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JOHDANTO
Kirjoittajat: Silja Sillanpää, Vappu Sunnari ja Emilia Lehto

Tasa-arvosuunnittelu ja toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen ovat peruskouluja koskevia, tasa-arvolain määräämiä velvoitteita vuodesta 2015 lähtien.
Tämän oppimateriaalin tarkoituksena on tarjota näkökulmia ja työkaluja sitä varten. Materiaali on suunnattu
opettajankoulutuksen opiskelijoille ja koulujen henkilökunnalle.
Oppimateriaali kiinnittyy tasa-arvosuunnittelua varten
rakentamamme välineen ja siihen sisältyvien aihealuekohtaisten tasa-arvon edistämisen esimerkinomaisten
toimenpidekuvausten ympärille.

Väline ja toimenpidekuvaukset on rakennettu
auttamaan

KOULUJEN OSALTA TÄMÄ ILMENEE ESIMERKIKSI
SEURAAVISSA ASIOISSA:

• tasa-arvosuunnittelun arvioimisessa prosessina,

1. Kouluissa tapahtuu paljon seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ja ahdistelua sekä sukupuolija seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää.

• toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun kehittämisessä
vaihe vaiheelta kokonaisvaltaisempaan suuntaan – tukemaan koulun kehittymistä arjen perustoiminnoissa
kohti tasa-arvoista, hyvinvoivaa yhteisöä ja
• seuraavien kolmen aihealueen – sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen häirintä sekä turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden asema koulussa – vahvistamisessa toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa
ja käytännön tasa-arvotyössä kouluissa. Tasa-arvoisuuden illuusiosta riippumatta Suomessa – koulut mukaan lukien – on isoja tasa-arvon haasteita.
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2. Koulumenestyksessä on suuria eroja sukupuolten
välillä – mutta myös kunkin sukupuolen keskuudessa.
3. Työelämässä ilmenevä sukupuolenmukainen eriytyminen on kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen vahvaa myös kouluissa. (Alanko 2015; Brunila
2009; Sunnari 2010; Sunnari & Leppihalme 2019; Kuusi ym. 2009; THL 2019.) Tasa-arvon kannalta hyvinkin
merkityksellisiä alueellisia ja alueiden sisäisiä asuinpaikkakohtaisia eroja ilmenee niin ikään – ja kuten esimerkiksi tuoreimmat THL:n Kouluterveyskyselyt (2017;
2019) osoittavat, joidenkin tasa-arvo-ongelmien suunta on pikemminkin kasvava kuin lientyvä.

Lainsäädännössä tasa-arvolla viitataan yhtäläisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja mahdollisuuksiin sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta (Laki naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta 8.8.1986/609). Yhdenvertaisuudella puolestaan tarkoitetaan syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä mahdollisuuksia muista ihmisten välisistä eroista riippumatta. Näitä eroja ovat esimerkiksi ikä, etninen alkuperä,
kansallisuus, uskonto, vamma, taloudellinen tilanne,
yhteiskuntaluokka, terveydentila ja seksuaalinen suuntautuminen. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.) Peruskouluilla on velvoite laatia myös suunnitelma toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Tässä materiaalissa kerromme nimenomaan toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta ja -suunnitelmasta,
mutta antamissamme esimerkeissä käsitellään sukupuolen lisäksi myös muun muassa kielitaitoa ja rasismia.
Tämä perustuu ajatukseen tasa-arvosta intersektionaalisesti määrittyvänä ilmiönä. Intersektionaalisuudella viittaamme ajattelutapaan, jonka mukaan ihmisten
saamaan kohteluun ja sosiaaliseen asemaan vaikuttaa sukupuolen ohella monia muitakin risteäviä eroja
– kuten yhdenvertaisuuslaissa esiin nostetut etninen
alkuperä, kansallisuus ja seksuaalinen suuntautuminen. suuntautuminen. (Intersektionaalisuudesta tarkemmin erillisen Johdanto-materiaalin käsiteosiossa.)
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Epätasa-arvoinen ja syrjivä kohtelu kietoutuu sellaisiin
eroihin ja erontekoihin, joihin tyypillisesti sisältyy normatiivisiin (ennakko-)oletuksiin, valta-asemaan tai näihin molempiin perustuva eriarvoistava arvon määritys.
Esimerkkinä sukupuoliperusteisesta eriarvoistavasta
eron teosta ja siihen sisältyvästä arvon määrityksestä
voisi mainita oletuksiin perustuvan ”tiedemiestyyppi”-tulkinnan tekemisen menestyvästä pojasta ja ”ylitunnollinen”-tulkinnan menestyvästä tytöstä koulussa.
Mutta eriarvoistavaa erojen tekemistä ja niiden hierarkkista arvottamista ei tapahdu pelkästään sukupuolen perusteella. Niinpä tasa-arvotyössä ei riitäkään pelkästään sukupuoleen liittyvien kysymysten tarkastelu,
vaan sukupuolten tasa-arvon toteutuminen edellyttää
myös yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

KATSO VIDEO
Sukupuoli, erityisoppilaat ja mahdollisuuksien
tasa-arvo.
Linkki videoon
Videolla Vanhempainliiton erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas kertoo esimerkin siitä, kuinka
sukupuoli ja ADD/ADHD-piirteet kietoutuvat yhteen
siten, että jotkut oppilaat ovat muita epätasa-arvoisemmassa asemassa tuen saannin kannalta.
Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelun tueksi on laadittu opaskirja Tasa-arvotyö on taitolaji (Jääskeläinen
et al., 2015), johon kehotamme lukijaa tutustumaan.
Tämän materiaalin avulla tarjoamme lisäohjeistusta menestyksekästä koulujen toiminnallista tasa-ar-

vosuunnittelua ja käytännön tasa-arvotyötä varten.
Materiaalin laadinnassa olemme käyttäneet hyväksi
sekä peruskoulujen toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta saatuja kokemuksia että ensimmäistä peruskoulujen toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista
tehtyä arviota, johon palaamme johdannon lopussa.
toihin. Osa syrjinnästä on helposti havaittavaa, esimerkiksi nimittelyä tai fyysistä väkivaltaa, mutta syrjintää
toteutetaan myös merkitsevin katseinä ja eleinä sekä
muina hienovaraisina viesteinä. Koulun henkilökunnan
on tärkeää oppia tunnistamaan niitäkin, reagoimaan
niihin ja toimimaan niiden suhteen ennaltaehkäisevästi
– ja tärkeää on ohjata myös oppilaita tähän.

5
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

Opettajien ja muiden kasvattajien on tärkeää tarkastella myös omia normatiivisia ja stereotyyppisiä asenteitaan ja toimintatapojaan. Tiedostamattominakin ne
tihkuvat läpi ja asettuvat osaksi toimintaa ilmeten esimerkiksi siinä, miten opettaja puhuu erilaisista ihmisryhmistä, keiden ääni luokassa pääsee kulloinkin kuuluville tai keitä opettaja kulloinkin kuuntelee ja jättää
kuuntelematta.
On myös tärkeää paneutua siihen, millaiset asiat pyrkivät jäämään taka-alalle tai kokonaan käsittelemättä
koulujen toiminnallisessa tasa-arvosuunnittelussa.

Toteuttamamme arvio toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista osoittaa, että seksuaalisuus on yksi tällainen
asia, vaikka se koskettaa kaikkia ihmisiä ja vaikka siihen liittyvät eriarvoistavat normit ja normatiivisuudet
kietoutuvat yhteen sukupuolia koskevien normien ja
normatiivisuuksien kanssa. (Tässä materiaalissa emme
kuitenkaan tarjoa välineitä seksuaalisuuden käsittelemiselle.)
Näemme tavoiteltavana koulukulttuurin, jossa tasa-arvotyö on koko yhteisön asia, vaikka päävastuun siitä kantavatkin rehtori ja opetushenkilökunta.

TÄLLAISESSA KOULUSSA MUUN MUASSA
• luodaan tietoisesti moninaisuutta arvostavaa, syrjimätöntä ja hyvinvointia edistävää ilmapiiriä ja toimintatapoja,

• tasa-arvosuunnitelmia ja uusia toimintatapoja esitellään ja käsitellään aktiivisesti,
• syrjintään ja muuhun epätasa-arvoistavaan toimintaan puututaan sinnikkäästi tiedostaen, että siitä
poisoppiminen on pitkä prosessi ja

• tasa-arvotyötä tehdään näkyvästi ja avoimesti,
• epätasa-arvoistavia asenteita, rakenteita ja toimintatapoja käsitellään yleisellä tasolla osana kouluarkea,
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• kaikkia kouluyhteisön jäseniä kannustetaan puuttumaan diskriminointiin sitä kohdatessaan – ja rakennetaan tilaa, tietotaitoa ja ilmapiiriä sen mahdollistumiseksi.

KATSO VIDEO
Miten aloittaa toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu oppilaiden kanssa?
Linkki videoon

Usein edellä kuvatun kaltaiseen toimintakulttuuriin
pääseminen edellyttää kulttuurinmuutosta, mikä ei
tapahdu hetkessä eikä yhden tasa-arvosuunnittelun syklin aikana, vaan vähitellen – pitkäjännitteisen,
päämäärätietoisen ja sisukkaan työn tuloksena.

jo tehdyn tasa-arvotyön merkitys ja kannustaa eteenpäin tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden kehittelyssä. Haluamme korostaa, että aluillaankin oleva tasa-arvotyö on arvokasta!

Seuraavaksi esittelemämme välineen ja aihealuekohtaisten tasa-arvon edistämisen toimenpidekuvausten
tarkoituksena on auttaa tekemään näkyväksi kouluissa
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Toiminnallisten tasaarvosuunnitelmien arvio

Osana SETSTOP-hanketta teimme Oulun kaupungin
peruskoulujen toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien
arvioinnin – yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja
kulttuurilautakunnan puheenjohtajan Satu Haapasen
kanssa ja Oulun kaupungin koululaitoksen myötävaikutuksella. Kyseessä oli ensimmäinen peruskoulujen
toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien arviointi. Arvioitavina olivat vuoden 2019 alussa voimassa olleet
toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Arvioitaviksi saatiin yhtensä 38 suunnitelmaa – 17 yhtenäiskoulusta,
19 alakoulusta ja kahdesta yläkoulusta. 12 Oulun kaupungin perus-/yhtenäiskoululta suunnitelma jäi saamatta. Arvioinnin koulut olivat kooltaan enimmäkseen
200–500 oppilaan laitoksia.

ARVIOINNIN PÄÄTAVOITTEET JA SISÄLLÖT
SETSTOP-HANKKEEN OSALTA
Tavoitteenamme oli tuottaa tutkimuksellista tietoa
peruskoulujen toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun
tilasta – onnistumisineen ja haasteineen –
opettajankoulutusta ja kouluja varten. Tämän lisäksi
tavoitteena oli puntaroida sitä, millainen tuki auttaisi
kouluja onnistumaan hyvin toiminnallisessa tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnittelussa ja -työssä sekä sitä
kautta kouluyhteisöjen ja niiden kaikkien jäsenten
hyvinvoinnin vahvistumisessa.

Arvioitaviksi saatiin yhteensä 38 suunnitelmaa – 17 yhtenäiskoulusta, 19 alakoulusta ja kahdesta yläkoulusta.
12 Oulun kaupungin perus-/yhtenäiskoululta suunnitelma jäi saamatta. Arvioinnin koulut olivat kooltaan
enimmäkseen 200–500 oppilaan laitoksia.
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ARVIOIMME SUUNNITELMIA SEURAAVISTA
NÄKÖKULMISTA:
- Keskeiset käsitteet

- Kouluyhteisön jäsenten sekä vanhempien osallisuus
ja osallistuminen suunnittelutyöhön

- Systemaattisuuden ja syklisen etenemisen ilmeneminen suunnitelmassa
- Koulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä niiden toimivuus ja
kattavuus

- Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tai toimintasuunnitelma
- Suunnitelman tunnetuksi tekeminen
- Vastuiden jakaantuminen

- Valitut toimenpiteet / toimintasuunnitelma
-Tuen tarve
- Kartoituksista saatujen tulosten ja valittujen toimenpiteiden välinen yhteys
Arvioinnin tuloksiin voi tutustua erillisessä PowerPoint-esityksessä.
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Väline toiminnallisen
tasa-arvosuunnittelun
kehittämistä ja arviointia varten
Teksti: Silja Sillanpää
Kuvio: Silja Sillanpää, Emilia Lehto ja Katri Jämsä
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Tarkasteltava aihe
1. TASA-ARVOTILANTEEN
SELVITTÄMINEN

6. ARVIOINTI JA
SEURANTA

2. TOIMENPITEIDEN
VALINTA

5. TOIMENPITEIDEN
TOTEUTTAMINEN JA
VASTUUNJAKO

3. KIRJAAMINEN TAI
MUU DOKUMENTOINTI

4. HYVÄKSYMINEN JA
TUNNETUKSI TEKEMINEN

12
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

Ohjeita välineen käyttöön

Tämän välineen avulla koulun on mahdollista tehdä
itsearviointia siitä, kuinka syvälle on päästy tasaarvosuunnittelun kokonaisprosessissa ja yksittäisten
aihealueiden kehittämisessä. Kuvion jokainen sakara
edustaa yhtä prosessin vaihetta. Jokaisessa vaiheessa
on lisäksi kolme tasoa – Siemen, Itu ja Kukoistus –
joita itsearvioinnissa voidaan käyttää hahmottamaan
sitä, kuinka lähelle toimintakulttuurin muutosta koulun
tasa-arvotyössä on ylletty.
Välinettä on mahdollista käyttää koulun itsearviointiin esimerkiksi siten, että jokaisen vaiheen jälkeen
pysähdytään miettimään, miten siinä on onnistuttu ja

millaisia kehittymisen paikkoja yhä on. Kuviosta voidaan myös värittää se sakaran taso, jolle koulun koetaan sijoittuvan (materiaalin lopussa väritettävä kuvio).
Seuraavan suunnittelusyklin aikana voidaan palata tarkastelemaan, ollaanko prosessissa päästy tavoitteeseen tai vielä pidemmälle.

TAULUKOIDEN ESIMERKKEJÄ VOI KÄYTTÄÄ
MYÖS TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUSSA.

Seuraavan luvun (Luku 3) taulukoissa annamme
esimerkkejä välineen käytöstä sekä tasaarvosuunnittelun koko prosessin että kolmen erillisen
aihealueen arviointia varten.

B. seksuaalista häirintää,

Esimerkit koskevat
A. kokonaista suunnittelun sykliä,

C. sukupuolen moninaisuutta ja
D. turvapaikanhakija- ja pakolaislasten asemaa ja
tilannetta koulussa.
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Kunkin taulukon Siemen-tasolla on kuvattu seikat,
joihin koulussa vähintäänkin olisi hyvä pyrkiä kyseisessä
prosessin vaiheessa – esimerkiksi tasa-arvotilanteen
selvittämisessä. Kukoistus-tasolla annetaan esimerkkejä
siitä, millaisena tasa-arvosuunnittelu ilmenee koulussa,
jossa tasa-arvotyö on viety toimintakulttuurin
muutoksen tasolle. Tällaiselle koululle tyypillistä on
esimerkiksi kaikkien yhteisön jäsenten osallisuus tasaarvosuunnittelussa ja moniulotteisesti syrjimättömän
ympäristön rakentamisessa, koko henkilökunnan
sitoutuminen
tasa-arvotyöhön
sekä
pyrkimys
kouluyhteisön ulkopuolelle kurottavaan yhteistyöhön.
Itu-taso sijoittuu näiden kahden tason välille.

Kun arvioidaan, kuinka pitkälle koulussa on kussakin
suunnitteluprosessin vaiheessa päästy, on hyvä aloittaa
tarkastelu Siemen-tasosta. Mikäli sen sisältämät seikat
toteutuvat, voidaan siirtyä tarkastelemaan Itu-tason
esimerkkejä ja niin edelleen.
Taulukoissa esiin nostamiemme suuntaa-antavien esimerkkien tarkoituksena on – arvioinnin lisäksi – antaa
ideoita sekä innostaa kehittämään tasa-arvoista koulua. Tarkoituksenamme ei ole rajoittaa tarkastelua
antamiimme raameihin, vaan rohkaisemme luovaan
ja kriittiseen ajatteluun. Kouluissa kehitetään hyvin
moninaisia tapoja selvittää tasa-arvon tilaa, puuttua
epäkohtiin ja rakentaa hyvinvoivaa ja syrjimätöntä kou-
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luyhteisöä sekä arvioida tehtyä työtä. Monet sellaiset
toimintatavat, joita tämän materiaalin esimerkit eivät
tavoita, voivat olla arvokkaita. Omia hyviä käytäntöjä
on toisaalta mahdollista peilata esittämiämme esimerkkejä vasten ja miettiä, miten tasa-arvotyötä voitaisiin viedä vielä askeleen pitemmälle.
Tämän materiaalin lopusta löydätte tyhjän taulukon.
Siihen voi yhdessä pohtien ja keskustellen kirjata huomioita siitä, miten jokin muu aihealue ilmenee koulunne tasa-arvosuunnittelussa.

Aihekohtaiset tasa-arvon
edistämisen toimenpidekuvaukset
A. Tasa-arvosuunnittelun prosessi
Kirjoittajat: Silja Sillanpää, Emilia Lehto ja Katri Jämsä
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A. Tasa-arvosuunnittelun prosessi

1. TASA-ARVOTILANTEEN SELVITTÄMINEN
Laki velvoittaa: Koulussa tulee selvittää olemassa oleva
tasa-arvotilanne jokaisen tasa-arvosuunnittelun syklin alkaessa.

• Kokemuksia kerätään koulun kaikilta oppilailta, henkilökunnalta ja
huoltajilta. Lisäksi henkilökunta tekee havaintoja ja keskustelee koko
koulun tasa-arvotilanteesta opetuksen, oppimateriaalin sekä koulun
tilojen ja käytäntöjen näkökulmasta. Kiinnitetään huomiota myös
kouluyhteisön koettuun hyvinvointiin ja sen linkittymiseen tasa-arvon tilan kanssa.
• Selvitystä pohjustetaan osana kouluarkea, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja käsitellään usein opetuksessa.
• Selvitys tehdään oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille. Lisäksi

• Selvitys toteutetaan monipuolisilla menetelmillä oppilaiden ikä-

henkilökunnan parissa selvitetään havainnoiden ja keskustellen eri-

taso huomioiden. Voidaan hyödyntää valmiita kyselyjä, mutta var-

tyisiä ongelmakohtia, jotka saattavat koskea tiettyjä luokkia tai op-

mistetaan, että ne tavoittavat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ulot-

pilasryhmiä. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi poissaolotilastoja.

tuvuudet laaja-alaisesti. Muita tiedonkeruutapoja ovat esimerkiksi

• Selvitys tehdään ainakin osalle oppilaista, esimerkiksi tietyille luokka-asteille, sekä henkilökunnan edustajille.

keskustelut, kirjoitelmat, videointi, julisteiden, kollaasien ja sarjaku• Selvitystä pohjustetaan tarvittavalla määrällä oppitunteja, joilla

vien tekeminen, post it -lappujen vieminen koulun turvallisiin/turvat-

avataan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, sukupuolen sekä syrjinnän

tomiin tiloihin, nukketeatteri tai huoltajan ja lapsen yhdessä tekemä

• Se toteutetaan vähintään tasa-arvosuunnitelman päivittämisen eli

ja häirinnän käsitteitä ikätasoisesti tai syvennetään näihin liittyvää

ns. kainalokysely. Huoltajille suunnatussa kyselyssä varmistetaan es-

syklistä toiseen siirtymisen yhteydessä.

tietämystä siinä tapauksessa, että käsitteet ovat jo tuttuja oppilaille.

teettömyys esimerkiksi kielen suhteen. Henkilökunnan keskusteluja

• Voidaan hyödyntää valmiita kyselyjä, kuten Tasa-arvotyö on taito-

• Se toteutetaan vuosittain, vaikka tasa-arvosuunnitelmaa ei päivi-

laji -oppaan kyselylomaketta tai KiVa Koulu -kyselyä. Tällöin kuiten-

tettäisikään samassa yhteydessä.

pohjustetaan esimerkiksi videoimalla oppitunteja, valokuvaamalla

kin varmistetaan, että kysely antaa tietoa nimenomaan tasa-arvon

tiloja ja tarkastelemalla oppikirjoja.
• Selvitys toteutetaan lähtökohtaisesti vuosittain, mutta mikäli eri-

haasteista ja mahdollisuuksista kartoittaen kokemuksia ja näkemyk-

• Voidaan hyödyntää valmiita kyselyjä, joiden aukkopaikkoja pohdi-

tyistarpeita ilmenee, niihin liittyvää selvitystyötä tehdään välittömäs-

siä muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden ja etnisyyden tee-

taan kriittisesti ja täydennetään mahdollisuuksien mukaan esimerkik-

ti. Tietoa tasa-arvon tilasta tuotetaan lisäksi jatkuvasti, osana koulun

moihin liittyen.

si lisäkysymyksillä.

arkea ja vuorovaikutusta.
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2. Toimenpiteiden valinta
Laki velvoittaa: Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma sisältää tarvittavat
toimenpiteet, jotka perustuvat tehtyyn selvitykseen. Toimenpiteet
valitaan yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijoiden kanssa.

• Toimenpiteissä painotetaan tasa-arvotietoisuuden ja syrjimättö-

• Toimenpiteet valitaan siten, että ne rakentavat moninaisuutta kun-

myyden yleissivistyksellistä merkitystä selvityksessä ilmenneisiin

nioittavaa ja syrjimätöntä kouluyhteisöä sen lisäksi, että puututaan

ongelmiin puuttumisen ja niiden ennaltaehkäisyn lisäksi. Esimerkiksi

ilmenneisiin ongelmiin.

rasismia käsitellään opetuksessa, vaikka koulussa ei olisi yhtään etni• Toimenpiteiden avulla puututaan selvityksessä ilmenneisiin ongel-

seen vähemmistöön kuuluvaa henkilöä.

miin ja pyritään ennaltaehkäisemään niitä.

• Toimenpiteiden valintaan osallistuvat oppilaat, henkilökunta ja
huoltajat. Kehitetään lisäksi yhteisiä toimintamalleja muiden läheis-

• Selvityksen tuloksista keskustellaan ja toimenpiteet valitaan yhdes-

ten toimijoiden, kuten nuorisotoimen tai lähialueen koulujen kanssa.

• Toimenpiteitä valitessa arvioidaan koulussa aiemmin käytettyjä ta-

sä kaikkien oppilaiden kanssa. Tämä tehdään esimerkiksi siten, että

sa-arvon edistämisen toimenpiteitä. Niiden toimivuutta arvioidaan

kunkin luokan edustaja vie oppilaiden ehdotukset toimenpiteistä

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään vuorovaikutuksessa raken-

selvityksen tulosten perusteella. Jatketaan toimivia käytäntöjä ja ke-

oppilaskunnan hallituksen kokoukseen. Huoltajien edustus, kuten

tuvina, ja ne huomioidaan toimenpiteissä tästä näkökulmasta. Arjes-

hitetään niitä, jotka eivät vaikuta toimivilta.

vanhempaintoimikunta, on myös mukana toimenpiteiden valinnas-

sa kiinnitetään huomiota kouluarjen mikrotason käytänteisiin, kuten

sa.

eleisiin ja ilmeisiin sekä siihen, kuinka kouluyhteisön jäseniä puhutel-

• Sovitaan yhteisistä toimintaohjeista häirintä- ja syrjintätilanteissa.

laan ja kohdataan.
• Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsitellään ja työstetään osana

• Toimenpiteet valitaan yhteistyössä oppilasedustuksen, kuten oppi-

arkea, ei vain erillistapahtumien yhteydessä. Ne otetaan huomioon

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen ympärille rakenne-

laskunnan hallituksen kanssa.

esimerkiksi oppimateriaalin valinnassa, ryhmäjaoissa, oppilasarvioin-

taan oppimispolkuja, joissa tiettyä osa-aluetta (esim. seksuaalista

nissa ja kouluhyvinvointia kehitettäessä.

häirintää) käsitellään kaikilla vuosiluokilla ikä- ja kehitystasoon sopi-

• Tasa-arvoasioita käsitellään koulussa ainakin joidenkin oppiaineiden opetuksessa tai teemapäivinä/-tunneilla.

valla tavalla.
• Henkilökunnalle järjestetään koulutusta selvityksessä ilmenneiden
kehitystarpeiden ohella ennaltaehkäisevässä mielessä, lisäämällä

• Henkilökunnalle järjestetään ongelmakohtiin tarttuvaa, ennal-

• Toimenpiteiden valinnassa huomioidaan myös henkilökunnan ke-

tietotaitoa sellaisistakin aiheista ja ilmiöistä, jotka eivät selvityksen

taehkäisevää ja innostavaa koulutusta, ja koulun johto rohkaisee

hitystarpeet. Järjestetään koulutusta niiltä osin kuin henkilökunnan

perusteella näyttäydy ongelmallisina omassa koulussa. Lisäksi oh-

opettajia osallistumaan muuhunkin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

osaamisessa ilmenee selvityksen perusteella aukkoja.

jeistetaan opettajia kiinnittämään huomioita arjen toimintatapoihin-

koskevaan lisäkoulutukseen. Lisäksi järjestetään aikaa ja tilaa yhtei-

sa, kuten siihen, kuinka eri sukupuolet tai esimerkiksi ei-suomenkie-

selle keskustelulle koulun tasa-arvon tilasta, yhteisön normeista ja

liset oppilaat pääsevät ääneen opetuskeskusteluissa.

arvopohjasta sekä kehitysideoista.

• Toimenpiteiden osalta sovitaan aikataulu ja vastuunjako.
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3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi
Laki velvoittaa: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan kirjallisena asiakirjana. Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Siihen tulee sisältyä selvitys
oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan
tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

• Edellä mainittujen asioiden lisäksi suunnitelmadokumenttiin kirja-

• Edellä mainittujen asioiden lisäksi dokumentissa kuvataan, kuinka

• Suunnitelmadokumentissa tuodaan esille toteutetun selvityksen

taan, miten toimenpiteitä toteutetaan eri ikäryhmissä tai kouluasteil-

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteet on otettu osaksi koulun

menetelmä ja tulokset, valitut toimenpiteet sekä näiden välinen yh-

la (esiopetus, alakoulu, yläkoulu). Suunnitelmaan sisällytetään myös

toimintakulttuuria ja arvopohjaa. Kuvataan sitä, millä tavoin tasa-ar-

teys. Selvitys ja toimenpiteet kirjataan sisältöä kuvaavien otsikoiden

kuvaus siitä, miten tasa-arvon teemoja käsitellään eri oppiaineiden

votietoisuus läpäisee kaikkea koulun toimintaa.

alle, jotta ne erottuvat tekstin joukosta selkeästi.

opetuksessa. Toimenpiteiden osalta kirjataan ylös niiden aikataulu
ja vastuunjako.

• Avataan sitä, miten tasa-arvon käsittely ja edistäminen tuodaan

• Dokumentissa määritellään siinä käytettyjä tasa-arvoon ja yhden-

koko yhteisön tasolle. Lisäksi kerrotaan, kuinka helposti marginaaliin

vertaisuuteen liittyviä käsitteitä (esimerkiksi tasa-arvo, sukupuoli,

• Toimintasuunnitelmat syrjintään/häirintään puuttumiseksi ovat nä-

jäävien ryhmien (esim. maahanmuuttajat, erityisen tuen oppilaat ja

seksuaalisuus) sekä tuodaan ilmi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden

kyvillä dokumentissa.

näiden huoltajat) osallisuus varmistetaan.

osalta perustellaan se, miten ne liittyvät tasa-arvon tai yhdenvertai-

• Sen lisäksi, että dokumentissa kuvataan henkilökunnan, oppilaiden

• Henkilökunnan osalta suunnitelmassa kerrotaan, kuinka vastuu

suuden käsitteisiin.

ja huoltajien osallistumista suunnitelman laatimiseen ja tasa-arvotyö-

tasa-arvotyöstä ja kasvatuksesta jakautuu kaikkien koulun aikuisten

hön, kuvataan tasa-arvotietoisuuden merkitystä ja toteutumista ko-

kesken. Sen lisäksi, että kuvataan tasa-arvotietoisuuden toteuttamis-

• Dokumentissa kuvataan myös sitä, kuinka eri ryhmät (opettajat,

din ja koulun yhteistyössä varsinkin erityisryhmien osalta. Kuvataan

ta käytännön työssä (esim. oppilaiden puhuttelut, pareihin ja ryhmiin

oppilaat, huoltajat) osallistuvat suunnitelman laatimiseen ja tasa-ar-

esimerkiksi sitä, miten maahanmuuttajataustaisten huoltajien osal-

jaot, oppimateriaalin valinta), tuodaan esille myös sitä, miten henki-

votyöhön.

lisuutta lapsen koulunkäynnissä edistetään varmistamalla esteettö-

lökunta pyrkii reflektoimaan ja purkamaan omia epätasa-arvoistavia

myys viestinnässä.

asenteitaan ja normejaan yksin ja yhdessä muiden opettajien kanssa.

sa-arvon tilaan, ja kuinka henkilökunnan tasa-arvo-osaamista koulus-

• Dokumenttiin kirjataan, miten koulun opettajat toimivat arjen työs-

• Suunnitelmadokumentissa avataan sitä, kuinka kaikki kouluyhtei-

sa kehitetään.

sään tasa-arvon edistämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteistä

sön jäsenet ovat mukana sen laatimisessa ja tasa-arvotyössä. Kuva-

sukupuolitietoista linjaa sen suhteen, miten oppilaita koulussa pu-

taan tasa-arvotietoisuuden merkitystä ja toteutumista kaikessa kodin

• Suunnitelmaan on kirjattu, millaisella aikataululla tasa-arvosuunni-

hutellaan, miten ryhmät jaetaan, miten moninaisuus näkyy oppima-

ja koulun yhteistyössä sekä yhteistyötä muiden läheisten toimijoi-

telmaa päivitetään.

teriaalissa jne.

den, kuten nuorisotoimen ja lähialueen koulujen kanssa.

arvo ja merkitys juuri kyseisen koulun toiminnassa. Toimenpiteiden

• Suunnitelmasta ilmenee, miten opettajan tietotaito vaikuttaa ta-
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4. Hyväksyminen ja tunnetuksi
tekeminen

• Suunnitelma hyväksytään koulun virallisten hyväksymiskäytäntöjen
mukaan.
• Tasa-arvosuunnitelma tehdään tunnetuksi koulun henkilökunnan

• Suunnitelmaa tuodaan tunnetuksi näkyvästi ja useilla kanavilla.

ja oppilaiden keskuudessa. Tiedotuskanavana/-kanavina hyödyn-

Tunnetuksi tekemiseen osallistuvat myös oppilaat esimerkiksi teke-

netään esimerkiksi koulun nettisivuja, painettuja oppaita, lukuvuo-

mällä julisteita ja tietoiskuja.

• Suunnitelmaa tehdään tunnetuksi laajasti ja monikanavaisesti niin

sitiedotteita, sähköisiä viestimiä ja sosiaalisen median tilejä, yhteisiä

koulun sisällä kuin ulkopuolelle suuntautuvassa viestinnässä. Se tuo-

kokouksia, tilaisuuksia ja teemapäiviä, vanhempainiltoja, luokanval-

• Suunnitelma esitellään huoltajille esimerkiksi vanhempainiltojen

daan aktiivisesti ja näkyvästi esille koulun arvopohjasta ja toiminnas-

vojan tunteja ja oppitunteja.

yhteydessä.

ta puhuttaessa.
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A. Tasa-arvosuunnittelun prosessi

5. Toimenpiteiden toteuttaminen
ja vastuunjako
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään osana arkea, ei vain
erillistapahtumien yhteydessä. Opettajat huomioivat tasa-arvonäkökulman muun muassa arjen opettaja-oppilas-vuorovaikutuksessa, arvioinnissa ja oppimateriaalin valinnassa. Tasa-arvon teema on myös

• Toimenpiteitä tehdään määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja sit-

esillä useilla oppitunneilla ja eri oppiaineiden opetuksessa.

keästi. Toiston avulla opitaan pois syrjivistä asenteista ja toimintatavoista sekä rakennetaan tilalle moninaisuutta arvostavaa toimin-

• Stereotypioita ja normeja sekä niiden yhteyttä syrjintään käsitel-

takulttuuria. Tasa-arvo nähdään hyvinvointia lisäävänä, ja yhteisössä

lään oppilaiden kanssa, vaikka syrjintätapauksia ei olisi tullut henki-

pyritään luomaan välittämisen, ilon ja jaetun innostuneisuuden ilma-

lökunnan tietoon.

piiriä.

• Fyysisen ja sanallisen syrjinnän lisäksi koulun arjessa kiinnitetään

• Ohjataan, rohkaistaan ja kannustetaan kaikkia kouluyhteisön jä-

toistuvasti ja systemaattisesti huomiota tokaisuina, ilmeinä, eleinä,

seniä havainnoimaan hienovaraisestikin näyttäytyvää syrjintää sekä

äänensävyinä ja ruumiin liikkeinä esiintyvään epätasa-arvoistavaan

puuttumaan siihen.

toimintaan sekä puututaan siihen.
• Tasa-arvotyössä pyritään yhteistyöhön muiden tahojen, kuten
• Suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan

• Häirintä- ja syrjintätilanteissa toimitaan yhteisten toimintaohjeiden

nuorisotoimen sekä lähiympäristön koulujen ja järjestöjen kanssa.

mukaan.

Voidaan esimerkiksi järjestää yhteisiä tasa-arvotyötä koskevia tilai-

varsinkin erillistapahtumien, kuten teematuntien ja -päivien yhteydessä.
• Häirintään ja syrjintään puututaan välittömästi. Yksittäisten tilantei-

suuksia näiden kanssa.
• Tasa-arvotyötä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Selvityksen
tuloksista ja koulussa tehdyistä toimenpiteistä keskustellaan kodin ja

• Henkilökunnan osaamista kehitetään paitsi koulutuksella myös

koulun vuorovaikutuksessa.

koulun tasa-arvon tilasta ja normatiivisista käytännöistä yhdessä kes-

den selvittämisen lisäksi syrjivät asenteet otetaan puheeksi julkisesti
ja suuremman oppilasryhmän kanssa. Koululla on yksi tai useampi

kustellen. Henkilökunta reflektoi ja tunnistaa omia stereotyyppisiä
• Huoltajilta kysytään oman lapsen koulunkäyntiin liittyvistä huolista.

häirintäyhdyshenkilö matalan kynnyksen yhteydenottoja varten, ja
heidät tehdään tunnetuksi oppilaille.

ja normatiivisia asenteitaan sekä näiden vaikutuksia opetukseen ja
vuorovaikutukseen ja toimii sukupuolisensitiivisesti.

• Henkilökunnan osaamista kehitetään selvityksessä ilmenneiden
aukkojen ohella ennaltaehkäisevässä mielessä, lisäämällä tietotaitoa

• Vastuu tasa-arvotyöstä jakautuu koko kouluyhteisöä koskevak-

• Henkilökunnan osaamista kehitetään niiltä osin kuin siinä ilmenee

sellaisistakin aiheista ja ilmiöistä, jotka eivät selvityksen perusteella

si asiaksi, ja rehtori kantaa päävastuun. Kaikki opettajat sitoutuvat

selvityksen perusteella aukkoja.

näyttäydy ongelmallisina kyseisen koulun kohdalla.

toteuttamaan suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä ja reflektoivat

• Vastuussa tasa-arvotyöstä on rehtori, ja hän vastuuttaa työhön yk-

• Vastuu toimenpiteiden toteutumisesta jakautuu rehtorin lisäksi

saan. Rohkaistaan kaikkia yhteisön jäseniä, kuten oppilaita ja huolta-

sittäisiä henkilöitä, kuten tasa-arvovastaavan.

useiden henkilöiden, kuten tasa-arvotiimin kesken.

jia, puuttumaan epätasa-arvoistavaan kohteluun.

niiden toteutumista omassa opetustyössään sekä vuorovaikutukses-
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6. Arviointi ja seuranta
Laki velvoittaa: Toiminnalliseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyy arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden
toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

• Koulun tasa-arvotyön toteutumisesta keskustellaan ja sitä arvioidaan vuosittain, vaikka tasa-arvosuunnitelmaa päivitettäisiinkin harvemmin.
• Kun tarkastellaan uuden selvityksen tuloksia, kiinnitetään huomiota siihen, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet tasa-arvon
tilaan. Mikäli jokin epäkohta toistuu uudessa selvityksessä, sitä ei
unohdeta, vaan sitä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet pidetään

• Sen lisäksi, että tasa-arvotilanteen selvitys tehdään vuosittain, ta-

osana uutta suunnitelmaa. Jos toimenpiteet eivät ole tuottaneet toi-

sa-arvotyön arviointia ja seurantaa toteutetaan jatkuvasti. Opettajat

vottua lopputulosta, ongelman syytä selvitetään ja tehdään tarvitta-

• Tasa-arvotyön arviointia ja seurantaa tehdään kiinteänä osana kou-

pohtivat tasa-arvon toteutumista osana oman työnsä arviointia ja

via muutoksia. Vastaavasti onnistumisista otetaan oppia.

lun arkea. Uusi selvitys tehdään vuosittain.

suunnittelua.
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B. Sukupuolen moninaisuus
Kirjoittaja: Silja Sillanpää

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan ihmisten
monenlaisia tapoja kokea ja ilmaista sukupuoltaan sekä
sitä, että sukupuolen fyysinen kehitys vaihtelee. Osa ihmisistä kokee olevansa selkeästi naisia tai miehiä, osa
molempia tai hiukan molempia. Osan ihmisistä kokemus ei sovi näihin kategorioihin lainkaan tai ihminen
kokee olevansa sukupuoleton. (Seta, 2019; Tanhua et
al., 2015; THL, 2018.) Transihmiset – kuten transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja transvestiitit – kokevat,
ettei heidän sukupuolensa osittain tai ollenkaan vastaa
syntymässä määriteltyä (Seta, 2019). Intersukupuolisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että henkilön
fyysiset sukupuoliominaisuudet (kromosomit, genitaalit
ja/tai hormonit) eivät sovi kategorisiin näkemyksiin siitä, millainen miehen tai naisen kehon tulisi olla. (Oikarinen, 2019; Socada, 2005.)
Sukupuolen moninaisuus on tärkeää huomioida op-

pilaitosten tasa-arvosuunnittelussa, sillä se koskettaa
myös kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Lapsen kokemus
sukupuoliristiriidasta voi herätä jo 2–3-vuotiaana tai
9–14-vuotiaana murrosiän alkaessa (Brill, 2008; Huuska & Karvinen, 2012). Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyyn vastanneista 8–9-luokkalaisista noin 5,6 % ilmoitti koetun sukupuolensa poikkeavan syntymässä
määritellystä (Tilastokeskus, 2018). Intersukupuolisten lasten persoonalliset keholliset sukupuolipiirteet
voivat puolestaan tulla ilmi jo syntymähetkellä tai
murrosiän merkkien ilmaantuessa (Oikarinen, 2019;
Socada, 2005). Sukupuolen moninaisuus voi koskettaa oppilaita myös heidän perheidensä ja läheistensä
kautta, jos esimerkiksi lapsen vanhempi kuuluu sukupuolivähemmistöön.
Sukupuoleltaan moninaiset lapset ja nuoret kohtaavat muita useammin syrjintää koulutuksessa. Se voi
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olla esimerkiksi häiriintyneeksi leimaamista, nimittelyä,
ulossulkemista, kyberkiusaamista tai fyysistä väkivaltaa.
(Alanko, 2014; Huotari et al., 2011; Jääskeläinen et al.,
2015; Kosciw et al., 2016.) Koulu on usein varsin sukupuolittunut ympäristö, jonka käytännöt vahvistavat
mielikuvaa sukupuolesta kaksijakoisena ilmiönä. Oppilaita esimerkiksi jaetaan jonoihin ja ryhmiin sukupuolen
perusteella sekä puhutellaan tyttöinä ja poikina. (Huotari et al., 2011; Lehtonen, 2010; Syrjäläinen & Kujala,
2010; Taavetti, 2015.) Sukupuolen moninaisuus saattaa
jäädä näkymättömiin opetuksessa ja oppimateriaalissa (Huotari et al., 2011; Lehtonen, 2010). Myös koulun
henkilökunnan osaamisessa ilmiön suhteen on puutteita (Alanko, 2014; Huotari et al., 2011). Mikäli sukupuolen moninaisuus on henkilökunnalle vieras asia, siihen
liittyvää syrjintää on vaikeaa tunnistaa. Ilmiön näkymättömyys ja tiedon vähäisyys jättää tilaa ennakkoluuloille
ja saattaa siten lisätä syrjintää.

Oppilaitoksilla on vahva peruste sisällyttää sukupuolen moninaisuutta koskevat erityiskysymykset tasa-arvosuunnittelun prosesseihinsa. Tasa-arvolaki velvoittaa
koulutuksen järjestäjiä ennaltaehkäisemään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti syrjintää, joka perustuu sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai siihen,
että henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen (Laki
miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986).
Syrjinnän ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida,
ettei lapsen tai nuoren sukupuoliristiriita tai intersukupuolisuus näy aina ulospäin, eivätkä oppilaat kerro
kuin murto-osasta kohtaamaansa syrjintää aikuiselle. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

(2014) puolestaan todetaan, että perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Henkilökunnan oman tiedon ja ymmärryksen kehittäminen
on tässä avainasemassa.
Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sen huomioimisesta kouluissa saa SETSTOP-hankkeessa tuottamastamme Sukupuolen moninaisuus -oppimateriaalista.

23
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

B. SUKUPUOLEN MONINAISUUS

1. Tasa-arvotilanteen selvittäminen

• Selvityksessä kysytään oppilaiden ja henkilökunnan kokemuksia
sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja intersukupuolisuuteen perustuvasta syrjinnästä, sukupuolen moninaisuuden
näkymisestä opetuksessa ja oppimateriaaleissa sekä koulun sukupuolivähemmistöjä koskevasta ilmapiiristä. Selvitetään myös näkemyksiä koulun sukupuolitetuista tiloista (esim. wc:t ja pukutilat).
Jos käytetään valmiita kyselyjä, varmistetaan, että ne sisältävät
nämä asiat. Kyselyjä täydennetään tarvittaessa lisäkysymyksillä.
Esimerkkejä väittämistä (yläkouluun):
• Selvitystä pohjustetaan oppitunnilla, jolla käsitellään sukupuolta
o Minua on kiusattu sen perusteella, etten ole ”tarpeeksi poikamai-

ja sukupuolivähemmistöjä ikätasoisesti. Vanhempien oppilaiden

nen / tyttömäinen”.

kanssa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää avataan
konkreettisten esimerkkien avulla (esim. transuksi tai homoksi nimit-

o Minua häiritsee se, ettei koulussa ole vessaa, johon voivat mennä

tely, sukupuolivähemmistöjen leimaaminen häiriintyneiksi). Pienten

kaikki sukupuolesta riippumatta.

oppilaiden osalta sukupuolen moninaisuutta voidaan käsitellä muun

• Oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle tehdyn selvityksen lisäksi

muassa lastenkirjallisuuden kautta (esim. Jessica Walton: Olen ys-

opetushenkilökunta tekee havaintoja ja keskustelee sukupuolen mo-

o Olen saanut koulussa tietoa sukupuolen moninaisuudesta, kuten

täväsi aina) ja sukupuolenilmaisuun perustuvaa syrjintää esimerkiksi

ninaisuuden näkyvyydestä opetuksessa ja oppimateriaaleissa sekä

transihmisyydestä ja intersukupuolisuudesta.

keskustelemalla siitä, miltä tuntuu, jos kiusataan tyttömäisten/poika-

tarkastelee koulun tiloja ja käytäntöjä siitä näkökulmasta, miten ne

maisten vaatteiden takia.

vahvistavat tai purkavat kaksijakoista mielikuvaa sukupuolesta. Täs-

o Koulussamme suhtaudutaan sukupuolivähemmistöihin myönteisesti.

sä voidaan hyödyntää esimerkiksi oppikirjojen tarkastelua ja koulun
• Myös huoltajille tehtävään selvitykseen sisällytetään kysymyksiä

tilojen valokuvaamista.

sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja intersukupuolisuu• Henkilökunnalle tehtävässä selvityksessä kartoitetaan lisäksi, kuin-

teen perustuvasta syrjinnästä.

• Madalletaan kynnystä kertoa sukupuoleen liittyvistä huolista ja

ka tuttu ilmiö sukupuolen moninaisuus heille on.

syrjinnästä pitkin kouluvuotta. Voidaan esimerkiksi sijoittaa tähän
• Mikäli kouluyhteisössä on avoimesti sukupuolivähemmistöön

tarkoitukseen varattu palautelaatikko jonnekin päin koulua ja infor-

• Mahdollisen kirjallisen kyselylomakkeen sukupuoli-muuttuja sisäl-

kuuluvia jäseniä, heidän kokemuksiaan tasa-arvon tilasta kysytään

moida siitä oppilaita. Saatu palaute ja kokemukset käsitellään sään-

tää myös vaihtoehdot ”muu” sekä ”en halua määritellä/kertoa”.

erikseen.

nöllisesti, ja ilmenneisiin ongelmiin puututaan heti.
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2. Toimenpiteiden valinta
Laki velvoittaa: Sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tulee ennaltaehkäistä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. POPS velvoittaa: Perusopetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

• Valitaan toimenpiteitä, jotka perustuvat selvityksessä ilmenneisiin
puutteisiin ja epäkohtiin. Mikäli selvityksen perusteella koulussa

• Sukupuolen moninaisuuteen liittyvää tietoa ja ymmärrystä ediste-

ilmenee syrjintää, päätetään, kuinka asiaan puututaan koko koulu-

tään useiden oppiaineiden opetuksessa, myös humanistisissa- ja tai-

yhteisön tasolla.

deaineissa. Ilmiötä käsitellään kaikkien vuosiluokkien opetuksessa.
• Toimenpiteiden kautta pyritään rakentamaan moninaisuutta arvos-

• Tehdään lisäksi ennakoivia toimenpiteitä: ennaltaehkäistään syrjin-

• Toimenpiteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota su-

tavaa ja syrjimätöntä kouluyhteisöä. Tunnustetaan yhteisössä koetun

tää käsittelemällä sukupuolen moninaisuutta opetuksessa, lisätään

kupuoleltaan moninaisten kouluyhteisön jäsenten kokemuksiin ja

hyväksynnän merkitys yksilön hyvinvoinnille sekä sukupuolen ja sitä

kouluun sukupuolittamattomia wc-tiloja ja mahdollistetaan yksityi-

kehitysehdotuksiin. Heidän osallisuuttaan vahvistetaan esimerkiksi

koskevien normien yhteisöllinen rakentuminen. Kehitetään tietoises-

nen peseytyminen.

keräämällä toimenpide-ehdotuksia netissä olevan anonyymin kyse-

ti ilmapiiriä, jossa kaikki voivat kokea olonsa turvalliseksi sukupuoles-

lylomakkeen avulla. Lomakkeesta informoidaan oppilaita, henkilö-

ta ja sukupuolikokemuksesta riippumatta.

• Sukupuolen moninaisuuteen liittyvää tietoa ja ymmärrystä ediste-

kuntaa ja huoltajia.
• Toimenpiteitä valitessa pohditaan, kuinka sukupuolinormatiivisuut-

tään ainakin joidenkin oppiaineiden (kuten terveystiedon) opetuk• Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään inklusiivisuuteen. Huomioi-

ta voidaan purkaa ja moninaisuudelle tehdä tilaa kaikessa koulun

daan erilaiset perhemuodot koulun lomakkeissa ja puhuttelutavois-

toiminnassa. Tämä koskee oppisisältöjen ja tilojen lisäksi vuorovai-

sa. Huoltajia kohdatessa annetaan heille tilaa määritellä itse van-

kutusta ja asenteita. Mietitään, millaisia normatiivisia asenteita kou-

hemmuusnimikkeensä ja roolinsa lapsen elämässä. Mikäli koulussa

lussa vallitsee ja miten niitä voidaan purkaa henkilökunnan, oppi-

• Kun laaditaan toimintasuunnitelma syrjintään ja häirintään puut-

juhlistetaan isän- tai äitienpäivää ja valmistetaan lahjoja tai kortteja,

laiden ja huoltajien osalta. Järjestetään henkilökunnalle tilaisuuksia

tumiseksi, sisällytetään siihen myös toimintaohjeet sukupuolisen

pyritään sensitiivisyyteen ja turvataan lapsen ja perheen oikeus päät-

reflektoida ja keskustella omista sukupuolta koskevia asenteistaan

häirinnän sekä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja

tää itseään koskevista asioista. Sovitaan koulun yhteisestä toiminta-

ja niiden vaikutuksesta vuorovaikutukseen ja opetukseen. Kannuste-

intersukupuolisuuteen perustuvan syrjinnän varalle.

linjasta asian suhteen.

taan ja ohjataan sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen.

• Nimitetään yksi tai useampi matalan kynnyksen yhdyshenkilö, jolle

• Henkilökuntaa ohjeistetaan kiinnittämään huomiota arjen toi-

• Pohditaan tapoja, joilla sukupuoleltaan moninaisten ihmisten osal-

on mahdollista raportoida kohtaamastaan häirinnästä ja syrjinnästä.

mintatapoihinsa ja välttämään sukupuolittavia käytäntöjä. Tehdään

lisuutta kouluyhteisössä voidaan vahvistaa.

sessa tai teemapäivinä /-tunteina.
• Toimenpiteiden osalta sovitaan aikataulu ja vastuunjako.

yhteinen linjaus, jonka mukaan ryhmiin ja pareihin jaot tehdään
• Henkilökunnalle järjestetään koulutusta sukupuolen moninaisuu-

muun kuin oletetun sukupuolen perusteella ja oppilaita puhutellaan

• Suunnitellaan, millaista yhteistyötä voidaan tehdä asiantuntijajär-

desta.

nimeltä, ei ”tyttöinä ja poikina”.

jestöjen, kuten Seta ry:n kanssa.
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3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi

• Suunnitelmadokumentissa tuodaan esille, mikä arvo kouluyhteisössä annetaan ihmiselämän moninaisuudelle ja sille, että jokaisen
• Dokumenttiin kirjataan, miten sukupuolen moninaisuutta käsitel-

yhteisön jäsen voi olla oma itsensä sukupuolesta, sukupuoli-identi-

lään eri oppiaineiden opetuksessa ja eri-ikäisten oppilaiden kanssa.

teetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta.

Kuvataan myös sitä, kuinka koulun tiloissa huomioidaan esteettömyys esimerkiksi sukupuolittamattomien wc-tilojen kautta.
• Suunnitelmadokumentissa kuvataan tehtyä selvitystä, sen tuloksia

• Kuvataan sitä, miten sukupuolen moninaisuutta käsitellään koko
kouluyhteisön keskuudessa. Nostetaan esiin yhteisössä vallitsevien

ja valittuja toimenpiteitä myös sukupuolen moninaisuuden osalta.

• Kerrotaan myös siitä, kuinka sukupuolen moninaisuus huomioi-

asenteiden vaikutus sukupuoleltaan moninaisten henkilöiden turval-

Selvityksen tulosten ja toimenpiteiden välinen yhteys perustellaan.

daan kodin ja koulun yhteistyössä (esim. inklusiivinen puhetapa ja

lisuuteen ja hyvinvointiin.

itsemäärittelyn kunnioittaminen, sukupuoleltaan moninaisten oppi• Dokumentissa kerrotaan, miten koulussa toteutetaan laissa ja ope-

laiden huoltajien osallisuuden vahvistaminen).

tussuunnitelman perusteissa annettuja velvoitteita eli lisätään tietoa

• Dokumentissa kerrotaan, kuinka sukupuoleltaan moninaisten kouluyhteisön jäsenten osallisuutta pyritään edistämään.

ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta sekä ennaltaehkäistään

• Toimintasuunnitelma sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmai-

sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja intersukupuolisuu-

suun ja intersukupuolisuuteen perustuvaan syrjintään puuttumiseksi

• Todetaan koko henkilökunnan sitoutuneisuus ja jaettu vastuu nor-

teen perustuvaa syrjintää.

on kirjattu dokumenttiin.

matiivisuuden purkamisessa, syrjintään puuttumisessa ja tilan tekemisessä moninaisuudelle. Kuvataan, kuinka henkilökunta keskuste-

• Dokumentista löytyy määritelmä sukupuolen moninaisuuden käsit-

• Toimenpiteiden osalta kirjataan aikataulu ja vastuunjako.

lee omista normatiivisista asenteistaan ja pyrkii muutokseen.

teelle sekä kuvaus ilmiön merkityksestä kyseisessä koulussa.
• Dokumenttiin kirjataan se, miten koulun opettajat tekevät tilaa

• Kuvataan sukupuolen moninaisuuden tiimoilta tehtävää yhteis-

• Kuvataan myös sitä, kuinka henkilökunnan osaamista kehitetään

moninaisuudelle arjen työssään (esim. puhutellessaan oppilaita ja

työtä koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten järjestöjen ja muiden

sukupuolen moninaisuuden osalta.

jakaessaan ryhmiä).

koulujen kanssa.

26
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

B. SUKUPUOLEN MONINAISUUS

4. Hyväksyminen ja tunnetuksi
tekeminen

• Moninaisuuden arvostus tuodaan aktiivisesti ja näkyvästi esille
• Tasa-arvosuunnitelmaa ja sen sukupuolen moninaisuutta koskevia

koulun perusarvoista ja toiminnasta puhuttaessa. Tasa-arvosuunni-

• Sukupuolen moninaisuutta koskevat selvityksen tulokset ja tasa-

sisältöjä tuodaan tunnetuksi näkyvästi ja useilla kanavilla niin hen-

telmaa ja sen sukupuolen moninaisuutta koskevia sisältöjä tehdään

arvosuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet tehdään tunnetuksi koulun

kilökunnan, oppilaiden kuin huoltajienkin keskuudessa. Tunnetuksi

tunnetuksi laajasti ja monikanavaisesti niin koulun sisällä kuin ulko-

henkilökunnan ja oppilaiden keskuudessa. Mikäli kouluun lisätään

tekemiseen osallistuvat myös oppilaat esimerkiksi tekemällä julistei-

puolelle suuntautuvassa viestinnässä.

esimerkiksi sukupuolittamattomia wc-tiloja, tilojen muutoksesta

ta ja tietoiskuja.

informoidaan oppilaita.

• Oppilaille viestitään, että koulun aikuiset ovat paikalla heitä varten,
• Informoidaan oppilaita sukupuolivähemmistöille suunnatuista

ja opettajia voi lähestyä mieltä askarruttavissa asioissa. Puhumalla

• Toimintaohjeet syrjintätilanteiden varalle tehdään tunnetuksi

tukipalveluista (esim. järjestöjen verkkosivut, tukichatit, auttavat pu-

myönteisesti ja avoimesti sukupuolen moninaisuudesta luodaan

kaikille kouluyhteisön jäsenille.

helimet) terveydenhoitajan vastaanotolla ja oppitunneilla. Tukipal-

luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä, jossa oppilaalla on mata-

velujen yhteystiedot ovat näkyvillä koulun yleisissä tiloissa, kuten

lampi kynnys lähestyä opettajaa omaa sukupuolisuuttaan koskevien

käytävien ilmoitustauluilla.

ajatusten ja huolten kanssa.

• Matalan kynnyksen häirintäyhdyshenkilöt esitellään oppilaille.
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5. Toimenpiteiden toteuttaminen
ja vastuunjako

• Suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan

• Henkilökunnan osaamista kehitetään niiltä osin kuin siinä ilme-

varsinkin erillistapahtumien, kuten teematuntien ja -päivien yhtey-

nee selvityksen perusteella aukkoja. Myös tässä voidaan hyödyntää

dessä. Sukupuolen moninaisuudesta kerrotaan vähintään terveystie-

järjestöjen tarjoamaa koulutusta ja materiaaleja.

don oppitunneilla. Voidaan hyödyntää vierailijoita, kuten kokemusasiantuntijoita tai asiantuntijajärjestöjen (kuten Seta ry:n) kouluttajia.

• Toimenpiteiden osalta noudatetaan sovittua aikataulua ja vastuunjakoa. Vastuussa koulun tasa-arvotyöstä on rehtori ja mahdollisesti

• Koulun sukupuolittuneisuutta puretaan ainakin lisäämällä suku-

hänen nimeämänsä yksittäinen tasa-arvovastaava. Jokaisen koulun

puolittamattomia wc-tiloja ja mahdollistamalla yksityinen peseyty-

aikuisen vastuulla on kuitenkin puuttua syrjintään.

minen. Kehotetaan opettajia välttämään sukupuolittavaa puhetta
vuorovaikutuksessaan.
• Jos koulussa ilmenee sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun
tai intersukupuolisuuteen perustuvaa syrjintää, siihen puututaan välittömästi ja sitä käsitellään paitsi asianosaisten myös laajemman yhteisön kesken. Tässä toimitaan yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.
Puututaan myös huumoriksi verhottuun syrjintään, kuten homotteluun.
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• Sukupuolen moninaisuus näkyy ja sille annetaan tilaa koulun ar-

kuuluvat useaan vähemmistöön. Annetaan oppilaille tilaa ja lähes-

lussa. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi intersukupuolisuutta ja sen

jessa. Se huomioidaan opetuksessa useiden oppiaineiden ja eri

tymismahdollisuuksia kertoa koulun aikuisille heitä pohdituttavis-

merkitystä lapsen ja nuoren kasvuun ja hyvinvointiin, vaikka koulussa ei

vuosiluokkien osalta. Koulun sukupuolittuneisuutta puretaan paitsi

ta ja huolettavista asioista.

vielä olisi ollut intersukupuolista oppilasta.

tajat noudattavat yhteistä linjaa sen suhteen, ettei oppilaita jaeta

• Oppilaiden kanssa käsitellään sukupuoleen liittyviä stereotypioi-

• Vastuu toimenpiteiden toteutumisesta jakautuu rehtorin lisäksi useiden

jonoihin tai ryhmiin sukupuolen perusteella, ja heitä puhutellaan

ta, normeja ja niiden yhteyttä syrjintään yleissivistävässä merkityk-

henkilöiden, kuten tasa-arvotiimin kesken. Kaikki koulun aikuiset ovat

nimeltä, ei sukupuolittaen. Liikuntaryhmiä ei muodosteta sukupuo-

sessä, vaikka syrjintätapauksia ei olisi tullut henkilökunnan tietoon.

vastuussa syrjintään puuttumisesta ja kaikki opetushenkilökunnan jäse-

len perusteella vaan esimerkiksi luokittain. Koulun juhlatilaisuuksissa

Kannustetaan oppilaita puuttumaan kohtaamaansa syrjintään.

net vastuussa siitä, ettei opetuksessa sukupuoliteta oppilaita turhaan.

tilojen, myös arjen käytäntöjen ja vuorovaikutuksen osalta. Opet-

rooleja ja juhlapukeutumista ei määritellä sukupuolen mukaan, vaan
oppilaille annetaan tilaa tehdä omia valintojaan, ja tämä mahdolli-

• Kodin ja koulun yhteistyössä huomioidaan perheiden moninai-

suus lausutaan ääneen.

suus ja sateenkaariperheet. Sukupuoleltaan moninaisten oppilaiden huoltajien kanssa käydään keskustelua heidän toiveistaan lap-

• Henkilökunta pyrkii herkkyyteen sukupuoleen perustuvan syrjinnän

sensa koulunkäynnin suhteen, ja toiveet pyritään huomioimaan.

havaitsemisessa. Fyysisen ja sanallisen syrjinnän ohella kiinnitetään
huomiota tokaisuina, ilmeinä, eleinä, äänensävyinä ja ruumiin liik-

• Henkilökunnan osaamista kehitetään selvityksessä ilmenneiden

keinä esiintyvään epätasa-arvoistavaan toimintaan sekä puututaan

aukkojen ohella yleissivistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielessä,

siihen. Tarkkaillaan erityisesti niiden oppilaiden hyvinvointia, jotka

lisäämällä tietotaitoa sellaisistakin aiheista ja ilmiöistä, jotka eivät

ilmaisevat sukupuoltaan normina pidetystä poikkeavalla tavalla tai

selvityksen perusteella näyttäydy ongelmallisina kyseisessä kou-
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• Koulun toiminnassa pyritään aktiivisesti rakentamaan ihmiselämän

ja naisista tai tytöistä ja pojista. Sukupuolivähemmistöt nostetaan

• Tavoitellaan yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kans-

moninaisuutta arvostavaa, hyvinvoivaa ja välittävää yhteisöllisyyttä.

esille, kun puhutaan siitä, millaisia ihmisryhmiä koulussa voi

sa. Voidaan esimerkiksi järjestää yhteisiä koulutuksia sukupuolen

Toimenpiteitä tehdään määrätietoisesti, johdonmukaisesti, sitkeästi

olla läsnä.

moninaisuuteen liittyen nuorisotoimen ja lähialueen koulujen kanssa

ja tiedostaen, etteivät yksittäiset kiellot ja käskyt riitä oppimaan pois
syrjivistä asenteista ja toimintatavoista.

ja hyödyntää tässä asiantuntijajärjestöjen osaamista.
• Kunnioitetaan kaikkien ihmisten itsemäärittelyä sukupuolensa suhteen. Käytetään kouluyhteisön jäsenistä heidän toivomiaan lempi-

• Vastuu tasa-arvotyöstä jakautuu koko kouluyhteisöä koskevaksi

• Nähdään vaivaa syrjivien rakenteiden muuttamiseksi. Jos esimer-

nimiä, termejä ja pronomineja (kuten muunsukupuolinen, hon/hen/

asiaksi, ja rehtori kantaa päävastuun. Opettajat sitoutuvat jaetun

kiksi ilmenee tarve muuttaa nimi- ja sukupuolimerkintöjä koulun

han).

vastuullisuuden hengessä huomioimaan sukupuolen moninaisuuden

rekisteriin, asia huolehditaan loppuun asti, vaikka sähköisten tietojärjestelmien muokkaaminen olisi mutkikasta ja jäykkää.

opetus- ja kasvatustyössään. Rohkaistaan ja ohjeistetaan kaikkia yh• Henkilökunta perehtyy sukupuolivähemmistöjä koskevaan ter-

teisön jäseniä, kuten oppilaita ja huoltajia, puuttumaan epätasa-ar-

minologiaan ja erityiskysymyksiin. Henkilökunnan osaamista ke-

voistavaan kohteluun.

• Sukupuolen moninaisuus otetaan näkyväksi osaksi koulun arkea.

hitetään paitsi koulutuksella myös koulun tasa-arvon tilasta ja

Tilojen, oppisisältöjen ja opetuksen järjestämisen ohella se huomioi-

normatiivisista käytännöistä yhdessä keskustellen. Henkilökunta

daan kaikessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä lähtemällä liikkeel-

reflektoi ja tunnistaa omia sukupuolta koskevia stereotyyppi-

le siitä olettamuksesta, että kouluyhteisössä on läsnä sukupuoleltaan

siä ja normatiivisia asenteitaan sekä näiden vaikutuksia opetuk-

moninaisia lapsia ja aikuisia. Pyritään inklusiiviseen puhetapaan, eikä

seen ja vuorovaikutukseen ja pyrkii sukupuolisensitiivisyyteen.

oleteta kouluyhteisön jäsenten sukupuolta heitä puhuteltaessa.
Koulun teksteissä puhutaan kaikista sukupuolista, ei vain miehistä
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B. SUKUPUOLEN MONINAISUUS

6. Arviointi ja seuranta

• Sen lisäksi, että tasa-arvotilanteen selvitys tehdään vuosittain,
to-

• Sukupuolen moninaisuuteen liittyvien toimenpiteiden arviointia ja

sukupuolen

teutumista ja onnistumista arvioidaan vuosittain ainakin kes-

seurantaa tehdään kiinteänä osana koulun arkea, ja uusi tasa-arvoti-

tia ja seurantaa toteutetaan jatkuvasti. Henkilökunta keskustelee

kustelemalla

lanteen selvitys tehdään vuosittain.

säännöllisesti koulun sukupuolittuneiden rakenteiden purkamisen

•

Sukupuolen

moninaisuuteen
näistä

liittyvien

henkilökunnan

ja

toimenpiteiden
oppilaiden

kanssa.

moninaisuutta

koskevien

toimenpiteiden

arvioin-

haasteista sekä keskenään että oppilaiden kanssa. Näkemyksiä
Pohditaan muun muassa seuraavia asioita:

Kiinnitetään huomiota muun muassa seuraaviin asioihin:

o Mikäli koulussa ei tasa-arvosuunnittelun syklin alussa ollut suku-

o Tehdäänkö koulussa ryhmiin jakoja sukupuolen perusteella?

koulun toimintakulttuurin kehityssuunnasta kysytään huoltajilta,
sukupuoleltaan moninaisilta yhteisön jäseniltä sekä asiantuntijoilta.

ta, onko niitä lisätty?

Toiminnan arvioinnissa hyödynnetään oppilailta saatavaa jatkuvaa
palautetta, kuten palautelaatikkoon tulleita viestejä. Muutoksia

puolittamattomia wc-tiloja tai yksityisen peseytymisen mahdollisuuto Puhutellaanko oppilaita tyttöinä ja poikina vai yksinomaan nimel-

toimintaan tehdään tarvittaessa kesken tasa-arvosuunnittelun syklin,

tä?

mikäli jokin käytäntö osoittautuu toimimattomaksi.

o Näkyykö sukupuolen moninaisuus useiden oppiaineiden opetuk-

• Opettajat pohtivat osana oman työnsä arviointia ja suunnittelua,

sessa ja oppimateriaaleissa? Sisältyykö se ikätasoisesti kaikkien vuo-

miten he onnistuvat huomioimaan sukupuolen moninaisuuden ope-

siluokkien opetukseen?

tuksessaan ja vuorovaikutuksessa sekä rakentamaan välittävää ja

o Esiintyykö koulussa yhä syrjintää?
o Näkyykö sukupuolen moninaisuus opetuksessa?

hyväksyvää ilmapiiriä. He reflektoivat myös omaa arvo- ja asenne-

• Uuden selvityksen jälkeen arvioidaan, kuinka laajaa muutosta toimenpiteillä on saatu aikaan. Mikäli epäkohtia esiintyy edelleen, mie-

o Huomioidaanko kodin ja koulun yhteistyössä perheiden moninai-

titään, mistä ongelmat johtuvat ja mitä muutoksia on tehtävä. Jos

suus, kuten sateenkaariperheet?

maailmaansa, sen taustatekijöitä ja muutostarpeita.
• Tasa-arvotyössä koetuista onnistumisista viestitään myös koulun

esimerkiksi arvioidaan, että sukupuolen moninaisuus ei edelleenkään näy opetuksessa, koska se on opettajille vieras ilmiö, henkilö-

• Henkilökunnan ja oppilaiden lisäksi tasa-arvotyön toteutumista ar-

ulkopuolelle. Mikäli koulussa kehitetään toimivia tapoja esimerkiksi

kunnan koulutusta aiheen tiimoilta lisätään. Mikäli jokin toimintatapa

vioivat huoltajat. Myös sukupuoleltaan moninaisten kouluyhteisön

sukupuoleltaan moninaisten oppilaiden osallisuuden vahvistamisek-

osoittautuu onnistuneeksi, siitä otetaan oppia.

jäsenten näkemyksiä koulun kehityssuunnasta kysytään.

si, tuodaan käytänteet muidenkin koulujen tietoon.
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C. Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu
Kirjoittajat: Katri Jämsä, Vappu Sunnari ja Ilmari Leppihalme

Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan
sanatonta, sanallista, visuaalista tai fyysistä ei-toivottua seksuaalisuutta ja seksuaalisuuteen liitettäviä mielikuvia hyväksi käyttävää loukkaavaa stereotyyppisesti
toteutettua tekoa, joka luo epämukavan, pelottavan
tai ahdistavan ilmapiirin (lisätietoa asiasta saa SETSTOP-hankkeessa tuottamastamme Seksuaalinen
häirintä -oppimateriaalista). HUOM. Käytämme tässä materiaalissa jatkossa termiä seksuaalinen häirintä
tarkoittamaan sekä seksuaalista häirintää että ahdistelua.
Seksuaalista häirintää on tärkeää käsitellä tasa-arvosuunnittelussa ja -suunnitelmassa, sillä kaikilla on
oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Seksuaalisen häirinnän huomioimiselle tasa-arvosuunnitelmassa

onkin lakisääteinen velvoite. Seksuaalinen häirintä on
yleensä toistuvaa ja pitkään jatkuessaan sietämätöntä.
Häirintätilanteiden yleisyyden selvittäminen ja häirinnän tiedostaminen koulussa mahdollistavat ilmiöön
puuttumisen ja ennaltaehkäisemisen jatkossa.
Seksuaalinen häirintä vaikuttaa moniin asioihin. Satuttamis- ja syrjintäkokemuksen ohella se vaikuttaa
ainakin opiskelurauhaan, yksilönvapauteen ja itsemääräämisoikeuteen. Se voi aiheuttaa pelkoja, syyllisyydentunnetta ja voimattomuutta. (Granskog ym. 2018.)
Se huonontaa omanarvontuntoa ja heikentää itseluottamusta, hyvinvointia ja jaksamista (Vilkka 2011). Yksilötasoisten seuraamusten lisäksi seksuaalisen häirinnän
vaikutukset näkyvät myös koko kouluyhteisössä, missä
se voi pönkittää sukupuolittuneita ja seksistisiä valtara-
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kenteita sekä aiheuttaa piittaamatonta, epätervettä ja
uhkaavaa ilmapiiriä (Sunnari & Leppihalme 2019).
Häirintävapaan toimintakulttuurin kehittämisessä on
tavoitteena sekä tasa-arvoisten, sosiaalisesti ja eettisesti kestävien perusarvojen rakentaminen, että
näille tukeutuvien konkreettisten muutosten aikaan
saaminen koulun arjessa. Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemisessä ja tunnistamisessa on tärkeää
paneutua oppilaiden väliseen vallankäyttöön ja purkaa siihen mahdollisesti sisältyvää seksististä normatiivisuutta sekä sukupuolittuneita hierarkioita, sillä
seksuaalinen häirintä on toisen ihmisen alistamista.

Olemme rakentaneet seuraavana esiteltävän esimerkistön 1) helpottamaan seksuaalisen häirinnän huomioon ottamista tasa-arvosuunnitelmissa ja 2) auttamaan seksuaaliseen häirintään puuttumista ja sen
ennaltaehkäisemistä varten laadittujen toimenpiteiden
arvioimista. Esimerkistön avulla käydään läpi tasa-arvosuunnittelun syklin eri vaiheet seksuaalisen häirinnän näkökulmasta. Suunnitelmaa tehdessä on tärkeää
tiedostaa häirinnän vakavuus ja ongelmallisuus ja
siihen puuttumisen sekä sen ennaltaehkäisemisen
tärkeys. Seksuaalisen häirinnän tilanteen selvittämisessä puolestaan on tärkeää jatkuva tiedonkeruu.

auttaa yhteisön jäseniä sitoutumaan toimimaan niiden
mukaisesti. Tasa-arvosuunnittelu seksuaalisen häirinnän näkökulmasta on hyvä aloittaa siitä, että opettajat tutustuvat ilmiöön ja heitä tuetaan osallisuuden
rakentumisessa asian suhteen.
Opettajan aito kohtaaminen oppilaiden kanssa luo luottamusta, jonka turvin oppilas voi tulla kertomaan hänelle tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Opettajan
tulisi myös kertoa huoltajille mahdollisista huolistaan
oppilaaseen liittyen.

Koko koulun yhteistyöllä on merkitystä, jotta koulut
vapautuvat seksuaalisesta häirinnästä. Toimintaohjeiden yhteinen miettiminen häirintätilanteiden varalle
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C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

1. TASA-ARVOTILANTEEN SELVITTÄMINEN

• Varmistetaan, että kaikki oppilaat ymmärtävät, mitä seksuaalinen
häirintä on, minkä jälkeen on mahdollista selvittää seksuaalisen
häirinnän tila koulussa: Tasa-arvotyö on taitolaji –oppaan liitteenä
oleva kyselypohja voi toimia esimerkkinä. Mikäli kyselylomakkeen
ehdotuksia käytetään, niihin voi lisätä kysymyksiä, jotka puuttuvat
sieltä, esimerkiksi: ”Tiedätkö, kenen puoleen voit kääntyä häirintätilanteissa?” Saman liitteen tasa-arvokeskustelua varten laadittuja

• Oppitunneilla keskustellaan seksuaalisesta häirinnästä pohjustaen

kysymyksiä voi myös – pienin muutoksin – käyttää. Esimerkiksi: ”Pys-

näin tulevaa selvitystä. Keskustelun voi avata tapausesimerkeillä. Voi

tytkö kertomaan opettajallesi häirinnästä?” ja ”Puuttuvatko opetta-

myös käyttää hyväksi valmiita oppituntisuunnitelmia – esimerkiksi Ei

• Selvitetään koulun tilojen turvallisuus seksuaalisen häirinnän

jat häirintään riittävän hyvin?”

meidän koulussa -materiaalia. Opettaja voi edesauttaa keskustelua

näkökulmasta ja tarkkaillaan, tapahtuuko opetustiloissa häirintää.

luomalla turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin luokkaan. Aiheesta on

Koska häirintää tapahtuu pääasiallisesti luokkahuoneiden ulkopuo-

mahdollista myös tehdä kirjoitelmia oppilaiden ikätason mukaisesti.

lella, erityisesti välituntivalvojat tarkkailevat varsinkin selvityksestä

• Henkilökunnalle suunnitellussa kyselyssä voidaan selvittää heidän
tietouttaan seksuaalisesta häirinnästä; sen muodoista ja sisällöistä,
sekä sitä, minkälaisiin häirintätilanteisiin he ovat puuttuneet ja miten.

ilmenneitä turvattomia paikkoja, joissa voi altistua häirinnälle.
• Tehdään kaikille oppilaille selvitys häirinnästä eriteltynä sukupuolten mukaan. Selvityksestä voi laatia tilastoja ja seurantoja.

• Seksuaalisen häirinnän tapauksista on velvollisuus raportoida

• Seksuaalisesta häirinnästä saadaan myös tietoa kouluun sijoitetun
palautelaatikon kautta, johon oppilaat voivat halutessaan laittaa

koulun rehtorille ja muille yhteisesti sovituille tahoille. Näitäkin

• Kysytään myös henkilökunnalta ja huoltajilta lomakkeella koulussa

nimettömiä viestejä kokemastaan tai havaitsemastaan häirinnästä.

tietoja arvioidaan huolellisesti koulun seksuaalisen häirinnän tilan

tapahtuvan seksuaalisen häirinnän tilasta. Henkilökunta keskustelee

Oppilaille painotetaan, että häirintään on kuitenkin nimettömien

arvioinnissa.

häirinnän tilasta.

viestien kautta haastavaa puuttua.
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C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

2. Toimenpiteiden valinta

• Toimenpiteet johdetaan selvityksistä ilmenneistä ongelmista. Kes-

Toimenpiteitä valittaessa tärkeintä on:

kustellaan tasa-arvokyselyn tai muun tehdyn selvityksen seksuaalista

• Käsitellään selvityksestä ilmennyttä seksuaalista häirintää yhdessä
henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Huoltajien edus-

häirintää koskevista tuloksista oppilaiden kanssa ja kysytään oppilail-

o sanallistaa ilmiö siten, että sekä henkilökunta että oppilaat

takin ehdotuksia toimenpiteiksi.

tunnistavat, mitä seksuaalinen häirintä tarkoittaa,

tus on mukana keskusteluissa seksuaalisen häirinnän toimenpiteistä.
• Toimenpiteitä valittaessa pohditaan, miten eriarvoinen kohtelu

• Tehdään toimintaohjeet häirintätilanteiden varalle henkilöstölle

o ilmiön tekeminen tunnetuksi oppilaille käsittelemällä sitä teemapäi-

lopetetaan. Toimenpiteitä suunnataan teemapäivien lisäksi vahvasti

ja oppilaille häirinnän tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi ja siitä

vinä ja -tunteina,

myös koulun arkeen.

o mahdollistaa oppilaan havaitsemasta ja kokemasta häirinnästä ker-

• Listataan hyviksi todettuja käytäntöjä ja poimitaan niitä valmiilta

tominen koulun henkilökunnalle,

listoilta.

tumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa on käytössä sekä vastuiden

o valita ilmiöön perehdytettyjä eri sukupuolia olevia häirintäyhdys-

• Lisäksi oppitunteihin sisällytetään seksuaalisen häirinnän käsittely

pohdinnassa ja jakamisessa että toimenpiteiden suunnittelussa.

henkilöitä / matalan kynnyksen tukihenkilöitä,

varsinkin liikunnan, terveystiedon, yhteiskuntaopin tai äidinkielen ja

ilmoittamiseksi sekä häirinnän ennaltaehkäisemiseksi. Koulussa voi
myös pohtia sanktioita häiritsijöille.
• Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puut-

kirjallisuuden opetuksessa.
o saada opettajat puuttumaan häirintätilanteisiin ja epäasialliseen
käyttäytymiseen aina välittömästi niitä havaitessaan sekä konsultoi-

• Toimenpiteisiin sisällytetään myös huoltajille pidettävä some-kou-

maan opiskeluhuoltoa asiassa.

lutus oppilaisiin mahdollisesti kohdistuvan ja internetin kautta välittyvän seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi.
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• Koko koulu pohtii toimenpiteitä seksuaaliseen häirintään puuttu-

• Toimenpiteitä mietittäessä pidetään mielessä myös se, että karkean

miseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi.

ja helposti tunnistettavissa olevan lisäksi häirintää tapahtuu myös

• Rakennetaan ikätason mukaisia oppimispolkuja aihealueelta.

Toimenpiteitä valitessa huomioidaan myös:

ikään kuin ”ohimennen” ja että nuo tilanteet saattavat olla hyvinkin

o opettajien omat toimintatavat sekä niiden kriittisen pohdinnan ja

intensiivisiä ja syvästi vaikuttavia.

(mahdollisen) muuttamisen tarve. Opettajan vuorovaikutustavat,
kielenkäyttö ja niiden mahdollinen sukupuolittuneisuus siirtyvät

• Toimenpiteiden suunnittelussa painotetaan yksilötason toimen-

• Ruumiillisuuden ja kosketuksen merkitystä pohditaan monipuolises-

malleina oppilaiden vuorovaikutukseen ja määrittävät oppilaiden

piteiden ohella vahvasti myös yksilötason ylittäviä toimenpiteitä

ti toimenpiteiden suunnittelussa ja valinnassa.

mahdollisuuksia, toimijuuksia ja itseymmärrystä.

heteronormatiivisia käytäntöjä, sukupuolittuneita valtarakenteita ja

• Laaditaan seksuaaliseen häirintään liittyvien asioiden käsittelyn op-

o mahdollinen seksismi osana toimintakulttuuria. Sen tunnuspiirteitä

seksismiä koulun arjessa.

pimispolku ikätason mukaisesti.

ja vaikutuksia autetaan huomaamaan, jolloin niiden muuttamiseksi

seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi. Toimenpiteillä puretaan

voidaan luoda toimenpiteitä.
• Toimenpiteitä valittaessa pohditaan, miten oppilaita tuetaan välittämiseen ja toista kunnioittavaan kohtaamiseen liittyvissä asioissa.

o yksilöiden ja ryhmien välisen vastuullisuuden, ymmärryksen ja

Tärkeää on miettiä, miten koko kouluväen toteuttamilla toimenpi-

kunnioituksen kehittäminen.

teillä mahdollistetaan häirintävapaa toimintakulttuuri ja tehdään
muutos piittaamattomasta vaikenemisen ilmapiiristä välittävään,
kunnioittavaan ja vastuulliseen kouluyhteisön toimintaan.

38
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi

• Valittu häirintäyhdyshenkilö / matalan kynnyksen tukihenkilö ja
opetushenkilöstö kantaa rehtorin johdolla vastuun seksuaalisen
häirinnän teemojen sisällyttämisestä tasa-arvosuunnitelmaan tai esimerkiksi suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
• Suunnitelmassa ovat kuvattuna seksuaalisen häirinnän erityiset
• Seksuaalisesta häirinnästä tehty selvitys ja sen tulokset on kirjattu

haasteet koulun toimintakulttuurissa.

tasa-arvosuunnitelmaan, ja selvityksen sekä suunniteltujen toimenpiteiden välinen suhde on perusteltu suunnitelmassa.

• Suunnitelmassa on kirjattuna, miten seksuaalista häirintää käsitellään eri ikäluokkien osalta.

• Suunnitelman liitteenä ovat ohjeet häirintätilanteisiin. Oppilaat

• Seksuaalisen häirinnän käsite avataan kyseisessä dokumentissa.

perehdytetään niihin.
• Suunnitelmaan on kirjattu aikataulu seksuaalisen häirinnän toimen-

• Suunnitelma sisältää kuvauksen henkilökunnan osaamisen kehittä-

piteille ja valinnat häirintäyhdyshenkilöiksi / matalan kynnyksen tu-

• Suunnitelmasta ilmenee kouluyhteisön jäsenten yhteistyö ja yhtei-

misestä seksuaaliseen häirintään liittyen.

kihenkilöiksi.

sen kouluarjen muuttaminen häirintävapaaksi.
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C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

4. Hyväksyminen ja tunnetuksi
tekeminen

• Tasa-arvosuunnitelman hyväksymisen jälkeen siitä informoidaan
koulun henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia useiden tiedotuskanavien
kautta. Opiskelijoille ja huoltajille tiedotetaan, miten häirintään puututaan ja kenelle voi ilmoittaa, kun häirintää ilmenee. Häirinnästä
ilmoitetaan aina sekä häiritsijän että häirityn huoltajille.
• Ohjeita häirintätilanteisiin jaetaan sähköisissä viestimissä ja pape• Yhteisissä kokouksissa, tilaisuuksissa, oppitunneilla ja vanhepain-

risina versioina esimerkiksi ilmoitustauluilla.

illoissa nostetaan esille seksuaaliseen häirintään puuttuminen koulussa.

• Suunnitelma häirinnän ennaltaehkäisemiseksi toimenpiteineen
sekä seksuaalisen häirinnän selvityksen tulokset esitellään henkilös-

• Suunnitelmaa seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi tehdään

• Häirintäyhdyshenkilöt / matalan kynnyksen tukihenkilöt tehdään

tölle, oppilaille ja huoltajille osana tasa-arvosuunnitelman tunnetuk-

tunnetuksi niin koulun sisäisesti kuin ulkopuolelle suuntautuvassa

tunnetuiksi esittelemällä heidät oppilaille.

si tekemistä.

viestinnässä.
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C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

5. Toimenpiteiden toteuttaminen
ja vastuunjako

• Seksuaalisesta häirinnästä vapaan koulukulttuurin vaaliminen ja
suojelu jalkautetaan oppilaiden arkeen.
• Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäiseminen on osa koulun arkea

• Luodaan ilmapiiri, jossa seksuaalinen häirintä on kiellettyä, jossa se

• Tasa-arvosuunnitelman laatimisesta vastaavat varmistavat, että

teemapäivien lisäksi. Koulun arjessa puututaan myös tokaisuina,

huomataan ja jossa kenen tahansa yhteisön jäsenistä on turvallista

toimenpiteitä aletaan toteuttaa heti suunnitelman hyväksymisen

ilmeinä, eleinä, äänensävyinä ja ruumiin liikkeinä ilmaistuun häirin-

puuttua siihen heti häirintätilanteiden ilmetessä.

jälkeen. Keskitytään muutamaan toimenpiteeseen kerrallaan. Aika-

tään.

taulutetaan toimenpiteiden toteuttaminen sekä se, mihin teemaan
erityisesti keskitytään minäkin ajanjaksona.

• Heteronormatiivisuudesta ja vallankäytöstä puhutaan seksuaalisen
• Häirintätilanteessa toimitaan laadittujen ohjeiden suuntaisesti ja

häirinnän yhteydessä.

niitä tarpeen mukaan eteenpäin kehittäen.
• Seksuaalisen häirinnän toimenpiteitä ja seksistisiä asenteita käsitellään teemapäivillä ja -tunneilla.
• Häirintään puututaan välittömästi, ja häirintäyhdyshenkilöt teke-

• Toimenpiteiden avulla opitaan pois häirintää tuottavista ja ylläpitä• Käytännön vastuu toimenpiteiden toteutumisesta seksuaalisen

vistä asenteista ja toimintatavoista ja rakennetaan tilalle häirintäva-

häirinnän osalta on koko henkilökunnalla häirintäyhdyshenkilön li-

paata toimintakulttuuria.

säksi.

vät yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa tilanteiden käsittelyssä.
Rehtori selvittää häirintätapaukset.

• Kannustetaan kaikkia yhteisön jäseniä kiinnittämään huomiota ja
• Häirintään ja siihen puuttumiseen sekä sen ennalta ehkäisemiseen

puuttumaan myös hienovaraiseen ja piiloiseen häirintään.

liittyvää yhteistyötä tehdään myös kotien kanssa.
• Henkilökunnan osaamista kehitetään seksuaaliseen häirintään,

• Seksuaaliseen häirintään liittyvissä asioissa ollaan valmiita olemaan

siihen puuttumiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen liittyvissä asioissa

• Seksismiä ylläpitäviä stereotypioita puretaan yhdessä oppilaiden

yhteydessä myös ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja järjestöihin sekä

koulutuksilla.

kanssa osana koulun arkea.

viranomaisiin, kuten Tyttöjen/Poikien taloon tai poliisiin.
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C. SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA AHDISTELU

6. Arviointi ja seuranta

• Seksuaaliseen häirintään sisältyviä kysymyksiä ja teemoja pidetään
esillä pitkin lukuvuotta seurannan ja arvioinnin tarkoituksessa. Tiettynä ajanjaksona voidaan keskittyä esimerkiksi netissä tapahtuvan
seksuaalisen häirinnän eli ”groomingin” käsittelyyn; jonakin toisena
• Toimenpiteistä seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi keskus-

ajankohtana homottelun ja huorittelun sekä muun verbaalisen häi-

tellaan ja niitä arvioidaan vuosittain, vaikka tasa-arvosuunnitelmaa

rinnän tai kourimisen teemojen esille nostamiseen ja käsittelyyn.

päivitettäisiinkin harvemmin.
• Arvioidaan ja seurataan sekä ennaltaehkäiseviksi tarkoitettujen
• Kun tarkastellaan uuden selvityksen tuloksia, kiinnitetään huomioi-

että häirintään puuttumiseen sisältyvien toimenpiteiden toimivuut-

ta siihen, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Mikäli jokin

ta säännöllisesti keskittymällä aikataulutuksen mukaisesti tiettyihin

epäkohta toistuu uudessa selvityksessä, sitä ei unohdeta, vaan sitä

toimenpiteisiin kerrallaan.

koskevat tavoitteet ja toimenpiteet pidetään osana uutta suunnitelmaa. Jos toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta,

• Toimenpiteitä seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi arvioidaan ja

• Opettajat arvioivat omaa puuttumistaan seksuaaliseen häirintään

ongelman syytä selvitetään ja tehdään tarvittavia muutoksia. Vastaa-

seurantaa tehdään kiinteänä osana koulun arkea. Uusi selvitys teh-

sekä sen ennaltaehkäisyyn ja tekevät jatkotoimenpiteitä osaamis-

vasti onnistumisista otetaan oppia.

dään vuosittain.

taan koskien.
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset 		
peruskoulun oppilaina
Kirjoittajat: Silja Sillanpää, Vappu Sunnari ja Emilia Lehto

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee kansainvälisen suojelun tarpeeseen perustuvaa oleskeluoikeutta
eli turvapaikkaa vieraasta valtiosta. Pakolainen puolestaan on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka jostain
valtiosta. Hän on mahdollisesti saapunut Suomeen
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pakolaiskiintiössä, tai
hän on tullut maahan turvapaikanhakijana, ja hänelle
on sittemmin myönnetty turvapaikka Suomessa. (Sisäministeriö, 2019; THL, 2019.) Pakolaisuus ja turvapaikan hakeminen ovat saaneet hieman näkyvyyttä
suomalaisessa yhteiskunnassa jo joitakin vuosikymmeniä sitten, esimerkiksi 1990-luvulla Somaliasta ja entisestä Jugoslaviasta maahan tulleiden ihmisten myötä.
2010-luvulta lähtien uudenlaiset mittasuhteet saanut
kriisialueilta pakenemaan joutuminen on kuitenkin
pakottanut ja pakottaa syventämään ja monipuolistamaan ymmärrystä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

sekä niiden edistämisen mahdollisuuksista ja keinoista
aivan erityisellä tavalla.
Esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisillä turvapaikkaa Suomesta hakevilla lapsilla ja pakolaislapsilla on oikeus
osallistua esi- ja perusopetukseen siinä, missä kaikilla
muillakin Suomessa asuvilla lapsilla (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). Tämä haastaa kouluja miettimään
ja ratkaisemaan erilaisia osallisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita aivan erityisesti
näiden lasten kannalta, mutta myös kouluyhteisöjen
kannalta kokonaisvaltaisemminkin. Miten mahdollistaa
turvapaikanhakija- ja pakolaislasten osallisuus ja tukea
sen edistymistä? Miten auttaa heitä kokemaan olonsa
turvalliseksi ja luottamaan ihmisoikeuksiinsa koulussa?
Miten edistää oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua? Miten kehittää koulukulttuuria niin, että koulu
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on turvallinen ja luottamusta herättävä paikka kaikille?
Miten ottaa huomioon turvapaikanhakija- ja pakolaislasten mahdollinen erityinen turvattomuus ja pahoinvointi? Entä kunkin omat kulttuuriset traditiot ja sillä
perusteella tärkeiksi asettuvat asiat?
Oman haasteensa turvapaikanhakija- ja pakolaislasten
elämään koulussa tuottaa myös kommunikointi. Osassa kunnista ja kaupungeista järjestetään valmistavaa
opetusta niille lapsille, joilla ei vielä ole riittäviä kielellisiä valmiuksia opiskella esi- tai perusopetuksen ryhmässä, mutta kaikki valmistavaa opetusta tarvitsevat
eivät siihen vielä pääse. Osa lapsista ja nuorista tulee –
tai joutuu tulemaan – suoraan yleisopetuksen ryhmiin
ja osaksi suomalaista kouluyhteisöä.

Turvapaikanhakija- tai pakolaislasten huomioiminen
oppilaitoksen tasa-arvosuunnittelussa silloin, kun heitä on koulussa, on erittäin tärkeä asia. Ovathan nämä
lapset ja nuoret erityisen haavoittuvaisessa asemassa.
Edellä jo kuvatun lisäksi heidän elämäänsä luonnehtii odottaminen ja epävarmuus tulevaisuudesta: osa
odottaa mahdollista siirtoa seuraavaan paikkaan, osa
oleskeluluvan saamista tai sitä, mitä tapahtuu sitten,
kun määräaikainen oleskelulupa loppuu. Tyypillisesti
heitä yhdistävät pakeneminen vainon ja konfliktin alta
sekä traumaattiset kokemukset. Kaikki turvapaikanhakija- ja pakolaislapset ovat joutuneet kokemaan luopumisia ja ainakin yhden suuren elämänmuutoksen.
Vähintäänkin osa lasten sosiaalisesta verkostosta on
jäänyt entiseen kotimaahan – osa näistä lapsista tulee
Suomeen jopa ilman huoltajaa. Lisäksi jotkut omaisista, kavereista ja muista mahdollisista tukihenkilöistä
ovat saattaneet menehtyä.

Matka Suomeen on voinut olla raskas. Suomeen tultuaan lapsen on asetuttava osaksi uutta asuinmaata ja
vierasta kulttuuria. Useissa tapauksissa hänen on sopeuduttava myös nopeasti ja ilman ennakkotietoakin
vaihtuviin asuinpaikkoihin ja kouluihin sekä luopumaan
niissä mahdollisesti muotoutuneista kaverisuhteista.
Myös heikko suomen kielen taito asettaa turvapaikanhakija- ja pakolaislasten vuorovaikutukselle ja osallisuudelle rajoitteita sekä koulumaailmassa että sen
ulkopuolella. Lapsiin ja nuoriin voi lisäksi kohdistua
syrjintää esimerkiksi heidän asemansa, köyhyyden,
ihonvärin, kansallisuuden tai maailmankatsomuksen
perusteella sekä koulussa että muilla julkisilla paikoilla.
Toisaalta, tasa-arvosuunnittelussa on tärkeää huomioida, etteivät turvapaikanhakijat ja pakolaiset muodosta
yhtenäistä ryhmää, vaan he ovat hyvin heterogeeninen
joukko. Viiteryhmään kuuluvat lapset ja nuoret eroavat
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toisistaan monen tekijän, kuten alkuperän, etnisyyden,
perhetaustan ja koulukokemusten suhteen. Koulun
tasa-arvotilannetta selvitettäessä ja toimenpiteitä valitessa tulisikin välttää ennakko-olettamusten tekemistä
ja sen sijaan kuunnella ja kartoittaa kuinkin lapsen tilannetta erikseen. Kuitenkin tietyt kysymykset, kuten
maahanmuuttoon liittyvät psyykkisesti kuormittavat
tekijät sekä kielitaitoon ja kommunikointiin liittyvät
haasteet, on syytä huomioida tasa-arvosuunnittelussa
jo lähtökohtaisesti, sillä ne koskettavat kaikkia viiteryhmään kuuluvia oppilaita. Kielitaidon kehittyminen
on voimakkaasti yhteydessä yhteisöön kiinnittymisen
mahdollisuuksien kanssa, joten kielitietoinen opetus
on yksi avainasioista turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden tasa-arvon edistämisessä. Siksi kielitaitoon
liittyvät kysymykset ovat vahvasti osa tätä materiaalia.

Turvapaikanhakija- ja pakolaislasten tulo kouluihin ei
haasta koulun henkilökuntaa ja sen tasa-arvovastaavia
kohdistamaan toimenpiteitä pelkästään heihin, vaan
myös koko kouluyhteisöön. Se haastaa puntaroimaan,
mihin asti kunkin omat ja oman koulun aiemmat tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen ja
ylläpitämisen ideat ja toimintakäytänteet kantavat. Se
haastaa miettimään, miten voitaisiin suunnitelmallisesti ja systemaattisesti auttaa muita kouluyhteisön lapsia
kunnioittamaan sitä erilaisuutta ja moninaisuutta, jota
turvapaikanhakija- ja pakolaislapset tuovat koulun toimintakulttuuriin, ja miten elää ja kehittää koulun moninaistuvaa arkea tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta
vaalien ja edelleen kehittäen.
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Hyödyllisiä linkkejä

Helsingin kaupungin valmistavan opetuksen
tukimateriaali: https://valmistavaopetus.edu.hel.fi/
Tukea peruskouluille valmistavan opetuksen järjestämiseen ja käytännön vinkkejä oppilaan integrointiin ja
kielitietoiseen opetukseen. Laaja linkki- ja kirjallisuuslista opetuksen tueksi.
Info Finland: https://www.infofinland.fi/ Tietoa Suomesta ja suomalaisesta koulujärjestelmästä useilla kielillä, kodin ja koulun yhteistyön tueksi.

Papunet: https://papunet.net/ Selkokielisiä ja kuvatuettuja tarinoita ja tietotekstejä esimerkiksi kiusaamisesta ja rasismista. Laaja kuvapankki viestinnän tueksi,
pelejä ja tehtäviä.
Seuraavilla videoilla kirjallisuuden lehtori, suomi toisena kielenä -opettaja Helena Nissilä sekä valmistavan
opetuksen lehtori Outi Laitinen kertovat kouluissa
esiintyvistä haasteista sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen toiminnan piirteistä. Katso videot ja pohdi vastauksia kysymyksiin.

Maailmankoulu: https://maailmankoulu.fi/ Globaalikasvatuksen resurssikeskus. Menetelmiä ja materiaaleja esimerkiksi pakolaisuuden käsittelyyn oppilaiden
kanssa.
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-

Miten aidosti tasa-arvoinen
ja yhdenvertainen viestintä
eroaa siitä, että kaikki oppilaat
ja huoltajat saavat esimerkiksi
saman Wilma-viestin? Millaisia toimenpiteitä se edellyttää
opettajalta?

-

Millä tavoin kielitaidon kehittyminen on yhteydessä luokkayhteisöön integroitumiseen? Mikä
voi johtaa siihen, että oppilas
kertoo ymmärtämisen vaikeudesta mieluummin S2-opettajalle kuin luokkatoverille?
Miten luokkayhteisöä voitaisiin
kehittää suuntaan, jossa vähän
suomea puhuva oppilas uskaltaa kertoa esimerkiksi epävarmuudestaan ilman leimatuksi
tulemisen tai syrjinnän pelkoa?

-

Videon loppupuolella oppilaat
hyödyntävät kuvakortteja vuorovaikutuksen tukena. Millaisissa koulupäivän tilanteissa
kuvia voidaan käyttää vuorovaikutuksen väylien avaamisessa?
Mitä muita viestinnän muotoja
voitaisiin käyttää kuvakorttien
lisäksi?

KATSO VIDEO
Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen vuorovaikutus
turvapaikanhakijalasten ja heidän perheidensä
kanssa.
Linkki videoon
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KATSO VIDEO
Yläkoulun erityiset haasteet.
Linkki videoon
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-

Millaisia uusia haasteita yläkoulu ja aineenopettajajärjestelmä
saattaa luoda esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaan huoltajien
ja koulun väliselle yhteistyölle?

-

Millaisilla keinoilla aineenopettaja voi edistää oppilaan kielitaidon kehittymistä ja integroitumista?

-

KATSO VIDEO
Ristiriitatilanteiden selvittäminen pohjaamatta
stereotypioihin.
Linkki videoon
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Jokaisella kasvattajalla on käsityksiä erilaisista ihmisryhmistä
– myös turvapaikanhakijoista
ja pakolaisista. Miten ennakkoasenteet voivat vaikuttaa
kasvattajan toimintaan arjen
nopeatempoisissa tilanteissa,
kuten välitunnilla tapahtuneen
konfliktin selvittämisessä?
Mitä stereotypioiden ja ennakkoasenteiden yli pääseminen
edellyttää kasvattajalta?

KATSO VIDEO
Siirrot esteenä turvapaikanhakijaperheen lapsen
luottamuksellisten kaverisuhteiden muodostumisen mahdollisuudelle koulussa

-

Millainen vaikutus turvapaikanhakijalapsen yhtäkkisellä
siirrolla voi olla lapsen omaan
osallisuuden ja turvallisuuden
kokemukseen? Entä muiden
turvapaikanhakija -oppilaiden
osallisuuden ja turvallisuuden
tunteiseen?

-

Millainen vaikutus yhtäkkisillä
siirroilla voi olla suomalaislasten ja turvapaikanhakijalasten
välisiin kaverisuhteisiin? Miten
koulussa voitaisiin varautua
yhtäkkisten siirtojen tuottamiin
kriisitilanteisiin?

-

Millaisena turvapaikkaprosessi
näyttäytyy lapsen näkökulmasta isän kertomana? Miten siihen
liittyvä epävarmuus voi heijastua esimerkiksi lapsen kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin?

-

Miten koulu voisi pyrkiä vaikuttamaan lasten oikeuksien
parempaan toteutumiseen
turvapaikkaprosessissa?

Linkki videoon
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

1. TASA-ARVOTILANTEEN SELVITTÄMINEN

• Suunnitelmissa tasa-arvotilanteen selvittämiseksi otetaan huomioon oppilaiden suomen kielen osaaminen sekä tuen tarve selvityksiin sisältyvien kysymysten ymmärtämistä ja vastausten mahdollista kirjaamista ajatellen.
o Jos tasa-arvotilanteen selvittämiseen käytetään kyselylomaketta,

o Onko sinun vaikea päästä mukaan muiden oppilaiden toimintaan,

• Selvitys tehdään oppilaiden ja henkilökunnan lisäksi heidän huolta-

lomakkeen käsitteet avataan yhteisesti ja varmistetaan, että oppilaat

esimerkiksi välitunneilla?

jilleen tai oppilaiden edustajille. Huoltajille suunnatussa selvitykses-

ymmärtävät kysymykset.

sä otetaan huomioon heidän kielitaitonsa ja tietopohjansa suomalaio Onko sinun vaikeaa ymmärtää, mitä oppitunneilla puhutaan?

sesta koululaitoksesta.

asioista, jotka saattavat koskettaa erityisesti turvapaikanhakija- ja

o Kerro, miten koulussa tulisi mielestäsi ottaa paremmin huomioon

• Selvitykseen vastaamisessa käytetään tarvittaessa esimerkiksi

pakolaisoppilaita.

kulttuurierot. (Esim. liikuntatunneilla, uimahallissa, ruokailussa, väli-

kuvakortteja, jotta varmistetaan jokaiselle oppilaalle väylä kertoa

tuntitoiminnassa, opetuksessa)

omista kokemuksistaan myös ilman suomen kielen taitoa tai hyvin

• Oppilaille suunnatussa selvityksessä kysytään myös sellaisia

Esimerkiksi (kursiivilla olevat sanat ovat vaihdettavissa
toisiin):

puutteellisella suomen kielen taidolla.
Henkilökunnalle suunnatussa selvityksessä kysytään esimerkiksi:

• Selvitystä pohjustetaan pitämällä tarpeellinen määrä oppitunteja

o Onko sinua kiusattu suomen kielen osaamisen takia?
o Onko sinua nimitelty kansalaisuutesi takia?

sukupuoleen, etniseen alkuperään, kansallisuuteen ja kieleen liittyo Millaista tukea kaipaisit kielitietoiseen opetukseen / kodin ja kou-

vistä erityisistä tasa-arvokysymyksistä ikätasoisesti, kulttuurisensitii-

lun yhteistyöhön maahanmuuttajavanhempien kanssa?

visesti ja kielitietoisesti.
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• Selvitys toteutetaan monipuolisilla menetelmillä oppilaiden kieli-

• Kokemuksien keräämisen lisäksi henkilökunta tekee havaintoja

taito huomioiden. Kyselyjen lisäksi tai sijaan voidaan hyödyntää esi-

ja keskustelee koulun rakenteista, opetusmenetelmistä, arvioinnis-

merkiksi jo olemassa olevia valokuvia, valokuvausta, videointia, julis-

ta, koulun tilojen käytöstä ja käytännöistä sekä oppimateriaalista

teiden, kollaasien ja sarjakuvien tekemistä, nukketeatteria, draaman

huomioiden turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden osallisuuden,

keinoja ja koulun turvallisten ja turvattomien tilojen merkitsemistä.

edustuksellisuuden ja toimintamahdollisuudet. Tarkastellaan sitä,
kuinka kielitietoisuus ja kulttuurisensitiivisyys toteutuvat opetuksessa ja kodin ja koulun yhteistyössä. Kiinnitetään lisäksi huomiota
esimerkiksi siihen, miten eri etnisen tai kansallisen taustan omaavat
henkilöt näkyvät osana oppimateriaaleja.
• Tietoa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tasa-arvon tilasta oppilaitoksessa tuotetaan jatkuvasti osana kaikkea kasvatustyötä ja
vuorovaikutusta esimerkiksi havainnoimalla sekä kyselemällä oppilailta heidän koulunkäynnistään.
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

2. Toimenpiteiden valinta

• Toimenpiteitä valittaessa pohditaan, millaisia toimivia käytäntöjä

laan osoittaminen ryhmään tulevalle suomea puhumattomalle oppi- opetukseen) sekä kummioppilastoiminta valmistavan opetuksen ja

turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden aseman parantamiseksi on

laalle, koulupäivän struktuurin ja oppitunnin sisältöjen havainnollista- perusopetuksen luokkien välillä.

jo käytössä sekä minkälaisia uusia käytäntöjä tulisi kehittää.

minen kuvamateriaalilla ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö.

• Toimenpiteiden avulla puututaan selvityksessä ilmenneisiin epä-

• Pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyviä tasa-arvokysymyk- pakolaisoppilaiden edustus.

kohtiin, kuten alkuperään, etnisyyteen tai kielitaitoon perustuvaan

siä pyritään käsittelemään ainakin joidenkin teemapäivien, kuten Lap-

syrjintään.

sen oikeuksien päivän yhteydessä. Myös lasten kotikieliä ja -kulttuu- • Henkilökunnalle järjestetään koulutusta ja tukea niiltä osin kuin sii-

• Toimenpiteiden valintaan osallistuu ainakin turvapaikanhakija- ja

reja tuodaan näkyviksi ainakin teemapäivien ja -tuntien yhteydessä. hen on selvityksen perusteella tarvetta.
• Laaditaan toimintasuunnitelma syrjintätilanteiden varalta.

Syrjintään puuttuminen on lisäksi osa jokapäiväistä arkea.

• Tunnistetaan lasten tarve ja oikeus tulla osallisiksi luokka- ja koulu-

• Toimenpiteitä valitessa tarkastellaan, kuinka koulun rakenteet tu-

yhteisöissä. Toimenpiteitä valitessa mietitään, millaisilla käytännöillä

kevat turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden koulunkäyntiä. Hyviä

integroitumista voidaan edistää. Tunnistetaan kehittyvän kielitaidon

käytäntöjä ovat esimerkiksi selkeät toimintatavat ja koulun johdon

merkitys osallisuuden kannalta, ja mietitään, kuinka kielen oppimista

tuki valmistavaa opetusta saavien oppilaiden integroinnissa kotiluok-

voidaan tukea. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi 1–2 mentorioppi-

kien oppitunneille (nivelvaiheessa valmistavasta opetuksesta perus-
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• Selvityksen tulokset esitellään oppilaille heidän kielitaitonsa huo-

• Toimenpiteissä painotetaan tasa-arvotietoisuuden ja syrjimättö-

• Koulun kriisisuunnitelmaan sisällytetään toimintaohjeet tilantees-

mioon ottaen.

myyden yleissivistyksellistä merkitystä selvityksessä ilmenneisiin

sa, jossa turvapaikanhakijaoppilas siirretään varoittamatta toiselle

ongelmiin puuttumisen ja niiden ennaltaehkäisyn lisäksi. Esimerkiksi

paikkakunnalle tai palautetaan lähtömaahansa.

• Kaikki oppilaat osallistuvat toimenpiteiden valintaan. Keskustele-

rasismia käsitellään opetuksessa, vaikka koulussa ei selvityksen pe-

misen ja kirjoittamisen sijaan tai lisäksi toimenpiteiden ideoinnissa

rusteella esiintyisi rasistista syrjintää.

voidaan hyödyntää esimerkiksi piirtämistä tai kuvakorteilla viestintää. Myös turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden huoltajien edus-

• Henkilökunnalle järjestetään koulutusta selvityksessä ilmenneiden
kehitystarpeiden ohella ennaltaehkäisevässä mielessä lisäämällä

• Laaditaan suunnitelma uuden oppilaan vastaanottamiseen.

tus on osallisena toimenpiteiden valinnassa.

tietotaitoa sellaisistakin aiheista ja ilmiöistä, jotka eivät selvityksen
perusteella näyttäydy ongelmallisina kyseisessä koulussa. Tarjotaan

• Huomioidaan turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden hyvinvoin-

esimerkiksi tukimateriaalia ja ammattikirjallisuutta. Lisäksi ohjeiste-

• Turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden tasa-arvoa ja yhdenver-

tia ja terveyttä koskevat erityiskysymykset, kuten heidän psyykkistä

taan opettajia kiinnittämään huomioita arjen toimintatapoihinsa, ku-

taisuutta pyritään toimenpiteiden avulla käsittelemään ja edistä-

vointiaan mahdollisesti kuormittavat tekijät oppilashuollon ja koulu-

ten kielellisenä mallina toimimiseen.

mään osana arkea, ei vain erillistapahtumien yhteydessä. Kiinnite-

terveydenhuollon kehittämisessä.

tään huomioita esimerkiksi kielitietoisen opetuksen kehittämiseen

• Tasa-arvosuunnitelmassa huomioidaan eri kulttuurien juhlat osana

sekä yhdenvertaisuuteen arvioinnissa, oppilasvalinnoissa ja amma-

• Valitaan matalan kynnyksen tukihenkilö, jolle oppilaat voivat ker-

tinvalinnanohjauksessa. Oppimateriaali valitaan silmällä pitäen sitä,

toa huolistaan ja mahdollisesti kohtaamastaan syrjinnästä.

että se tekee näkyväksi moninaisia taustoja omaavia ihmisiä myönteisessä valossa.
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koulun juhlakalenteria.

• Toimenpiteet valitaan siten, että ne rakentavat moninaisuutta kun-

kohdataan. Tunnistetaan sanattoman viestinnän ja eleiden suuri mer-

nioittavaa ja syrjimätöntä kouluyhteisöä sen lisäksi, että puututaan il-

kitys oppilaalle erityisesti vaiheessa, jossa kielitaito on vasta kehitty-

menneisiin ongelmiin ja lisätään tietoa. Koulun ilmapiiriä kehitetään

mässä, ja pyritään myönteiseen ja välittävään kohtaamiseen.

tietoisesti suuntaan, jossa turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaat
sekä heidän huoltajansa voivat olla aidosti osallisia kouluyhteisössä.

• Henkilökunnan yhteistyölle järjestetään aikaa kieli- ja kulttuuritietoi-

Toimenpiteiden kautta pyritään valmistamaan myös oppilasyhteisöä

suuden tukemiseksi.

tukemaan uusien oppilaiden kielitaidon kehitystä.
• Koulussa kehitetään oppimispolkuja kielenoppimisen ja integroi• Toimenpiteiden valintaan osallistuvat oppilaat, henkilökunta ja

tumisen tukemiseksi. Kiinnitetään erityistä huomiota nivelvaiheisiin,

huoltajat sekä oppilaiden edustajat. Kehitetään lisäksi yhteisiä toi-

kuten siirtymisiin valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmään.

mintamalleja muiden läheisten toimijoiden, kuten vastaanottokeskuksen, nuorisotoimen ja muiden oppilaiden elämää koskettavien

• Toimenpiteiden kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös laajem-

yhteisöjen kanssa.

malla yhteiskunnallisella tasolla turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten
asemaan. Kehitetään esimerkiksi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen

• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nähdään vuorovaikutuksessa raken-

kanssa.

tuvina, ja ne huomioidaan toimenpiteissä tästä näkökulmasta. Arjessa kiinnitetään huomiota mikrotason käytänteisiin, kuten eleisiin
ja ilmeisiin sekä siihen, kuinka kouluyhteisön jäseniä puhutellaan ja
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi

• Dokumentti kirjoitetaan selkeällä suomen kielellä, ottaen huomioon suomea vieraana tai toisena kielenä puhuvat lukijat.
• Suunnitelmadokumentissa tuodaan esille toteutetun selvityksen
menetelmä ja tulokset, valitut toimenpiteet sekä näiden välinen yhteys myös turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevien erityiskysy-

• Edellä mainittujen asioiden lisäksi dokumentissa kuvataan, miten

mysten osalta.

turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevia tasa-arvokysymyksiä kä• Edellä mainittujen asioiden lisäksi dokumenttiin kirjataan se, miten

sitellään koko yhteisön tasolla ja millainen merkitys niillä on koulun

• Dokumentista löytyvät määritelmät aiheeseen liittyville keskeisil-

koulun opettajat toimivat arjen työssään turvapaikanhakija- ja pako-

toimintakulttuurin ja arvopohjan näkökulmasta. Kerrotaan, kuin-

le käsitteille, kuten kielitietoisuudelle ja syrjimättömyydelle, ja niitä

laisoppilaiden tasa-arvon edistämiseksi ja millaista tukea ja materi-

ka oppilaiden ja huoltajien osallisuutta edistetään opetuksessa ja

avataan koulun toiminnan kannalta.

aalia heillä on tähän saatavilla.

muussa vuorovaikutuksessa paitsi opettajan ja oppilaan/huoltajien

• Kirjataan toimintasuunnitelma alkuperään perustuvaan nimitte-

• Suunnitelmassa tuodaan ilmi, ketkä ovat matalan kynnyksen tuki-

si kummioppilastoimintaa ja muita käytäntöjä, joilla integroitumista

lyyn, syrjintään ja oppilaiden välisiin ristiriitatilanteisiin puuttumiseksi

henkilöt.

oppilaiden vertaisyhteisöön pyritään edistämään.

myös koko luokka- ja kouluyhteisön suhteen. Kuvataan esimerkik-

ja ennaltaehkäisemiseksi.
• Toimintasuunnitelmassa syrjintään puuttumiseksi kuvataan myös,

• Henkilökunnan osalta suunnitelmassa kerrotaan, kuinka vastuu

• Dokumenttiin kirjataan, millä tavoin turvapaikanhakija- ja pakolais-

mitä oppilas voi tehdä, jos hän kohtaa tai näkee toisen oppilaan

tasa-arvotyöstä ja kasvatuksesta jakautuu kaikkien koulun aikuisten

oppilaiden integroitumista luokka- ja kouluyhteisöihin edistetään.

kohtaavan syrjintää esimerkiksi kansallisen alkuperän, etnisyyden,

kesken. Sen lisäksi, että kuvataan tasa-arvotietoisuuden toteutta-

Tuodaan erityisesti ilmi toimenpiteet, jotka koskevat nivelvaiheita.

kielen tai uskonnon vuoksi.

mista käytännön työssä (esim. sitoutuminen kielitietoiseen opet-

• Suunnitelmasta ilmenee, miten opettajan tietotaito vaikuttaa maa-

• Sen lisäksi, että dokumentissa kuvataan henkilökunnan, oppilaiden

lektoimaan ja purkamaan omia epätasa-arvoistavia asenteitaan ja

hanmuuttajaoppilaiden tasa-arvon tilaan ja kuinka henkilökunnan

ja huoltajien osallistumista suunnitelman laatimiseen ja tasa-arvotyö-

normejaan.

osaamista tämän osa-alueen suhteen kehitetään.

hön, kerrotaan tasa-arvotietoisuuden merkityksestä ja toteutumises-

tajuuteen), tuodaan esille myös sitä, miten henkilökunta pyrkii ref-

ta kodin ja koulun yhteistyössä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten

• Kuvataan yhteistyötä muiden läheisten toimijoiden, kuten vastaan-

• Kuvataan, kuinka oppilaat ovat osallistuneet tasa-arvosuunnitel-

osalta. Kuvataan esimerkiksi sitä, miten huoltajille suunnatussa vies-

ottokeskuksen, terveydenhuollon, nuorisotoimen ja kansalaisjärjes-

man laatimiseen.

tinnässä varmistetaan sisällön ymmärtäminen.

töjen kanssa.
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

4. Hyväksyminen ja tunnetuksi
tekeminen

• Tasa-arvosuunnitelma esitellään koulun oppilaille siten, että myös

• Tasa-arvosuunnitelmaan sisältyviä turvapaikanhakija- ja pakolais-

suomea toisena tai vieraana kielenä puhuvien oppilaiden on mah-

• Varsinaisesta tasa-arvosuunnitelmadokumentista laaditaan selko-

oppilaita koskevia toimenpiteitä tuodaan aktiivisesti ja näkyvästi

dollista ymmärtää sen pääsisältö. Hyödynnetään esimerkiksi kuvia

suomella kirjoitettu ja kuvatuettu tiivistelmä, jonka avulla suunnitel-

esille koulun arvopohjasta ja toiminnasta puhuttaessa.

sisällöstä kerrottaessa.

maa tehdään tunnetuksi myös suomea vieraana kielenä tai toisena
kielenä puhuville kouluyhteisön jäsenille

• Tasa-arvosuunnitelma esitellään turvapaikanhakija- ja pakolaisop-

• Koulu voi pyrkiä vaikuttamaan myös laajemmin lasten oikeuksia
rikkovien yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi. Osallistumal-

pilaiden huoltajille tai edustajille vanhempainillassa tai -tapaamises-

• Turvapaikanhakuperusteiset maahanmuuttajaoppilaat voivat osal-

la julkiseen keskusteluun koulu voi lisätä tietoutta esimerkiksi pysy-

sa sen lisäksi, että se on luettavissa esimerkiksi koulun nettisivuil-

listua suunnitelman tunnetuksi tekemiseen esimerkiksi tekemällä

vyyden puutteesta ja siihen liittyvästä turvattomuudesta tilanteessa,

la, lukuvuositiedotteessa tai Wilma-ympäristössä. Hyödynnetään

siitä julisteita tai tietoiskuja suomen kielen lisäksi tai sijaan omalla

jossa lapset joutuvat vaihtamaan turvapaikkaprosessista johtuen

esimerkiksi tulkkipalveluita sisällön tunnetuksi tekemisessä.

kotikielellään.

koulupaikkaa kesken lukuvuoden.
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

5. Toimenpiteiden toteuttaminen
ja vastuunjako

• Toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmaan kirjattua noudattaen.

• Henkilökunnalle järjestetään koulutusta selvityksessä ilmenneisiin
aukkopaikkoihin perustuen.

• Pyritään tukemaan lasten integroitumista kouluyhteisöön. Koska
kielitaidon kehittymisellä on tässä suuri merkitys, pyritään kielitie-

• Henkilökunta on kiinnostunut turvapaikanhakija- ja pakolaisoppi-

toiseen opetukseen sekä viestinnän väylän avaamiseen niiden op-

laiden hyvinvoinnista, havainnoi sitä ja kyselee oppilaiden kuulumi-

pilaiden osalta, joiden kielitaito on vielä hyvin heikko. Tässä hyö-

sia. Mikäli lapsen hyvinvointiin liittyen herää huolta, asia viedään heti

dynnetään esimerkiksi kuvakorteilla viestintää. Kouluyhteisöön

eteenpäin. Hankitaan myös ulkopuolisilta tahoilta tukea tilanteisiin,

integroitumista tuetaan esimerkiksi mentorioppilaiden avulla.

joihin koulusta ei löydy osaamista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
tilanteet, joissa lapsi oireilee psyykkisesti. Lapselle luodaan mahdol-

• Alkuperään, kielitaitoon ja etnisyyteen perustuvaan häirintään ja

lisuuksia kertoa pahasta olosta ja syrjinnästä sanoittamalla tunteita ja

syrjintään puututaan välittömästi ja yhteisten toimintaohjeiden mu-

ilmiöitä, kuten rasismia ja syrjintää.

kaisesti. Yksittäisten tilanteiden selvittämisen lisäksi syrjivät asenteet
otetaan puheeksi julkisesti ja suuremman oppilasryhmän kanssa.
Huomioidaan, että myös turvapaikanhakija- tai pakolaisoppilas voi
toimia syrjivällä tavalla. Myös tähän puututaan systemaattisesti ja
jatkuvasti.
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• Turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden tasa-arvoa ja yhden-

• Alkuperään, etnisyyteen ja kielitaitoon perustuvaan syrjintään

vertaisuutta edistetään osana koulun jokapäiväistä arkea. Koulun

puuttumisen lisäksi sitä aikaansaavia ja ylläpitäviä stereotypioita pu-

opetus on kielitietoista. Arvioinnissa ja oppilasvalinnoissa pyritään

retaan yhdessä oppilaiden kanssa. Näin toimitaan, vaikka syrjintäta-

yhdenvertaisuuteen, jotta oppilaan tausta tai kielitaito ei asettaisi

pauksia ei olisi tullut henkilökunnan tietoon.

häntä eriarvoiseen asemaan osaamisen osoittamisessa.
• Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään aktiivisesti turvapaikanha• Oppilaiden kieli- ja kulttuuritaustat tehdään koulussa näkyviksi.

kija- ja pakolaistaustaisten huoltajien osallisuutta. Viestinnässä edis-

Opetusryhmissä harjoitellaan esimerkiksi tervehdyksiä uuden oppi-

tetään yhdenvertaisuutta esimerkiksi käyttämällä erikielisiä viestintä-

laan kielellä. Oppimateriaalia valitessaan opettajat pyrkivät siihen,

pohjia, tulkkipalveluja ja järjestämällä erillisiä koulutuksia Wilman tai

että turvapaikanhakija- ja pakolaistaustaisia ihmisiä näyttäytyy siinä

vastaavien työkalujen käytöstä. Huoltajien ja oppilaiden edustajien

myönteisessä ja moniulotteisessa valossa, ei esimerkiksi vain uhrei-

kanssa pyritään myönteiseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Heitä

na tai sivuhenkilöinä. Pakolaisuutta käsitellään koulussa ikätasoisesti

rohkaistaan osallistumaan vanhempainyhdistyksen toimintaan.

esimerkiksi lastenkirjallisuuden kautta.
• Kouluvuoden aikana vietetään useiden kulttuurien juhlia.
• Jokaisen oppilaan ainutlaatuinen yksilöllisyys otetaan huomioon ja
sitä arvostetaan. Turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaita ei aseteta
oman kieli- tai kulttuuriryhmänsä edustajiksi eikä heidän arvoistaan,
toimintatavoistaan tai käytöksestään tehdä ennakkoon stereotyyppisiä oletuksia.
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• Toimenpiteitä turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden tasa-arvon

• Maahanmuuttoa, pakolaisuutta ja monikulttuurisuutta käsitellään

edistämiseksi tehdään määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja sitkeäs-

opetuksessa usein, avoimesti ja ikätasoisesti.

ti. Tasa-arvo nähdään hyvinvointia lisäävänä, ja yhteisössä pyritään
luomaan välittämisen, ilon ja jaetun innostuneisuuden ilmapiiriä.

• Vastuu tasa-arvotyöstä jakautuu koko kouluyhteisöä koskevaksi

Kasvatetaan oppilaita yhteisöllisyyteen, jossa heikon kielitaidon

asiaksi.

omaava oppilas voi rohkaistua ottamaan kontaktia muihin ja kertomaan ymmärtämisen vaikeudesta ilman syrjinnän pelkoa. Ohjataan

• Henkilökunnan osaamista kehitetään paitsi koulutuksella myös

oppilaita välitunti- ja vapaa-ajan toimintaan, joka mahdollistaa kaik-

koulun tasa-arvon tilasta ja käytännöistä yhdessä keskustellen. Hen-

kien osallisuuden. Esimerkiksi leikki, liikunta, musiikki ja taide eivät

kilökunta reflektoi ja tunnistaa eri ihmisryhmiä koskevia stereotyyp-

vaadi yhteistä kieltä.

pisiä ja normatiivisia asenteitaan sekä niiden vaikutuksia opetukseen
ja vuorovaikutukseen ja pyrkii purkamaan niitä. Opettajat kiinnittävät

• Oppilaiden kotikielet ovat näkyvä osa koulun arkea. Oppilaat saa-

huomiota omiin kielenkäytön tapoihinsa.

vat puhua omalla kielellään kaikilla oppitunneilla. Keskeisiä käsitteitä
ja sanoja nimetään useilla kielillä.

• Tasa-arvotyössä pyritään yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Voidaan esimerkiksi järjestää yhteisiä tilaisuuksia vastaanottokeskusten,

• Ohjataan, rohkaistaan ja kannustetaan kaikkia kouluyhteisön jä-

terveydenhuollon ammattilaisten tai kansalaisjärjestöjen kanssa.

seniä havainnoimaan hienovaraisestikin näyttäytyvää syrjintää sekä
puutumaan siihen. Ohjataan oppilaita tunnistamaan sanattoman
viestinnän merkitys myös ystävyyssuhteiden rakentamisessa ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa.
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D. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset peruskoulun oppilaina

6. Arviointi ja seuranta

• Uuden selvityksen yhteydessä tarkastellaan, millaisia vaikutuksia
tehdyillä toimenpiteillä on ollut turvapaikanhakija- ja pakolaisoppilaiden tasa-arvon tilaan. Tuloksia tarkastellaan pitkittäissuunnassa

• Tasa-arvotyön arviointia ja seurantaa toteutetaan jatkuvasti sen

viiteryhmään kuuluvien oppilaiden osalta vertaamalla niitä edellisen

lisäksi, että uusi selvitys tehdään vuosittain. Oppilaiden kielitaidon

selvityksen tuloksiin. Tällöin tavoitteena on kuitenkin tasa-arvotoi-

• Tasa-arvotyön arviointia ja seurantaa toteutetaan kiinteänä osana

kehittymistä, integroitumista ja hyvinvointia seurataan jatkuvasti,

menpiteiden kehittäminen, ei yksittäisten oppilaiden arviointi. Te-

koulun arkea sen lisäksi, että uusi selvitys tehdään vuosittain. Turva-

ja henkilökunta keskustelee asiasta osana arjen työtään. Opettajat

hokkaaksi todettuja toimenpiteitä jatketaan ja tehottomiksi osoittau-

paikanhakija- ja pakolaisoppilaiden kielitaidon kehittymistä ja koulu-

pohtivat tasa-arvon toteutumista osana oman työnsä arviointia ja

tuneita kehitetään.

yhteisöön integroitumista seurataan läpi kouluvuoden.

suunnittelua.
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E. Tarkasteltava aihe:
1. Tasa-arvotilanteen selvittäminen

2. Toimenpiteiden valinta
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3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi

4. Hyväksyminen ja tunnetuksi
tekeminen

5. Toimenpiteiden toteuttaminen
ja vastuunjako
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6. Arviointi ja seuranta

VÄRITETTÄVÄ KUVIO
1. TASA-ARVOTILANTEEN
SELVITTÄMINEN

6. ARVIOINTI JA
SEURANTA

2. TOIMENPITEIDEN
VALINTA

5. TOIMENPITEIDEN
TOTEUTTAMINEN JA
VASTUUNJAKO

3. KIRJAAMINEN TAI
MUU DOKUMENTOINTI

4. HYVÄKSYMINEN JA
TUNNETUKSI TEKEMINEN

66
SETSTOP – Sukupuolen moninaisuus

KUKKAKUVA TÄHÄN!
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