä. 

Keskitytään oppilaisiin yksilöinä ja tarjotaan apua.  
Puhutaan asiasta paljon ja tapauksiin puututaan. 

oppilaskuntatyöpaja 

Ensiksi koulussa pitäisi kertoa erilaisista sukupuolivähemmistöistä ja muista vähemmistöistä, 
opettavan sävyyn. Silloin jokainen tietäisi että he ovat aivan tavallisia ihmisiä, jotka elävät normaalia 
elämää, eivätkä ole mitenkään erilaisia ja ansaitsisivat huonoa kohtelua. Kiusaamiseen tulee puuttua, 

jotta jokaisella on turvallista koulussa.  
luokkatyöpaja yläkoulussa 
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[Koulun aikuiset] Toimivat reilusti ja opettavat rasismista ja muusta syrjinnästä niin että kaikki 
ymmärtävät niitten tekemät pahat asiat. 

luokkatyöpaja alakoulussa  

Keskustellaa ja kuunnellaan. Kysytään oppilailta, jotka eivät koe kuuluvansa joukkoon mikä saisi heille 
paremman mielen tulla kouluun. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Opettajat ovat mukana koko ajan, mutta koululle voisi myös tulla seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöjen edustajia puhumaan, jotta asia pystyttäisiin normalisoimaan. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Järjestää vaikka jotain tapahtumia missä perehdytään erilaisiin vähemmistöihin että stereotypiat 
vähenis. Ihan vaan opettaa tasa-arvon tärkeyttä. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

valitaan tarkkailijanuori, joka valvoo yhdenvertaisuuden toteutumista 
oppilaskuntatyöpaja 

Låt nån vara som man vill. Göra en film på en morgonsamling som handlar om detta ämne.  
[Antaa jokaisen olla niin kuin haluaa. Tehdään aamunavaukseen aihetta käsittelevä elokuva.] 

luokkatyöpaja alakoulussa 

 

6.2.3 Monenlaista tekemistä yhdessä 
Täydellisen yhdenvertaisessa koulussa tehtäviä ja tekemistä on oppi- ja välitunneilla tarjolla 

monipuolisesti erilaiset oppilaat huomioiden ja yhteiset tapahtumat suunnitellaan kaikille sopiviksi. 

Yhdenvertainen koulu myös tarjoaa harrastusmahdollisuuksia, joissa otetaan huomioon oppilaiden 

erilaiset tarpeet ja tilanteet. Aikuiset kuuntelevat oppilaita oppituntien sisältöön ja koulun muuhun 

toimintaan liittyen, ja oppilailla on välillä vapaus valita itse tekemisen sisältöjä ja tapoja. 

kaikille sopivia juttuja, kaikki ei voi liikkua tai ei tahdo (esim. välkkäripelit: ei aina vain urheilullisia 

asioita) 

oppilaskuntatyöpaja 

Saada oman tason tehtäviä. 

esim. jos on liian vaikeata matikassa saa helpomman version kirjasta. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

oppitunneilla olisi kivempaa jos ei kokoajan tehtäisi putkeen kaikkea vaan vaikkapa tehtäisiin jotain 5 

minuuttia välissä 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Oppitunnilla voitaisiin jutella ihan vaan päivästä ja olla toisillemme ystävällisiä tai vaikka ottaa tunnin 

alkuun joku hauska leikki. Ja ryhmätöitä voisi olla enemmän. 

Välitunnilla voitaisiin koko luokka ja vaikka opettajakin leikkiä vaikka kirkkistä tai vaikka vain hengailla. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Se, että tunneilla on keino näyttää aktiivisuutta ilman, että tarvitsee puhua tai esiintyä luokan edessä. 

Se voi olla monelle liian vaikeaa, jonka takia voi näyttää siltä, ettei osallistu tunneilla, vaikka haluaisi. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 
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kuunneltaisiin oppilaita siinä millaista opetusta ja tukea kukin tarvitsee 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

Kaikki otetaan oppilaiden ihannetilanteessa mukaan leikkiin, eikä ketään jätetä yksin, ja tästä myös 

oppilaat ovat vastuussa. Ryhmätöitä tehdään erilaisissa ryhmissä, esimerkiksi siten, että samassa 

ryhmässä on tyttöjä ja poikia. Ryhmäjaon toivotaan perustuvan toisinaan opettajan määräykseen, 

toisinaan omiin toiveisiin. Sekä aikuiset että oppilaat kohtelevat kaikkia samanarvoisesti ja 

ystävällisesti.  

Pitäisi vahtia ettei olisi kiusaamista ja kaikilla olisi aina ainakin yksi kaveri välkällä. Oppilaiden pitäisi 

huomioida jos joku on yksin. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Oppitunnilla voisi olla ryhmätöitä enemmän että kaikki oppisivat olemaan kaikkien kanssa. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

tutustuu toisiin ihmisiin, ryhmäyttää eri porukoita, puhutaan henkilökohtaisista asioista 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Parannuksia: monipuolisia tehtäviä tyttö poika ryhmissä 

luokkatyöpaja alakoulussa 

 

Koulun yhteiset tapahtumat ovat monien mielestä hyvä keino yhteishengen vahvistamiseen, jotta 

kaikki pääsevät osaksi kouluyhteisöä. Yhteiseksi tekemiseksi ehdotetaan esimerkiksi konsertteja ja 

liikuntaa. Tapahtumat ovat myös työelämään tutustumisjaksojen ja retkien ohella yksi tapa oppia 

koulutusaloista ja työurista. Tapahtumia tulee suunnitella oppilaiden ideat huomioiden. 

Monialainen oppimiskokonaisuus eli mokki. Ja kaikki pukeutumis viikot ja semmoset.    (: 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Olisi paljon mukuvia yhteisiä tapahtumia, johon koulu osallistuisi. Esim: ulkoilu tapahtumat. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Koulu voisi järjestää jonkinlaisia ammattiesittelyjä. Tuoda tietyn ammatin edustajan puhumaan 

luokalle, luokka-asteelle tai koululle. Pitäisi järjestää tutustu työelämään-jaksoja, joiden aikana 

tutustuu ammattiin käytännön keinoin. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Esim. Pitää retkiä´, jossa tutustutaan erilaisiin aloihin. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 
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6.2.4 Sukupuolten tasa-arvo 
 

opettajille koulutuksia, harjoitellaan sukupuolineutraalia toimintaa tietyn ajanjakson ajan tiiviisti jotta 

“autopilotti” saataisiin pois käytöstä, menkkatarvikkeita saataville esim opettajienhuoneeseen ja 

jokaiselle tieto asiasta. 

oppilaskuntatyöpaja 

Sukupuolten tasa-arvo oli oppilaita erityisen paljon puhuttanut teema, sillä tyttöjä ja poikia käsittelevä 

tehtävä oli työpajoissa suosituin. Myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskeva tehtävä sai useita 

vastauksia. Poikien tyttöjä heikompaan koulumenestykseen oppilaat, erityisesti alakoululaiset, 

ehdottavat ratkaisuksi esimerkiksi tukiopetusta ja kannustusta, ja tytöille toivotaan mukavaa 

tekemistä, jotta tyytyväisyys elämään paranisi.  

Yhteistyötä, lisää paritöitä ja ryhmätöitä. Pojille tukiopetusta ja tytöille rentoa hauskanpitoa. 

Enemmän vapaata työtä. Poikia tuetaan opiskelussa tuntien aikana. Kysytään luokalta, mikä oppilaita 

motivoisi. 

oppilaskuntatyöpaja 

Poikia kannustetaan ja kehutaan ja tytöiltä kysyttäisiin mikä tekee heille hyvän mielen ja miksi. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Tytöille ei pitäisi asettaa niin korkeita oletuksia ja pojille pitäisi asettaa sopivat oletukset. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Antamalla paljon enemmän positiivista palautetta ja palkintoja. Poikia kiinnostavia kirjoja koulun 

kirjastoon. Kerhoja/pienryhmiä voisi olla vapaa-ajalla, tekemässä jotain mistä itse pitää. 

oppilaskuntatyöpaja 

tytöille terapia eläimiä, esim. koiria, vanhemmat vahtivat poikien opiskelua 

luokkatyöpaja alakoulussa 

POJAT: He aloittaisivat ensin helpoista tehtävistä ja sitten lopuksi tehtävistä tulee haastavempia. 

TYTÖT: Saisivat enemmän opetusta ja ruokaa ja vettä. Myös kavereita ja leikkitavaroita. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

 

Varsinkin yläkoululaisten ja oppilaskunnan edustajien vastauksissa tyttöihin ja poikiin sekä sukupuoli- 

ja seksuaalivähemmistöihin liittyviin tehtäviin toistui myös oppilaiden kohtelu samalla tavalla 

sukupuolesta riippumatta ja sukupuolistereotypioiden rikkominen. Tärkeää on myös huolehtia 

ympäristön turvallisuudesta esimerkiksi tarjoamalla unisex-vessoja. 

Opettajat ottaa huomioon seksuaali-ja sukupuolivähemmistöt sanavalinnoissaan, valistusta oppilaille 

oppilaskuntatyöpaja 

Sovitaan selkeät säännöt, joista ei jousteta. 

Ei oleteta että käyttäytyy tietyllä tavalla jos on tyttö tai poika. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 
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ryhmiin sekotettaisiin tasamäärä tyttöjä sekä poikia. 

Rikottaisiin stereotypioita tytöistä sekä pojista 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Ei luokitella tyttöjä tai poikia tai muunsukupuolisia "laatikoihin". Esim. opettaja ei sanoisi, että ottakaa 

tyttö, poika parit, vaan, että ottakaa parit. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Opettajat kohtelisivat oppilaita tasa-arvoisesti ja yhteiset liikuntatunnit tytöille ja pojille 

oppilaskuntatyöpaja 

Neutraaleja tiloja välitunneille joissa ei syrjitä. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Tyttöjen pukuhuoneeseen ja poikien myös lukko, ettei esim. pojat tule häiritsemään tyttöjä. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

6.2.5 Terveellinen ja esteetön rakennus, väljempi rytmi ja tarpeeksi ruokaa 
Täydellisen yhdenvertaisessa koulussa rakennus on viihtyisä, siisti ja tilava, ja ilmanlaatu on siellä hyvä. 

Useita mainintoja rakennukseen liittyen saivat penkit, sohvat, paikat, joissa voi oleskella. Tarjolla on 

riittävästi liikunta- ja pelivälineitä sekä tilaa, kuten pelikenttiä, oppilaiden käyttöön välitunneilla. 

Välitunneilla alueiden ja välineiden jako eri luokka-asteiden kesken on reilu, ja kaikille riittää tilaa ja 

tekemistä. Välituntialue on siisti, siellä on esimerkiksi roska-astioita. Rakennus on myös esteetön, on 

inva- ja unisex-vessoja ja tarpeeksi pistorasioita, portaita voi käyttää vapaasti ja hissejä tai ramppeja 

on niitä tarvitseville. Yhdenvertaisuutta tukemaan oppilaat ehdottavat erilaisten tarvikkeiden ja 

välineiden hankkimista, kuten tietylle oppilaalle sopivia oppikirjoja, yhdenvertaisuusteemaan liittyvää 

kirjallisuutta ja erityisesti poikia kiinnostavia kirjoja. 

Olisi hyvä ilmasto ja tuuletettaisiin enemmän 

luokkatyöpaja alakoulussa 

enemmän kehuvia ja kilttejä koristeita käytävillä 

luokkatyöpaja alakoulussa 

kerätään rahaa ja ostetaan enemmän oleskelu tiloja ulos ja sisälle 

oppilaskuntatyöpaja 

Enemmän tekemistä ja PENKKEJÄ, koska joskus ei halua istua mudassa [välitunnilla] 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Olisi enemmän leikkipaikkoja vai vaikka trampoliineja. Eikä olisi vain jalkapalloa 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Jos jollain on vaikka astma niin koulun aikuisten pitää ottaa se huomioon. Ja jos koulussa on vaikka 

pyörätuolilla liikkuvia niin pitää olla hissi tai muu millä pääsee ylempiin kerroksiin. 

luokkatyöpaja alakoulussa 
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vähemmistölippujen hankkiminen, paremmat tavarat liikuntarajoitteisille 

oppilaskuntatyöpaja 

vasenkätisille ja oikeakätisille yhtä hyvät tarvikkeet 
oppilaskuntatyöpaja 

 

Koulun rytmi on yhdenvertaisessa koulussa väljempi. Lyhyempiä oppitunteja, leikkejä, elokuvia, 

taukoja tehtävien välissä, enemmän aikaa välitunneille. Myös säännöt mahdollistavat rennomman 

työskentelyn ja olemisen. Jotkut myös ehdottavat palkan maksamista oppilaille. 

Enemmän taukoja niin pystyy keskittymään paremmin 

luokkatyöpaja alakoulussa 

rennompaa työskentelyä 

oppilaskuntatyöpaja 

päiväunet 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Kuunella musiikkia rauhassa ja katsoa elokuvia luokan kanssa. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Hupun pitäminen sallituksi 

oppilaskuntatyöpaja 

Saa käydä kaupassa 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Oppilaille palkka koulun käynnistä 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

 

Ruoka nousi teemana esiin lukuisissa eri työpajoissa eri yhteyksissä, vaikka siitä ei kysytty suoraan. 

Oppilaat haluavat, että yhdenvertaisessa koulussa on tarjolla riittävästi ja hyvää ruokaa. Välipalat ovat 

tärkeitä. Jälkityöpajoissa oppilaat korostivat sitä, että ruokaa tulee olla tarjolla kaikille, myös heille, 

joilla on erityisruokavalio. Ylipäänsä vaihtoehtoja on ihannetilanteessa tarjolla useita. Tarjolla on myös 

hedelmiä, salaatteja ja leipiä, ja ruoka on terveellistä ja ravitsevaa. 

Kaikki syö tarpeeksi 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

saisi ottaa jotain pientä purtavaa [oppitunneilla] 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Koulusta saisi välipalaa jos oma olisi unohtunut. 

luokkatyöpaja alakoulussa 
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Juoma-automaatteja 

luokkatyöpaja alakoulussa 

Hyvää ja ravitsevaa ruokaa ja kaikille sopivaa ruokaa. 

luokkatyöpaja alakoulussa 

 

6.2.6 Kodin ja koulun yhteistyö 
Yläkoululaisilta ja oppilaskuntien edustajilta kysyttiin myös kodin ja koulun yhteistyöstä täydellisen 

yhdenvertaisessa koulussa, ja yksi yläkoulun erityistyöpajoista keskittyi tähän teemaan. Vastauksissa 

korostui läheinen yhteistyö ja toimiva yhteydenpito, johon liittyy esimerkiksi paitsi ongelmista 

viestiminen, myös hyviä asioita ja kehuja kotiin välittävät Wilma-viestit. Toimivaan yhteistyöhön 

kuuluu myös kuulumisten kysyminen oppitunneilla ja oppilaiden kulttuureihin tutustuminen, samaten 

koulun toiminnan esittely huoltajille. Eri kielet ja kulttuurit huomioidaan, ja koulun esteettömyys on 

tärkeää myös huoltajien kannalta. Tarjolla on tukea esimerkiksi läksyjen tekoon, ja koulukuljetus 

turvataan kaikille. Myös joustavuus on olennaista yhdenvertaisuuden kannalta: esimerkiksi 

saamelaisten oppilaiden kohdalla keskeistä on paitsi yhteistyön toimivuus myös opetuksen 

järjestäminen saamelaiset elinkeinot huomioiden. Koulun vastuulla on huomioida saamelaisnuoren 

tilanne ja huolehtia, ettei tämä kuormitu liikaa. 

rehtori tai opettajat lähettävät viestiä kotiin esim kehumaan oppilas tai jos se on tehnyt jotain 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Opettajat vastailisivat aktiivisesti oppilaiden viesteihin 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Päivystys: opettajat käyvät säännöllisesti oppilaiden kuulumiset läpi ja antavat aikaa niiden 
kertaamiseen. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Tiedotus muillakin kielillä kuin suomeksi. 

luokkatyöpaja yläkoulussa 

Tutustumista muiden kulttuureihin. Myös sen maan, missä koulu sijaitsee. 
luokkatyöpaja yläkoulussa 

Bussimatkat ilmaiseksi kaikille ja taksit käyttöön 

oppilaskuntatyöpaja 

Poronhoitoalueilla on tärkeää kertoa asioista ja antaa nuorelle mahdollisuus omaan elinkeinoon. 

luokkatyöpaja yläkoulussa  
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6.3. Yhteenveto tuloksista 
 

6.3.1 Mihin asioihin resursseja tulisi suunnata? 
Yksi keskeinen kohde, johon oppilaat suuntaisivat taloudellisia resursseja, on opetus ja tuki oppilaille. 

Niihin suunnatulla rahalla vastaajat palkkaisivat enemmän opettajia ja koulunkäynninohjaajia, 

järjestäisivät yksilöllistä tuki- ja erityisopetusta ja toteuttaisivat läksykerhoja ja -parkkeja. Resursseja 

varattaisiin myös monialaiseen tukiverkostoon. Opettaja on monille se koulun tärkein aikuinen, jolla 

on oltava aikaa kuunnella oppilaiden kuulumisia, auttaa ja puuttua kiusaamiseen. Lisäksi koulun tulee 

tarjota eri alojen ammattilaisten apua sitä tarvitseville: esimerkiksi koulukuraattorin, opinto-ohjaajan, 

nuorisotyönohjaajan ja psykologin (useissa vastauksissa puhuttiin ”terapiasta”). 

Toinen tärkeä ja vastauksissa useasti toistuva kohde taloudellisille resursseille on 

yhdenvertaisuusteemojen käsittely koulussa eri tavoin. Niitä yhdistää se tavoite, että oppilaat, koulun 

aikuiset ja koko kouluyhteisö kehittyisivät paremmaksi erilaisten ihmisten ja vähemmistöjen 

kohtaamisessa ja huomioimisessa ja koulun yhteisöllisyys vahvistuisi. Taloudellisia resursseja oppilaat 

varaisivat esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja teemapäivien järjestämiseen. Ulkopuolisia vierailijoita 

palkattaisiin koululle puhumaan, ja opettajille järjestettäisiin yhdenvertaisuuskoulutusta. Koululle 

myös hankittaisiin kirjallisuutta aiheesta, ja koulun seinille ripustettaisiin erilaista materiaalia, kuten 

lippuja ja kannustuslauseita. 

Tapahtumat, teemapäivät ja retket saavat kannatusta myös keinona ylipäänsä yhteisöllisyyden ja 

viihtyvyyden kasvattamiseen sekä erilaisista koulutusaloista ja työurista oppimiseen. Oppilaiden 

vastauksista välittyy viesti siitä, että ne ovat tärkeä osa koulun toimintaa ja oppimista, joten niihin 

kuuluu myös varata resursseja. 

Oppilaat suuntaisivat rahaa myös koulurakennuksen kehittämiseen esteettömämmäksi ja 

viihtyisämmäksi esimerkiksi hissien, ramppien ja eri ryhmiä huomioivien vessojen avulla. 

Rakennuksissa pihoineen tulisi olla tilaa oleskella, pelata ja leikkiä. He myös näkevät tärkeänä 

monipuolisten liikunta- ja leikkivälineiden saatavuuden sekä kirjojen ja välineiden hankkimisen 

erilaisia oppijoita varten. Lisäksi oppilaille on tärkeää perustarpeista huolehtiminen: ruokaan on 

riitettävä resursseja, jotta kaikki saavat tarpeeksi syödäkseen koulupäivän aikana. 

 

6.3.2 Mitä koulun toiminnassa tulee huomioida? 
Työpajoissa koottujen vastausten perusteella yhdenvertaisessa koulussa ei ole kyse ainoastaan 

resurssien jakamisesta. Paljon on kiinni ilmapiiristä ja kulttuurista. Kun puhutaan yhdenvertaisuudesta 

ja tasa-arvosta, monien oppilaiden mielestä asenne ratkaisee paljon. Vastuu yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta kuuluu paitsi opettajille ja muille koulun aikuisille myös oppilaille ja koko koululle 

yhteisönä. 

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa tukeva ilmapiiri ja kulttuuri sisältää esimerkiksi sen, ettei syrjivää ja 

rasistista kieltä hyväksytä, opettajat eivät kohtele oppilaita eriarvoisesti heidän ominaisuuksiensa tai 

taustansa perusteella, kiusaamisesta voi kertoa aikuisille ja siihen puututaan ja toimintaan niin oppi- 

kuin välitunneilla otetaan kaikki mukaan. Tärkeää on, että opettajat puuttuvat syrjivään käytökseen 

eivätkä itse toimi syrjivästi ja koulun toimintatavat ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. Oppilaiden 

pitää voida luottaa siihen, että opettajat toimivat aktiivisesti kiusaamista vastaan ja muutenkin pitävät 

yllä kaikille turvallista ilmapiiriä. Ketään ei saa oppi- eikä välitunneilla jättää yksin: ryhmätyöt ja muu 
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yhdessä tekeminen ovat tärkeitä, samoin monipuolinen ja yhteinen välituntitoiminta. Vastausten 

mukaan siitä, ettei kukaan joudu jäämään yksin, tulee myös koulun oppilaiden ottaa vastuuta. 

Vastauksissa muistutetaan eri tavoin, että oppilaat tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Esimerkiksi syrjintää tai kiusaamista kohtaavia oppilaita pitää kuunnella, ja oppilailta 

itseltään tulisi kysyä, miten he toivoisivat heitä koskevat ongelmat ratkaistavan. Oppilaat voivat myös 

tehdä paljon itse, kuten opettaa muita yhdenvertaisuusasioista oman kokemuksensa kautta tai 

suunnitella koulun toimintaa yhdessä aikuisten kanssa. Kuulemiseen osallistuneissa kouluissa hyvin 

monet oppilaat eivät edes tiedä, onko koululla tasa-arvo- tai yhdenvertaisuussuunnitelmaa, vaikka 

tasa-arvosuunnitelman tekoon tulee osallistaa myös oppilaita. Yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen 

on siis hyvin tärkeää kiinnittää huomiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Oppilastyö jälkityöpajasta 
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7. LOPUKSI   
 

Kuuleminen on toteutettu osana perusopetuksen laadun ja tasa-arvon Oikeus oppia  

-kehittämisohjelmaa, ja sen tulokset ovat osa ohjelman toteuttamista. Prosessi sopi erinomaisesti 

Osallisuuden osaamiskeskuksen toteutettavaksi. Osaaminen, tietotaito ja kontaktit edesauttoivat 

erinomaisesti kuulemisen toteutumista. Lasten ja nuorten kuulemisen toteutus osaamiskeskuksen 

toimintona oli sujuvaa ja tuki osaamiskeskuksen ydintehtäviä. 

Lasten oikeuksien sopimuksen perusteella valtiot ovat velvoitettuja kehittämään erilaisia lasten ja 

nuorten kuulemismenetelmiä hallinnon eri tasoille, ja Suomikin on sitoutunut avoimen hallinnon 

periaatteisiin, jossa osallisuus on mukana. Mahdollisesti myös oikeudenmukainen resurssien jako 

edellyttää lasten ryhmämuotoista kuulemista. Erilaisten lasten ja nuorten osallistamisen menetelmien 

kehitys on oppimisprosessi myös meille aikuisille, sillä työpajamallinen lasten ja nuorten kuuleminen 

haastaa perinteisiä hallinnon toimintatapoja. 

Kun tehdään lasten ja nuorten kuulemista osana yhteiskuntapoliittisen toimenpideohjelman 

valmistelua työpajamuodossa, saavutetaan useita hyötyjä. Lasten ja nuorten osallistaminen 

valmisteluun tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia mutta luo myös yhteenkuuluvuutta ja yhteistä 

tekemistä. Kuulemisen onnistuminen ei riipu siitä, miten suoraan osallistujien ideat näkyvät 

lopullisissa tuotoksissa. Lapsia ja nuoria silti kiinnostaa heidän tuotostensa vaikutus ja niiden 

herättämät oivallukset. Vuoropuhelun olisi tärkeää jatkua myös kuulemisen jälkeen, jotta osallisuus 

toteutuu. 

Lasten ja nuorten kuulemisella mahdollistetaan vuorovaikutus lasten ja nuorten sekä 

yhteiskuntapoliittisten toimijoiden välillä. Tulokset tuottavat tietoa ja perusteluita päätöksenteon 

tueksi. Kuulemisella saadaan ensi käden tietoa asioiden tilasta ja jäsenneltyä ymmärrystä 

monimutkaisesta teemasta. Tämä on paljon kauaskantoisempi ja syvällisempi tapa kuulla lapsia ja 

nuoria, kuin vaikkapa kysely. Prosessissa myös opittiin, että työpajamallista kuulemista voi toteuttaa 

valtakunnallisesti etänä.  

On hyvä pitää mielessä opettajan suuri rooli kuulemisen mahdollistajana, sillä he ilmoittivat ryhmänsä 

mukaan ja mahdollistivat näin omille oppilailleen vaikuttamismahdollisuuden. Voidaan pohtia, kuinka 

paljon koulussa ilmenevät roolit ja hierarkia vaikuttavat oppilaiden osallisuuteen ja kuulemisen 

tuloksiin. Huomattavaa on myös se, että nuoret tuottivat pyydetyn aiheen lisäksi paljon yleisiä ideoita. 

Jotkin ideat eivät istu täydellisesti esimerkiksi Oikeus oppia- ohjelman siiloon tai opetus- ja 

kulttuuriministeriön edistämälle sektorille. Tämä kuvastanee sitä, että osallistujilla on harvoin 

tilaisuuksia päästä kertomaan omaan kouluun liittyviä yleisiäkään toiveita ja työpajat olivat siten 

osallistujille mahdollisuus osallistua myös oman koulunsa kehittämiseen. Tässä myös näkyy se, että 

lasten ja nuorten elämänpiiri on kokonaisuus, josta on vaikea erottaa hallinnollisia siiloja. Esimerkiksi 

esteettömyys ja kiusaaminen tai välipalat näyttäytyvät lapsille ja nuorille merkittävinä 

yhdenvertaisuuteen liittyvinä tekijöinä samoin kuin panostaminen yhteisölliseen toimintaan erilaisten 

retkien ja teemapäivien muodossa.  

Miten tästä eteenpäin? Tässä raportissa on esitelty keskeiset tulokset ja prosessin kuvaus ministeriölle 

hyödynnettäväksi. Tulokset on kerätty ensisijaisesti Oikeus oppia- ohjelmaa varten, mutta ne voidaan 

saattaa toki tiedoksi myös muille aihepiirejä käsitteleville toimenpideohjelmille ja valmisteluille. Olisi 

upeaa, jos tulevaisuudessa kuuleminen olisi jatkuvaa vuoropuhelua, jossa lapset voisivat 

kommentoida myös sitä, miten ministeriö ottaa tulokset vastaan ja mihin niitä käyttää. Tämä työ loi 

hienoa pohjaa vuoropuhelun rakentamiselle.  
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Kuulemistyöpajat ovat tuottaneet monipuolista tietoa lasten ja nuorten toiveista tasa-arvoiselle 

koululle laajemminkin. Aineisto tuo tärkeää tietoa myös muihin valtakunnallisiin ja ministeriötason 

ohjelmiin. Lasten ja nuorten viestit kannattaa huomioida valtakunnallisesti ja paikallisesti. Ideat ja 

ratkaisuehdotukset liittyen esimerkiksi kouluruokailuun, liikunta- ja oppimisvälineisiin ja 

koulurakennuksen kehittämiseen voivat tuoda tärkeää tietoa ja ymmärrystä kuntatason 

kehittämistyöhön. Yksittäisten koulujen tasolla ajatukset monista tavoista käsitellä yhdenvertaisuutta 

koulun arjessa antavat erinomaisen lähtökohdan yhdenvertaisuustyön aloittamiselle tai 

kehittämiselle omassa yhteisössä.  

Prosessi opetti useita asioita, mutta ennen kaikkea sen, että käytettyjä digitaalisia alustoja 

olennaisempaa kuulemisen onnistumisen kannalta on selkeiden periaatteiden noudattaminen: 

toimiva yhteistyö opettajan kanssa, turvallisemman tilan periaatteet, yhteisen ymmärryksen luominen 

käsiteltävästä aiheesta sekä sellaisten puitteiden rakentaminen, joissa saa käsitellä aihetta omista 

lähtökohdistaan ja omalla tietotasollaan joutumatta asettamaan itseään valokeilaan.  

Ennen kaikkea prosessin aikana tuli selväksi, että lapsia ja nuoria kannattaa ja täytyy kuunnella. Ylä- ja 

alakoululaisia voidaan kuulla onnistuneesti etämenetelmin, ja osallistujilla on paljon sanottavaa! 
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https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2021/02/01092102/pelastakaa-lapset-perhevakivaltaa-kokeneet-lapset-toiminnan-kehittajina.pdf
https://pelastakaalapset.s3.eu-west-1.amazonaws.com/main/2021/02/01092102/pelastakaa-lapset-perhevakivaltaa-kokeneet-lapset-toiminnan-kehittajina.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-perusteet
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Giellagas_Rasmus_koulutustarpeet2008_nettiversio_080210_0.pdf
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Giellagas_Rasmus_koulutustarpeet2008_nettiversio_080210_0.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031086
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Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2020. 

https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+koke

masta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-

467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3

%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768  

Syrjimättömyystesti. Oikeusministeriö. Verkkosivu. 

http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/syrjimattomyystesti/  

Syrjinnästä vapaa koulu. Yhdenvertaisuus.fi. Verkkosivu. 

https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-koulu  

Tasa-arvolaki 2014. Finlex lainsäädäntö. Verkkosivu. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaitoksissa. Opetushallitus. Verkkosivu. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu-oppilaitoksissa 

Tilannekortit-harjoitus. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Verkkosivu. 

https://www.mll.fi/tehtavat/tilannekortit/ 

Turvallisempi tila. Allianssi. Verkkosivu. 

https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila  

Turvallisen opiskeluryhmän rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa. Teoriataustaa ja 

harjoituksia. Nuorten Akatemia 2009 

https://www.nuortenakatemia.fi/wp-

content/uploads/2016/07/Turvallisen_opiskeluryhman_rakentaminen_ammatillisissa_oppilaitoksiss

a.pdf  

Turvallisen tilan ohjeet meidän koulussa. Maailmankoulu. 

https://maailmankoulu.fi/wp-content/uploads/2018/11/turvallisimman_tilan_ohjeet.pdf 

Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi kouluterveyskyselyssä vuonna 2017.  

Tutkimuksesta tiiviisti 26, syyskuu 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135234/URN_ISBN_978-952-302-910-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Yks, kaks, toimimaan! Työkaluja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn. Kehittämiskeskus Opinkirjo. 

Verkkosivu. 

https://opinkirjo.fi/ykskakstoimimaan/ 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunta: Lapin maakunnan tulee varata riittävät resurssit 

saamenkielisten palveluiden järjestämiseen. Saamelaiskäräjät verkkosivu. 7.1.2019  

https://www.samediggi.fi/2019/01/07/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-lapin-maakunnan-

tulee-varata-riittavat-resurssit-saamenkielisten-palvelujen-jarjestamiseen/  

Yhdenvertaisuuslaki 2014. Finlex lainsäädäntö. Verkkosivu. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325  

Yhteistyö kodin kanssa. OAJ verkkosivu. Luettu 24..3.2021 

https://www.oaj.fi/arjessa/yhteistyo-kodin-kanssa/  

https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/syrjimattomyystesti/
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-koulu
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oph.fi%2Ffi%2Fkoulutus-ja-tutkinnot%2Ftasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu-oppilaitoksissa&data=04%7C01%7C%7C18779e25abcd4afaf6be08d8b99097dd%7C5c87a2ca890b4293958ae93b18eb1481%7C0%7C0%7C637463377970887947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nw4mNZxkHfHX5KwVNQeVxSPM5KS81gcdYibxym5WhaU%3D&reserved=0
https://www.mll.fi/tehtavat/tilannekortit/
https://www.alli.fi/allianssi/turvallisempi-tila
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2016/07/Turvallisen_opiskeluryhman_rakentaminen_ammatillisissa_oppilaitoksissa.pdf
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2016/07/Turvallisen_opiskeluryhman_rakentaminen_ammatillisissa_oppilaitoksissa.pdf
https://www.nuortenakatemia.fi/wp-content/uploads/2016/07/Turvallisen_opiskeluryhman_rakentaminen_ammatillisissa_oppilaitoksissa.pdf
https://maailmankoulu.fi/wp-content/uploads/2018/11/turvallisimman_tilan_ohjeet.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135234/URN_ISBN_978-952-302-910-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135234/URN_ISBN_978-952-302-910-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opinkirjo.fi/ykskakstoimimaan/
https://www.samediggi.fi/2019/01/07/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-lapin-maakunnan-tulee-varata-riittavat-resurssit-saamenkielisten-palvelujen-jarjestamiseen/
https://www.samediggi.fi/2019/01/07/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-lapin-maakunnan-tulee-varata-riittavat-resurssit-saamenkielisten-palvelujen-jarjestamiseen/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325
https://www.oaj.fi/arjessa/yhteistyo-kodin-kanssa/
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Älä oleta! - Normit nurin. Seta ry. 2013. 

https://issuu.com/normitnurin/docs/alaoletanormitnurinrgb 

 

Projektin henkilöstö 
Toteuttajat 

Matleena Kosonen Holdgaard, asiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo 

Reija Arnberg, palvelumuotoilija, Nuorten Akatemia 

Henna Salminen, korkeakouluharjoittelija, Nuorten Akatemia (erityisesti tulosten koonti ja analyysi) 

 

Projektin tukitiimi 

 

Marjo Kenttälä, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo, 31.5.2021 asti 

Tiina Karhuvirta, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo, (erityisesti oppilaskuntatyöpaja)  

Heikki Vuojakoski, toimitusjohtaja, Nuorten Akatemia 

Heidi Rosbäck, kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia 

Julia Petäjä, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo, 1.6.2021 lähtien 

 

Hankkeen edustajat ministeriössä (ohjausryhmä) 

 

Minna Polvinen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 

ja vapaan sivistystyön osasto (VAPOS), Strategisen ohjauksen vastuualue  

Marja N. Pulkkinen, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, nuorisotyön ja -politiikan vastuualue 

 

Muut työntekijät:  

Maria Aikio, fasilitaattori, kääntäjä (pohjoissaamenkieliset pajat) 

Marjukka Heinonen, kääntäjä (ruotsinkieliset pajat)  

Alexandra Lindström, fasilitaattori (ruotsinkieliset pajat) 

Marika Tossavainen, graafikko (Seppo-pelipohjan graafinen suunnittelu) 

 

Haastatellut asiantuntijat 
8.-luokkalaisia Vihdistä  

Kirsti Aikio, lehtori, Utsjokisuun koulu 

Anni Ahlakorpi, saamenkielinen luokanopettaja, Utsjokisuun koulu  

Liisa Ansio, yhdistyskoordinaattori, Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry, 

vanhempainyhdistysaktiivi  

Ira Custódio, erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto 

Abdirahim Hussein, toiminnanjohtaja, Moniheli ry  

Heta Hölttä, nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija, Seta ry  

Riikka Jalonen, toiminnanjohtaja, Rauhankasvatusinstituutti ry  

Saara Kallio-Kokko, kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia Mahis -toiminta  

Merike Kesler, projektisuunnittelija, KT, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta  

Rosita Lindgren, romaniasioiden asiantuntija 

Anu Lönnqvist, työelämäkoordinaattori, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö  

https://issuu.com/normitnurin/docs/alaoletanormitnurinrgb
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Jaakko Tuominen, projektipäällikkö, Kaikkien kaupunki! -hanke, Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.  

Inkeri Turunen, 5. luokan oppilas 

Tiina Maria Turunen, luokanopettaja 

Vamlasin (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö SR) vaikuttajanuoret 

Mari Väistö, osallisuusasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Etukäteis- ja purkutehtävät osallistujille 
 

Lämmittelytehtävä (alakoulu) 

Ennen varsinaista työpajaa luokan on hyvä pohtia teemoja viikon sisällä ennen työpajan alkua, 

esimerkiksi edellisenä päivänä. Tärkeä näkökulma teemaan on, että on koulun velvollisuus tukea 

yhdenvertaisuutta ja tavoitteena on kuulla mitä oppilaat toivovat koululta. Oppilaiden on hyvä tietää, 

että yhdenvertaisuuslaki suojelee kaikkia syrjinnältä ja epäreilulta kohtelulta. Tähän hyvä johdatus on 

Hanna Niittymäen ”Ole oma itsesi ja anna toistenkin olla”-prezi (https://prezi.com/qgw4tpldp02s/ole-

oma-itsesi-ja-anna-toistenkin-olla-kysymykset-mukana/). Voitte keskustella esityksen sisällöstä sekä 

siitä, mitä koulu voi tehdä sen tukemiseksi että kaikki voisivat olla omia itsejään. (kesto n. 15 min) 

Esityksen jälkeen voitte halutessanne tehdä Tilanteita koulun arjessa -draamaharjoituksen (MLL) 

(https://www.mll.fi/tehtavat/tilannekortit/). Se herättää oppilaat miettimään, millaista syrjintää 

koulussa voi tapahtua ja mitä asialle voisi tehdä. (kesto 15–45 min.) 

Työpajan teemasta kannattaa puhua luokan kanssa etukäteen, jotta esimerkiksi vähemmistöön 

kuuluvat tai syrjintää kokeneet oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi itse työpajassa. Voitte myös käydä 

läpi turvallisemman tilanperiaatteita ja mitä ne juuri teidän luokassanne tarkoittavat. Periaatteet 

tullaan käymään läpi myös työpajan alussa. 

Lämmittelytehtävä (yläkoulu) 

Ennen varsinaista työpajaa luokan on hyvä pohtia teemoja viikon sisällä ennen työpajan alkua, 

esimerkiksi edellisenä päivänä. Ota askel eteenpäin-tehtävä herättää miettimään, millainen vaikutus 

ihmisen taustalla ja ominaisuuksilla voi olla asemaan ja mahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Tehtävään 

on hyvä varata 30–45 minuuttia. Ota askel eteenpäin -tehtävän ohjeet: 

https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/7626136/Ota+askel_ohjeet/39b62dc5-3ef9-4f94-

a150-3a924a99f5f9/Ota+askel_ohjeet.pdf 

Lähde: Syrjinnästä vapaa koulu, Yhdenvertaisuus.fi https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-

koulu 

Työpajan teemasta kannattaa myös puhua luokan kanssa etukäteen, jotta esimerkiksi vähemmistöön 

kuuluvat tai syrjintää kokeneet oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi itse työpajassa. Voitte esimerkiksi 

käydä läpi turvallisemman tilan periaatteita ja mitä ne juuri teidän luokassanne tarkoittavat. 

Periaatteet tullaan käymään läpi myös työpajan alussa. 

Työpajan purku 

Yhdenvertaisuus on ajatuksia herättävä aihe. Siksi on tärkeää tarjota oppilaille mahdollisuus 

purkukeskusteluun omassa, tutussa ryhmässä työpajan jälkeen. Keskustelu kannattaa käydä pian 

työpajan jälkeen, esimerkiksi seuraavana päivänä. Kysymyksiä hyödynnettäväksi: 

•Miltä työpajaan osallistuminen tuntui? 

•Mitä ajatuksia se herätti? 

https://prezi.com/qgw4tpldp02s/ole-oma-itsesi-ja-anna-toistenkin-olla-kysymykset-mukana/
https://prezi.com/qgw4tpldp02s/ole-oma-itsesi-ja-anna-toistenkin-olla-kysymykset-mukana/
https://www.mll.fi/tehtavat/tilannekortit/
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/7626136/Ota+askel_ohjeet/39b62dc5-3ef9-4f94-a150-3a924a99f5f9/Ota+askel_ohjeet.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/7626136/Ota+askel_ohjeet/39b62dc5-3ef9-4f94-a150-3a924a99f5f9/Ota+askel_ohjeet.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-koulu
https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnasta-vapaa-koulu
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•Mitä oivalluksia saitte työpajan aikana tai sen jälkeen? 

•Mikä jäi mietityttämään? 

•Mitä kysymyksiä heräsi? 

•Nousiko esiin asioita, mitä omassa koulussa pitäisi mielestänne muuttaa? Jos,mitä pitäisi tehdä, 

kuka voisi tehdä asialle jotain: opettaja, rehtori, oppilaskunnan hallitus? Milloin ja miten? 
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Liite 2. Oma koulunne -kysely 
 

Lukekaa alla olevat väittämät ja keskustelkaa niistä. Arvioikaa kukin väite asteikolla 1-5 kuinka hyvin 

väite pätee teidän mielestänne kouluunne. 

1 = ei lainkaan kuvasta kouluamme 

2 = erittäin huonosti kuvastaa kouluamme 

3 = hiukan tai joissain tilanteissa kuvastaa kouluamme 

4 = kuvastaa hyvin kouluamme  

5 = toteutuu täysin koulussamme 

a. Turvallisuus  

1. Voin olla oma itseni koulussa.  

2. Tunnen oloni turvalliseksi koulussa. 

3. Kiusaamiseen ja syrjintään puututaan tehokkaasti.   

4. Luotan koulun aikuisiin. 

b. Sukupuoli 

5. Oppilaita kohdellaan samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko he tyttöjä, poikia tai muuta 

sukupuolta. 

c. Kotitausta 

6. Kaikilla on koulussamme yhtä hyvät mahdollisuudet opiskella huolimatta kotitaustasta.  

d. Kieli, kulttuuri ja rasismi 

7. Koulussamme kaikki kuuluvat samaan yhteisöön kieli- ja kulttuuritaustasta riippumatta.  

8. Koulussamme toimitaan rasismin vastustamiseksi. 

e. Toimintarajoitteet  

9. Koulussamme kaikki kuuluvat samaan yhteisöön riippumatta siitä, onko oppilaalla 

oppimisvaikeuksia tai jokin vamma. 

f. Yhdenvertainen koulu  

10. Kaikkia kannustetaan yhtä lailla koulussa. 

11. Kaikki pääsevät kulkemaan yhtä helposti kaikkiin koulun tiloihin. (Kaikilla on lupa kulkea ja tilat 

esteettömiä) 

12. Onko teidän koulullanne tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma? (Kyllä/ei/en tiedä) 

13. Oppilaat ovat olleet mukana tekemässä suunnitelmaa. 

14. Onko koulunne on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen? Perustele. 
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Liite 3. Tähtitehtävät 
 

Tähtitehtävät, joista ryhmät saivat valita itseään puhuttelevan aiheen.  

1. Yläkoulutehtävät  

A. Liikkumis- ja toimintarajoitteet   

Toimintarajoite voi liittyä esim. kuuloon, näköön, liikkumiseen, muistamiseen tai keskittymiseen. 

Oppilaista, joilla on jokin tällainen rajoite, melkein yksi neljästä (23 %) kokee, etteivät he ole osa 

kouluyhteisöä.  

Kaikilla on kuitenkin oikeus olla osa kouluyhteisöä. Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne 

muuttuisi paremmaksi?   

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 

 

B. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt   

"Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret tuntevat muita useammin itsensä 

ulkopuoliseksi ja koulun ilmapiirin ongelmalliseksi. He myös kokevat useammin jäävänsä vaille 

opettajien välittävää ja oikeudenmukaista kohtelua."  

Kaikilla on kuitenkin oikeus olla omia itsejään ja osa kouluyhteisöä riippumatta sukupuolesta tai siitä, 

kehen ihastuu tai ihastuuko keneenkään.  

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi? 

Lähde: Yle 12.1.2021, Kouluterveyskysely  

C. Tytöt ja pojat   

Tytöt saat parempia tuloksia matematiikkaan ja lukemiseen liittyvistä testeistä. Pojat ovat kuitenkin 

keskimäärin tyytyväisempiä elämäänsä.  

Kaikilla on kuitenkin oikeus oppia ja olla tyytyväisiä elämäänsä sukupuolesta riippumatta.  

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi?   

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kouluterveyskysely 2017 ja 2019; Tasa-arvotiedon keskus, 
Opintomenestys ja sukupuoli 
 

D. Vanhempien tulo- ja koulutustaso   

Oppilaat valitsevat usein peruskoulun jälkeen samanlaisen koulutuksen kuin minkä heidän 

vanhempansakin valitsivat. Oppilaat, joiden vanhemmilla on toimeentulo-ongelmia, kohtaavat usein 

itsekin samanlaisia ongelmia aikuisena.  

Koulun tehtävänä olisi antaa kaikille eväitä elämään ja työuralle, ei vain hyvin toimeentuleville.  

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi?   

Lähde: Tilastokeskus 

 
E. Ihonväri ja maahanmuuttajatausta.   

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk3/summary_toimintakyky1?alue_0=87869&kouluaste_0=161293&mittarit_0=200138&mittarit_1=199868
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk3/summary_toimintakyky1?alue_0=87869&kouluaste_0=161293&mittarit_0=200138&mittarit_1=199868
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk3/summary_toimintakyky1?alue_0=87869&kouluaste_0=161293&mittarit_0=200138&mittarit_1=199868
https://yle.fi/uutiset/3-11706262
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140742/URN_ISBN_978-952-343-580-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=200138&mittarit_1=200101&mittarit_2=200554&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=200138&mittarit_1=200101&mittarit_2=200554&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/koulutus-ja-kasvatus/opintomenestys-ja-sukupuoli
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/koulutus-ja-kasvatus/opintomenestys-ja-sukupuoli
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/koulutus-ja-kasvatus/opintomenestys-ja-sukupuoli
https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2016/vanhempien-koulutus-vaikuttaa-lasten-valintoihin/
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Ihonväri vaikuttaa siihen, miten oppilaita kohdellaan koulussa: esimerkiksi 67 % afrikkalaistaustaisista 

oppilaista on kokenut ihonväriin perustuvaa syrjintää tai häirintää, eli rasismia. Se voi näkyä 

kiusaamisena tai vaikka siten, että aikuiset koulussa kohtelevat ennakkoluuloisesti.  

Myös maahamuuttajanuoret ovat useammin ilman ystävää (pojista joka kolmas ja tytöistä 17 %) ja 

heihin kohdistuu useammin väkivaltaa. Heille on myös vaikeampaa saada apua oppilashuollosta 

verrattuna suomalaista syntyperää oleviin.  

Kaikilla on oikeus olla turvassa, olla osa kouluyhteisöä ja saada apua taustasta tai ihonväristä 

riippumatta.  

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi?  

Lähde: Selvitys afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä, Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Ulkomaista syntyperää olevien nuorten hyvinvointi Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 
 

2. Kodin ja koulun yhteistyö   

A.  Tiedonkulku kodin ja koulun välillä   

Tasa-Arvolan koulussa viestintään kodin kanssa ei olla tehty suunnitelmaa eikä opettajilla ole 

yhtenäistä linjausta. Vanhemmat kokevat, että heidän ideoitaan ja mielipiteitään ei kuulla. Oppilaat 

kokevat, että viestintä vaikeista asioista koulun ja kodin välillä eivät kulje, tai saavat liikaa painoarvoa 

verrattuna viesteihin positiivisista asioista ja kehuista. Joskus tuntuu, että loma-ajoista ja koeviikoista 

tiedottaminen on ainoa viesti mitä kotona kuullaan koulusta.  Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, 

että tilanne muuttuisi paremmaksi?   

Lähde: Opetussuunnitelman perusteet 2014; Kymmenen askelta- kirjauksista käytäntöön – opas 
(vanhempainliitto ja opetushallitus)  

B.  Yhdenvertaisuus koulun järjestämissä tilaisuuksissa   

 Tasa-Arvolan koulussa järjestetään vuosittain useita myyjäisiä, leirikouluja, herkkupäiviä, 
lahjakeräyksiä ja tempauksia, joihin oppilaiden tulee osallistua pienellä rahasummalla tai 
talkootyöllä. Vanhempainiltoja pidetään lukukausittain koululla, joka ei ole esteetön. Välipalat ovat 
maksullisia. Samaan aikaan koulussa luokat ovat hyvin moninaisia ja perheitä on eri kulttuuri- ja 
kielitaustoista, tietoteknisesti eri tasoisia perheitä ja oppilaita joilla on koti vuoroviikoin eri 
huoltajien luona. Myös fyysiset tai taloudelliset rajoitteet hankaloittavat joidenkin vanhempien 
mahdollisuuksia osallistua koulun järjestämiin toimintoihin.    
 
Mitä Tasa-Arvolan koulu voisi tehdä, että kaikenlaiset vanhemmat ja huoltajat pääsisivät mukaan 
koulun toimintaan? Mitä pitäisi tehdä toisella tavalla, ettei kukaan perhe kokisi ulkopuolisuutta?    
Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi? 

Lähde: Opetussuunnitelman perusteet 2014; Kymmenen askelta- kirjauksista käytäntöön – opas 
(vanhempainliitto ja opetushallitus)  

C. Vaikeissa tilanteissa olevien perheiden tukeminen   

https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
https://syrjinta.fi/documents/25249352/0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf/26f9e7b9-1dca-a3b6-4022-467340922da0/Selvitys+afrikkalaistaustaisten+henkil%C3%B6iden+kokemasta+syrjinn%C3%A4st%C3%A4+%28PDF%2C+2204+kt%29.pdf?t=1612266834768
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajalasten-nuorten-ja-perheiden-terveys
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135234/URN_ISBN_978-952-302-910-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135234/URN_ISBN_978-952-302-910-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vanhempainliitto.fi/oppaat/kirjauksista-kaytantoon/
https://vanhempainliitto.fi/oppaat/kirjauksista-kaytantoon/
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Aava on Tasa-Arvolan koulun oppilas. Hänellä on vaikeaa koulussa. Aava ei usein saa tehtyä läksyjä tai 

harjoiteltua kokeisiin, sillä tehtävät tuntuivat ihan liian vaikeilta. Hänen huoltajillaan ei ole aikaa 

auttaa.   

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi?  

D. Vanhempien tulo- ja koulutustaso   

 Oppilaat valitsevat usein peruskoulun jälkeen samanlaisen koulutuksen kuin minkä heidän 

vanhempansakin valitsivat. Oppilaat, joiden vanhemmilla on toimeentulo-ongelmia, kohtaavat usein 

itsekin samanlaisia ongelmia aikuisena.  

Koulun tehtävänä olisi antaa kaikille eväitä elämään ja työuralle, ei vain hyvin toimeentuleville.  

 Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että tilanne muuttuisi paremmaksi?   

Lähde: Tilastokeskus 

E. Maahanmuuttajatausta  

Jada on Tasa-Arvolan koulun oppilas. Hän mutti Suomeen perheensä kanssa kolme vuotta sitten 

Irakista. Jada tykkää koulusta, mutta läksyjen tekeminen on vaikeaa. Hänen vanhempansa eivät osaa 

vielä suomea kovin hyvin, joten he eivät voi auttaa. Vanhemmat eivät vielä tunne suomalaista koulua 

kovin hyvin eivätkä aina tiedä, mitä koulussa ja Jadan luokalla tapahtuu. Jada joutuu kääntämään heille 

tiedotteet, sillä ne on aina kirjoitettu suomeksi. 

Miten Tasa-Arvolan koulu voisi tukea Jadan vanhempia, jotta he voisivat auttaa Jadaa paremmin ja 

tehdä yhteistyötä koulun kanssa? Tehkää suunnitelma Yhdenvertaisempi koulu! -monistepohjaan. 

Ottakaa kuva täytetystä monisteesta ja liittäkää se vastaukseksi tähän tehtävään. 

Tehtävään on aikaa noin 20 minuuttia. 

F.  Saamelaiset perinteiset elinkeinot ja kodin ja koulun yhteistyö   

Sunnan koulussa, joka sijaitsee saamelaisalueella, osa oppilaista tekee koulunkäynnin ohella töitä 

suvun perinteisen elinkeinon poronhoidon parissa. Poronhoitoa tehdään vuotuiskierron mukaan, eli 

silloin kun poroille on luontaista. Kahdeksatta luokkaa käyvälle Sunnalle on kertynyt useita poissaoloja 

koulusta, koska hän on ollut mukana perheen porotöissä. Perustuslaissa saamelaisille on 

alkuperäiskansana taattu oikeus harjoittaa ja kehittää perinteisiä elinkeinojaan kuten poronhoitoa. 

Sunnalla on kuitenkin myös oppivelvollisuus.  

Miten koti ja Tasa- Arvolan koulu voisivat tehdä paremmin yhteistyötä, jotta Sunnan oppivelvollisuus 

ja samalla oikeus saamelaisena elinkeinoihinsa toteutuisivat? Miten poronhoitoon liittyviä 

kalenterivuoteen sidottuja toimia voisi etukäteen kertoa koululle tai käydä koulua poronhoidon ohella 

ilman että nuori kuormittuu liikaa?  

Lähde: Saamelaisalueella toimivan opettajan ja saamelaistaustaisen fasilitaattorin kanssa yhdessä 

käydyt keskustelut, Saamelaiskäräjät 2019  , Saamen kielilaki 2003, Perustuslain 17 § 3 momentti  

 

 

3. Alakoulutehtävät (lähteet: katso vastaavat tehtävät yläkoulussa) 

  

https://www.tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2016/vanhempien-koulutus-vaikuttaa-lasten-valintoihin/
https://www.samediggi.fi/2019/01/07/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-lapin-maakunnan-tulee-varata-riittavat-resurssit-saamenkielisten-palvelujen-jarjestamiseen/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031086
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
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A. Liikkuminen ja oppiminen  

Koulussa jokaisella oppilaalla on oikeus päästä mukaan ja saada tukea.  

Kati on 5B-luokalla. Hän tykkää piirtämisestä ja urheilusta, ja hän liikkuu pyörätuolilla. Katia harmittaa, 

sillä hän jää koulussa usein ulkopuolelle sen takia että hän käyttää pyörätuolia.  

Eeli on myös 5B-luokalla. Hänelle lukeminen on vaikeaa, ja hänestä tuntuu, että kaikki muut lukevat ja 

oppivat häntä nopeammin. Tunneilla Eeliä alkaa aina kiukuttaa, ja opettaja sanoo, että hän häiritsee 

muiden työrauhaa. Kuvataiteen tunneista Eeli tykkää.  

Mitä Tasa-Arvolan koulu voisi tehdä, jotta Katilla ja Eelillä olisi hyvä olla koulussa?  

B. Tytöt ja pojat  

Kaikilla on oikeus oppia ja olla tyytyväisiä elämäänsä sukupuolesta riippumatta.  

Tasa-Arvolan koulussa tytöt saavat kuitenkin parempia tuloksia matematiikkaan ja lukemiseen 

liittyvistä testeistä. Pojat taas ovat tyytyväisempiä elämäänsä.  

Kaikilla pitäisi kuitenkin olla oikeus oppia ja olla tyytyväisiä elämäänsä. Mitä Tasa-Arvolan koulun 

pitäisi tehdä, että pojat saisivat oppia paremmin ja tytöt olisivat onnellisempia?   

C. Ihastuminen ja sukupuoli  

Koulussa jokaisella oppilaalla on oikeus olla oma itsensä. Tuisku on Tasa-Arvolan koulun 5A-luokalla. 

Häntä luullaan usein pojaksi. Se harmittaa häntä, sillä hän ei ole poika eikä tyttö vaan 

muunsukupuolinen. Hänestä tuntuu, että häntä kohdellaan koulussa epäreilusti, kun häntä ei nähdä 

omana itsenään vaan poikana. Kaikilla on oikeus olla oma itsensä, mutta se ei nyt toteudu Tasa-

Arvolan koulussa.  

Minna on 6B-luokalla. Hän on ihastunut Helmiin, mutta häntä ujostuttaa kertoa siitä kenellekään. 

Kaikki koulussa puhuvat aina vain pojista, jotka ihastuvat tyttöihin ja tytöistä, jotka ihastuvat poikiin. 

Minna on kuitenkin tyttö, joka on ihastunut tyttöön. Kaikilla on oikeus ihastua kehen vaan 

sukupuolesta riippumatta, tai olla ihastumatta keneenkään. Minnasta kuitenkin tuntuu yksinäiseltä.  

Mitä Tasa-Arvolan koulu voisi tehdä, jotta Tuiskulla ja Minnalla olisi hyvä olla koulussa?  

D. Kotitausta  

Koulussa jokaisella oppilaalla on oikeus oppia ja saada tukea.  

Taavi on Tasa-Arvolan koulun 4A-luokalla. Häntä jännittää, sillä heillä on tänään ympäristöopin testi. 

Taavi ei voinut harjoitella kotona, sillä tehtävät tuntuivat ihan liian vaikeilta.  Hänen vanhemmillaan ei 

ole aikaa auttaa, joten Taavi ei saanut apua harjoitteluun.  

Peppi on hänen luokkakaverinsa. Peppi odottaa testiä innolla. Hän on harjoitellut kokeeseen kotona 

äitinsä kanssa, ja äiti on hyvä ympäristöopissa.  

Mitä Tasa-Arvolan koulun pitäisi tehdä, että myös Taavi saisi apua oppimiseen?  

E. Ihonväri ja maahanmuuttajatausta  

Koulussa jokaisella oppilaalla on oikeus olla oma itsensä ja saada tukea.  
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Antti on 6C-luokalla. Hänellä on kaksi parasta kaveria, joiden kanssa on kivaa leikkiä välitunneilla ja 

tehdä tehtäviä. Jotkut toiset kuitenkin nimittelevät ja kiusaavat Anttia siksi, että hän on 

tummaihoinen. Välillä Antti ei haluaisi sen takia mennä kouluun ollenkaan.  

Jada on 6D-luokalla. Hän muutti Suomeen perheensä kanssa kolme vuotta sitten Irakista. Jada tykkää 

koulusta, mutta läksyjen tekeminen on vaikeaa. Hänen vanhempansa eivät osaa vielä suomea kovin 

hyvin, joten he eivät voi auttaa.  

Mitä Tasa-Arvolan koulu voisi tehdä, jotta Antilla ja Jadalla olisi hyvä olla koulussa?  
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Liite 4. Osallistujien palauteprosentit  
 

Palautteet osallistuneilta lapsilta ja nuorilta (N=265)   
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Palautteet opettajilta ja ohjaajilta (n=19)   
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