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LUKIJALLE

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus voivat tuntua itsestään selviltä päämääriltä, 
mutta niiden toteutuminen on todellisuudessa kaikkea muuta. Tämä opas-
kirja käsittelee yhdenvertaisuutta ja siihen liittyviä ongelmia eri näkökulmista 
sekä esittelee mahdollisia ratkaisuja niihin. Oppaan tavoitteena on tarjota 
tukea erilaisuuden kanssa elämiseen, syrjinnän tunnistamiseen ja tunnusta-
miseen sekä siihen puuttumiseen ja yhdenvertaisten toimintamallien aktiivi-
seen kehittämiseen. Se tarkastelee oppilaitoksia niin työ- kuin opiskelu-
ympäristöinäkin.

Opaskirjaa voidaan käyttää virikemateriaalina opettajan- ja henkilöstökoulu-
tuksessa sekä keskustelun pohjana opettajainhuoneissa. Ensisijaiseksi lukija-
kunnaksi on tarkoitettu yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajat ja muu henkilökunta, mutta sisällöistä voi olla hyötyä myös muille 
opetusalan ammattilaisille. Kirjan etenee käsitteiden määrittelystä lainsää-
dännön ja syrjinnän mekanismien kautta mahdollisiin ongelmaratkaisun 
malleihin. Yhdenvertaisuutta koskevat ongelmatilanteet tuodaan arjen tasolle 
esimerkkitarinoilla kuvitteellisesta Roimaan oppilaitoksesta. Tarinat perustu-
vat todellisiin tilanteisiin yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa, mutta 
tunnistamisen välttämiseksi henkilöiden nimet ja tapahtumien yksityiskohdat 
on muutettu. 

Opaskirjan liitteessä 1 on tutkija Reetta Mietolan artikkeli, joka käsittelee 
teoreettisempia näkökulmia oppilaiden kokemaan erilaisuuteen ja erojen 
tekemiseen kouluympäristössä. Se kyseenalaistaa ajatuksen syrjinnästä 
ainoastaan yksilöiden välisenä toimintana ja kiinnittää huomion niihin 
erontekoihin ja merkityksiin, joille syrjivät käytännöt rakentuvat. Erityisenä 
huomion kohteena on ”tavallisuuden” asema koulussa sekä ”toiseuden” 
rakentaminen suhteessa tavallisuuteen. Artikkelissa pohditaan myös sitä, 
miten tavallisuutta ja tasa-arvoisuutta korostava virallinen koulupuhe saattaa 
olla ristiriidassa nuorten kokemusten kanssa, sillä kouluissa opiskelee nuoria, 
joille syrjintä ja ulkopuolisuuden kokemukset ovat osa arkea.

>>
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Liitteessä 2 käsitellään joitakin piirteitä, jotka voivat aiheuttaa yhdenvertai-
suusongelmia. Samoihin piirteisiin tai vähemmistöihin viitataan usein myös 
oppaan muissa luvuissa. Joku voi pitää tähän tapaan erilaisuutta nimeävää 
lähestymistapaa stereotyyppejä ja olemassa olevia eroja korostavana. 
Oppaan laatimisvaiheessa nähtiin kuitenkin tärkeäksi nimetä erilaisuutta, 
jotta siitä johtuva syrjintä ja muu epäoikeudenmukainen kohtelu voidaan 
tehdä paremmin näkyväksi. Jos eroja ei nimetä lainkaan, niiden tunnista-
minen voi olla vaikeaa, ja syrjintä saattaa siten tapahtua ”huomaamatta”. 
Todellinen haaste oppilaitoksissa on tunnistaa yksilöihin kohdistuva syrjintä 
tarkkailemalla ihmisten välisiä eroja, mutta toimia samalla yhdenvertaisesti 
arvottamatta näitä eroja kielteisesti. 

Tämä opaskirja laadittiin osana Euroopan Unionin rahoittamaa SEIS – Suomi
Eteenpäin Ilman Syrjintää -hanketta, jonka yhtenä päämääränä on kehittää 
koulutusmalleja ja -materiaaleja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Opas-
ta ideoitiin useista opettajista ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoista koostu-
neessa työryhmässä. Suurkiitos kaikille työhön osallistuneille! 

Hyvä tietolähde yhdenvertaisuuskysymyksistä on Internet-portaali osoittees-
sa www.yhdenvertaisuus.fi . Sen avulla löytyy muun muassa lisätietoja lain-
säädännöstä, tukea yhdenvertaisuussuunnitteluun, yhteystietoja kouluttajiin 
ja opetusmateriaalia yhdenvertaisuudesta.

Yhdenvertaisuuden saavuttamisen kannalta oppilaitoksen tärkeimmät piirteet 
voidaan tiivistää kahteen: avoin, salliva ilmapiiri ja taito puuttua epäoikeu-
denmukaisiin tilanteisiin. Toivottavasti tämä opas kykenee tuomaan uusia 
näkökulmia ja herättämään innostusta yhdenvertaisuutta edistävään työhön 
oppilaitoksissa.
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Tervetuloa Roimaan oppilaitokseen!

Roimaa on 35 000 asukkaan kaupunki Länsi-Suomessa. Se
sijaitsee 120 kilometrin päässä maakunnan suurimmasta 
kaupungista, joka on yliopistokaupunki ja alueen taloudellinen 
moottori. Roimaan väestöstä 3,5% koostuu maahanmuuttajista, 
koska se on jo 8 vuoden ajan vastaanottanut pakolaisia. Viime 
vuosina myös kaupungin elektroniikkateollisuus on houkutellut 
paikkakunnalle maahanmuuttajia ympäri maailmaa. Vastikään 
paikallislehdessä on käyty kiivasta keskustelua maahanmuut-
tajista, joita osa kaupunkilaisista pitää syypäinä kantaväestön 
työttömyyteen. 

Alueella asuu myös keskikokoinen romaniyhteisö, jonka jäse-
niä muutti Ruotsiin 70-luvulla, mutta joista monet ovat sittem-
min palanneet takaisin. Paikkakunnalla ei toimi Seksuaalinen 
tasavertaisuus SETA ry:n paikallisyhdistystä eikä yhtään homo-
seksuaaleille suunnattua baaria. SETA:n muutama vuosi sitten 
järjestämään keskustelutilaisuuteen saapui laajasta mainos-
tuksesta huolimatta vain kourallinen ihmisiä.

Roimaan oppilaitos on 450:llä opiskelijallaan paikkakunnan 
suurin. Sen tiloissa toimivat yläkoulu, lukio ja ammattioppilai-
tos. Ammattioppilaitos siirrettiin samoihin tiloihin vasta uuden 
kaksoistutkintojärjestelmän myötä. Muutos edellytti vanhan 
koulurakennuksen laajentamista ja naapuritalojen kunnos-
tusta oppilaitoksen käyttöön. Uuden toimintamallin vakiinnut-
taminen on vielä osittain kesken, mutta yhteistyötä kehitetään 
jatkuvasti. 

Roimaan oppilaitoksessa ei anneta luokkamuotoista erityis-
opetusta, vaikka sen antamisesta on keskusteltu usein perus-
koulun puolella. Monet kaupungin erityisopetusta tarvitsevista 
opiskelijoista opiskelevat maakunnan suurimmassa kaupungis-
sa, lopuille opetusta pyritään eriyttämään Roimaan oppilaitok-
sessa mahdollisuuksien mukaan. Viimeisen kahden vuoden 
aikana 5 opettajaa on jäänyt eläkkeelle, mistä huolimatta 
keski-ikä opettajainhuoneessa on 50 vuotta. Opettajakuntaan 
kuuluu vain muutama mies, ja heistäkin osa on pian jäämässä 
eläkkeelle.

TARINA ALKAA
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Johdanto

Suomen kouluyhteisöt ja oppi-
laitokset ovat olleet moninaisia 
aina. Niistä löytyy lahjakkaita 

ja kantapään kautta oppijoita, kauko-
maissa syntyneitä ja Pohjanmaalla elä-
neitä, hitaita oppijoita ja nopeita hiih-
täjiä, varakkaiden perheiden lapsia ja 
vasten tahtoaan lapsettomia, ikäänty-
viä ja kypsymättömiä, machoja ja su-
kupuoli-identiteetistään epävarmoja, 
ylipainoisia ja ulkomuotoaan tarkas-
ti seuraavia, äidinkielenään ruotsia 
ja viittomakieltä puhuvia, matematii-
kan taitajia ja kaiken kyseenalaista-
jia sekä lukemattomia muita ryhmiä. 
Oppilaitoksissa erilaiset opiskelijat 
ja opettajat kohtaavat toisensa erilai-
sine tarpeineen, kykyineen ja valmiuk-
sineen. 

Yhdenvertaisuus tuskin toteutuu 
missään oppilaitoksessa ilman erityis-
tä huomiota ja seurantaa. Sen edistä-
minen ei kuitenkaan ole ainoastaan 
vähemmistöjen, syrjittyjen tai tietty-
jen ammattikuntien kuten opinto-oh-
jaajien ja erityisopettajien asia. Yh-
denvertaisuudessa on kyse jokaisen 
kunnioituksesta itseään ja muita koh-
taan sekä sitoutumisesta demokraat-
tisen, moniarvoisen ja yhdenvertai-
sen yhteiskunnan rakentamiseen. Kun 
kaikki asettavat toisten kunnioittami-
sen, työrauhan ylläpitämisen ja oppi-
misen ensisijaisiksi päämääriksi, edel-
lytykset oppilaitoksessa viihtymiselle-
kin paranevat.

Yhdenvertaisuutta voidaan pitää 
myös laadukkaan työskentelyn mit-
tarina. Joihinkin arkihavaintoihin pe-
rustuen erityisluokkia ja eritystä tukea 
saavien ryhmiä sisältävät koulut ovat 
menestyneet koulujen keskinäisis-
sä vertailuissa keskiarvoa paremmin. 

Korkea laatu voi johtua siitä, että et-
sittäessä ratkaisuja erityiskysymyk-
siin koko koulun oppimis- ja työpro-
sessit on jouduttu analysoimaan taval-
lista perusteellisemmin, mikä näkyy 
oppimistuloksissa. Parhaiten yhden-
vertaisuus toteutuu, kun sitä toteute-
taan järjestelmällisesti niin virallisissa 
opetussuunnitelmissa kuin epäviralli-
semmissa yhteyksissä ja sosiaalisessa 
kanssakäymisessä.

Yksi keskeisimmistä yhdenver-
taisuuden esteistä on tavallisiin arki-
tilanteisiin piiloutunut syrjintä. Kaik-
ki suomalaiset eivät kuitenkaan ole 
harjaantuneet havaitsemaan syrjintää, 
koska yhteiskunnassamme uskotaan 
vallitsevan kiistämätön tasa-arvo. Vii-
me vuosina kiusaaminen ja muut epä-
tasa-arvoisuuteen liittyvät kysymyk-
set ovat herättäneet kouluissa ja op-
pilaitoksissa keskustelua aikaisempaa 
enemmän. Samanaikaisesti monen or-
ganisaation valmiudet tarttua yhden-
vertaisuuden ongelmiin ovat lisään-
tyneet: henkilökunta on saanut lisä-
koulutusta, yhteistyöverkostoja on 
kehitetty järjestelmällisesti ja on laa-
dittu työrauhaa, viihtyvyyttä ja turval-
lisuutta edistäviä suunnitelmia. Vali-
tettavan monissa tilanteissa erilaisuut-
ta pidetään kuitenkin yhä marginaali-
sena ilmiönä, eikä syrjintään puututa 
välittömästi, koska se koetaan turhan 
vaikeaksi.

Erään EU-hankkeen ohjekirjassa 
(Kaikki samanarvoisia, kaikki erilai-
sia 2000) esitetään seuraava esimerk-
ki: ”Kuvittele olevasi lammessa elävä 
kultakala. Mieleesi ei varmaan kos-
kaan tule erityisesti se, että uit ve-
dessä. Mutta jos olisit lintu, joka on 
pakotettu uimaan veden alla, sinun 
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Johdanto

pitäisi varmasti jatkuvasti ajatella sitä, 
miten uidaan kalan lailla. Sinun pitäi-
si tulla välillä pinnalle vetämään hen-
keä ja joka kerta kysyisit itseltäsi: Mi-
ten minä teinkään sen viime kerralla?” 
Samalla tavalla pinnistellen saattaa 
maahanmuuttaja selvitä suomalaises-
sa, homoseksuaali heteroseksuaalises-
sa, ikääntyvä nuorekkaassa ja nainen 
miesvaltaisessa ympäristössä. 

 Erilaiseksi itsensä tuntevan hen-
kilön täytyy jatkuvasti tarkkailla ym-
päristöään ja oppia sen tavoista. Val-
taväestöön kuuluvat voisivat teh-
dä samoin ja herkistyä erilaisille ta-
voille toimia. Monenlaisten ihmisten 
kanssa eläminen on väistämätöntä, 
joten sitä kannattaa harjoitella järjes-
telmällisesti. Yhdenvertaisuutta voi 
opetella! 

YHDENVERTAISUUTTA KANNATTAA EDISTÄÄ, KOSKA

• Suomen perustuslaki ja muu lainsäädäntö kieltävät syrjinnän ja 
kannustavat yhdenvertaisuuden edistämiseen (katso luku 3.2.)

• Oppiminen onnistuu paremmin ja oppilaitos täyttää velvoitteensa 
tehokkaammin

• Työyhteisön tyytyväisyys ja työnteon tehokkuus lisääntyvät

• Moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä työn laadukkuuden
mittareita ja osa yleistä toiminnan kehittämistä

• Moraalinen velvoite täyttyy, kun ihmisoikeuksia toteutetaan 
järjestelmällisesti

• Syrjintään puuttumattomuus voi aikaansaada selkkauksia ja 
epätoivottua julkisuutta 



        2.
Yhdenvertaisuuden käsitteitä
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Yhdenvertaisuuden käsitteitä

voidaan tukea positiivisella erityis-
kohtelulla, mikäli kaikkien lähtökoh-
dat eivät ole tasa-arvoiset. Lähtökoh-
tien tasa-arvo ei siis riitä, vaan täy-
tyy aikaansaada mahdollisuuksien 
tasa-arvoa. Oppilaitoksissa puhutaan 
myös koulutuksellisen tasa-arvon 
toteuttamisesta, mikä edellyttää mah-
dollisimman joustavia järjestelyjä, 
jotta jokainen opiskelija voi saavuttaa 
asetetut tavoitteet. 

Yhdenvertaisuus ei voi toteutua 
ilman ihmisten erilaisuuden tunnista-
mista. Erontekoja voidaan kuitenkin 
tehdä eri tavoin. Toisessa ääripäässä 
on sormella osoittava, erilaisuutta ko-
rostava lähestymistapa, joka on omi-
aan marginalisoimaan vähemmistöt 
tai muut erilaisiksi määritellyt henki-
löt. Tällöin erilaisuus nähdään kurio-
siteettina ja ”normaalista” poikkeava-
na. Toisessa ääripäässä on erilaisuu-
den tunnistava ja salliva näkökulma, 
joka myöntää kaikista löytyvän eri-
laisuuden siemenen. Yhdenvertaisuut-
ta voidaan tavoitella aidosti vain, jos 
ymmärretään ihmisten olevan lähtö-
kohtiensa, kokemustensa ja tarpeiden-
sa takia erilaisia, mutta näiden erojen 
ei ajatella vaikuttavan heidän oikeu-
teensa saada yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet. 

Moniarvoiselle, pluralistiselle 
ajattelulle on tyypillistä myöntää, että 
maailmasta on yhtä paljon erilaisia 
tulkintoja kuin ihmisiäkin. Ajattelu ei 
perustu oletukseen ”keskivertoihmi-
sestä”, sillä kaikkien uskotaan lähtö-
kohtaisesti olevan erilaisia, ja tätä pi-
detään suurena rikkautena. Liian pit-
källe vietynä moniarvoisuus muuttuu 
hankalaksi, jos se kieltää kaikki ihmis-
ten väliset yhtäläisyydet tai lähestyy 

2.1. TAVOITTEENA 
ERILAISUUTTA ARVOSTAVA, 
YHDENVERTAINEN 
OPPILAITOS

Tulevaisuudessa ihmisten erilaisuu-
den voi odottaa nousevan suomalai-
sissa oppilaitoksissa entistä keskei-
semmäksi teemaksi. Osittain kyse on 
kasvavasta tarpeesta tunnistaa ole-
massa oleva erilaisuus, osittain ennen 
niin homogeenisen Suomen oppimis- 
ja työympäristöjen lisääntyvästä mo-
ninaisuudesta. Väestö ikääntyy ja kil-
pailu pätevästä työvoimasta lisään-
tyy, maahanmuutto ja maassamuut-
to yleistyvät, avoimempi keskustelu 
erilaisista sukupuolisista ja seksuaa-
lisista identiteeteistä on herännyt, ja 
vammaisten sekä erilaisten oppijoiden 
kohdalla pyritään mieluummin integ-
raatioon luokkahuoneessa kuin segre-
gaatioon erityisluokassa tai erilliskou-
lussa. Samanaikaisesti Suomen lain-
säädäntöä on kehitetty vahvasti yh-
denvertaisuuteen kannustavaksi. 

Yhdenvertaisuus-käsitettä käyte-
tään usein ihmisten yhdenvertaisesta 
kohtelusta lain edessä. Sen ydinajatuk-
sen kuvaa YK:n ihmisoikeusjulistus 
seuraavasti: ”kaikki ihmiset syntyvät 
vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan”. Kaikilla on yhtäläinen 
oikeus tulla kohdelluksi oikeudenmu-
kaisesti Suomen oikeusjärjestelmässä 
siinä missä muuallakin yhteiskunnas-
sa. Vaikka tasa-arvoon viitataan usein 
vain sukupuolten tasa-arvon yhtey-
dessä, se voidaan myös ymmärtää yh-
denvertaisuuden synonyymiksi.

Yhdenvertaisuuteen sisältyy aja-
tus, että heikommassa asemassa olevia 
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Yhdenvertaisuuden testilause 1.

Erään koulutustilaisuuden yhteydessä Roimaan oppilaitoksen keittäjä 
tokaisi: ”Minä kyllä toimin yhdenvertaisesti, kohtelenhan kaikkia 
samalla tavalla!”

• Keittäjä tarkoittaa todennäköisesti hyvää ja uskoo toteuttavansa yhdenvertai-
suutta. Toiminnan lopputulos ei kuitenkaan välttämättä ole yhdenvertainen, 
jos hän ei ota huomioon yksilöiden erilaisia lähtökohtia, mahdollisuuksia ja 
tarpeita.

• Samankaltainen kohtelu ei aina riitä, vaan yhdenvertaisuuden toteutumiseksi 
voidaan tarvita positiivista erityiskohtelua (katso luku 2.4.)

kulttuurirelativismia vaatimalla, että 
kaikki toimintatavat ja näkemykset on 
sallittava. Haasteelliseksi voi nous-
ta esimerkiksi tilanne, jossa joku pe-
rustelee syrjivää käyttäytymistään us-
konnolla. Kaikilla on toki oikeus us-
kontoon perustuviin näkemyksiinsä, 
mutta niidenkään perusteella ei ole 
sallittua syrjiä muita. 

Ulospäin näkyvästä erilaisuu-
desta huolimatta kaikki jakavat 
myös yhteisiä, inhimillisiä piirtei-
tä, jotka tekevät ihmisistä toistensa 
kaltaisia ja sitä kautta tasa-arvoisia. 
Edistettäessä oppilaitoksen yhdenver-
taisuutta on tärkeää säilyttää herkkyys 
sekä erilaisuuden että samankaltai-
suuden havaitsemiseen. Samanaikai-
sesti on määriteltävä rajat oikealle ja 

väärälle, missä erilaisten näkemysten 
kunnioittaminen on oleellista.

Kun eräässä tilanteessa heräsi 
keskustelu siitä, miten vaikeaa pyö-
rätuolilla on liikkua julkisissa tiloissa, 
yksi keskusteluun osallistuneista ky-
syi: ”Tarvitseeko vammaisten päästä-
kään joka paikkaan?”. Kysymykseen 
on perin vaikea vastata. Se on hie-
man samankaltainen kuin ”tarvitsee-
ko kaikkien oppia matematiikkaa?” 
tai ”tarvitseeko kaikilla olla mahdol-
lisuus valita mikä tahansa ammatti?” 
Yhdenvertaisuuden edistämisessä 
lähtökohtana ei tulisi olla minimikri-
teereiden toteuttaminen vaan aito si-
toutuminen yhdenvertaisuuden pää-
määrään. Kaikki korjattavissa olevat 
esteet tulisi siis pyrkiä poistamaan.

   



14

Yhdenvertaisuuden käsitteitä

2.2. MONEN NÄKÖISIÄ 
JA NÄKYMÄTTÖMIÄ 
VÄHEMMISTÖJÄ

Kaikki kuuluvat yhteen tai useam-
paankin vähemmistöön. Joskus vä-
hemmistöön kuuluminen liittyy tiet-
tyyn elämäntilanteeseen kuten opiske-
luun tai eläkeikään, joskus se on pysy-
vämpää. Ympäröivällä yhteiskunnalla 
on tietyistä vähemmistöistä ennak-
koluuloja, jotka saattavat vaikuttaa 
vähemmistötaustaisten henkilöiden 
mahdollisuuksiin saada yhdenver-
taista kohtelua. Joskus ennakkoluulo-
ja voi kohdata, vaikka vain henkilöl-
le läheinen ihminen kuuluisi vähem-
mistöön, esimerkiksi jos opiskelijan 
perheeseen kuuluu kaksi samaa suku-
puolta olevaa aikuista tai jos opettajan 
puolisolla on mielenterveydellisiä on-
gelmia. 

Tavallisessa kielenkäytössä vii-
tataan muun muassa etnisiin, seksu-
aalisiin, kielellisiin ja uskonnollisiin 
vähemmistöihin. Lisäksi vähemmis-
töiksi mielletään esimerkiksi vammai-
set henkilöt ja jotkin ikäryhmät ku-
ten vanhukset. Käsitteeseen vähem-
mistö sisältyy tavallisesti oletus, että 
vähemmistöasemassa oleva ryhmä 
on jollakin tapaa epäedullisessa ase-
massa enemmistöön nähden, sillä on 
vähemmän valtaa tai se kohtaa syr-
jintää. Tässä mielessä myös naisiin 
viitataan vähemmistönä, vaikka lu-
kumääräisesti heitä onkin puolet maa-
pallon väestöstä. Tietyn ryhmän jäse-
nyys ei kuitenkaan liity yksiselittei-
sesti valta-asemaan tai syrjintään, sillä 
toisinaan vähemmistö on enemmistöä 
vahvemmassa asemassa ja syrjintään 

voivat vaikuttaa ensisijaisesti esimer-
kiksi henkilön persoonaan liittyvät 
syyt eikä vähemmistötausta sinänsä.

Vähemmistöt voidaan jaotella 
näkyviin ja näkymättömiin vähem-
mistöihin. Usein vähemmistötausta  
näkyy päälle päin, mutta esimerkiksi 
lukihäiriö, homoseksuaalisuus tai jo-
honkin uskontokuntaan kuuluminen 
ovat tavallisesti näkymättömiä. Erilai-
suutta käsiteltäessä on hyvä ottaa huo-
mioon mahdollisuus, että näkymättö-
mään vähemmistöön kuuluva ei tahdo 
tuoda omaa identiteettiään esiin. ”Har-
kittu huomaamattomuus” voi johtua 
syrjinnän pelosta tai yksinkertaises-
ti siitä, että on väsytty stereotyyppi-
siin käsityksiin kyseisestä vähemmis-
töstä. Erityisesti yhdenmukaisuuteen 
painostavassa ympäristössä eläville 
nuorille aikuisille vähemmistötaus-
tansa tuominen esiin voi olla erityisen 
hankalaa. Mikäli ympäristö on salliva, 
monet näkymättömäänkin vähemmis-
töön kuuluvat henkilöt kuitenkin mie-
luiten ilmaisevat identiteettinsä.

Mahtavatko syynä olla yhdenmu-
kaisuuden paine ja erilaisuuden pelko, 
kun myös näkyvät vähemmistöt ajetaan 
usein piiloon? Ei ole tavatonta, että CP-
vammaisen opiskelijan haave ryhtyä 
opettajaksi ei saa ympäristöstä mitään 
tukea tai virheetöntä suomea vieraalla 
korostuksella puhuvan maahanmuutta-
jan on lähes mahdotonta saada kuulut-
tajan työtä suomalaisesta televisiosta. 

Vähemmistöjen asema osoittaa 
keskeisiä piirteitä kyseisestä yhteis-
kunnasta ja oppilaitoksesta. Jos vä-
hemmistöjen tarpeet otetaan huomi-
oon, todennäköisesti kaikkien on hel-
pompi viihtyä oppilaitoksessa. Jos 
taas niiden asemaan liittyy ongelmia, 
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Kun naapurikaupunkiin saapunut ensimmäinen pakolaisryhmä herätti 
10 vuotta sitten kiivasta keskustelua, Roimaan oppilaitoksen edellinen 
rehtori oli lausunut paikallislehden toimittajalle: ”Meidän oppilaitok-
sessamme ei ole ongelmia vähemmistöjen kanssa, koska opiskelijois-
sa ei ole vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.”

• Jokaisessa oppilaitoksessa on vähemmistöjä, vaikka ne eivät olisikaan 
selkeästi näkyvissä. Mikäli rehtori ei huomaa piilevää erilaisuutta, on riski, 
ettei hän kykene näkemään sitäkään, missä tilanteissa yhdenvertaisuus ei 
toteudu.

• Yhdenvertaisuuden ongelmat eivät liity yksinomaan vähemmistöihin. Myös 
enemmistön jäseniä voidaan syrjiä.

• Seuraako vähemmistöistä aina ongelmia?

tämä huonontaa väistämättä koko op-
pilaitoksen ilmapiiriä. Vaikka neuvot-
telutilanteessa päädyttäisiinkin demo-
kratiaan viitaten lopulta painottamaan 
enemmistön näkökulmaa, asioiden 
pohdiskelu useista eri näkökulmista 
auttaa tavallisesti aikaansaamaan tyy-
dyttävämpiä lopputuloksia.

Tehokas yhdenvertaisuuden tes-
tikysymys on: ”Kuinka usein voin 
olla oppilaitoksessani oma itseni ja 
ylpeä siitä?” Joskus vähemmistöihin 
kuuluvat henkilöt ovat niin syrjässä ja 
yksin, ettei tällaisia tilanteita ole lain-
kaan, eikä heillä ole tuttavapiirissään 
ketään, jonka seurassa he voisivat olla 
turvallisesti oma itsensä. Erityisen 
hankalassa tilanteessa voivat olla niin 
kutsutut kaksoisvähemmistöt, jot-
ka kuuluvat samanaikaisesti kahteen 
tai useampaan vähemmistöön. Heiltä 

Yhdenvertaisuuden testilause 2.

saattaa puuttua heidän etuaan ajavat 
tahot ja myönteiseksi koetut roolimal-
litkin.

Usein vähemmistöihin kuuluvat 
henkilöt joutuvat selittämään erilai-
suuttaan itselleen tai muille. Harmitto-
miksi tarkoitetut vitsit, yksipuoliset op-
pimateriaalit tai vaikkapa yhteisen juh-
lan järjestelyt saattavat kyseenalaistaa 
heidän elämäntapansa, näkemyksensä, 
identiteettinsä tai muut ominaisuuten-
sa. Joskus kyseenalaistaminen tehdään 
esittämällä tökeröitä kysymyksiä tai 
painostamalla käytöksen muuttami-
seen. Vaikka kieltoa pukeutua islamin 
mukaiseen huiviin perustellaan usei-
den maiden oppilaitoksissa maallisen 
ja neutraalin koululaitoksen rakenta-
misella, se kyseenalaistaa väistämättä 
myös joitakin puolia huiviin pukeutu-
neen näkemyksistä.
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olettaa. Kaikilla on ennakkoluuloja 
eikä niissä sinänsä ole mitään hävet-
tävää. Ongelmallisiksi ennakkoluulot 
muuttuvat vasta, kun lisätietoa saa-
dessaan yksilö ei olekaan valmis ot-
tamaan sitä vastaan. Ennakkoluuloi-
selle ajattelulle on ominaista se, että 
ajan ja kokemusten myötä kertyvästä 
tiedosta valikoidaan vain se, joka so-
pii alkuperäiseen käsitykseen, ja muu 
karsitaan pois epäuskottavana tai epä-
oleellisena. Todellinen haaste on sallia 
käsitystensä tuuletus aika ajoin. Se ei 
ole osoitus väärässä olemisesta vaan 
realismista ja hyvästä itsetunnosta. 

Stereotypialla taas tarkoitetaan 
yleistävää mielipidettä tietystä ryh-
mästä tai yksilöstä tietyn ryhmän jä-
senenä. Myös stereotypioita ylläpide-
tään helpoiten tilanteessa, jossa henki-
löllä on vähän todellista tietoa. Laajo-
ja yleistyksiä saatetaan tehdä vaikkapa 
vain yhden tai kahden esimerkin poh-
jalta. Aina stereotypiat eivät sisällä 
yksinomaan kielteisiä latauksia. Esi-
merkiksi vammaista luokkatoveria 
voidaan pitää hellyttävänä maskotti-
na tai homoseksuaalia ihaillaan tyy-
litaidon mestarina. Olipa stereotypia 
myönteinen tai kielteinen, henkilö 
nähdään kuitenkin yksipuolisesti, 
minkä takia hänen osaamisensa voi 
jäädä osittain hyödyntämättä ja hän 
jää vaille yhdenvertaista kohtelua. 

Stereotyyppinen ajattelu voi aihe-
uttaa sen, että vammaiselle opiskeli-
jalle ei aseteta yhtä korkeita tavoittei-
ta kuin muille, vaikka hän pystyisikin 
saavuttamaan ne. Tyylikkään homo-
seksuaalin taas voidaan odottaa itses-
tään selvästi valitsevan ulkonäköön 
tai vaatetukseen liittyvän ammatin, 
eikä ammatinvalinnanohjauksessa an-

Enemmistön piirteet sen sijaan 
hyväksytään yleensä neutraaleina, it-
sestäänselvyytenä ja normina, josta 
ei tarvitse neuvotella. On hyödyllistä 
miettiä joskus sitä, kuka kuuluu näihin 
”tavallisiin” enemmistön edustajiin, ja 
kuka saa käyttää valtaa tämän kuulu-
misen määrittelemiseksi. Reetta Mie-
tola käsittelee erontekoja ja määritte-
lyn mekanismeja yksityiskohtaisem-
min tutkimusartikkelissaan liitteessä 1.

2.3. KAIKILLA ON 
ENNAKKOLUULOJA JA 
STEREOTYPIOITA

Ihmisille on ominaista havainnoida 
ympäristöä valikoivasti aikaisempi-
en oletusten ja kokemusten pohjalta 
sekä luokitella havaintoja etukäteen 
määriteltyihin kategorioihin. Sano-
taan, että maailman moninaisuus on 
liian suuri, että ihmiset kykenisi-
vät ymmärtämään kaikki sen vivah-
teet. Usein tällä perustellaan myös 
ennakkoluulojen ja stereotypioiden 
olemassaoloa. On kuitenkin tarpeen 
erottaa toisistaan aivojen toiminta-
mekanismit ja vapaan, ajattelevan ih-
misen käyttäytyminen. Miten tahan-
sa ihminen havainnoikin ympäristö-
ään, biologia on perin heikko peruste 
ihmisten eriarvoiseen kohteluun. 

Ennakkoluuloja voisi kutsua ole-
tuksiksi ennen totuudenmukaista tie-
toa. Tavallisesti ne ovat lataukseltaan 
kielteisiä ja torjuvia. Ennakkoluulot 
ovat hyvin luonteva ilmiö: kun yk-
silö ei tiedä kaikkea etukäteen, hän 
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neta yhtä syvällistä tietoa muista vaih-
toehdoista. Stereotyyppiset selitykset 
voivat myös hankaloittaa oikeanlais-
ta puuttumista ongelmiin. Jos opetta-
ja ajattelee, että maahanmuuttajataus-
taiset opiskelijat ovat olleet syntymäs-
tään asti vilkkaampia kuin kantaväes-
tö, hän voi tarttua maahanmuuttajien 
häiriköintiin herkemmin ja ehdottaa 
heille siirtoa erityisluokalle turhan 
löyhin kriteerein.

Mutta miksi ennakkoluuloihin 
perustuvat stereotypiat istuvat niin 
tiukassa? Ovatko tytöt sittenkin kiltte-
jä ja pojat raisuja? Ovatko karjalaiset 
puheliaita ja lappilaiset hiljaisia? Ih-
misten välillä on kyllä todennettavia 
eroja. Muun muassa elinympäristö ja 
tietyt rooliodotukset saattavat kehittää 
tietyille ryhmille samankaltaisia toi-
minta- ja ajatusmalleja. Tässä pienes-
sä totuuden siemenessä lienee syy sii-
hen, miksi stereotypioita on niin vai-
kea kyseenalaistaa. Ne saattavat toi-
sinaan olla osa totuutta, mutta tuskin 
koko totuus. Niillä on taipumuksena 
tehdä seuraavanlaisia, virheellisiä ole-
tuksia:

• Kaikki samaan ryhmään kuulu-
vat ovat samanlaisia.

• Tietty piirre on kaikkein mää-
räävin henkilöön liittyvä tekijä, 
ja sillä voidaan selittää kaikkea 
hänen toimintaansa

• Yksilö on aina ja muuttumatto-
masti tietyn ryhmän jäsen

Kuitenkin tiettyyn ryhmään kuuluvat 
henkilöt ovat usein hyvinkin erilai-
sia, jokaisen persoonallisuutta määrit-
televät useat piirteet ja roolit, ja yksi-
lön identiteetti voi muuttua perusteel-
lisestikin ajan myötä. Esimerkiksi 

Suomeen maahanmuuttajana tullut 
voi kymmenen vuoden kuluttua ko-
kea ajattelevansa ja toimivansa paljon 
enemmän suomalaisten kuin maan-
miestensä tavoin.

Erilaisuuden kohtaaminen voi ai-
kaansaada toisinaan epämiellyttävän 
olon siksi, että erilaisuudella on tapa-
na kyseenalaistaa ennakkokäsitykset 
ja totutut toimintamallit. Vaikka kyse 
onkin toisen henkilön piirteestä, eri-
laisuus voi tuntua henkilökohtaiselta 
vaatimukselta, jopa loukkaukselta tai 
uhkalta, koska se pakottaa ymmärtä-
mään, mistä erilaisuudessa on kyse. 
Se voi myös painostaa muuttamaan 
totuttuja ajatus- ja toimintamalleja, 
mitä ei ehkä olisi uskallettu tai tahdot-
tu muuttaa. Tällaisessa tilanteessa en-
tistä tiiviimpi tarrautuminen vanhaan 
ennakkoluuloon on helpoin, joskin to-
dellisuutta vääristävä ratkaisu, jolloin 
ajattelutapoja tai toimintaa ei tarvitse-
kaan muuttaa.

Jokaisen mielessä on tuntemat-
tomia, pelottaviakin sopukoita, joi-
den olemassaoloa on vaikea huomata 
ja hyväksyä. Psykologit esittävät, että 
ihmisten vaikeus kohdata erilaisuutta 
liittyy juuri näihin sopukoihin. Hei-
dän mukaansa epävarmuutta koetaan 
suhteessa omiin, tuntemattomiin puo-
liin, mutta käytännössä kyseiset tun-
teet heijastellaankin toisiin, erilaisik-
si koettuihin ihmisiin. Sen sijaan, että 
ihmiset tutustuisivat epävarmuutta he-
rättäviin puoliin itsessään, he ylläpitä-
vät epävarmuutta, pelkoa ja ärtymystä 
suuntaamalla niitä ulkopuoliseen koh-
teeseen. Vammaisen tai sairaan hen-
kilön kohtaaminen saattaa tuntua vai-
kealta myös siksi, että se muistuttaa 
omasta haavoittuvuudesta tai homo-
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Yhdenvertaisuuden testilause 3.

Välitunnilla heränneessä keskustelussa Janne sanoi: ”En ole mikään 
sovinisti, mutta en kyllä ostaisi naiskauppiaalta autoa. Pojathan pyörii 
autojen kanssa pienestä pitäen. Ei tytöt saa niitä millään tietämykses-
sä kiinni!”

• Janne olettaa, että kuulijakunnassa joku pitää hänen esittämiään näkemyksiä 
sovinistisina ja suhtautuu tilanteeseen jo etukäteen puolustellen. 
Onko hän mahtanut pohtia syitä, miksi kyseistä kommenttia voitaisiin kutsua 
sovinistiseksi?

• Asioilla on aina monta puolta, ja moniarvoisessa yhteiskunnassa kysymyksiä 
pitäisi voida käsitellä eri näkökulmista. Kaikilla on oikeus mielipiteeseensä, 
mutta näkemyksiään ei kuitenkaan pidä tuoda julki tavoilla, jotka voivat 
loukata toisia.

seksuaalisuuden käsittely siksi, että se 
kannustaa myös oman seksuaalisuuden 
pohdintaan. Ennakkoluuloja vaalimal-
la yritetään pitää todellisuudenvastai-
sesti kaikki erilaiseksi koettu mahdolli-
simman kaukana omasta itsestä.

Koska ennakkoluuloista ja ste-
reotypioista on usein tullut itsestään 
selviä ja kyseenalaistamattomia, nii-
den ravistelu ei ole helppo tehtävä. Pe-
räänantamattomalla omien reaktioiden 
tarkkailulla ja analysoinnilla voi kui-
tenkin saada muutoksia aikaan vähi-
tellen. Lähtökohtana on omien ennak-
koluulojen myöntäminen. Jos joku 
väittää, että hänellä ei ole ennakko-
luuloja tai stereotypioita, todellisuu-
dessa henkilö ei ole vain tullut niistä 
tietoiseksi. Myös lisätiedon hankinta 
sekä hakeutuminen erilaisten ihmisten 
ja ilmiöiden pariin auttavat totuttujen 
ajatusmallien kyseenalaistamisessa. 

2.4. VAIKEASTI 
MÄÄRITELTÄVÄ SYRJINTÄ

Syrjintä voi kuulostaa massiiviselta ja 
juhlalliselta sanalta, mutta sen perusy-
din, epäoikeudenmukaisuus, on hy-
vinkin arkista, todellista ja vakavasti 
otettavaa. Syrjinnän eri muodot ovat 
myös kohtalaisen yleisiä. Esimerkik-
si kunta-alan työolobarometrin (Työ-
turvallisuuskeskus 2005) mukaan 
17% opetusalalla työskentelevistä oli 
huomannut syrjintää ja eriarvoista 
kohtelua kohdistuvan määräaikaisiin, 
11% ikääntyviin, 11% naispuolisiin 
ja 8% nuoriin työntekijöihin. 

Syrjinnällä tarkoitetaan tekoa, 
joka asettaa yksilön tai kokonaisen 
ryhmän eriarvoiseen asemaan jonkin 
heidän piirteensä takia ilman hyväk-
syttävää perustetta. Hyväksyttävää 
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eriarvoinen kohtelu eli positiivinen 
erityiskohtelu voi olla silloin, kun sil-
lä on tarkoitus parantaa epäedullises-
sa asemassa olevan henkilön asemaa. 
Sellaiseksi voidaan laskea esimerkik-
si sukupuolen mukaan asetetut kiinti-
öt tiettyihin tehtäviin tai toimielimiin. 
Positiivisen erityiskohtelun tulee kui-
tenkin olla aina kohtuullista tavoittei-
siinsa nähden, jotta se ei muutu etu-
oikeuksien antamiseksi ja sitä kautta 
muiden syrjimiseksi. 

Usein syrjinnän taustalta löytyy 
tiedon tai viitseliäisyyden puutetta, 
ennakkoluuloja, stereotypioita, ajatte-
lemattomuutta, pelkoja tai väärinkäsi-
tyksiä, mutta joskus myös harkittu va-
kaumus kuten uusnatsismi. Arkitilan-
teissa syrjinnän määrittely voi olla hy-
vinkin vaikeaa, sillä sen muodot ovat 
tavallisesti hienovaraisia ja monen 
vaikeasti havaittavan tekijän summa. 
Osapuolten kesken saattaa herätä eri-
äviä näkemyksiä siitä, onko syrjintää 
tapahtunut vai ei. Tämä johtaa helpos-
ti keskusteluun siitä, pitäisikö syrjin-
näksi kutsua syrjinnäksi koettuja teko-
ja vai pelkästään sellaisia tekoja, jotka 
on myös tarkoitettu syrjiviksi (katso 
luku 4.4.). Lain mukaan myös käsky 
syrjiä on syrjintää.

Syrjintä voidaan jakaa välittö-
mään ja välilliseen syrjintään. Väli-
töntä se on silloin, kun henkilöä koh-
dellaan vertailukelpoisessa tilanteessa 
epäsuotuisammin kuin jotakuta tois-
ta, ja tämä aiheuttaa hänelle haittaa. 
Välitöntä syrjintää kohtaa esimerkiksi 
opiskelija, joka joutuu vammansa ta-
kia niin vakavan kiusaamisen kohteek-
si, että hän päättää jättää opintonsa kes-
ken. Välillisessä syrjinnässä toimeen-
pannaan näennäisesti puolueettomia 

säännöksiä tai toimintatapoja, mutta 
samalla kohteena olevan henkilön eri-
laiset tarpeet, kyvyt tai elämäntilanne 
saattavat hänet epäedulliseen asemaan 
muihin nähden. Välillistä syrjintää on 
esimerkiksi tilanne, jossa ravintola-
alan työnantaja ei halua maahanmuut-
tajataustaista työnhakijaa, ja asettaa 
siksi työpaikan saannin edellytyksek-
si perusteettomia ehtoja kuten Suomen 
kansalaisuuden tai täydellisen suomen 
kielen. Välitön ja välillinen syrjintä 
voivat olla tiedostettua tai tiedostama-
tonta toimintaa. 

Usein rakenteellisen syrjinnän 
huomaaminen on vaikeinta, koska 
kyse on tutuiksi käyneistä käytännöis-
tä. Kaikki eivät tule ajatelleeksi, että 
vammaisten opettajien ja opiskelijoi-
den liikkumista vaikeuttavat portaat 
tai heteronormatiivisia oletuksia si-
sältävät oppikirjat voivat olla syrjiviä. 
Rakenteellisen syrjinnän tapauksis-
sa saatetaan myös ajatella, että asian 
korjaamiseksi ei voida tehdä mitään. 
Todellisuudessa kyse on pikemminkin 
valmiudesta edistää yhdenvertaisuut-
ta, sillä oppilaitoksia kunnostetaan ja 
oppikirjoja vaihdetaan jatkuvasti. 

Myös kiusaaminen ja häirintä ovat 
syrjinnän ilmenemismuotoja. Kiusaa-
misesta on kysymys silloin, kun hen-
kilö joutuu toistuvasti toisten tahalli-
sen, kielteisen toiminnan kohteeksi. 
Esimerkiksi aggressiivisen käytöksen, 
juorujen tai leimaamisen seuraukse-
na kiusatun itseluottamus voi karista. 
Kiusaaminen voi myös asettaa kiu-
satun eriarvoiseen asemaan, kaikkien 
silmätikuksi ja yhteisön ulkopuolel-
le. Häirinnällä taas tarkoitetaan ei-toi-
vottua käytöstä, joka tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti loukkaa ihmisen tai 
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ihmisryhmän arvoa tai koskematto-
muutta luomalla uhkaavan, vihamie-
lisen, halventavan tai nöyryyttävän 
ilmapiirin. Häirintää on esimerkiksi 
seksuaalissävytteisten vihjausten esit-
täminen niin, että toinen osapuoli ko-
kee sen epämiellyttäväksi. 

Kaikki voivat joutua kiusaami-
sen kohteeksi, olipa syynä hyvä kou-
lumenestys, äkkipikainen luonne tai 
muutto toiselta paikkakunnalta. Tut-
kimuksen mukaan noin joka kym-
menes koululainen on kiusaamisen 
kohde (Salmivalli, Christina 1998). 
Kunta-alan työolobarometrin (Työ-
turvallisuuskeskus 2005) mukaan 
taas opetusalalla olevista 23% oli ol-
lut aikaisemmin ja 6% on parhail-
laan työpaikkakiusaamisen kohteena. 
Työtovereiden kiusaamisesta oli sitä-
kin enemmän havaintoja. 

Vähemmistöjen kohtaamasta syr-
jinnästä puhuttaessa unohdetaan usein 
vähemmistöjen vähemmistöt. Vaikka 
henkilöä syrjittäisiin esimerkiksi sik-
si, että hän on suomenruotsalainen, 
ehkä osa epäoikeudenmukaisesta koh-
telusta johtuukin hänen nopeasti ete-
nevästä näkövammastaan tai siitä, että 
hän on nainen. Tällöin puhutaan mo-
niperusteisesta syrjinnästä. Syrjin-
nän monimutkaisten ulottuvuuksien 
huomioon ottamiseksi horisontaalinen 
lähestymistapa voi olla hyödyllisin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia mah-
dollisia syrjinnän syitä tarkastellaan 
samanaikaisesti rinnakkain. Horison-
taalisuus voi olla mielekkäin lähesty-
mistapa myös yhdenvertaisuutta edis-
täviä suunnitelmia laadittaessa.

Syrjintä liittyy aina epäoikeu-
denmukaiseen vallankäyttöön. Ta-
vallisesti valta mielletään esimies-

ten, poliitikkojen ja muiden korkeassa 
asemassa olevien henkilöiden ominai-
suudeksi. Todellisuudessa jokaisella 
on arjen valtaa, joka voi piiloutua esi-
merkiksi hienovaraisiin äänenpainoi-
hin, ilmeisiin, pieniin kommentteihin 
tai tekoihin, toisinaan suurempiinkin. 
Kenen sana on painavin, kenen työtä 
arvostetaan eniten, kuka on viehättä-
vin? Monet ovat valmiita näkemään 
paljonkin vaivaa, jotta voisivat saa-
vuttaa tai ylläpitää tietyn aseman esi-
merkiksi oppilaitoksen pätevimpänä 
opettajana tai luokan tavoitelluimpa-
na oppilaana. Jos valtaa käytetään jär-
jestelmällisesti tiettyjen ihmisten ul-
kopuolelle sulkemiseen tai mahdol-
lisuuksien vähentämiseen, arkisesta 
vallankäytöstäkin voi tulla syrjivää. 
Usein valtaan liittyvät neuvottelut ja 
kilpailut käydään täysin tiedostamat-
tomasti. Kuitenkin myös tahaton syr-
jintä on kiellettyä. 

Syrjinnälle voidaan antaa hyväk-
syttävältä kuulostavia perusteita kuten 
”ei sellainen henkilö olisi kuitenkaan 
sopeutunut työyhteisöömme”. Epätasa-
arvoista käyttäytymistä voidaan myös 
perustella esimerkiksi toisen suojele-
misella. Ikääntyvää työtoveria ei ehkä 
pyydetä illanistujaisiin viittaamalla sii-
hen, että hän ei varmaankaan jaksai-
si istua ravintoloissa pitkään. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä tilanteisiin, 
joissa toisella osapuolella on lähtökoh-
taisesti enemmän valtaa kuin toisella, 
kuten opettajan ja opiskelijan välises-
sä suhteessa. Yhdenvertaisuuden edis-
tämisen ytimeen päästään vasta sitten, 
kun tullaan tietoiseksi omasta vallas-
ta, ja kun lakataan pitämästä yhdenver-
taisuutta edistäviä muutoksia uhkana 
omalle itselle.
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Kukaan ei ole suojassa syrjinnäl-
tä. Iän lisääntyessä ja tietyissä elä-
mänmurroksissa riski syrjityksi joutu-
misesta saattaa kasvaa. Monet naiset 
ovat kokeneet syrjintää työelämässä 
vasta saatuaan lapsen ja työnhakijat 
täytettyään 50 vuotta. Tässä yhtey-
dessä on kuitenkin hyvä muistaa ”eri-
laisuuksien erilaisuus”. Esimerkiksi 
huomiota herättävä pukeutuminen tai 
valtavirrasta poikkeavat mielipiteet 
voivat aiheuttaa syrjintää, mutta pe-
rustuvat tavallisesti henkilön omiin 
valintoihin. Tämän kaltainen erilai-
suus antaa henkilölle kuitenkin eri-
laiset lähtökohdat toteuttaa itseään 
ja toimia yhteiskunnassa tasavertai-
sena yksilönä kuin esimerkiksi vam-

man tai valtaväestöstä eroavan etni-
sen taustan kaltainen erilaisuus, jota 
ei ole itse valittu.

Syrjintä ei kohtaa kaikkia samalla 
tavalla. Esimerkiksi koulutus tai yh-
teiskunnallinen asema voivat jossa-
kin määrin vaimentaa syrjinnän vai-
kutuksia yksilön elämään ja lisätä hä-
nen kykyään ja uskallustaan puuttua 
epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen. 
Syrjityksi tuleminen voi herkistää 
henkilön huomaamaan laajemminkin 
ympärilleen rakentuneita valtasuh-
teita ja syrjinnän mekanismeja. Aina 
tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
hän itse pidättäytyisi syrjimästä mui-
ta. Toisinaan syrjintää kokeneet lait-
tavat ”pallon kiertämään”.

HUOMIO KIELENKÄYTTÖÖN

Syrjintään ja vähemmistöihin liittyvät käsitteet ovat usein vahvoilla tunteil-
la latautuneita, mikä voi johtaa ristiriitoihin jo lähtömetreillä. ”Neekeri” on 
klassinen esimerkki sanasta, jota monet kuvittelevat käyttävänsä neutraalissa 
merkityksessä, mutta jonka toiset kokevat loukkaavaksi johtuen englannin-
kielisen vastineen leimaavasta sävystä. Toisaalta esimerkiksi ”kehari” voi olla 
perheenjäsenen käyttämä kiusoitteleva lempinimi kehitysvammaisesta, joka 
sanotaan lämpimässä ja välittävässä sävyssä. Jonkun toisen sanomana se oli-
si yksinomaan loukkaava. Viranomaisen käyttämänä edellä kuvatun kaltainen 
kielenkäyttö on kiellettyä hallintolain (434/2003) perusteella.

Sanat sinänsä eivät liene suurin ongelma, vaan niihin liitetyt loukkaavat tar-
koitusperät. Asiayhteys ja sävy osoittavat sen, pitääkö nimitys ”homo” ym-
märtää yleissanaksi vai henkilökohtaiseksi loukkaukseksi. Kielen monitulkin-
taisuudesta johtuen loukkaavaa kieltä käyttäneen on mahdollista vähätellä 
sanojen latautuneisuutta. Johdonmukainen kiusaaminenkin voidaan yrittää 
pukea vaarattomaksi vitsailuksi tai leikkimieliseksi nimittelyksi, vaikka se oli-
si selkeästi vaikuttanut kiusaamisen kohteen itseluottamukseen tai asemaan 
yhteisössä. >>
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Eriarvoisuutta ilmentävä puhe liittyy tavallisesti myös eriarvoisuutta vahvista-
viin tekoihin. Ei siis riitä, että ihmiset oppivat ”poliittisesti korrektin” kielen-
käytön, vaan muutoksen tulisi tapahtua myös ajatusten ja toiminnan tasolla. 
Yksilön on hyvin vaikea, ellei mahdotonta peittää todelliset tunteensa, ajatuk-
sensa ja asenteensa. Viimeistään yllättävissä tilanteissa ne nousevat esiin.

Jos tulkitsee jonkun varauksellisen suhtautumisen rohkeisiin vitseihin mer-
kiksi huumorintajuttomuudesta, voi olla, että ei vain itse huomannut vitsin 
mahdollista loukkaavuutta. Yleinen kanssakäyminen edellyttää toisten kunni-
oittamista ja huomioon ottamista, mikä tarkoittaa myös varovaisuutta sanan-
valinnoissa. Niin varovaiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen ryhtyä, että vaiettai-
siin herkkäluontoiset asiat kuoliaaksi. Tyhmiäkin kysymyksiä on lupa kysyä, 
kunhan niillä ei tarkoituksellisesti loukkaa toista.

KYSYMYKSIÄ

•  Mitä pidät suurimpina yhdenvertaisuuden esteinä nykypäivän 
oppilaitoksissa? Minkälaisia yhdenvertaisuuden ongelmatilanteita 
olet kohdannut?

•  Miten oppilaitosten yhdenvertaisuutta voitaisiin kehittää?

•  Minkälaisiin vähemmistöihin kuulut itse? Oletko saanut tästä syystä 
osaksesi jotakin erityishuomiota, myönteistä tai kielteistä? 

•  Minkälaisia ennakkoluuloja tai stereotyyppisiä ajatuksia olet huomannut 
itselläsi tai läheisillä ihmisilläsi? Miten arvelet niiden rakentuneen? 
Minkälaisia ennakkoluuloja uskot vähemmistöillä olevan enemmistöstä, 
esimerkiksi maahanmuuttajilla muista suomalaisista?

•  Voisiko positiivisella erityiskohtelulla korjata jonkin tunnistamasi 
yhdenvertaisuuden ongelmatilanteen? Minkälaisia välillisen tai 
rakenteellisen syrjinnän esimerkkejä voit löytää omasta
lähiympäristöstäsi?



        3.
Oppilaitos tänään
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3.1. OPPILAITOSTEN 
TAVOITTEET JA 
TOIMINTAKULTTUURI

Nykypäivän koulujärjestelmään ja op-
pilaitoksiin kohdistuu ristiriitaisia pai-
neita. Opetussuunnitelmien sisällöt, 
tutkinnot sekä oppilaitosten ja opet-
tajien ammattirakenne ovat muuttu-
neet perusteellisesti viime vuosikym-
menten aikana. Aikaisemmin kyseen-
alaistamattoman kasvatus- ja yleissi-
vistävän tehtävän rinnalle on noussut 
työelämän korostunut odotus saada 
osaavaa ja sopivaa työvoimaa. Op-
pilaitoksilta odotetaan myös sopeu-
tumista kansainvälistymiseen ja jat-
kuvasti lisääntyvään arviointiin. Vii-
meaikaisena suuntauksena on ollut 
integroida erityistä tukea tarvitsevat 
opiskelijat niin usein kuin mahdollis-
ta yleisopetukseen erityisluokkien tai 
-koulujen sijaan. Myös kouluja ylläpi-
tävien kuntien talousvaikeudet ja oppi-
laitosten kiristyvä kilpailu ovat tuoneet 
omat haasteensa. 

Samanaikaisesti opettajan rooli 
on kokenut murroksen. Siinä missä ai-
kaisempien vuosikymmenten opetta-
jat saattoivat nähdä itsensä tiedonsiir-
täjinä ja ”kansankynttilöinä”, nykyi-
sin opettajan tehtävä on huomattavasti 
hienojakoisempi. Opettajan odotetaan 
toimivan innoittajana, kanssaoppija-
na, kasvattajana, kehittäjänä, ohjaaja-
na ja joskus jopa PR-henkilönä ja pro-
jektipäällikkönäkin. Roolin muutos on 
tuonut opettajan lähemmäksi opiskeli-
jaa. Samanaikaisesti opettajilta odote-
taan hyviä oppimistuloksia, innovatii-
visia opetussuunnitelmia, teräviä ar-
viointikäytäntöjä ja toimivia yhteis-

työsuhteita ympäröivään yhteisöön. 
Jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä 
ja arkisten paineiden keskellä tehok-
kuuden, taloudellisuuden ja vaikutta-
vuuden vaatimukset voivat olla todel-
linen haaste. 

Oppilaitokset kohtaavat myös en-
tistä suurempia paineita kehittää työ- 
ja oppimisympäristöään erilaisuut-
ta arvostavaksi. Joidenkin arvioiden 
mukaan koululaitos on hieman muuta 
yhteiskuntaa jäljessä esimerkiksi ho-
moseksuaalisuuden esille tuomises-
sa. Siinä missä televisiossa ja joissa-
kin työyhteisöissä sitä voidaan käsi-
tellä avoimesti, monessa koulussa ja 
oppilaitoksessa homoseksuaalisuus 
koetaan kuitenkin yhä tabuksi. Kos-
ka oppilaitoksista löytyy ihmisten 
moninaisuutta, olisi luontevaa, että 
niiden toimintamallit, rakenteet, hen-
kilökunta, opetuksen sisällöt ja me-
netelmätkin heijastelisivat sitä. Eri-
laisia opettajia tarvitaan myös opiske-
lijoiden roolimalleiksi. 

Opetusalan Ammattijärjestön eet-
tisen neuvottelukunnan kannanotto 
määrittelee koulun tehtäväksi kasvat-
taa lapsia yhteiskuntaan, jonka tavoit-
teena on kaikkien sen jäsenten ihmis-
arvoa kunnioittava ja yhdenvertainen 
kohtelu. Moniarvoisessa yhteiskun-
nassa tämä edellyttää erilaisuuden hy-
väksymistä ja syrjinnästä pidättymis-
tä. Esimerkiksi vuonna 2004 käyttöön 
otetut peruskoulun opetussuunnitel-
man perusteet tuovat yhdenvertai-
suuskysymyksiä esiin monesta näkö-
kulmasta. Niiden mukaan opetuksen 
avulla:

• otetaan huomioon kansalliset ja 
paikalliset erityispiirteet sekä 
kansalliskielet, kaksi kansan-
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kirkkoa, saamelaiset alkuperäis-
kansana ja myös kansalliset vä-
hemmistöt

• otetaan huomioon suomalaisen 
kulttuurin monipuolistuminen 
myös eri kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä

• tuetaan oppilaan oman kulttuu-
ri-identiteetin rakentumista sekä 
hänen osallisuuttaan yhteiskun-
nassa ja globalisoituvassa maa-
ilmassa

• edistetään myös suvaitsevai-
suutta ja kulttuurien välistä 
ymmärtämystä

• lisätään alueellista ja yksilöiden 
välistä tasa-arvoa

• otetaan huomioon erilaiset op-
pijat ja edistetään sukupuolten 
välistä tasa-arvoa antamalla ty-
töille ja pojille valmiudet toimia 
yhtäläisin oikeuksin ja velvolli-
suuksin

• lisäksi oppiaineiden opetus on 
poliittisesti sitoutumatonta ja 
uskonnollisesti tunnustuksetonta

Samoin toisen asteen oppilaitosten 
opetussuunnitelmissa tuodaan selke-
ästi esiin tasa-arvon edistäminen, ih-
misoikeuksien kunnioitus ja oikeu-
denmukaisuus. On oleellista, että op-
pilaitoksen käytännöt rakennetaan 
tukemaan kasvatus- ja opetustyölle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
johdonmukaisesti. 

Suomalaista koulua käsitellees-
sä tutkimuksessa (Lahelma & Gordon 
2002) määriteltiin kouluympäristölle 
kolme ulottuvuutta: virallinen, epävi-
rallinen (informaali) ja fyysinen kou-
lu. Virallinen koulu tarkoittaa opetus-
menetelmiä, opetusmateriaaleja, oppi-

kirjoja ja opetuksen sisältöjä, mihin 
myös opettajankoulutuksessa kiinni-
tetään suuri huomio. Oleellisen edel-
lytyksen oppimiselle luo kuitenkin 
myös epävirallinen koulu, joka sisäl-
tää niin opettajien ja oppilaiden väli-
sen kuin heidän keskinäisenkin vuo-
rovaikutuksen oppitunneilla ja niiden 
ulkopuolella. Fyysisellä koululla vii-
tataan kouluun fyysisenä tilana sekä 
liikkeen, äänen, ajan ja ruumiillisuu-
den säätelyn tilana.

Tutkimuksen mukaan opettajat 
eivät miellä epävirallista ulottuvuutta 
osaksi työtään. Kuitenkin epäviralli-
sia tilanteita hyödyntämällä opettajan 
ja oppilaitoksen olisi mahdollista saa-
da myös tämä ulottuvuus tukemaan 
virallisen koulun päämääriä. Esimer-
kiksi välituntitoiminnan järjestäminen 
voi edesauttaa oppilaitoksen yhteisten 
projektien onnistumista, koska opis-
kelijat tuntevat toisensa paremmin. 
Epävirallinen ulottuvuus on väistä-
mättä läsnä myös jokaisessa opetusti-
lanteessa. Kukaan ei opeta ainoastaan 
omaa ainettaan, vaan vaikuttaa lisäksi 
enemmän tai vähemmän oman aineen-
sa arvostukseen sekä opiskelijoidensa 
minäkuvaan, itseluottamukseen, sosi-
aalisiin taitoihin ja moraaliin. 

Epävirallinen koulu on erityisen 
merkittävä myös siinä mielessä, että 
suuri osa syrjinnästä tapahtuu juu-
ri sillä areenalla. Toisaalta virallisen 
ja epävirallisen, teorian ja käytännön 
eroavuus voi luoda vakavan uskotta-
vuusongelman. Jos opettaja käsittelee 
oppitunnilla tasa-arvoa, mutta tunnin 
ulkopuolella sulkee silmänsä kiusaa-
miselta, uskottavuus kärsii varmasti. 

Oppilaitoksen eri ulottuvuudet 
vaikuttavat oppilaitoksen toiminta-
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kulttuuriin, jonka voidaan ajatella si-
sältävän kaikki viralliset ja epäviralli-
set säännöt, toiminta- ja käyttäytymis-
mallit sekä arvot, periaatteet ja kritee-
rit, joihin työn laatu perustuu. Lisäksi 
siihen kuuluu oppituntien ulkopuoli-
nen toiminta kuten juhlat, teemapäivät 
ja erilaiset tapahtumat. Mikäli toimin-

takulttuuri ei salli erilaisuutta, muu-
tosta tai avointa keskustelua, voidaan 
kysyä, miten se mahtaa edistää uuden 
oppimista. Totutun toimintakulttuurin 
kyseenalaistaminen ei ole helppo teh-
tävä, mutta jokainen uusia ajatuksia 
esiin tuova voi tehdä oman osansa ke-
hittämistyössä.

Tamara ei saanutkaan harjoittelupaikkaa

Yhdeksäsluokkalaisen Tamaran opettaja Kaisu kertoi, että Roimaan op-
pilaitoksen lähellä sijaitseva lähikauppa tarvitsi taas tänä vuonna työhar-
joittelijoita auttamaan tavaroiden purkamisessa ja lastaamisessa. Tamaran 
orastava pelko siitä, että harjoittelupaikkaa ei taaskaan löytyisi, alkoi väistyä.

Tamaran lähestyessä kaupan ovea, kauppias Toivo puhui itsekseen: ”Mi-
tähän tuo mustalaistyttö täällä ostoskeskuksessa aikaansa kuluttaa, me-
nisi kouluun ja hankkisi ammatin, niin ei tarvitsisi tepastella toimettoma-
na päivät pitkät. Täytyy soittaa kassalle, että pitävät vähän silmällä…”

Toivon hämmästykseksi Tamara suuntasikin kaupan takahuoneeseen. 
Hän tervehti tyttöä, joka esitteli itsensä ja kertoi opettajansa tervei-
set. ”Juu, kyllähän Kaisu soitti tänne, mutta ei hän maininnut että…” 
Kauppiaan lause muuttui mutinaksi, mutta Tamara arvasi, mitä opetta-
ja ei ollut maininnut: kysymyksessä oli romanioppilas. Kauppias selitti 
harkitun kohteliaasti, ettei voi ottaa työharjoittelijoita tällä kertaa. 

Kuultuaan Tamaran kertomuksen opettaja päätti soittaa kauppiaalle. 
”Mutta Kaisu kiltti, ymmärräthän, etten halua koko sukua tänne nor-
koilemaan… Hävikki on muutenkin melkoinen… niin, niin eihän se 
tietenkään ole romaneiden vika, mutta… Ja mitä asiakkaatkin sanoisi-
vat… Eikä sellaisen hameen kanssa voisi varastohommia tehdä!” Kaisu 
nieli harmistuksensa toivoessaan, että joku toinen oppilas saisi kaup-
piaalta harjoittelupaikan. Asia vaivasi Kaisua kuitenkin niin paljon, että 
hän päätti ottaa sen esiin seuraavassa opettajankokouksessa. Kokous 
venähti niin pitkäksi, että asia jäi käsittelemättä. Kaisu sopi lopulta 
koulun kanslistin kanssa, että Tamara suorittaisi työharjoittelunsa 
järjestelemällä koulun arkistoja.

TARINA 1.
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KYSYMYKSIÄ TARINASTA 1.

•  Tapahtuiko esimerkkitapauksessa moniperusteista syrjintää? Olisiko 
 esimerkiksi romanipoikaa kohdeltu samoin?

•  Olisiko opettaja voinut toimia tilanteessa toisin? Mitä oppilaitos 
 voi tehdä, jos yhteistyötahot toimivat syrjivästi? 

•  Miten Tamaran elämään vaikuttaa se, jos kaikissa ratkaisevissa 
elämän käännekohdissa häneen suhtaudutaan ennakkoluuloisesti? 

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Tänä päivänä oppilaitosten on tehtävä yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. 
Mikäli yhteistyösuhteissa ilmenee epäoikeudenmukaisia käytäntöjä, oppilaitok-
sen on syytä tuoda esiin omat, yhdenvertaiset linjauksensa. Jokaisessa tilan-
teessa on kuitenkin hyvä miettiä erikseen, tulisiko opiskelijan, opettajan, rehtorin 
tai epäsuoremmin koko oppilaitoksen tarttua asiaan. Joskus yhdenvertaisuutta 
on paras käsitellä esimerkiksi yhteistyötahoille järjestetyssä, yleisesti yhteistyön 
kehittämistä käsittelevässä palaverissa. Yksittäisiin tilanteisiin on erityisen tär-
keää puuttua, jos ne ovat vakavia tai toistuvia. Mikäli opettaja kokee kykyjensä 
riittävän, hän voi tarinan kaltaisessa tilanteessa esittää varovaisia ”miksi” -kysy-
myksiä ja asettautua Tamaran suosittelijaksi. 

Vakavissa tilanteissa on myös syytä miettiä, tarvitseeko syrjintää kohdannut 
henkilö tilanteesta selviytyäkseen erityistä tukea kuten psykologin tapaamisen. 
Usein riittää jo se, että asianomainen henkilö voi keskustella epäoikeudenmu-
kaisesta tilanteesta jonkun kanssa. Myös oppilaitoksen tiedonkulkuun on syytä 
kiinnittää huomiota. Joissakin tilanteissa on tärkeää, että lähiyhteisö tietää opet-
tajaa tai opiskelijaa kohdanneista syrjintätilanteista, jotta he pystyvät ottamaan 
sen huomioon käyttäytymisessään.

Lisää etniseen taustaan liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä liitteessä 2.
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3.2. SYRJINTÄÄN JA 
YHDENVERTAISUUTEEN 
LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

3.2.1. Lakejakin 
tärkeämpi ammattietiikka

Opettajan perustehtävä ja vastuut mää-
ritellään opetustyötä koskevassa lain-
säädännössä ja normistossa sekä ope-
tuksen sisällöt opetussuunnitelmassa. 
Toimiessaan viranomaisena opettajan 
toiminnan lähtökohtia määrittelee hal-
lintolaki (434/2003). Sen mukaan vi-
ranomaisen on kohdeltava asiakkai-
taan ”tasapuolisesti sekä käytettävä 
toimivaltaansa yksinomaan lain mu-
kaan hyväksyttyihin tarkoituksiin. 
Viranomaisen toimien on oltava 
puolueettomia ja oikeassa suhteessa 
tavoiteltuun päämäärään nähden” 
(2 luku, 6§). 

Vastaavan lähtökohdan opiske-
lijan käyttäytymiselle määrittelevät 
perusopetuslaki (628/1998), lukiola-
ki (629/1998) ja laki ammatillisesta 
koulutuksesta (630/1998) seuraavasti: 
”opiskelijan on suoritettava tehtävän-
sä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asi-
allisesti”. Perusopetuslaki määrittelee 
myös opetuksen tavoitteeksi ”edistää 
sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteis-
kunnassa sekä oppilaiden edellytyk-
siä osallistua koulutukseen ja muutoin 
kehittää itseään elämänsä aikana” 
(1 luku, 2§).

Lainsäädäntö on kuitenkin vain 
yksi ulottuvuus yhdenvertaisen, oi-
keudenmukaisen toiminnan perusta-
na. Taustalla vaikuttaa myös opettajan 
ammattietiikka, joka ei voi perustua 
pakkoon tai ulkopuoliseen kontrolliin. 

Opetusalan ammattijärjestö on laa-
tinut YK:n ihmisoikeusjulistukseen 
nojaavat opettajan ammattietiikan 
periaatteet, joissa ihmisen kunnioit-
taminen, totuudellisuus, oikeuden-
mukaisuus ja vapaus ovat keskiössä. 
Oikeudenmukaisuuden periaatteeseen 
sisältyy erityisesti tasa-arvo, syrjinnän 
ja suosimisen välttäminen, kuulluk-
si tulemisen varmistaminen ja oikeus 
saada ristiriidat selvitetyiksi. 

Kyseiset periaatteet määrittelevät 
opettajan päämääräksi oppijan lähtö-
kohtien, ajattelun ja mielipiteiden ym-
märtämisen sekä tahdikkaan oppijan 
persoonaan ja yksityisyyteen liittyvi-
en asioiden käsittelyn. Opettajan tulee 
ottaa erityisesti huomioon huolenpitoa 
ja suojelua tarvitsevat opiskelijat, eikä 
hänen tule hyväksyä missään muodos-
sa esiintyvää toisen ihmisen hyväksi-
käyttöä. Periaatteissa korostetaan sitä, 
että opettajan tulee arvostaa työtehtä-
väänsä ja kunnioittaa työtovereitaan 
ammattikuntansa jäseninä. Toisaal-
ta myös opettajalla on oikeus yksi-
tyisyyteen ja huolenpitoon itsestään. 
Lähtökohtana on näkemys, että hyvä 
ammattitaito ei voi kompensoida huo-
noja eettisiä periaatteita eikä päinvas-
toin. Tämän vuoksi ammattietiikassa 
keskeistä on myös oman ammattitai-
don ylläpitäminen.

Ongelmatilanteissa opettajan on 
hyvä tietää, mitkä hänen toimivaltan-
sa rajat ovat, ja mitkä vastuut hän-
tä sitovat. On hyödyllistä oppia taito 
erottaa yleinen häiriökäyttäytyminen 
syrjinnästä ja muusta lainvastaises-
ta toiminnasta. Vaikka lainsäädän-
töä käytetään harvoin apuvälineenä, 
se voi tarjota konkreettista tukea tar-
tuttaessa ongelmatilanteisiin, jotka 
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ovat menneet liian pitkälle. Opettaji-
en tai opiskelijoiden ei tarvitse kestää 
huonoa kohtelua. Lainsäädäntö antaa 
myös selkeät toimintaohjeet kaikille 
viranomaisille syrjimättömyyden ja 
yhdenvertaisuuden aktiiviseksi edistä-
miseksi. Seuraavaksi esitellään joita-
kin oppilaitosten kannalta keskeisim-
piä lakeja, kuitenkin rikos-, yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvolakien käsittelyyn 
keskittyen. Esimerkkejä oikeustapa-
uksista on listattu lukuun 5.3.2.

3.2.2. Syrjinnän kielto ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen

Suomen syrjintäkieltoa koskeva lain-
säädäntö pohjautuu kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin, kuten kan-
salaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevaan yleissopimukseen, Euroo-
pan neuvoston ihmisoikeussopimuk-
seen, Euroopan yhteisön perustamisso-
pimukseen, Euroopan unionin perusoi-
keusasiakirjaan, Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan ja kansainvälisen työjär-
jestön ILO:n yleissopimukseen. 

Suomen syrjintälainsäädäntöä on 
moitittu repaleiseksi, sillä useat lait 
kieltävät syrjinnän eri näkökulmis-
ta vain hieman erilaisin painotuksin. 
Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, 
että suomalaiset voivat viitata use-
aan lakiin epäoikeudenmukaisuuksi-
en korjaamiseksi. Tilanteesta riippuen 
rangaistukseksi syrjinnästä voi joutua 
maksamaan hyvitystä tai sakkoa tai 
saada vankeusrangaistuksen. Syrjintä 
kielletään muun muassa seuraavasti:

• Perustuslaki (731/1999): 
”Ihmiset ovat yhdenvertaisia 
lain edessä. Ketään ei saa 

ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuo-
len, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mieli-
piteen, terveydentilan, vammai-
suuden tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella.” 
(2 luku, 6§)

• Yhdenvertaisuuslaki 
(21/2004): ”Ketään ei saa syr-
jiä iän, etnisen tai kansallisen 
alkuperän, kansalaisuuden, 
kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, sukupuolisen 
suuntautumisen tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella.” 
(6§)

• Laki naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta (609/1986): 
”Välitön ja välillinen syrjintä 
sukupuolen perusteella on 
kielletty.” (7§)

• Rikoslaki (39/1889): ”Joka 
elinkeinotoiminnassa, ammatin 
harjoittamisessa, yleisönpalve-
luksessa, virkatoiminnassa tai 
muussa julkisessa tehtävässä 
ilman hyväksyttävää syytä 

1) ei palvele jotakuta yleisesti  
 noudatettavilla ehdoilla, 

2) kieltäytyy päästämästä jota-   
 kuta tilaisuuteen tai poistaa 
 hänet sieltä taikka 

3) asettaa jonkun ilmeisen eriar-
voiseen tai muita huonompaan 
asemaan rodun, kansallisen tai 
etnisen alkuperän, ihonvärin, 
kielen, sukupuolen, iän, perhe-
suhteiden, sukupuolisen suun-
tautumisen tai terveydentilan 
taikka uskonnon, yhteiskun-
nallisen mielipiteen, poliittisen 
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tai ammatillisen toiminnan tai 
muun näihin rinnastettavan sei-
kan perusteella, on tuomittava 
syrjinnästä.” (11 luku, 9§)

• Työturvallisuuslaki (738/2002): 
  ”Työntekijän on työpaikalla 

vältettävä sellaista muihin työn-
tekijöihin kohdistuvaa häirintää 
ja muuta epäasiallista kohtelua, 
joka aiheuttaa heidän turval-
lisuudelleen tai terveydelleen 
haittaa tai vaaraa.” 
(4 luku, 18§)

• Työsopimuslaki (55/2001): 
”Työnantaja ei saa ilman hy-
väksyttävää perustetta asettaa 
työntekijöitä eri asemaan iän, 
terveydentilan, vammaisuuden, 
kansallisen tai etnisen alkupe-
rän, kansalaisuuden, sukupuoli-
sen suuntautumisen, kielen, us-
konnon, mielipiteen, vakaumuk-
sen, perhesuhteiden, ammatti-
yhdistystoiminnan, poliittisen 
toiminnan tai muun näihin 
verrattavan seikan vuoksi.” 
(2 luku, 2§)

Yhdenvertaisuuslain (21/2004) mu-
kaan viranomaisten tulee ei vain tart-
tua syrjintään vaan myös edistää yh-
denvertaisuutta moniperusteisesti. Sen 
mukaan ”viranomaisten tulee kaikes-
sa toiminnassaan edistää yhdenver-
taisuutta tavoitteellisesti ja suunnitel-
mallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset 
hallinto- ja toimintatavat, joilla var-
mistetaan yhdenvertaisuuden edistä-
minen asioiden valmistelussa ja pää-
töksenteossa. Viranomaisten tulee 
erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, 
jotka estävät yhdenvertaisuuden to-
teuttamista” (4§). 

Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan 
julkisessa ja yksityisessä toiminnassa 
esimerkiksi silloin, kun kyse on ”1) 
työhönottoperusteista, työoloista tai 
työehdoista, henkilöstökoulutukses-
ta taikka uralla etenemisestä” tai ”2) 
koulutuksen, mukaan lukien erikois-
tumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai 
ammatillisen ohjauksen saamisesta”. 
Lisäksi sen voidaan katsoa koskevan 
esimerkiksi opintosuoritusten arvi-
ointia sekä opiskelijoiden kurinpitoa. 
Yhdenvertaisuuslaki edellyttää viran-
omaisia kuten kuntia ja koulutuksen 
järjestäjiä laatimaan yhdenvertaisuus-
suunnitelman etnisen yhdenvertaisuu-
den edistämiseksi. Siinä velvoitetaan 
myös työn teettäjää ja koulutuksen jär-
jestäjää ryhtymään tarvittaessa ”koh-
tuullisiin toimiin vammaisen henkilön 
työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, 
työssä selviämiseksi ja työuralla ete-
nemiseksi” (5§). Esimerkiksi oppilai-
tosten tilojen ei näin ollen pitäisi enää 
olla esteellisiä. 

Opasta kirjoitettaessa lain toimi-
vuudesta ei ole vielä kertynyt paljon 
kokemusta. Vähemmistövaltuutetun 
toimisto sai kuitenkin useita yhtey-
denottoja laista vuoden 2004 aikana. 
Yhdessä tapauksessa koulu oli sijoit-
tanut lähes kaikki maahanmuuttaja-
taustaiset lapset samaan luokkaan. 
Valtuutetun mukaan kyse saattaa olla 
lainvastaisesta segregaatiosta (katso 
tarina 4 sivulla 49). Vähemmistöval-
tuutetun toimiston toimenpidevalikoi-
maan kuuluu esimerkiksi valitusten 
vieminen syrjintälautakunnan käsit-
telyyn, mutta kyseiseen tapaukseen ei 
ollut vielä vuoden 2004 loppuun men-
nessä saatu ratkaisua. Samaten yh-
teyttä otettiin oppikirjasta, joka sisälsi 
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thaimaalaisia naisia halventavan har-
joitustehtävän. Sen poistamisesta seu-
raavassa painoksessa sovittiin oppi-
kirjan kustantajan kanssa. 

Laki naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta (609/1986) taas määritte-
lee yksityiskohtaisesti viranomaisen 
velvollisuudet edistää sukupuolten 
välistä tasa-arvoa. Laissa sukupuolel-
la viitataan niin miehiin, naisiin kuin 
trans-ihmisiinkin. Yksi keskeinen työ-
kalu tasa-arvotyössä on yli 30 henki-
lön työpaikoille laadittava sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa edistävä tasa-
arvosuunnitelma. Tämä koskee myös 
oppilaitoksia ja muita koulutuksen jär-
jestäjiä peruskouluja lukuun ottamatta. 

Mikäli opiskelija katsoo tulleen-
sa syrjityksi sukupuolensa vuoksi esi-
merkiksi opiskelijavalinnoissa, ope-
tusta järjestettäessä tai opintosuoritus-
ten arvioinnissa, tasa-arvolain mukaan 
oppilaitoksen on ”pyynnöstä viivytyk-
settä annettava kirjallinen selvitys 
menettelystään opiskelijalle” (8b§, 
10a§). Lisäksi kyseisen lain mukaan 
”viranomaisten ja oppilaitosten sekä 
muiden koulutusta ja opetusta järjestä-
vien yhteisöjen on huolehdittava siitä, 
että naisilla ja miehillä on samat mah-
dollisuudet koulutukseen ja ammatilli-
seen kehitykseen sekä että opetus, tut-
kimus ja oppiaineisto tukevat tämän 
lain tarkoituksen toteutumista” (5§). 

3.2.3. Arkisia rikoksia

Vaikka lait voivat tuntua järeiltä työ-
välineiltä arjessa kohdattuun loukkaa-
vaan käytökseen, uhkailuun tai fyy-
sisen koskemattomuuden loukkaami-
seen puuttumiseksi, joissakin tapauk-

sissa ne ovat tehokkain tapa lopettaa 
syrjintä. Esimerkiksi jos oppilaitok-
sessa ilmenee vakavalaatuisia vahin-
gontekoja yhteistä tai jonkun yksityis-
tä omaisuutta kohtaan, tämä voi olla 
peruste rangaista rikoslain (39/1889) 
perusteella sitä, ”joka oikeudettomasti 
hävittää tai vahingoittaa toisen omai-
suutta” (35 luku, 1§). Toisaalta kysei-
sessä tilanteessa voidaan viitata va-
hingonkorvauslakiin (412/1974), jon-
ka mukaan se, ”joka tahallisesti tai 
tuottamuksesta aiheuttaa toiselle va-
hingon, on velvollinen korvaamaan 
sen” (2 luku, 1§). Kaikki vahingonte-
ot eivät anna syytä rankaisemiseen tai 
korvauksiin, esimerkiksi jos vahinko 
on aiheutettu vahingossa.

Arkikieli on monessa koulussa ja 
oppilaitoksessa hyvinkin värikästä ja 
roisia. Tämä on voinut muuttaa toi-
mintakulttuuria niin, että loukkaavaan 
kielenkäyttöön ei puututa johdonmu-
kaisesti. Karkeimmissa tapauksissa 
haistattelusta, kirjoittelusta tai muista 
henkilöön suuntautuvista ilmaisuista 
voidaan kuitenkin tehdä poliisille tut-
kintapyyntö. Rikoslain mukaan kun-
nianloukkaukseen syyllistyy se, ”joka 
esittää toisesta valheellisen tiedon tai 
vihjauksen siten, että teko on omiaan 
aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä 
loukatulle taikka häneen kohdistuvaa 
halveksuntaa taikka muuten halven-
taa toista” (24 luku, 9§). Julkisessa 
virassa toimivan tulee kuitenkin sietää 
yleistä arvostelua, kunhan sitä voidaan 
pitää asiallisena ja hyväksyttävänä. 

Opettajan on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota omaan kielenkäyttöön-
sä, sillä viranomaista koskevat opiske-
lijoita tarkemmat säännöt. Hallintolain 
(434/2003) mukaan ”viranomaisen on 
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käytettävä asiallista, selkeää ja ym-
märrettävää kieltä” (2 luku, 9§). Epä-
asiallisesta puheesta voi seurata työn-
antajan huomautus kielenkäytön tar-
kistamisesta tai vakavissa tapauksissa 
tutkintapyyntö poliisille. Jos opetta-
jan epäillään syyllistyneen syrjintään, 
kielenkäyttö voi antaa epäilylle lisätu-
kea. Toisaalta kyse voi olla yhdenver-
taisuuslain kieltämästä häirinnästä. 

Myös opettajien ja opiskelijoiden 
kohtaama uhkailu voi olla laitonta. Ri-
koslaki määrittelee asian näin: ”joka 
nostaa aseen toista vastaan tai muul-
la tavoin uhkaa toista rikoksella sel-
laisissa olosuhteissa, että uhatulla on 
perusteltu syy omasta tai toisen puo-
lesta pelätä henkilökohtaisen turval-
lisuuden tai omaisuuden olevan va-
kavassa vaarassa on tuomittava lait-
tomasta uhkauksesta” (25 luku, 7§). 
Lakia sovellettaessa otetaan huomi-
oon esimerkiksi se, jos uhkailevalla 
henkilöllä on väkivaltainen tausta tai 
jos uhkailu esitetään muuten vakuut-
tavasti. Tällöin henkilöllä voi olla pe-
rusteltu syy pelätä uhkailua, vaikka 
sitä ei pantaisikaan koskaan toimeen. 

Teoiksi asti viedyt uhkaukset taas 
voivat täyttää pahoinpitelyn kritee-
rit. Rikoslain mukaan se, ”joka tekee 
toiselle ruumiillista väkivaltaa taik-
ka tällaista väkivaltaa tekemättä va-
hingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa 
toiselle kipua tai saattaa toisen tie-
dottomaan tai muuhun vastaavaan ti-
laan, on tuomittava pahoinpitelystä” 
(21 luku, 5§). 

Toisinaan oppilaitoksissa voi-
daan kohdata tilanteita, joissa on 
vaikea vetää rajaa oikeutetun fyysi-
sen koskemattomuuden loukkaami-
sen ja tuomittavan ruumiillisen väki-

vallan välille. Tällaiseen tilanteeseen 
voidaan joutua esimerkiksi, jos häi-
ritsevä tai turvallisuutta vaarantava 
opiskelija kieltäytyy poistumismää-
räyksenkin jälkeen tottelemasta opet-
tajaa tai rehtoria. Peruskoulua ja toi-
sen asteen oppilaitoksia määrittelevät 
lait (628/1998, 629/1998, 630/1998) 
esittävät seuraavasti: ”jos poistetta-
va opiskelija koettaa vastarintaa teke-
mällä välttää poistamisen, rehtorilla 
ja opettajalla on oikeus käyttää sellai-
sia opiskelijan poistamiseksi tarpeel-
lisia voimakeinoja, joita voidaan pi-
tää puolustettavina opiskelijan ikä ja 
tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan 
vakavuus sekä tilanteen kokonaisarvi-
ointi huomioon ottaen”. Periaatteena 
tulee siis olla mahdollisimman lievän 
voiman käyttäminen ja voimakeino-
jen kohdistaminen selkeästi järjestyk-
sen ylläpitämistavoitteeseen.

Edellä kuvattuihin tilanteisiin 
tarttuminen oppilaitoksissa on oleel-
lista turvallisen ja viihtyisän ympä-
ristön luomiseksi. Syrjintänä vahin-
gontekoja, kunnianloukkauksia, uhka-
uksia ja pahoinpitelyjä voidaan pitää 
silloin, kun ne suuntautuvat tiettyihin 
henkilöihin tai ryhmiin heidän erityis-
piirteidensä takia. 

 

3.2.4. Työnantajalla erityinen 
vastuu yhdenvertaisuudesta

Työnantajan toimien syrjimättömyyt-
tä säädellään monessa laissa. Syrjin-
nän kielto koskee häntä luvussa 3.2.2. 
esitettyyn tapaan, olipa kyseessä rek-
rytointi, koulutukseen ohjaaminen, 
tiedon tai työtehtävien jakaminen tai 
muut johtamiseen liittyvät seikat.
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TARINA 2.

Naiset säikähtivät ja ärsyyntyivät Anteron 
vihjailevista vitseistä 

Monet opiskelijat olivat innostuneet fysiikasta vasta Roimaan oppilai-
toksessa, sillä fysiikan opettajan, Anteron, opetusmenetelmät olivat 
niin mielenkiintoisia. Antero kannusti opiskelijoita erilaisiin kokeiluihin 
niin oppilaitoksessa kuin kotonakin. Luokan pojat pitivät Anteroa myös 
”hyvänä jätkänä” tämän miehekkään elämänasenteen ja sukkelien 
vitsien takia.

Elina sai erityisen paljon henkilökohtaisia kommentteja osakseen. 
Eräänä maanantaina Antero heitti luokkahuoneen poikki: ”Oliko vii-
konloppuna poikia joka sormelle, kun noin väsyneeltä näytät?” Edel-
lisellä viikolla Antero oli viitannut hänen uusiin sukkahousuihinsa ja 
henkilökohtaisen tukiopetuksen tarpeeseen, mikä kuitenkin oli ilmei-
sen perusteeton. Elina tunsi olonsa niin epämukavaksi, että päätti olla 
menemättä keskustelemaan kotitehtävänsä yksityiskohdista opettajan 
kanssa, vaikka oli alun perin suunnitellut tekevänsä niin. 

Eräällä välitunnilla Antero ja opettajatoveri Anna kopioivat harjoitus-
tehtäviä opiskelijoilleen samanaikaisesti. Kellon soidessa Antero
läimäytti Annaa takapuolelle ja lausahti: ”Nyt tuli kiire, typykkä!” Häm-
mästykseltään Anna ei saanut vastattua mitään, mutta harmistuminen 
ja ärsyyntyminen heräsivät kuitenkin pian. Seuraavalla välitunnilla hän 
puhui asiasta jo aivan tuohtuneena muutamalle työtoverilleen. Yksi 
heistä oli sitä mieltä, että Annan pitäisi unohtaa tilanne, sillä käytös 
oli vain Anterolle tyypillistä leikkisyyttä.” Ihan mukavaa tuollainen pieni 
jännite opettajainhuoneessa – täällä on muuten niin tylsää!” hän jatkoi. 
Toinen sanoi huomanneensa, että Antero oli käyttäytynyt hyvin tutta-
vallisesti myös opiskelijoiden seurassa. ”Kaipa ammattilainen kuitenkin 
tietää, missä soveliaisuuden raja kulkee. Antero on kuitenkin toiminut 
opettajana niin kauan,” tämä pohti ääneen.

Vuoden mittaan Anteron asenne alkoi ärsyttää Annaa entistä enem-
män. Opettajankokouksen yhteydessä pidettäviä pikkujouluja suun-
niteltaessa Antero ehdotti, että he menisivät illan päätteeksi pikku-
joulusaunaan. ”Koska miehiä on niin vähän, täytyy kai suostua 
sekasaunaan tuon Annankin kanssa,” Antero sanoi silmää iskien. 
Anna tiuskaisi takaisin, että hän ei kyllä Anteron kanssa saunoisi eikä 

>>
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KYSYMYKSIÄ TARINASTA 2.

• Mitkä syyt voivat vaikuttaa siihen, että jotkut kokivat Anteron 
käytöksen häiritsevänä, mutta toiset eivät? Missä vaiheessa tuttavallinen 
käytös muuttuu häirinnäksi? 

• Mitkä olisivat tehokkaimpia keinoja häirintään puuttumiseksi? Kenen 
tulisi tehdä aloite?

• Onko oppilaitoksissa riittäviä valmiuksia tarttua tilanteisiin, joissa 
opettajat ovat osallisina syrjintään?

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Lainsäädäntö määrittelee häirinnän rangaistavaksi syrjinnäksi, olipa se latauksel-
taan seksuaalista tai ei. Oppilaitoksen ilmapiiriä on tärkeää kehittää siihen suun-
taan, että häirityksi tulleet uskaltavat keskustella kohtaamastaan tilanteesta. 
Yleiset hyvän kohtelun säännöt voivat ehkäistä häirintää oppilaitoksessa, jos niitä 
laadittaessa on määritelty yhdessä, missä kulkee sallitun ja ei-sallitun käytök-
sen raja. Säännöissä on syytä kiinnittää huomiota niin opiskelijoiden kuin hen-
kilökunnankin käyttäytymiseen ja määritellä yhteystaho, jonka puoleen kääntyä 
ongelmatilanteissa. Yhteystahoina voivat toimia esimerkiksi rehtori, yksittäinen 
luotto-opettaja tai oppilashuoltoryhmä.

Lisää sukupuoleen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä liitteessä 2.

mieluiten kuulisi miehen ärsyttävää vihjailua enää koskaan. Poistues-
saan huoneesta saman tien Anna kuuli jonkun kuiskaavan: ”..huu-
morintajuton..”. Samassa huoneessa istunut rehtori kehotti Anteroa 
seuraamaan Annaa ja juttelemaan tämän kanssa, koska tilanne näytti 
vaivaavan Annaa niin paljon.
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Työnantajan rooli on keskei-
nen myös yhdenvertaisuuteen kan-
nustavan ilmapiirin luomisessa ja 
sen varmistamisessa, että syrjintäti-
lanteisiin puututaan. Työsopimusla-
ki (55/2001) edellyttää työnantajalta 
aktiivista otetta myönteisen ilmapii-
rin luomisessa: ”työnantajan yleis-
velvoitteena on kaikin puolin edistää 
suhteitaan työntekijöihin sekä työn-
tekijöiden keskinäisiä suhteita. Tässä 
tarkoituksessa työnantajan on ryh-
dyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
hyvän ja luottamuksellisen työilma-
piirin sekä toimivien yhteistyösuh-
teiden luomiseksi koko työyhteisön 
kesken. Työyhteisön yhteistoiminnan 
ja työviihtyvyyden edellytyksenä on 
työntekijöiden tasapuolinen kohtelu” 
(2 luku, 1§). 

Työturvallisuuslaki (738/2002) 
taas velvoittaa työnantajan tarttumaan 
aktiivisesti ongelmallisiin syrjintäti-
lanteisiin: ”jos työssä esiintyy työn-
tekijään kohdistuvaa hänen tervey-
delleen haittaa tai vaaraa aiheutta-
vaa häirintää tai muuta epäasiallista 
kohtelua, työnantajan on asiasta tie-
don saatuaan käytettävissään olevin 

keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan 
poistamiseksi” (5 luku, 28§). 

Eurooppalaisessa vertailussa suo-
malaisilla työmarkkinoilla vallitsee 
vahva sukupuolen mukainen segre-
gaatio eli miehet ja naiset ovat jakaan-
tuneet työskentelemään selkeästi eri 
aloilla. Laissa naisten ja miesten tasa-
arvosta (609/1986) työnantajilta edel-
lytetään hyvinkin aktiivista tasa-ar-
von edistämistä ja myös segregaatiota 
purkavia toimenpiteitä. Työnantajan 
tulee ”toimia siten, että avoinna ole-
viin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia 
että miehiä, edistää naisten ja mies-
ten tasapuolista sijoittumista erilai-
siin tehtäviin sekä luoda heille yhtä-
läiset mahdollisuudet uralla etenemi-
seen, kehittää työoloja sellaisiksi, että 
ne soveltuvat sekä naisille että mie-
hille ja helpottaa naisten ja miesten 
osalta työelämän ja perhe-elämän yh-
teensovittamista ja huolehtia mahdol-
lisuuksien mukaan siitä, ettei työnte-
kijä joudu sukupuolisen häirinnän tai 
ahdistelun kohteeksi” (6§). Toimenpi-
teitä toteutettaessa laki sallii kuitenkin 
käytettävissä olevien voimavarojen 
huomioon ottamisen.
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KYSYMYKSIÄ

•  Olisiko opettajan etiikkaan liittyvien kysymysten perusteellinen 
pohtiminen hyödyllistä? Missä ja miten sen voisi toteuttaa?

•  Millaisia käytännön ideoita voisit antaa oppilaitoksen epävirallisen 
ulottuvuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen?

•  Tuntevatko opettajat ja opiskelijat yhdenvertaisuuteen liittyvää 
lainsäädäntöä riittävästi? 

•  Tiedätkö oppilaitoksiin liittyviä syrjintätilanteita, joissa on tehty tai 
joissa olisi pitänyt tehdä rikosilmoitus? Minkälaisia seurauksia 
rikosilmoituksen tekemisestä voi olla?

•  Mikäli työnantaja ei täytä velvollisuuttaan yhdenvertaisuuden 
edistämisessä, voivatko alaiset tehdä jotakin, mitä?



        4.
     Syrjintään 

liittyviä mekanismeja

37
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4.1. HUOMAAMATON, 
VAIETTU SYRJINTÄ

Syrjinnän havaitseminen ja siihen tart-
tuminen eivät ole yksinkertaisia tehtä-
viä. Jos ihmisiltä kysyy heidän henki-
lökohtaisista syrjintäkokemuksistaan, 
monet vastaavat, ettei heitä ole kos-
kaan syrjitty. On kuitenkin mahdol-
lista, että jokainen on kohdannut jos-
kus tilanteita, joissa on tullut epäoi-
keudenmukaisesti kohdelluksi, ehkä 
suorastaan syrjityksi. Syrjintää kos-
kevaa keskustelua ei aina synny, kos-
ka tilanteessa ei ehkä vallitse riittävä 

luottamus. Monelle syrjintä on niin 
henkilökohtainen kysymys, etteivät 
he tahdo keskustella siitä juuri ke-
nenkään kanssa. Voi myös olla, että 
joku on väheksynyt syrjityn koke-
muksia yhden ainoan kerran, jonka 
jälkeen hän on päättänyt olla puhu-
matta niistä uudestaan.

Toisaalta syrjinnälle on ominais-
ta se, että usein sitä ei tunnisteta eikä 
muistella. Päivänvaloon päästessään 
syrjintää sisältävät tilanteet voivat 
herättää kaikille osapuolille vaikeita 
tunteita kuten huonoa omaatuntoa ja 
häpeää, mistä johtuen monet yrittävät 
peitellä tilannetta ja olla ajattelemat-

MAHDOLLISIA SYITÄ, 
MIKSI SYRJINTÄ 

OHITETAAN NOPEASTI

• Syrjintä perustuu ennakkoluuloihin tai epätasa-arvoisuuden 
 sallivaan ideologiaan, joista saadaan syrjivälle käytännölle tai 
 toiminnalle oikeutus
• Käytäntöä tai toimintaa ei ymmärretä syrjiväksi, koska se on niin 

hienovarainen
• Syrjintä ylläpitää totuttua asetelmaa, jonka muuttaminen on 
 työläämpää kuin syrjinnän sietäminen 

SYRJIJÄN SYYT

• Uskoo olevansa 
oikeassa 

• Potee huonoa 
omaatuntoa 
syrjinnästä

SYRJITYN SYYT

• Kokee syrjityn roolin 
epämiellyttäväksi ja 
hävettäväksi 

• On sisäistänyt ja 
 hyväksynyt syrjityn 
 roolin 

SIVULLISEN SYYT

• On omaksunut  ”ei  
minun vastuullani” 
–asenteen

• Potee huonoa 
omaatuntoa puuttu-
mattomuudesta
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ta koko asiaa. Syrjintä voi myös pii-
loutua niin monen tekosyyn ja totu-
tun toimintatavan taakse, että sitä ei 
tunnisteta syrjinnäksi, ellei pysähdytä 
ajattelemaan asiaa perusteellisesti. 
Joidenkin kohtaamat syrjintätilanteet 
ovat kyllä niin räikeitä ja toistuvia, 
että niiden muistaminen ja jakaminen 
muiden kanssa onnistuu helposti. 

Yksi kiusaamisen ja syrjinnän 
tunnistamista vaikeuttava tekijä op-
pilaitoksessa on se, että opettajalla on 
harvoin kokonaisnäkemystä opiskeli-
jan tai työtoverinsa tilanteesta. Ovat-
ko yksittäiset tilanteet satunnaisia, 
vai kohtaako hän niitä usein? Miten 
henkilö itse suhtautuu tilanteisiin? 
Jos opettaja tapaa opiskelijoita vain 
satunnaisesti omien tuntiensa yhtey-
dessä tai työtovereita harvakseltaan 
opettajainhuoneessa, saattaa syrjin-
nän huomaamiseen mennä pitkä aika. 
Voidaan tarvita myös keskusteluja 
asianomaisen henkilön tai muiden 
kanssa, ennen kuin tilanne osataan 
hahmottaa syrjiväksi. Esimerkiksi 
seuraavat piirteet voivat olla merkke-
jä oppilaan joutumisesta kiusaamisen 
kohteeksi:

• Oppilas on toistuvasti yksin tai 
hakeutuu aikuisten seuraan

• Oppilas vaikuttaa ahdistuneelta 
tai masentuneelta 

• Poissaolot lisääntyvät
• Oppilaan vastauksille naure-

taan toistuvasti
• Oppilasta ei valita ryhmätöihin 

tai joukkueisiin

Jos syrjintää ei tunnisteta, tunnus-
teta, muisteta eikä siitä yksinkertai-
sesti keskustella, voi syntyä illuusio, 
että mitään epäoikeudenmukaista ei 

ole tapahtunutkaan. Syrjitty voi jopa 
ryhtyä epäilemään suhteellisuudenta-
juaan. Pahimmassa tapauksessa syrji-
jä jatkaa toimintaansa ja syrjitty alis-
tumista. Syrjinnän tunnistamisessa ja 
tunnustamisessa kyse ei ole kuiten-
kaan vain yksilöstä. Oppilaitoksessa 
vallitseva toimintakulttuuri vaikut-
taa keskeisesti siihen, miten todennä-
köistä on, että siellä huomataan syr-
jintää. Jos oppilaitoksessa ei koskaan 
käsitellä julkisesti vaikeita, ristiriita-
alttiita kysymyksiä tai jos käsittelyn 
seurauksena tilanteita ei ole onnistuttu 
ratkaisemaan rakentavasti, syrjintäky-
symysten puheeksi ottamiseen on var-
masti korkea kynnys. 

4.2. MONITULKINTAISIA 
SYRJINNÄN MUOTOJA

Arjessa törmätään harvoin ilmiselviin, 
yksiselitteisiin syrjinnän muotoihin. 
Hienovaraiset ilmaisut, äänensävyt, 
sanaton viestintä ja epäjohdonmukai-
nen toiminta tekevät ihmisten käyttäy-
tymisestä usein hyvinkin monitulkin-
taista. Hienovaraisista tilanteista saat-
taa kuitenkin muodostua epäoikeu-
denmukaisten tilanteiden ketju, joka 
voi ajan myötä olla tulkittavissa syr-
jinnäksi.

Valtaosa ihmisistä pyrkii toimi-
maan kaikissa käänteissä oikeuden-
mukaisesti ja yhdenvertaisesti. On 
kuitenkin tilanteita, joissa hyväkin tar-
koitus saattaa aikaansaada epätoivottu-
ja lopputuloksia. Ongelmallista voi olla 
esimerkiksi se, jos opettaja ”ymmärtää 
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liikaa”. Tarkoituksenmukaista tai yh-
denvertaista ei ole, jos maahanmuut-
tajataustainen opiskelija on kerta toi-
sensa jälkeen täyttämättä hänelle hen-
kilökohtaisesti asetettuja tavoitteita 
kielitaitoonsa vedoten tai vammaisen 
opiskelijan huono käytös jatkuu mää-
rättömästi. Samanaikaisesti opetta-
ja voi huomaamattaan kiinnittää huo-
nosti menestyvään opiskelijaan enem-
män huomiota kuin mihin tämän toi-
minta antaa aihetta. 

Raja oikeudenmukaisuuden ja 
epäoikeudenmukaisuuden välillä on 
perin häilyvä. Epäoikeudenmukaisuu-
den puolelle lipsahtaminen voi tar-
koittaa yksinkertaisesti tietyn näkö-
kulman huomiotta jättämistä tai jon-
kun piirteen kielteistä arvottamista. 
Hienovaraisia ovat myös mekanismit, 
joilla ihmisiä asetetaan eriarvoisiin 
asemiin. Tutkija Reetta Mietola käsit-
telee koululaisten ja oppilaitosten te-
kemiä eroja ja arvottamista yksityis-
kohtaisemmin liitteen 1 tutkimusar-
tikkelissa. Seuraavia toimintamuotoja 
voidaan pitää esimerkkeinä erilaisista 
syrjinnän muodoista:

• normittaminen 
(tiettyjen elämäntapojen ja 
-valintojen huomiotta jättämi-
nen tai leimaaminen, 
katso sivu 43)

• ulkopuolelle sulkeminen  
(henkilön läsnäolon tai näke-
myksen huomiotta jättäminen) 

• häirintä, kiusaaminen 
(epäedullisessa valossa esittä-
minen, itsekunnioituksen 
murentaminen, epäasiallisten 
vitsien tai tarinoiden kertomi-
nen, nimittely)

• omaisuuden tai yksityisyyden 

loukkaaminen 
(tavaroiden piilottelu, salai-
suuksien paljastaminen)

• fyysisen koskemattomuuden 
loukkaaminen 
(fyysinen väkivalta tai häirintä)

• muu epäoikeudenmukainen 
kohtelu 
(samojen mahdollisuuksien 
kieltäminen, eriarvoinen 
kohtelu esimerkiksi vaatimusten, 
arvo-sanojen tai rangaistusten 
suhteen)

• kehotus tai käsky syrjiä

Usein syrjinnästä puhuttaessa törmä-
tään lähtökohtien, käyttäytymisen ja 
merkitysten erilaisiin tulkintoihin. 
Onko kyse ilkeämielisestä panettelus-
ta vai vitsailusta? Häirinnästä vai fl ir-
tistä? Väkivallasta vai reagoimisesta 
provosoivaan käytökseen? Positiivi-
sesta syrjinnästä vai lellimisestä? Syr-
jinnän monitulkintaisuudesta johtuen 
työyhteisössä ja oppilaitoksessa on 
tarpeen tarkastella sallitun ja ei-sal-
litun käyttäytymisen rajapintaa sään-
nöllisesti kriittisellä silmällä.

Monessa oppilaitoksessa on jär-
jestetty perinteisesti ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille oppilaitoksen ti-
loissa työaikaan ”mopokasteita”. Pe-
rusteluksi voidaan mainita, että viralli-
nen ”mopotus” vähentää epävirallista 
kiusaamista. Monessa opettajainhuo-
neessa myös viljellään vähemmistöjen 
kustannuksella hurttia huumoria, jota 
valtaosa voi näyttää pitävän hauskana. 
Joskus voi kuitenkin olla hyödyllistä 
miettiä, minkälaista kuvaa tällainen 
toimintakulttuuri viestii oppilaitoksen 
suhtautumisesta yhdenvertaisuuteen. 
Sallivatko oppilaitoksen kiusaamisen 
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vastaiset strategiat tai muut syrjinnän 
vastaiset toimet niitä, vai vievätkö ne 
uskottavuutta? Mahtavatko kaikki pi-
tää perinteisiä käytäntöjä hyvinä, vai 
eivätkö jotkut uskaltaudu esittämään 
vastalauseita? 

Johdonmukainen huomion 
kiinnittäminen niin virallisiin kuin 
epävirallisiinkin tilanteisiin lienee 
tehokkain tapa edistää yhdenver-
taisuutta. Kiusaamista ei tarvitse sal-
lia missään olosuhteissa, tehtiinpä se 
leikin varjolla tai ei. Toisaalta yhden-
vertaisuuden ei tarvitse tarkoittaa huu-
morintajuttomuutta. Jos vitsailija osaa 
kertoa vain toisia loukkaavia vitsejä, 
täytyy hänen vitsivalikoimaansa kut-
sua perin rajoittuneeksi!

4.3. SEURAUKSENA 
RESURSSIEN TUHLAAMINEN

Epäoikeudenmukainen kohtelu saat-
taa olla hyvinkin säikäyttävä ja louk-
kaava kokemus. Miksi näin tapahtui? 
Miksi minulle? Teinkö jotakin vää-
rin? Riippuu paljon ympäristön rea-
goinnista, mihin suuntaan tilanne ke-
hittyy seuraavaksi. Mikäli henkilön 
ei ole mahdollista keskustella koke-
muksestaan kenenkään kanssa tai 
hän ei saa ymmärtämystä ja tukea, on 
olemassa riski, että syrjintäkokemus 
vaikuttaa kielteisesti henkilön oma-
kuvaan. 

Jos syrjintätapaus on ollut vaka-
va, voi olla syytä miettiä, tarvitsee-
ko syrjinnän kohteeksi joutunut tuki- 
tai kriisipalveluja. Lisäapua voidaan 

tarvita esimerkiksi tilanteessa, jossa 
seksuaalinen häirintä on ollut vaka-
vaa, tai jossa kiusaaminen on kestä-
nyt pitkän aikaa. Ellei henkilöä kan-
nusteta käsittelemään vaikeiksi koke-
miaan tilanteita välittömästi, ne saat-
tavat seurata häntä koko loppuelämän 
ja vaikuttaa syvällisestikin hänen tu-
levaisuuden valintoihinsa.

Syrjinnän kohteeksi joutuvat 
henkilöt voivat käyttää useita strate-
gioita selviytyäkseen tilanteesta. Joi-
takin strategioista käytetään, vaik-
ka syrjintää ei olisi koettu, mutta pe-
lätään sen mahdollisuutta. Erilaisuus 
voidaan pyrkiä piilottamaan kaikin 
keinoin, jotta syrjinnän mahdollisuus 
putoaisi minimiin. Venäläinen kyke-
nee ehkä joksikin aikaa piilottamaan 
identiteettinsä olemalla puhumatta 
kadulla ja lesbo kertomalla peitetari-
noita lomanvietostaan. Toiset suojaa-
vat itseään kompensoimalla yhden 
tilanteen alakynteen joutumisen toi-
sen tilanteen täydellisellä hallinnalla. 
Tämä voi näkyä esimerkiksi vahvas-
sa motivaatiossa selviytyä opinnois-
ta tai työstä paremmin kuin kukaan 
muu.

Syrjintää vastaan voidaan myös 
puolustautua kyseenalaistamalla toi-
sen ennakkoluulot, toisinaan aggres-
siivisestikin, tai vähättelemällä syr-
jinnän merkitystä vitsien ja välinpitä-
mättömän asenteen avulla. Joidenkin 
strategiana on joustaa ympäristön 
mukaan jopa siinä määrin kuin ho-
moseksuaali opettaja, joka suunnitte-
li työpaikan vaihtamista välittömästi, 
jos hänen identiteettinsä tulee ilmi. 
Syrjinnän kohteeksi joutunut voi 
myös sisäistää syrjijän näkökulman 
ja ryhtyä harjoittamaan itsesyrjintää 
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syyttämällä syrjinnästä itseään ja yrit-
tämällä ehkä muuttua toisenlaiseksi, 
vaikka se ei olisikaan mahdollista. 

Selviytymisstrategiat ovat luon-
nollinen reaktio vaikeaan tilantee-
seen, jotka usein kuluttavat kuitenkin 
kohtuuttoman määrän energiaa. Stra-
tegioiden hiominen ja käyttäminen 
voivat vaikuttaa henkilön elämään 
kuormittavasti ja huonontaa esimer-
kiksi työssä jaksamista tai opinnoista 
suoriutumista. Erilaisuutta kunnioit-
tavassa ympäristössä tämänkin ener-
gian voisi käyttää rakentavammin.

Syrjinnän vaikutukset ovat usein 
merkityksellisiä myös yhteisölle, jos-
sa syrjintää tapahtuu. Epäoikeuden-
mukaisuus voi aiheuttaa turhautumis-
ta, viihtymättömyyttä ja kyynistymis-
tä laajemminkin. Tarinat esimiehestä, 
joka rekrytoi seurustelukumppaninsa 

muiden hakijoiden ohi tai opettajasta, 
joka antoi säännönmukaisesti pojil-
le liian hyviä arvosanoja kannustaak-
seen heitä opiskelemaan, eivät ole ai-
van tavattomia. 

Epäoikeudenmukaisuutta koske-
vat tarinat voivat muhia työ- tai opis-
keluyhteisössä pahaa verta aiheutta-
en ja kulkeutua kauaskin, koska muut 
yhteisön jäsenet kokevat oikeudenta-
junsa tulleen loukatuiksi. Tarinoiden 
pohdiskelu ja niitä koskeva keskus-
telu imevät väistämättä energiaa, jota 
voitaisiin suunnata oman itsen, työn 
tai yhteisön kehittämiseen. Syrjintä-
tapauksiin puuttuminen on oleellista 
siksi, että kaikkien osaaminen ja pa-
nos saataisiin tehokkaasti hyötykäyt-
töön. Yhteiskunnan tasolla syrjintä 
voi johtaa syrjäytymiseen, ellei sii-
hen puututa. 
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NORMATISOIVA OPETUS LOUKKAA YHDENVERTAISUUTTA

Jokainen yhteiskunta luo itselleen normit, joihin sen toiminta perustuu. 
Normeiksi voidaan ymmärtää moraaliset toimintasäännöt kuten Raamatun 
kymmenen käskyä, jotka vastaavat kysymykseen ”miten ihmisen pitäisi 
elää?”. Normilla voidaan viitata myös ”keskivertoon” tai ”tavanomaiseen”, 
jolloin sillä ei ole moraalista perustaa, mutta jonka monet silti tulkitsevat 
toimintasäännöksi. Esimerkiksi suomalainen perheen normi eli tavanomai-
sin perheen malli on vuosien saatossa ollut mies, vaimo ja biologiset lap-
set. Vaikka todellisuus on muuttunut rajusti yksinhuoltajaperheiden, sateen-
kaariperheiden, joissa vanhemmat ovat samaa sukupuolta, uusioperheiden, 
adoptoitujen lasten, lapsettomuuden ja perheettömyyden yleistyessä, monet 
pitävät vanhaa perhemallia ainoana oikeana. 

Koululaitoksella ja oppilaitoksilla on keskeinen rooli normien ylläpitämi-
sessä. Retta Mietolan tutkimusartikkelissa liitteessä1 kuvataan niitä hieno-
varaisia tapoja, joilla tavallisuuden normi muotoutuu oppilaiden välisessä 
vuorovaikutuksessa ja opetuksessa. Jos opetus on normatisoivaa, se 
sisältää ”oikein” tai ”väärin” -viittauksia elämänvalintoihin tai –tapoihin, 
vaikka todellisuudessa moraalisia perusteita ei olisikaan olemassa. Usein 
normatisointi tapahtuu huomaamatta eikä normatisoivan henkilön tarkoitus 
ole loukkaava. Joitakin tavallisia esimerkkejä oletuksista, joiden suhteen 
normatisointia tapahtuu:

 • ”Kaikki elävät heteroseksuaalisessa parisuhteessa.”
 • ”Pojat käyvät armeijan.”
 • ”Tytöt suuntautuvat hoito- ja pojat tekniselle alalle.”
 • ”Suomalaiset kuuluvat luterilaiseen kirkkoon.”

Yksittäinen normatisoitu oletus ei ehkä vaikuta kovin vaaralliselta. Mutta 
entäpä jos henkilö kohtaa saman oletuksen useita kertoja päivässä, niin 
koulussa, kotona kuin harrastuksissakin? Tällöin on ymmärrettävää, että 
se voi vaikuttaa kielteisesti hänen identiteettiinsä ja itseluottamukseensa. 
Seurauksena toisin ajatteleva, tunteva tai valitseva henkilö voi kokea
tulleensa syrjityksi. 

OAJ:n eettisen neuvottelukunnan kannanotossa korostetaan, että opettajan 
oman persoonallisuuden, arvojen tai valintojen ei tule olla uhka opiskelijoi-
den oikeudelle tulla kohdelluksi tasavertaisesti ja ilman syrjintää sekä saa-
da opetustavoitteiden mukaista opetusta ja kasvatusta. Kannanoton mukaan 
opettajan ei tarvitse vetäytyä neutraalisuuden kuoreen, mutta hänen toimin-
tansa lähtökohtana tulee olla opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa oikeuk-
sien kunnioittaminen sekä opiskelijoiden kasvun ja kehityksen edistäminen.
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TARINA 3.

Mikko ei päässyt väli- eikä liikuntatunneille

Mikko halvaantui 8-vuotiaana vyötäröstä alaspäin jäätyään auton alle kes-
ken leikkien. Hän opiskeli peruskoulun naapuripaikkakunnan erityiskou-
lussa, vaikka olisikin toivonut nopeampaa tahtia ja enemmän haasteita. 
Vähäisiin henkilöresursseihin ja esteellisiin tiloihin vedoten Mikkoa ei siir-
retty perusopetukseen Roimaalle. Syksyllä Mikko aloitti opinnot Roimaan 
oppilaitoksen datanomi-linjalla, oppilaitoksen ensimmäisenä ja ainoana 
pyörätuolia käyttävänä opiskelijana. 

Roimaan opinto-ohjaaja oli vakuuttanut etukäteen, että oppilaitoksen tilat 
on remontoitu täysin esteettömiksi. Käytännössä liikkuminen ilman apua 
osoittautui kuitenkin niin hankalaksi ja aikaa vieväksi, että muiden mennes-
sä välitunneille Mikko joutui etsiytymään jo seuraavaan luokkaan. Tämä teki 
tutustumisen uuden oppilaitoksen opiskelijoihin perin vaikeaksi. Ullakolle ra-
kennettuun luokkaan hän ei päässyt pyörätuolin kanssa lainkaan. Opiskelu-
toverit suunnittelivat eräällä kevään viestinnän tunnilla vierailua taidenäytte-
lyyn. Mikko pohti itsekseen, mahtaako hän päästä pyörätuoleineen mukaan.

Erityiskoulussa Mikko oli suorittanut kaikki aineet kiitettävillä arvosa-
noilla. Hänen suureksi pettymyksekseen uudessa oppilaitoksessa arvo-
sanat kuitenkin laskivat. Mikko koki myös jääneensä opintojen kanssa 
hieman yksin. Alussa ryhmänohjaaja oli neuvonut Mikkoa mukavasti, 
mutta ohjaajan useiden sairauslomien ja kokemattomien sijaisten ta-
kia tuki jäi lopulta hyvin vähäiseksi. Liikunnanopettajan mielestä Mikko 
ei voinut osallistua liikuntatunneille, joten hänen täytyi korvata liikunta-
tunnit muilla kursseilla. Mikon mielestä tämä ei ollut oikeudenmukaista, 
ja hän arveli järjestelyn johtuvan siitä, että opettaja ei tiennyt, miten 
eriyttää oppituntia hänelle. Hän suunnitteli puhuvansa asiasta ryhmän-
ohjaajalle heti, kun tämä palaisi sairauslomalta.

Vuoden varrella pari oppilaitoksen ”kovista” oli nimitellyt Mikkoa ja nos-
tanut hänen tavaroitaan käden ulottumattomiin. Kaikkien muiden han-
kaluuksien lomassa tämä harmitti Mikkoa kovasti, vaikka hän pitikin 
kiusaajia typerinä. Yksittäiset ohi kulkeneet opettajat olivat nuhdelleet 
kiusaajia, mutta se ei lopettanut kiusaamista. Saadakseen opiskelua 
varten myönnettävän henkilökohtaisen avustajan Mikko oli jättänyt ha-
kemuksen Roimaan sosiaalitoimeen. Hän yritti kovasti olla lannistumat-
ta, mutta tuli silti ajatelleeksi, että ellei hän saisi hakemukseen myön-
teistä vastausta, hänen pitäisi ehkä harkita erityiskouluun siirtymistä. 
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KYSYMYKSIÄ TARINASTA 3.

• Sisältyykö tarinaan syrjintää, minkälaista?

•  Miten oppilaitoksen pitäisi parantaa Mikon tilannetta? Kenen
 vastuulla on tarttua toimeen?

• Miten oppilaitoksen asenneilmapiiriin voitaisiin vaikuttaa?

• Olisivatko jotkin oppilaitoksen ulkopuoliset tahot voineet olla avuksi 
tilanteen parantamisessa, mitkä? 

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Esteettömyyden, välittömän kiusaamiseen puuttumisen ja opiskelijan mukaan 
eriytettyjen oppisisältöjen tulisi olla itsestään selviä asioita jokaisen opiskelijan 
kohdalla. Ellei koko oppilaitoksesta voida tehdä esteetöntä välittömästi, tulisi 
tuntisuunnitelmassa kuitenkin varmistaa, että esteet haittaavat opiskelijan opis-
keluelämää tai työntekijän työtä mahdollisimman vähän. Vammaisen opiskeli-
jan opettajilta ei odoteta lääketieteen asiantuntemusta. Sen sijaan erityistä huo-
miota tulisi kiinnittää opintojen eriyttämiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen 
tukemiseen. Eriytettäessä liikuntaa vammaisille opiskelijoille apuna voivat toimia 
teemasta tuotettu tiedotusmateriaali ja erikseen vuokrattavat liikuntavälineet. 

Erilainen harrastus- ja oppilaskuntatoiminta tai tukioppilasjärjestelmä voivat olla 
hyviä välineitä sosiaalisen kanssakäymisen tukemisessa. Opettajan tulee myös 
varmistaa, että vammaiset opiskelijat voivat osallistua mahdollisimman yhden-
vertaisesti kaikille avoimiin, sosiaalisiin tilanteisiin. Opiskeluun liittyviin nivelvai-
heisiin on syytä kiinnittää huomiota niin etu- kuin jälkikäteenkin. Lisääntyneen 
ohjauksen lisäksi erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle olisi hyvä määritellä 
uuteen oppilaitokseen yhteyshenkilö ja tälle varahenkilö ongelmatilanteista kes-
kustelua varten. Joskus vanhemmat voivat antaa kullanarvoista tukea opiskeli-
jalle sopivaa tukijärjestelyä ideoitaessa.

Lisää vammaisuuteen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä liitteessä 2.
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4.4. PUUTTUMISEN VAIKEUS

Syrjintään puuttuminen sisältää aina 
ristiriitojen mahdollisuuden, koska sii-
nä voidaan raapaista tunteita herättä-
viä tabuja tai tönäistä liikkeelle priori-
sointikeskustelu. On esimerkiksi ihmi-
siä, jotka eivät suostu keskustelemaan 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöi-
hin liittyvistä kysymyksistä lainkaan. 
Kun parannetaan oppilaitoksen esteet-
tömyyttä, jotta vammaiset opiskelijat 
voivat liikkua siellä helpommin, täy-
tyy ensin keskustella kustannuksista 
ja siitä, mihin investoidaan. 

Lisäksi tuttujen ja turvallisten 
ajatusmallien kyseenalaistaminen voi 
herättää ärtymystä. Harvoin ihmiset 
ilahtuvat siitäkään, jos heidän teko-
jaan tai puheitaan kutsutaan syrjiviksi. 
Intohimoinen puolustussota voi alkaa 
jo siitä, jos joku ehdottaa toista käyt-
tämään nimitystä ”romani” vanhentu-
neen ”mustalaisen” sijaan. Mahdolli-
set ristiriidat ovat kuitenkin keskeinen 
osa yhdenvertaisuuden edistämisen 
haastetta. Moninaisessa yhteiskunnas-
sa kaikkien täytyy oppia kohtaamaan 
erilaisia näkökulmia, neuvottelemaan 
ja joustamaan omasta näkökulmas-
taan, jos tilanne sitä vaatii. 

Osapuolten erilainen näkemys 
siitä, onko syrjintää tapahtunut, voi 
lisätä tilanteen tunnelatausta huomat-
tavasti. Yksi on voinut kokea koh-
danneensa johdonmukaista, tahallista 
huonoa kohtelua henkilöltä, joka taas 
väittää vain vitsailleensa, leikkineensä 
tai ajattelemattomuuttaan kohdelleen-
sa toista eriarvoisesti. Tunteilla latau-
tuneet reaktiot eivät kuitenkaan saisi 
estää syrjintään puuttumista. 

Saattaa olla niin, että syrjin-
tää usein kohdannut henkilö on tul-
lut herkkänahkaiseksi ja tulkitsee kai-
ken syrjinnäksi. Esimerkiksi maahan-
muuttajavanhempi on voinut kohdata 
niin paljon rasistista käytöstä, että tul-
kitsee sellaiseksi myös opettajan sään-
nöllisen yhteydenpidon kotiin, vaikka 
se on oppilaitoksen tavallinen tapa. 
Vähemmistön edustajien tarrautumi-
nen katkeraan ”me olemme aina uhre-
ja” –näkökulmaan hankaloittaa ongel-
matilanteiden rakentavaa selvittämis-
tä. Aina kyse ei ole syrjinnästä eivätkä 
enemmistön näkemyksiin perustuvat 
päätökset ole välttämättä tarkoituksel-
lisia loukkauksia vähemmistöä koh-
taan, vaan osa demokraattisen, moni-
arvoisen yhteiskunnan toimintaa.

Toisaalta syrjivästi tai loukkaa-
vasti käyttäytyneen ajattelematonta 
toimintaa ei ole ehkä koskaan aikai-
semmin kyseenalaistettu, vaikka syytä 
olisi ollut. Koska enemmistöön kuu-
luvilla on tavallisesti enemmän val-
taa ja siten myös suurempi mahdol-
lisuus epäoikeudenmukaiseen vallan-
käyttöön, heidän tulee kyetä keskuste-
lemaan avoimesti ja vastaanottamaan 
kritiikkiä. Demokraattisessa, moniar-
voisessa yhteiskunnassa on kuunnel-
tava myös vähemmistöjen ääntä. 

Koska syrjintään puuttumiseen 
liittyy usein epämiellyttäviä tuntei-
ta, ristiriidan mahdollisuus ja jonkun 
henkilön tai olemassa olevan käytän-
nön kyseenalaistaminen, helpoin rat-
kaisu on olla puuttumatta siihen lain-
kaan. Helppo tarkoittaa kuitenkin epä-
oikeudenmukaista, mitä kenenkään 
oikeustaju ei toivottavasti salli. 

Perusteluja puuttumattomuudel-
le on helppo löytää. ”Asia ei kuulu 
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minulle” on niistä varmasti kehnoin. 
Kenelle syrjintään puuttuminen kuu-
luu, ellei jokaiselle? Syrjinnän kal-
taisessa asiassa on hyvä lähteä pur-
kamaan mahdollista reviiriajattelua. 
Oppilaitoksessa voi esimerkiksi olla 
tapana, että tietyn luokan tai ryhmän 
opiskelijoihin puuttuu ainoastaan hei-
dän luokanvalvojansa tai ryhmänoh-
jaajansa. Mikäli hän ei selvitä syrjin-
tätilannetta, minkään ei pitäisi estää 
sivusta seuraajaa kysymästä, sallii-
ko hän muiden viedä asiaa eteenpäin 
tai miettimästä muita, kokonaisuuden 
huomioon ottavia ratkaisuja. 

Syrjintään puuttumisesta ei tulisi 
seurata aloitteen tehneelle henkilölle 
kielteisiä seuraamuksia. Yhdenvertai-
suuslain (21/2004) mukaan ”ketään 
ei saa asettaa epäedulliseen asemaan 
tai kohdella siten, että häneen kohdis-
tuu kielteisiä seurauksia sillä perus-
tella, että hän on valittanut tai ryhty-
nyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden 

turvaamiseksi” (8§). Silti jotkut saat-
tavat pelätä asemansa ja ehkä työpaik-
kansakin puolesta ongelmatilanteisiin 
puuttumista pohtiessaan.

Usein ajatellaan, että syrjinnän 
kohteena olevan tulisi puuttua tilan-
teeseen ensimmäisenä tai ainakin 
pyytää selkeästi apua. Monessa tilan-
teessa näin käykin, mutta se ei pois-
ta muiden vastuuta toimia prosessin 
käynnistäjänä, mikäli tilanne sitä vaa-
tii. Syrjityllä ei välttämättä ole tietoa 
tai rohkeutta tarttuakseen tilanteeseen. 
Toisaalta hän ei ehkä tunne voivansa 
luottaa ympärillään olevaan järjestel-
mään tai ihmisiin riittävästi. Syrjitys-
tä voi näyttää siltä, että ympärillä ole-
vat ihmiset ovat tehneet yhteisen, sa-
nattoman sopimuksen, että syrjintään 
ei tartuta eikä muutoksia tehdä, vaikka 
joku yrittäisikin laittaa niitä alulle. 

Harvoin syrjinnän kohteeksi jou-
tunut henkilö on kuitenkaan passiivi-
nen, mihinkään kykenemätön ”uhri”. 

ESIMERKKEJÄ SELITYKSISTÄ, JOILLA PERUSTELLAAN 
SYRJINTÄÄN PUUTTUMATTOMUUTTA

• ”Asia ei kuulu minulle.”

• ”Ei hän voi kulttuuritaustansa takia ymmärtää.”/ ”Hän on liian nuori 
  ymmärtääkseen.”/ ”Hän on liian vanha muuttuakseen.” 

• ”Tilanne voi mennä vielä pahempaan suuntaan.”

• ”Kaikki voivat syyttää minua.”

• ”Ei asia taidakaan olla ongelma, koska asianomainen henkilö ei itse 
 tee mitään.”

• ”Voisin saada rähinöijän tai pikkumaisen maineen.”

• ”Ei muutosta kuitenkaan tapahdu, koska muut eivät sitoudu siihen/ 
 koska resurssit eivät riitä/ koska muutos ei onnistunut viime 
 kerrallakaan.” 

• ”En tiedä, miten puuttua asiaan.”

• ”Kaikki ovat jo tottuneet tilanteeseen, koska sitä on kestänyt niin kauan.”
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Jokaisessa yksilössä on selviämisen ja 
vaikeidenkin tilanteiden voittamisen 
valmius, joka voi tarvita vain pientä 
taustatukea toteutuakseen. Koskaan 
ei pitäisikään toimia syrjintää koh-
danneen puolesta, vaan hänen kans-
saan. Ennen syrjintään puuttumista on 
hyvä keskustella asianomaisen henki-
lön kanssa ja kysyä, ovatko asiat hy-
vin, vai pitäisikö niille tehdä jotakin.

Ongelmalliseksi puuttumisen voi 
tehdä myös sopivien, oikeudenmu-
kaisten ratkaisujen löytäminen. Jos 
joku on tahallisesti kiusannut toista, 
riittääkö ratkaisuksi mekaanisesti lau-
suttu ”anteeksi”? Toisaalta ongelmat 
ovat ehkä kehittyneet useiden vuosi-
en ajan ja kaikki osapuolet ovat syyl-
listyneet epäoikeudenmukaiseen koh-
teluun, mikä hankaloittaa ratkaisujen 
löytämistä. Joskus on valittava huo-
nojen ratkaisujen joukosta se, joka on 
vähiten huono. 

Vaikka syrjintä olisi tehty tietoi-
sesti, loukkaavalla tarkoituksella, on 
hyvä pidättäytyä liiallisesta syyllistä-
misestä, koska sillä on tuskin halut-

tua vaikutusta. Joissakin tilanteissa 
hyväksi lähestymistavaksi on osoit-
tautunut esimerkiksi se, että on pyy-
detty syrjintään syyllistynyttä itseään 
ehdottamaan ratkaisuja tilanteeseen. 
Tällöin syrjintään puuttujan rooliksi 
jää seurata, että ehdotukset toimeen-
pannaan.

Yksittäisiin ongelmatilanteisiin 
voidaan löytää ratkaisuja nopeastikin, 
mutta toimintakulttuurit muuttuvat 
hitaasti. Monen organisaatiouudis-
tuksen yhteydessä on huomattu, että 
ihmiset saattavat vastustaa muutos-
ta ponnekkaasti silloinkin, kun se oli-
si viemässä asioita heidän kannaltaan 
parempaan suuntaan. Oppilaitoksen il-
mapiiri voi esimerkiksi perustua syyt-
telyyn ja virheiden korostamiseen, 
mutta silti jotkut eivät tahdo siihen 
muutoksia, koska kyseessä on heille 
tuttu toimintaympäristö, jossa he ovat 
tottuneet selviytymään. Ihmisille tyy-
pillisen muutosvastarinnan takia oppi-
laitoksen toimintakulttuuria kehitettä-
essä on hyvä varautua pitkälliseen mie-
lipiteiden vaihtoon ja vaivannäköön.

KYSYMYKSIÄ

• Muistele tilannetta, jossa sinua tai läheistäsi on syrjitty. Mitä seurauksia 
syrjinnästä aiheutui? Miten eri tahot toimivat tilanteen ratkaisemiseksi? 
Olisitko toivonut niiden toimivan toisella tavalla, miten?

• Löydätkö syitä, miksi kyseinen syrjintätilanne kehittyi? Olisiko se voitu 
estää, miten?

• Muistatko syrjineesi toista henkilöä joskus? Mitkä tekijät johtivat 
tilanteeseen? Mitä olisi tarvittu, jotta olisit toiminut toisin?

• Oletko huomannut esimerkkejä normatisoivasta ajattelusta opetus-
materiaaleissa tai opetuksen muissa sisällöissä?

• Minkälaisilla keinoilla oppilaitoksessa voitaisiin edistää syrjintään 
puuttumista?
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TARINA 4.

Nahistelua ja ilkivaltaa kahden luokan välillä

Vuosien varrella Roimaan oppilaitos on vastaanottanut yksittäisiä maa-
hanmuuttajataustaisia oppilaita eri luokka-asteille. Syksyllä sopivan ikäisiä 
maahanmuuttajaoppilaita ilmaantui yläkoulun aloittavalle luokalle melkein 
puoli luokallista. Rehtori päätti sijoittaa heidät kaikki samalle luokalle, jotta 
määräajaksi palkattu koulunkäyntiavustaja Harun voisi tukea luokkatilan-
teessa heikommin suomen kielellä selviäviä oppilaita joustavasti. 

Naapuriluokalle oli sattunut kovamaineisia poikia, jotka uhkailivat ja 
pyrkivät provosoimaan etenkin luokan somalialaisia oppilaita. Yksi po-
jista, Henri, toi jopa pesäpallomailan kouluun ja heilutti sitä välitunnilla 
paljon tarkoittavasti somalialaisten suuntaan, aikaansaaden rehvakkaan 
naurunrämäkän muiden poikien keskuudessa. Henrin isä oli Roimaalla 
tunnettu muukalaisvastaisista mielipiteistään.

Syyskuun lopulla yksi oppilaista mainitsi Harunille, että jotkut maahan-
muuttajataustaisista oppilaista kantoivat itsepuolustukseksi teräaset-
ta mukanaan. Harun puhui asiasta luokanvalvojalle Päiville, ja he päätti-
vät ehdottaa rehtorille oppilashuoltoryhmän kokousta. Edellisellä viikolla 
erään oppilaan, Abdullahin, vanhemmat olivat myös lähestyneet rehtoria 
koulumatkalla nousseesta tappelusta, johon Abdullahi oli heidän sano-
jensa mukaan provosoitu osallistumaan. 

Oppilashuoltoryhmän kokouksessa päätettiin, että rehtori muistuttaisi 
kaikkia järjestyssäännöistä, jotka muun muassa kielsivät muiden oppilai-
den uhkailun ja aseiden tuonnin kouluun. Lisäksi oltiin sitä mieltä, että 
monikulttuurisuutta oli käsitelty koulussa liian vähän. Päivi ja Harun 
esittelivät oppilashuoltoryhmälle ideansa YK-päivänä järjestettävästä, 
pienimuotoisesta koko oppilaitoksen juhlasta, johon myös perheet olisi-
vat tervetulleita. Siellä tarjoiltaisiin ruokia eri maista sekä katseltaisiin 
oppilaiden ja heidän vanhempiensa esityksiä. Juhla toteutettiinkin heti 
lokakuussa ja se onnistui hienosti. Kuten usein käy, ne oppilaat ja van-
hemmat, joita erityisesti yritettiin tavoittaa, eivät kuitenkaan osallistuneet 
tapahtumaan aktiivisesti tai tulleet edes paikalle.

Muistutuksen jälkeen aseista ei nähty enää merkkejä, mutta muuten 
nahistelu kahden luokan kesken ei laantunut. Kerta toisensa jälkeen 
oppilaat tekivät tyytymättömiä viittauksia siihen, miten maahanmuut-
tajia oli taas lellitty tai suomalaiset olivat käyttäytyneet rasistisesti.  

>>
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Syksyinen huutelu ja töniminen alkoi tammikuussa yltyä tiukemmaksi 
konfl iktisi etenkin Henrin ja Abdullahin välillä. 
Eräänä iltapäivänä joku oli tyhjentänyt renkaat Abdullahin polkupyö-
rästä ja liannut satulan ulosteella. Teosta raivostuneena Abdullahi 
leikkasi kavereiden kannustaessa Henrin naulakossa roikkuneeseen 
päällystakkiin reikiä. Kun Henri näki tämän, käytävällä syntyi tappelu, 
jonka päätteeksi Päivi ja fysiikan opettaja Antero veivät pojat rehtorin 
puhutteluun. Rehtori tahtoi selvittää ongelmatilanteet yksi kerrallaan 
syksystä lähtien. Lopulta hän antoi Henrille ja Abdullahille kaksi tuntia 
jälki-istuntoa, edellytti heiltä anteeksipyyntöä ja kutsui molempien 
vanhemmat seuraavalla viikolla keskustelemaan tilanteesta. 

Abdullahin molemmat vanhemmat saapuivat paikalle, mutta selvästi 
vain isä kykeni seuraamaan keskustelua suomen kielellä auttavasti. 
Tapaamiseen saapunut Henrin äiti istui valtaosan ajasta hiljaa. Keskus-
telujen päätteeksi Abdullahin vanhemmat lupasivat ostaa Henrille uuden 
takin. Henri ei tunnustanut Abdullahin polkupyörälle tapahtunutta ilki-
valtaa, joten tilanne jäi siltä osin selvittämättä.

Vaikka vähään aikaan uusia konfl ikteja ei ilmaantunut, ilmapiiri oli ki-
reä ja Harun epäili, että joitakin oppilaita kiusattiin. Maaliskuussa Päivin 
ja Harunin aloitteesta oppilashuoltoryhmä kutsui kaikki Henrin ja Abdul-
lahin luokkia opettavat opettajat yhteen sopimaan uudesta toimintamal-
lista. Aina rasismia tai lellimistä koskevien syytösten tai muiden kiistojen 
herätessä kysymys selvitettäisiin perinpohjin, vaikka tämä veisikin aikaa 
opetustilanteelta. Mahdollisuuksien mukaan Harun kutsuttaisiin paikalle. 

Kahden luokan välille järjestettäisiin myös lisää yhteistoimintaa, jotta oppi-
laiden olisi pakko tutustua toisiinsa. Tuntijakojen salliessa järjestettäisiin 
biologian ja fysiikan tunneille yhteisprojekteja. Lisäksi Päivi lupasi selvittää
mahdollisuutta perustaa syksyllä ATK-kerho kaupungin nuorisotoimen tuel-
la. Kerhoon valittaisiin pahimmat kiistapukarit ja sen ohjaajana voisivat toimia 
koulun ATK-opettaja ja Harun, mikäli hänen työsopimustaan jatkettaisiin.

Luokkien yhteisprojektit saivat oppilailta ensin tyrmistyneen vastaan-
oton, mutta herättivät sitten innostusta, koska opiskelu siirtyi osittain
luokkahuoneen ulkopuolelle. Kaupungin nuorisotoimi kiinnostui ATK-
kerhosta, joka perustettiin heti syksyllä. Kerhosta tuli niin suosittu, että 
se täyttyi nopeasti. Henri ja Abdullahi eivät kuitenkaan osallistuneet toi-
mintaan. Henri ilmoitti, että se ei kiinnostanut häntä, kun taas Abdulla-
hin perhe oli muuttanut kesän aikana toiselle paikkakunnalle.
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KYSYMYKSIÄ TARINASTA 2.

• Oliko kaikkien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sijoittaminen 
samaan luokkaan oikea, yhdenvertainen ratkaisu? Minkälaisia haas-
teita olisi ehkä kohdattu, jos heidät olisi jaettu useammalle luokalle?

• Puuttuiko koulun henkilökunta ongelmiin tehokkaasti ja oikeaan ai-
kaan? Olisiko jotakin voitu tehdä toisin? 

• Jos Päivi ja Harun eivät olisi olleet niin aktiivisia, olisiko joku muu 
voinut tehdä aloitteen tilanteiden selvittämiseksi, kuka?

• Miten lakeja tai järjestyssääntöjä voidaan käyttää hyväksi tarinan 
kaltaisten tilanteiden ennalta ehkäisyssä?

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Luokkajakoa koskevissa päätöksissä on syytä ottaa huomioon opetukselliset 
perusteet kuten opiskelijoiden osaamisen lähtötaso ja tarjolla oleva opetuk-
sen tuki samoin kuin opettajien valmiudet opettaa tiettyä ryhmää ja luokkajaon 
mahdolliset vaikutukset ryhmädynamiikkaan. Maahanmuuttajien kokoaminen 
samaan opetusryhmään saattaa etenkin alemmilla luokka-asteilla toteuttaa 
koulutuksellista tasa-arvoa tehokkaammin mahdollistaessaan kohdennetun 
tuen opiskeluun ja kulttuuri-identiteetin ylläpitoon. Toisaalta hajasijoittaminen 
voi toisissa tilanteissa olla paras ratkaisu edistäessään suomalaisiin ja suoma-
laiseen yhteiskuntaan tutustumista.

Mikäli oppilaitoksen alueella tapahtuu ilkivaltaa, jota ei kyetä selvittämään, voi-
daan olla yhteydessä poliisiin. Yhteydenotto on selkeä viesti, että oppilaitoksessa 
ei sallita mitään epäasiallista toimintaa. Välitöntä puuttumista on hyvä harjoittaa 
myös ongelmakäyttäytymiseen. Vähemmän vakavissa tilanteissa voidaan ran-
kaisemisen sijasta etsiä ratkaisuja hyvän käytöksen palkitsemisesta. Esimerkiksi 
erityisen kiinnostavat vierailut, retket ja opiskelutehtävät tai –menetelmät voivat 
toimia opiskelijoita motivoivina ja tulevaisuuden ongelmia ennaltaehkäisevinä 
tekijöinä. Jos ongelmatilanteita selvitetään vanhempien kanssa, joiden kielitaito 
on puutteellinen, tulee ymmärtäminen varmistaa tulkin tai muiden kieltä 
osaavien avulla.



          5.
      Yhdenvertaisuuden 
    edistämiskeinoja
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5.1. SITOUTUMINEN YHDEN-
VERTAISUUDEN SÄÄNTÖIHIN 
JA SEURANTAAN

5.1.1. Selvitys oppilaitoksen 
yhdenvertaisuudesta 

Järjestelmällinen yhdenvertaisuuden 
toteuttaminen voidaan aloittaa oppi-
laitoksessa tarkastelemalla nykyhet-
ken yhdenvertaisuustilannetta. ”Ylei-
seen käsitykseen” tai ”ilmapiiriin” 
luottaminen on harhaanjohtavaa, sil-
lä yhdenvertaisuuden ongelmia koh-
danneet henkilöt eivät aina kykene tai 
halua nostaa kokemuksiaan yleiseen 
keskusteluun välittömästi. Keskeinen 
kysymys kuuluu: miten yhdenvertai-
suus toteutuu oppilaitoksessa nyt ja 
miten se voisi toteutua paremmin? 
Yhdenvertaisuutta on mielekästä vi-
sioida myös tulevaisuutta ajatellen. 
Vaikka tällä hetkellä tilanne näyttäi-
si tyydyttävältä, ehkä tulevaisuus tuo 
yhdenvertaisuuteen liittyviä muutos-
tarpeita tullessaan.

Yhdenvertaisuustilanteen selvit-
täminen voidaan toteuttaa esimerkik-
si ulkopuolisena selvityksenä, oppi-
lastyönä, lomakekyselynä, työryhmän 
toimeksiantona tai asiantuntijaraadin 
keskustelumuistiona. Järjestelyissä tu-
lisi kiinnittää erityinen huomio siihen, 
että eritaustaiset, erilaisissa elämänti-
lanteissa olevat ja etenkin syrjintävaa-
rassa olevat opiskelijat ja oppilaitok-
sen henkilökuntaan kuuluvat saavat 
äänensä kuuluviin. 

Oli selvityksen toteutustapa 
mikä tahansa, on tärkeää, että yhden-
vertaisuutta tarkastellaan siinä mah-
dollisimman laaja-alaisena ilmiönä. 

Tilanneselvityksessä onkin syytä ot-
taa huomioon oppilaitoksen moninai-
set roolit työnantajana, kouluttaja-
na, kasvattajana ja keskeisenä toimi-
jana suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Horisontaalisuus eli kaikkien mah-
dollisten syrjinnän syiden tarkaste-
lu rinnakkain voi olla hyödyllinen 
lähestymistapa. Luettelo huomioon 
otettavista yhdenvertaisuuden ulot-
tuvuuksista voi olla esimerkiksi seu-
raavanlainen:

• oppimismahdollisuuksien 
järjestäminen luokassa ja sen 
ulkopuolella

• edistymisen arviointi
• opintoihin ja tulevaisuuteen 

liittyvä ohjaus
• oman kulttuurin/ kielen/ identi-

teetin tukeminen ja sosiaalinen 
kanssakäyminen

• yhteydenpito vanhempien ja 
muiden ulkopuolisten tahojen 
kanssa

• oppilaitosta koskeva päätöksen-
teko 

• henkilöstöpolitiikka

Lisäideoita selvityksen toteuttami-
seen voi saada esimerkiksi osoittees-
ta www.yhdenvertaisuus.fi , missä on 
muun muassa ohjeita yhdenvertaisuus-
suunnitelman laatimiseen ja esimerk-
kejä tehdyistä suunnitelmista. Samoin 
JOIN-hankkeen Tasa-arvon tikapuut -
työväline (www.join.fi /tikapuut) voi 
osoittautua hyödylliseksi. Se sisältää 
muun muassa suuntaa-antavan tes-
tin, jolla voidaan arvioida työyhtei-
sön moninaisuutta, sekä muita käy-
tännönläheisiä välineitä yhdenvertai-
suuden arvioimiseen ja edistämiseen. 
Oppilaitos voidaan sijoittaa jollekin 
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tasa-arvon tikapuiden määrittelemistä 
moninaisuuden tasoista:

• 0-taso. Ei näkemystä syrji-
mättömyydestä: organisaatio 
on epätasa-arvoinen eikä tie-
dosta sitä

• 1-taso. Reagointi muutospai-
neisiin: yhdenvertaisuus huo-
mioidaan toiminnassa vain 
pakon sanelemana

• 2-taso. Omaehtoinen yhden-
vertaisuustyö: Yhdenvertai-
suus huomioidaan oma-aloittei-
sesti mutta satunnaisesti

• 3-taso. Yhdenvertaisuushyöty-
jen tunnustaminen: yhdenver-
taisuutta pidetään tärkeänä toi-
minnan tehostamiseksi

• 4-taso. Vakiintunut tasa-ar-
votilanne: yhdenvertaisuus on 
tärkeä arvo, ja työ sen edistämi-
seksi vakiintunutta

• 5-taso. Tavoitetila: yhdenver-
taisuus on turvattu laajasti ja 
vakiintuneesti kaikki syrjintäpe-
rusteet huomioon ottaen

Yhdenvertaisuusselvityksen tulokset 
voivat toimia kannustimena erilaisten 
työryhmien perustamiseen, projektien 
aloittamiseen, uusien sopeuttamistoi-
mien toteuttamiseen tai syrjinnänvas-
taisten sääntöjen laatimiseen. 

5.1.2. Syrjinnänvastaiset 
pelisäännöt

Suomen lainsäädäntö kieltää syrjin-
nän ja edellyttää viranomaisia edistä-
mään yhdenvertaisuutta aktiivisesti. 
Koska lait voivat kuitenkin olla vai-
keaselkoisia ja abstrakteja, on syytä 

laatia selvät säännöt, jotka tulkitsevat 
lakeja arjen kielelle. Vuosien varrel-
la suomalaisiin kouluihin ja oppilai-
toksiin onkin laadittu järjestyssäännöt 
sekä useita suunnitelmia kuten ope-
tus-, kriisi-, turvallisuus-, työsuojelu-, 
päihde- ja kiusaamisen käsittelysuun-
nitelma. 

Hyvän kohtelun tai syrjinnänvas-
taisten sääntöjen laatimiselle voidaan 
nähdä kolme tarkoitusta. Samalla, kun 
yhdessä määritellään, mitä käytäntöjä 
pidetään sallittuina ja mitä ei, lisätään 
tietoisuutta syrjinnän erilaisista muo-
doista. Toisaalta säännöt ovat käy-
tännönläheinen työväline syrjintään 
puuttumisessa. Kun soveliaan käytök-
sen rajat on määritelty, kenen tahan-
sa on helpompi puuttua väärinkäytök-
siin. Lisäksi sääntöjen laatimisella voi 
olla suuri symbolinen merkitys. Jo 
julkinen keskustelu syrjinnästä on 
osoitus siitä, että teemaa pidetään 
tärkeänä: syrjintää on olemassa, sii-
tä saa keskustella, ja siihen voidaan 
etsiä ratkaisuja! Oppilaitoksen yhtei-
set säännöt edesauttavat sitä, että yh-
denvertaisuuden toteutuminen ei ole 
”sattumanvaraista”, vaan syvällinen 
toimintakulttuuriin juurtunut tekijä, 
jota edes avainhenkilöiden siirtymi-
nen toisiin tehtäviin ei muuta oleelli-
sella tavalla. 

Erillisen suunnitelman laatimi-
nen juuri syrjinnän vastustamiseen voi 
olla perusteltua, jos oppilaitos tahtoo 
erityisesti profi loitua moniarvoisena 
ja yhdenvertaisena. Koska oppilai-
toksen arvoja, toimintatapoja ja mui-
ta yhdenvertaisuuteen liittyviä kysy-
myksiä käsitellään usein myös ope-
tussuunnitelmassa, järjestyssäännöis-
sä ja oppilashuollon suunnitelmassa, 
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on syytä varmistaa, etteivät erilaiset 
suunnitelmat ja säännöt ole päällek-
käisiä toistensa kanssa. Jos erillisiä 
sääntöjä ei laadita, syrjimättömyys- ja 
yhdenvertaisuusnäkökulmat voidaan 
liittää aikaisemmin tehtyihin sääntöi-
hin niiden päivityksen yhteydessä. 

Säännöt voidaan liittää myös 
tasa-arvosuunnitelmaan. Lain nais-
ten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
(609/1986) edellyttämän tasa-arvo-
suunnitelman ”tulee sisältää oppilai-
toksen tasa-arvotilanteen siihen liit-
tyvien ongelmien kartoitus sekä to-
teutettavaksi suunnitellut tarpeelliset 
toimenpiteet tasa-arvon edistämisek-
si. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
tasa-arvon toteutumiseen opiskelija-
valinnoissa, opetusta järjestettäessä 
ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä 
toimenpiteisiin, joilla pyritään seksu-
aalisen häirinnän ja sukupuolen pe-
rusteella tapahtuvan häirinnän ehkäi-
semiseen ja poistamiseen. Tasa-arvo-
suunnitelman tulee sisältää arvio ai-
kaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan 
sisältyneiden toimenpiteiden toteut-
tamisesta ja niiden tuloksista” (6b§). 
Jos oppilaitoksen suunnitelmaan yh-
distetään myös etnisyyden näkökul-
ma, samalla toteutetaan yhdenvertai-
suuslainkin velvoite.

Syrjinnänvastaisten sääntöjen 
laatimiseen voi olla mielekästä ottaa 
yhtä laaja näkökulma kuin mahdolli-
sen yhdenvertaisuusselvityksen yhte-
ydessä (katso luku 5.1.1.). Perintei-
sesti monet oppilaitosten suunnitel-
mat käsittelevät yksinomaan opiskeli-
joiden toimintaa tai henkilökunnan ja 
opiskelijoiden välistä kanssakäymis-
tä. Yhtä tärkeää olisi paneutua myös 
henkilökunnan keskinäisiin suhtei-

siin. Samoin voidaan määritellä etu-
käteen sääntöjen rikkomisen seuraa-
mukset. Sääntöjä koskevassa keskus-
telussa voidaan käydä läpi esimerkiksi 
seuraavat teemat, ellei niistä ole kes-
kusteltu riittävän perusteellisesti jo ai-
kaisemmin:

• oppilaitoksen arvot ja pää-
määrät

• ei-hyväksyttävä käytös ja 
toiminta

• syrjintään puuttumisen mallit
• eri tahojen rooli syrjintään 

puuttumisessa (yhteyshenkilöt) 
• mahdolliset yhteistyötahojen 

syrjivät toimintatavat
• yhdenvertaisuuden edistämis-

tavat
• syrjinnän ja yhdenvertaisuuden 

seuranta

Oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi 
opiskelijoiden ja etenkin nuorten opis-
kelijoiden kohdalla heidän vanhempi-
ensa olisi hyvä osallistua sääntöjen 
laatimiseen. Vanhemmille osallistu-
mismahdollisuus voidaan tarjota esi-
merkiksi vanhempainillan aikana tai 
varmistamalla, että sääntöjä valmis-
televassa työryhmässä on myös van-
hempien edustajia. Osallistava ote 
ohjelman valmisteluvaiheessa edes-
auttaa kaikkien sitoutumista yhteisten 
sääntöjen noudattamiseen.

Vaikka vastuu sääntöjen seuraa-
misesta olisi vain muutamalla avain-
henkilöllä, kaikilla on vastuu nou-
dattaa niitä. Siksi sääntöjen tulee olla 
helposti kaikkien saatavilla. Ne voi-
daan jakaa jokaiselle opiskelijalle ja 
opettajalle tai sisällyttää jonkin op-
pitunnin teemaan. Vaikka merkittä-
viä syrjintään liittyviä rikkomuksia ei 
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oppilaitoksissa tapahtuisikaan, tee-
man säännöllinen käsittely varmistaa 
sen, että aikaisemmin sovitut sään-
nöt eivät unohdu ja ne tulevat tutuik-
si myös uusille opiskelijoille ja opet-
tajille.  Joidenkin oppilaitosten esi-
merkkiä seuraten säännöt voidaan 
laittaa myös oppilaitoksen internet-
sivuille, uusien työntekijöiden pe-
rehdyttämiskansioon, kansliaan ja il-
moitustaululle. Lisäksi säännöistä on 
syytä tiedottaa laajemminkin van-
hemmille ja yhteistyötahoille. Tämä 
voi esimerkiksi madaltaa vanhempi-

en kynnystä keskustella lapsiinsa liit-
tyvistä syrjintäkysymyksistä opetta-
jien kanssa. 

Erilaiset turvallisuutta, viihty-
vyyttä ja yhdenvertaisuutta käsitte-
levät suunnitelmat eivät yksinään ta-
kaa hyvää toimintaympäristöä. Ne 
ovat hyödyllisiä vain tehokkaasti toi-
meenpantuina ja johdonmukaises-
ti seurattuina. Suunnitelmiin tulisikin 
sisällyttää suunnitelma seurannan 
toimeenpanosta: kuka on vastuussa 
seurannasta sekä milloin ja miten se 
toteutetaan. 

YKSITYISKOHTAISET HYVÄN KOHTELUN PELISÄÄNNÖT

Mitä käytännönläheisemmät ja yksityiskohtaisemmat syrjintään puuttumisen 
säännöt ovat, sitä tehokkaammin niitä voidaan käyttää hyödyksi arkisissa 
tilanteissa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on ottanut toimin-
nallisessa tasa-arvosuunnitelmassaan tarkasteluun sen, miten vammaisuus, 
terveydentila, sairaushistoria, vakaumus, sukupuoli, seksuaalinen suuntau-
tuminen, ikä, etninen tausta, kansallisuus ja kieli näyttäytyvät organisaation 
arjessa, ja mitä muutoksia tarvittaisiin yhdenvertaisuuden takaamiseksi 
kaikille näille ryhmille.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä taas ottaa omassa yhdenvertaisuus-
suunnitelmassaan tarkastelun kohteeksi oppilaitoksen menettelytavat 
suhteessa opiskelijoihin: • opiskelijaksi valitseminen
   • opintososiaaliset edut
   • henkilökohtaiset opintosuunnitelmat
   •  opetussuunnitelmat
   • näyttötutkintojen arviointi
   • kulttuurien huomioiminen

Vaikka pelisäännöistä laadittaisiinkin laajempi taustamuistio, sen tärkeimmät 
periaatteet voidaan kiteyttää linjauksiksi, jotka jokaisen on helppo painaa mie-
leensä. Esimerkiksi erään kalifornialaisen yläkoulun oppilaille opetettiin kolme 
perussääntöä aina koulun alkaessa:
   1. Kutsu muita vain heidän omalla  nimellään
   2. Kunnioita tilaa muiden  ympärillä
   3. Kunnioita muiden omaisuutta
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5.1.3. Syrjintään puuttuminen ja 
yhdenvertaisuuden seuranta

Syrjinnän poistaminen ei onnistu, el-
leivät kaikki suhtaudu yhteisiin sään-
töihin samalla vakavuudella. Yhden-
vertaisuuden toteuttamisen tulisi ulot-
tua opettajainhuoneesta ja taukoti-
loista jokaiseen luokkaan, kerhoon 
ja työharjoittelupaikkaan. Opiskeli-
joiden olisi muistutettava säännöistä 
luokkatovereitaan, vanhempien ilmoi-
tettava mahdollisista ongelmista, opet-
tajien ja muun henkilökunnan puutut-
tava syrjintätapauksiin ja rehtorin toi-
mittava johdonmukaisesti syrjinnän 
poistamiseksi. Myös tukioppilaiden 
ja tutor-yhdyshenkilöiden verkosto on 
osoittautunut tehokkaaksi kiusaami-
sen tunnistamisessa. Hyvä käytäntö 
on puuttua ongelmatilanteisiin mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa, 
sillä pitkään jatkuneiden, lukkiutunei-
den konfl iktitilanteiden selvittäminen 
on tavallisesti työläämpää. Tilanteen 
vaikeuttakaan ei toki ole syytä pitää 
perusteena ongelman ohittamiselle.

Epäoikeudenmukaisiin tilantei-
siin puuttuminen ei ole koskaan yk-
sinkertaista, joten rauhallisen eritte-
levä, puolueettomuuteen pyrkivä ja 
strateginen ajattelutapa on hyödylli-
nen. Ennen puuttumista on hyvä miet-
tiä seuraavat kysymykset etukäteen:

• Miten puuttua ongelmiin mahdol-
lisimman rakentavasti?
Joissakin tilanteissa rakentava, dip-
lomaattinen lähestymistapa voi olla 
ensisijaisen tärkeä ratkaisun aikaan-
saamiseksi. Jos mahdollista, sormel-
la osoittamista ja osapuolten kasvojen 
menettämistä kannattaa välttää, koska 

ne herättävät tavallisesti vain vahvoja 
puolustusreaktioita. Toisinaan raken-
tavakaan lähestymistapa ei estä tilan-
teen lukkiutumista.

• Milloin ja miten ongelmaan 
kannattaisi puuttua?
Ellei kyse on välitöntä reagointia vaa-
tivasta ongelmasta, kannattaa pohtia 
ihanteellista ajoitusta ja keinoa on-
gelmaan puuttumiseksi. Olisiko se 
seuraavan opettajankokouksen yhte-
ydessä vai vanhempaintapaamises-
sa? Pitäisikö asiaa käsitellä vain op-
pilaitoksen piirissä vai ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa? Oman puut-
tumisstrategian luomisessa voi miettiä 
myös, keneltä saa taustatukea, jos rat-
kaisuehdotus joutuu vastatuuleen.

• Mitä konkreettisia ratkaisuvaih-
toehtoja tilanteeseen voisi löytyä?
Usein ongelmien havaitseminen ja 
analysoiminen on helpompaa kuin rat-
kaisujen keksiminen. Mitä pitemmäl-
le vaihtoehtoisia ratkaisuja on mietitty 
ja mahdollisesti pohjustettukin etukä-
teen, sitä helpompi kaikkien on sitou-
tua ongelmien ratkaisemiseen. 

• Miksi puutun kyseiseen ongel-
maan?
Omien motiivien miettiminen ennen 
puuttumista on oleellista, jotta voi tie-
tää varmasti lähtevänsä ratkaisemaan 
oikeata ongelmaa oikeista syistä. Mo-
tiivien tiedostaminen voi myös auttaa 
pysymään alkuperäisessä näkökan-
nassa mahdollisten vastoinkäymisten 
ilmaannuttua. 

Jos kyse on työyhteisön yhdenvertai-
suusongelmista, täytyy miettiä oikean-
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laista ratkaisumallia juuri omalle 
työyhteisölle tyypillisiin kommuni-
kointi- ja reagointitapoihin. Joissa-
kin yhteisöissä ongelmat aikaansaa-
vat syntipukkien etsimistä, liittolais- 
ja vihollisklikkien kehittämistä tai 
valituksia liitoille ja viranomaisille. 
Saattaa myös olla, että kiusaamisti-
lanne ratkaistaan siirtämällä kiusat-
tu ja kiusaaja erilleen toisistaan, ja 
kiusaamiseen syyllistyneen vastuu-
ton toiminta kuitataan hiljaisuudella. 
Monessa yhteisössä pyritään myös 
kaikin tavoin välttelemään kielteistä 
ilmapiiriä, joten ongelmiin ei juuri-
kaan puututa. 

Tyypillisten reagointitapojen ky-
seenalaistamiseen ja ongelmien rat-
kaisemiseen voidaan kärjistyneissä 
ongelmatilanteissa tarvita ulkopuo-
lista, puolueetonta asiantuntijaa kuten 
työsuojelupiirin viranomaisia. Työter-
veyshuollon asiantuntijoita ja työnoh-
jausta voi käyttää ongelmatilanteiden 
ratkaisemisessa. Joskus apua on löy-
tynyt myös haastatteluiden, kyselyjen 
tai havainnoinnin avulla laadituista il-
mapiirin ja työyhteisön sisäisen toimi-
vuuden selvityksistä. 

Aina konfl iktien ilmaantuessa on 
tärkeä muistaa, että asiat riitelevät, ei-
vät ihmiset. Kenellekään ei kuulu, mil-
lainen esimerkiksi toisen persoona, yk-
sityiselämä tai tausta ovat, vaan aino-
astaan se, miten hän suoriutuu työstään 
tai opinnoistaan, ja että hän toimii oppi-
laitosyhteisön sääntöjen mukaan. Tär-
keimpänä päämääränä on aina muuttaa 
tekoja, ei kenenkään persoonaa. 

Monessa koulussa johdonmukai-
sinta ja pitkäjänteisintä työtä on teh-
ty opiskelijoiden keskinäisen kiusaa-
misen poistamiseksi.  Parhaaksi kiu-

saamisen ennaltaehkäisytavaksi on 
osoittautunut välitön puuttuminen 
pieniinkin kiusaamisyrityksiin ja te-
hokas seuranta. Monessa koulussa op-
pilashuoltoryhmät tai muut kiusaami-
sen ehkäisyyn perustetut ryhmät ovat 
vastuussa kiusaamiseen puuttumisesta 
ja käytännönläheisten toimintasuun-
nitelmien laatimisesta. Tavallisen toi-
mintasuunnitelman sisältö on seuraa-
vanlainen:

• Taustakeskustelu kiusatun kans-
sa: kiusaamiseen liittyvien yksityis-
kohtien kirjaaminen paperille

• Kiusaajien puhuttelu: kiusaajia ju-
tutetaan yksi kerrallaan siten, että he 
eivät pääse välillä keskustelemaan 
keskenään; osoitetaan selvästi, että 
kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti 
ja sen odotetaan loppuvan; pyydetään 
kiusaajia laatimaan toimintasuunni-
telma tilanteen oikeudenmukaiseksi 
selvittämiseksi

• Kiusatun tukeminen: kiusatulle 
kerrotaan keskustelujen sisällöstä ja 
tarjotaan tarvittavaa tukea tilanteen 
selvittämisen ajaksi

• Tilanteen seuranta: varmistetaan 
muutaman viikon ja kuukauden pääs-
tä, että tilanne on korjaantunut

• Yhteys oppilaitoksen ulkopuolisiin 
tahoihin: opiskelijan iästä ja tilan-
teesta riippuen kiusaamisesta ilmoi-
tetaan vanhemmille, etenkin mikäli se 
jatkuu sopimuksista huolimatta; vaka-
vissa tapauksissa voidaan olla yhtey-
dessä myös psykologiin, perheneuvo-
laan tai poliisiin
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Koska kiusaaminen ei tavallisesti ra-
joitu vain koulu- tai oppilaitosympä-
ristöön, vaan jatkuu myös vapaa-ajal-
la, vanhempien kutsuminen kestäviä 
ratkaisuja pohtimaan voi olla välttä-
mätöntä. Joissakin tapauksissa hy-
viä kokemuksia on saatu esimerkik-
si kaupungin nuorisotoimen oppilaal-
le ja tämän vanhemmille järjestämis-
tä säännöllisistä tapaamisista, joissa 
keskustellaan kiusaamisen lisäksi 
muistakin nuoren elämään liittyvis-
tä kysymyksistä. Hyödyllistä mate-
riaalia kiusaamiseen puuttumisesta 
on tuotettu esimerkiksi Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton projekteissa 
(www.mll.fi /koulurauha). 

Syrjintään liittyvä seuranta on 
tärkeää niin yksilön kuin oppilaitok-
senkin tasolla. Seuranta on ainoa kei-
no varmistaa, että syrjinnän kohteek-
si joutunut henkilö kokee saaneensa 
riittävän tuen tilanteen selvittämisek-
si. Voi olla, että esimerkiksi opetta-
ja katsoo tilanteen ratkenneen, kun 
toinen osapuolista on sanonut an-
teeksi, kun epäoikeudenmukaisuutta 
kohdannut taas kokee vuosienkin jäl-
keen, että asia on jäänyt selvittämät-
tä. Toisaalta syrjintä tai kiusaaminen 
saattaa jatkua, ellei asiaa oteta myö-
hemmin puheeksi. Tilanteen seuran-
ta voi olla hankalaa oppilaitoksissa, 
joissa monen opettajan, avustajan ja 
muun henkilökuntaan kuuluvan työ-
suhteet ovat määräaikaisia. Siksi op-
pilashuoltoryhmän kaltainen yhtei-
nen elin, joka käsittelee ja jatkaa seu-
rantaa yksittäisten työntekijöiden läh-
dettyä, on tärkeä.

Oppilaitoksen näkökulmasta seu-
rantajärjestelmät ovat tarpeellisia sik-
si, että saadaan käsitys yhdenvertai-

suuden etenemisestä ja sen suurim-
mista esteistä. Käytössä on useita 
vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka toi-
minevat parhaiten usean menetelmän 
yhdistelmänä. Opettajien, tukioppi-
laiden ja tutor-yhdyshenkilöiden te-
hostunut valvonta voivat auttaa ha-
vaitsemaan yhteisten pelisääntöjen 
rikkomista. Nimettömät kommen-
tit mahdollistava palautelaatikko voi 
joissakin tilanteissa olla käyttökel-
poinen, vaikka toisaalta saattaakin 
kannustaa syrjinnän perättömään ra-
portointiin. 

Oppilaitosten arkeen kuuluu 
myös erilaisia arviointilomakkeita. 
Kiusaamiseen tai syrjintään liittyviä 
kysymyksiä voidaan sisällyttää nii-
hin tai laatia tätä teemaa varten erilli-
nen lomake. Kyselyjä voidaan tehdä 
myös vanhemmille. Joissakin kou-
luissa vanhemmat ovat täyttäneet lo-
makkeita erikseen järjestetyn, henki-
lökohtaisen opettajantapaamisen tai 
vanhempainillan yhteydessä. Tämä 
voi olla hyvä käytäntö esimerkiksi 
niille maahanmuuttajavanhemmille, 
joille kieli tuottaa hankaluuksia. 

Joissakin maissa koulut ja op-
pilaitokset keräävät yksityiskohtais-
ta tietoa esimerkiksi etnisiin vähem-
mistöihin kuuluvien opiskelijoiden 
ainevalinnoista, opintojen edistymi-
sestä ja loppuarvosanoista. Suoma-
laiseen perinteeseen tällainen seuran-
nan malli ei sovellu kovinkaan hyvin, 
mutta sen ei pitäisi estää suomalaisia-
kin oppilaitoksia kiinnittämästä pa-
rempaa huomiota syrjinnän vaarassa 
oleviin henkilöihin. 
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5.1.4. Näkökulmaksi 
syrjinnän ennaltaehkäisy 

Syrjivään kohteluun puuttuminen ta-
paus tapaukselta voi olla aikaa vievää 
ja turhauttavaa, eikä se edistä käyt-
täytymisen yleistä muutosta. Huo-
mattavasti tehokkaampaa on ehkäi-
sevien toimenpiteiden ja syrjimättö-
myyttä tukevien rakenteiden kehittä-
minen. 

Oppilashuoltoryhmien rooli on 
osoittautunut keskeiseksi ongelmati-
lanteiden ratkaisemisessa. Arjen pai-
neiden takia niiden työ painottuu kui-
tenkin usein akuutteihin opiskelijoi-
ta koskeviin asioihin, eikä niinkään 
pitkäjännitteisen, ennaltaehkäisevän 
toiminnan suunnitteluun. Ihanteel-
lisessa tilanteessa lähestymistapaa 
voitaisiin siirtää reaktiivisesta ongel-
miin tarttumisesta ja kiusaamisen lo-
pettamisesta aktiiviseen yhdenvertai-
suuden edistämiseen. 

Esimerkiksi kiusaamisen ennal-
taehkäisemistä voidaan tehostaa ke-
hittämällä kodin, oppilaitoksen ja 
opiskelijoiden yhteistyönä uusia me-
nettelytapoja. Joissakin yläkouluissa 
on pyritty kitkemään oppilaiden kes-
kinäistä kiusaamista jo ennen kuin 
sitä ilmenee esimerkiksi seuraavin 
keinoin:

• Vanhempien tapaamisessa kes-
kustellaan myös kiusaamisesta 
ja koulun vakavasta suhtautu-
misesta asiaan

• Kukin luokanvalvoja keskus-
telee lukuvuoden alussa omas-
sa luokassaan kiusaamisesta ja 
koulun kannasta asiaan

• Opetettaviin aineisiin sisällyte-
tään kokonaisuuksia, joissa kä-
sitellään oppilaan itsetuntoon 
ja elämänhallintaan liittyviä 
asioita

• Tukioppilaiksi nimettyjä van-
hempia oppilaita kehotetaan 
pitämään erityisesti silmällä 
mahdollisia kiusaamistilanteita

• Koulussa tehdään säännöllises-
ti kyselyjä, joihin sisältyy kiu-
saamiseen liittyviä kysymyksiä

• Välitunneille kehitetään yhteis-
työssä oppilaiden kanssa toi-
mintaa, joka osaltaan ehkäisee 
kiusaamista

Työyhteisössä syrjintää voidaan en-
naltaehkäistä kiinnittämällä huomio 
esimerkiksi seuraaviin piirteisiin: jo-
kainen on perillä työn ja työyhteisön 
tavoitteista, työstä ja siihen liittyvistä 
ongelmista on opittu keskustelemaan, 
työpalavereja ja kehittämiskeskuste-
luja järjestetään säännöllisesti, uusiin 
työtehtäviin siirtyville annetaan riit-
tävän laaja perehdytys ja työyhteisös-
sä noudatetaan selkeää työnjakoa sekä 
rakennetaan tietoisesti tasa-arvoista 
ja avointa ilmapiiriä. Kyse on siis ta-
vallisen, toimivan työyhteisön perus-
piirteistä ja siihen liittyvästä hyvästä 
johtamisesta. Elleivät jotkin piirteis-
tä toteudu, kuka tahansa työyhteisön 
jäsenistä voi tehdä aloitteen tilanteen 
korjaamiseksi.
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5.2. KATSE VANHOIHIN 
TOIMINTAMALLEIHIN

5.2.1. Tavoitteeksi 
avoin keskustelukulttuuri

Niin syrjinnän ennaltaehkäisyssä kuin 
syrjintään puuttumisessakin auttaa 
oppilaitoksen toimintakulttuurin ke-
hittäminen ”läpinäkyväksi”. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että oppi-
laitoksessa keskustellaan yhdenvertai-
suuskysymyksistä avoimesti ja kaikis-
sa käänteissä tapahtuvaan syrjintään 
puututaan selkeiden, kaikkien tiedos-
sa olevien sääntöjen perusteella. 

Samalla, kun edistetään keskuste-
lua ja avoimuutta, täytyy kuitenkin ot-
taa huomioon herkkä tasapaino avoi-
muuden ja yksityisyyden kunnioit-
tamisen välillä. Rajan vetäminen voi 
olla hankalaa, sillä toisinaan sama tie-
tosisältö voi olla loukkaavaa, toisinaan 
taas selvittää tilanteita. Jos opettaja 
osaa kertoa luontevasti oikeassa tilan-
teessa, että yhden luokkatoverin pos-
ket ovat pullukat hänen käyttämänsä 
kortisonilääkityksen takia ja linkkaus 
johtuu sairauteen liittyvästä lonkkaki-
vusta, tämä voi neutralisoida tilanteen 
ja vähentää muiden kiinnostusta kiu-
saamiseen. Toisaalta jos opettaja toi-
mii näin ilman asianomaisen henkilön 
suostumusta tai asettamalla opiskelijan 
suuren huomion kohteeksi, tämä saat-
taa vain vaikeuttaa tilannetta. Kaikkien 
oppilaitoksen henkilökuntaan ja opis-
kelijoihin kuuluvien on saatava itse 
määritellä, kuinka paljon ja missä 
tilanteissa he käsitelevät henkilö-
kohtaisia kysymyksiä kuten vähem-
mistökokemuksia  tai  syrjintää. 

Maahanmuuttajataustainen opis-
kelija ei ehkä jaksa toimia kerta toi-
sensa jälkeen maahanmuuttajien edus-
tajana. Biseksuaali  taas voi olla epä-
varma identiteetistään tai pelätä sil-
mätikuksi joutumista, eikä tahdo siksi 
paljastaa identiteettiään oppilaitok-
sessa. Heillä on täysi oikeus ”harkit-
tuun huomaamattomuuteen”. Etukä-
teen merkityksettömiltäkin vaikutta-
vat kysymykset voivat tuntua asian-
omaisesta turhan henkilökohtaisilta. 
Esimerkiksi alkoholinkäytön lopetta-
nut on voinut väsyä perustelemaan va-
lintaansa jokaisessa juhlassa, olipa lo-
pettamisen peruste uskonto, raskaus, 
terveydentila tai yksinkertaisesti kyl-
lästyminen alkoholiin. 

Jotta avoimuus on mahdollista, 
täytyy osapuolten luottaa toisiinsa. 
Tämä tarkoittaa yksinkertaisia kans-
sakäymisen perussääntöjä: toisen 
kuuntelemista ja kunnioittamista sekä 
pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen. 
Luottamuksen rakentaminen myös 
vanhempiin on oleellinen osa oppilai-
tosten työtä. Esimerkiksi monet maa-
hanmuuttajavanhemmat voivat tuntea 
epäluuloa suomalaista koulujärjestel-
mää kohtaan, koska he eivät tiedä tar-
kalleen, miten se toimii. Myös kahden 
samaa sukupuolta olevan vanhemman 
voi olla vaikea kertoa perheestään, el-
leivät he luota, että heidän lapsensa ei 
joudu sen takia silmätikuksi. Johdon-
mukainen ja aktiivinen yhteydenpito on 
välttämätön askel luottamuksen raken-
tamisessa. Joskus muutkin konkreetti-
set toimenpiteet ovat tarpeen. Esimer-
kiksi romanivanhempien luottamuksen 
koulujärjestelmää kohtaan on huomat-
tu lisääntyneen niissä kouluissa, joissa 
on annettu romanikielen opetusta.
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TARINA 5.

Koko oppilaitos tarkkaili Leenan ja Outin parisuhdetta

Roimaan oppilaitoksen terveydenhoitaja kutsui Leenan ja Outin luokseen 
ja aloitti sanomalla varovasti, että rakkaus ja läheisyys ovat erittäin hyviä 
asioita. Eräitä opettajakunnan edustajia oli kuitenkin häirinnyt se, kun 
Leena ja Outi olivat halailleet toisiaan käytävällä julkisesti. Leena suhtau-
tui kuulemaansa sarkastisesti ja ryhtyi väittelemään: ”Miksi tämä mahtaa 
olla terveydenhoitajan asia? Eivätkö nämä opettajakunnan edustajat olisi 
voineet puhua meille ihan itse? Mitä meidän halailu heitä häiritsee? Onko 
se jotenkin kiellettyä?”. Outi taas kauhistui tilanteesta eikä sanonut mitään.

Samoihin aikoihin naisten käymälän seinään ilmestyi kirjoitus, jossa 
oli molempien nimet ja alla luki “älkää viitsikö nuolla toisianne julki-
sesti, se ottaa meitä kaikkia päästä”. Leenasta ja Outista tuntui, että 
koko oppilaitos oli heidän suhdettaan vastaan. Muutaman päivän 
päästä seinälle ilmaantunut tukiviesti “Mikä natsi sä olet, ne saa itse 
tehdä, mitä haluaa” ei lohduttanut juurikaan. Kesti kolme kuukautta, 
ennen kuin siivooja pyyhki kirjoitukset ovesta.

Outia tilanne masensi ja hänen opiskelumotivaationsa laski rajusti. Joka 
aamu opiskelemaan lähtö tuntui vaikealta. Eräällä äidinkielen tunnilla 
yksi aineen aiheista käsitteli TV:ssä pyörinyttä sarjaa homoseksuaali-
suudesta, mihin Outi päätti tarttua. Opettaja piti aineen kantaaottavasta 
sävystä, ja kysyi Outilta, voisiko sen ehkä julkaista oppilaskunnan leh-
dessä. Outi vastasi, ettei missään nimessä suostuisi julkaisemaan kirjoi-
tustaan edes salanimellä ja perusteli: ”Kaikki tietäisivät kuitenkin, että 
mä olen kirjoittanut sen ja olen väsynyt tähän sirkukseen.”

KYSYMYKSIÄ TARINASTA 5.

•   Esiintyikö tarinassa syrjintää, häirintää tai kiusaamista? Olisiko joku 
asianomainen voinut toimia toisin?

•  Minkälaisissa tilanteissa oppilaitoksessa voidaan keskustella seksuaali-
sesta suuntautumisesta? 

•   Miten voidaan edistää ilmapiiriä, jossa opiskelijat ja henkilökunta saavat 
kertoa tai olla kertomatta yksityisiksi kokemistaan kysymyksistä? Minkälai-
sissa tilanteissa tiedonkulku yksityisistäkin asioista saattaa olla tarpeellista?
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MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Opettajilla ja opiskelijoilla on oikeus kertoa tai olla kertomatta omasta sek-
suaalisesta suuntautumisestaan tai parisuhteestaan, kuuluipa siihen samaa tai 
eri sukupuolta olevia henkilöitä. Mikäli henkilön yksityiseksi kokemia piirteitä 
loukataan esimerkiksi seinäkirjoituksilla tai ilkeämielisillä juoruilla, niihin on 
syytä puuttua välittömästi. Opiskelijat itse, opettajat, rehtori tai muut koulun 
henkilökuntaan kuuluvat voivat toimia aloitteen tekijänä ja esimerkiksi oppilas-
huoltoryhmä työvälineenä asioiden selvittämiseksi. Jos opettajat kokevat avoi-
men keskustelun erilaisuudesta ongelmalliseksi, sitä voidaan harjoitella erilaisilla 
harjoituksilla tai lisäkoulutuksen yhteydessä. Opiskelijoiden ja opettajien käyt-
täytymistä koskevien sääntöjen tulisi koskea kaikkia yhdenmukaisesti. Elleivät 
esimerkiksi Roimaan oppilaitoksen järjestyssäännöt kiellä kaikkien pariskuntien 
halailua, tällaista kieltoa ei pitäisi asettaa Leenalle ja Outillekaan. 

Lisää seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä 
liitteessä 2.

5.2.2. Osaamisen ja 
itsetuntemuksen kehittäminen

Opettajan ammattitaitoon kuuluu ilmi-
öiden ja tilanteiden tarkastelu eri nä-
kökulmista. Samat taidot ovat keskei-
siä myös erilaisuuden kohtaamisessa 
ja ongelmallisiin tilanteisiin puuttumi-
sessa. Opettajan on hyvä oppia erotta-
maan, mistä tilanteista hän kykenee 
selviämään yksin, mistä työtovereiden 
kanssa ja mihin tarvitaan ulkopuolista 
apua. Säännöllisin aikavälein voi olla 
hyödyllistä esittää itselleen seuraavat 
kysymykset:

• Onko omissa työtavoissani 
jotakin epäoikeudenmukaista 
tai syrjivää?

• Onko ympäristössäni epäoikeu-
denmukaisia tai syrjiviä käytän-
töjä, joihin voin vaikuttaa?

• Onko ympäristössäni epäoikeu-
denmukaisia tai syrjiviä tilan-
teita, joihin joku muu voi vai-
kuttaa, ja joiden suhteen itse 
voin olla aloitteellinen?

Ei ole kummallista, jos ensimmäinen 
tilanne, jossa on kohdattu erilaisuut-
ta, saa aikaan epävarmoja tai epämiel-
lyttäviäkin tuntemuksia. Oleellista on 
se, antaako niiden vaikuttaa lannista-
vasti myös seuraaviin samankaltai-
siin tilanteisiin. Luonteva erilaisuu-
den kohtaaminen voi vaatia paljon-
kin harjoittelua. Liikkeelle voi läh-
teä esimerkiksi pohtimalla sitä, mitkä 
piirteet erilaisessa opiskelijassa, työ-
toverissa, yhteistyökumppanissa tai 
erilaisuutta muuten sisältävässä tilan-
teessa askarruttavat eniten. Mahdol-
listen ennakkoluulojen, hetkellisten 
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tunnetilojen ja tilannetekijöiden ana-
lysointi voi auttaa tiedostamaan ja 
ymmärtämään omia reaktioita parem-
min. Mitä paremmin henkilö on tie-
toinen ajattelutavoistaan ja kulttuuri-
perimästään, sitä luontevampaa erilai-
suuden kohtaaminen voi olla. Kyetäk-
seen hyväksymään toisen näkökulmia 
on ensin tarpeen tuntea ja hyväksyä 
omansa.

Myös yhdenvertaisuuden ongel-
miin puuttumisessa voi tulla taitavam-
maksi harjoittelemalla. Tilanteiden 
tarkka hahmottaminen, konfl iktien te-
hokas sovittelu ja konkreettisten rat-
kaisujen keksiminen ovat kokemuksen 
myötä karttuvia taitoja. Jos yhdenver-
taisuusnäkökulmaa ei opetella, se jää 
helposti arjen priorisointikeskusteluis-
sa vähäiselle huomiolle. Mikä paino-
arvo annetaan esimerkiksi esteettö-
myyttä edistävälle remontille, jos mää-
rärahat pienentyvät jatkuvasti? Tai mi-
ten tärkeänä pidetään yhdenvertaisuus-
koulutusta, jos jatkokoulutusta tarvit-
taisiin monesta muustakin teemasta? 

Nykyiseen opettajankoulutuk-
seen sisältyy erilaisia oppijoita ja mo-
nikulttuurisuutta käsitteleviä opinto-
jaksoja. Tavallisesti ne ovat kuitenkin 
melko lyhyitä kokonaisuuksia, eikä 
niiden voida katsoa korvaavan yhden-
vertaisuuskysymyksiin pureutuvaa 
koulutusta. Erilliset yhdenvertaisuutta 
käsittelevät koulutustilaisuudet voivat 
olla hyödyllisiä antaessaan mahdolli-
suuden muutosten pohtimiseen omas-
sa ympäristössä ja työskentelytavois-
sa. Yksi mahdollinen kimmoke omi-
en ajatusten työstämiseen on SEIS-
hankkeen tuottama itsearviointikysely 
osoitteessa www.join.fi /seis/itsear-
viointikysely.

5.2.3. Opetuksen sisällöt ja 
menetelmät

Joskus väitellään siitä, onko koulutuk-
sella ylipäänsä mahdollista lisätä su-
vaitsevaisuutta. Joissakin vertailuissa 
on huomattu, että pitempi koulutus-
ura näyttäisi tuovan enemmän kykyä 
ymmärtää erilaisuutta. Magdaleena 
Jaakkolan (1995) mukaan tämä johtuu 
muun muassa siitä, että koulutus tar-
joaa tietoa erilaisuudesta sekä kehittää 
arviointikykyä ja tunnetta oman elä-
män hallinnasta, jolloin muita ei näh-
dä yhtä usein uhkana. Toisaalta se voi 
myös lisätä henkilön kykyä piilottaa 
asenteensa. 

Kun edistetään oppilaitoksen yh-
denvertaisuutta järjestelmällisesti, on 
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 
minkä roolin erilaisuuden ja tasaver-
taisuuden käsitteleminen opetuksen 
sisällöissä saa. Erilaisuuden käsitte-
lyä voidaan tarkastella muun muassa 
opetusmateriaalin teksteissä, kuvissa, 
käytetyissä esimerkeissä ja menetel-
missä. Mahdollisia käsittelytapoja:

• Erilaisuutta ei käsitellä lain-
kaan. Vaikka erilaisuuden tee-
mat sisältyvät opetussuunnitel-
maan, ne ohitetaan esimerkiksi 
liiallisen kiireen vuoksi, anne-
taan opiskelijoille vapaaehtoi-
sen tutustumisen kohteeksi tai 
kuitataan hoidetuksi yksittäisel-
lä teemapäivällä.

• Erilaisuutta käsitellään virheel-
lisesti tai kielteisesti arvottaen. 
Opetusmateriaali tai teeman kä-
sittelytapa ovat vanhentunei-
ta tai sisältävät lähes huomaa-
mattomia kielteisiä arvotuksia 
tietystä erilaisuuden piirteestä. 
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Esimerkiksi kehitysvammaiset 
henkilöt voidaan esittää iloisina, 
mutta yksinkertaisina ja avutto-
mina.

• Käsitellään vain tiettyjä erilai-
suuden piirteitä. Oppitunnil-
la saatetaan käsitellä opettajalle 
tuttuja erilaisuuden teemoja, ja 
vähemmän tutut ohitetaan. Tiet-
tyä erilaisuuden piirrettä voi-
daan myös käsitellä stereotyyp-
pisesti, esimerkiksi työelämän 
tasa-arvoisuutta vain sukupuol-
ten tasa-arvon näkökulmasta.

• Monenlaista erilaisuutta kä-
sitellään ei-arvottavasti vaih-
televissa yhteyksissä. Erilai-
suus on luontevasti läsnä kaikes-
sa opetusmateriaalissa ja muissa 
opetuksen sisällöissä, mutta ei eri-
laisuutta vaan yhdenvertaisuut-
ta ja moniarvoisuutta korostaen. 

Usein erilaisuuteen tai syrjintään liit-
tyviä teemoja käsitellään yksittäisillä 
oppitunneilla tai yhdessä teemapäi-
vässä. Vaikutukseltaan kaikkein te-
hokkainta olisi valtavirtaistaa yhden-
vertaisuutta edistävät teemat ja poh-
diskelu kaiken opetuksen sisältöihin. 
Miten romanien historia on voinut 
vaikuttaa heidän nykytilanteeseen-
sa Suomessa, mitä yhtäläisyyksiä 
kristin- ja islaminuskolla on, millai-
sia vaikutuksia homoseksuaalisuudel-
la voi olla arkipäivään, mitä Suomen 
lainsäädäntö sanoo syrjinnästä, mitä 
tukea on tarjolla syrjinnän uhreille ja 
muita tämän kaltaisia teemoja voi-
daan nostaa esiin luontevasti monilla 
eri tunneilla. Tieto on yksi ensisijaisen 
tärkeä lähtökohta stereotypioiden ky-
seenalaistamisessa ja erilaisuutta kos-

kevan ymmärryksen lisäämisessä.
Vaikka tarjolla olevan opetusma-

teriaalin kirjo on vuosien saatossa laa-
jentunut ja valittavana on hyvinkin 
laadukkaita kirjoja, pitäisi yhä muis-
taa, että opetussuunnitelma ei tar-
koita samaa kuin oppikirja. Toisi-
naan oppikirjoissa tehdään yksipuo-
lisia tai täysin virheellisiä oletuksia, 
jotka pikemminkin vahvistavat syrji-
viä käsityksiä kuin purkavat niitä. Op-
pikirjan sisältöjen käsittely monesta 
eri näkökulmasta voi opettaa opiskeli-
joillekin kriittisyyttä lähdekirjallisuut-
ta kohtaan. 

Eräässä koulussa historian opet-
tajaa pyydettiin kiinnittämään erityi-
nen huomio näkökulmaansa opetta-
essaan kriisialueilta saapuneita op-
pilaita, jotka olivat oppineet maansa 
historian aivan toisella tavalla. Jotta 
oppilaitokseen valittaisiin mahdolli-
simman yhdenvertaisia ja muihin op-
pimisen päämääriin sopivia oppikirjo-
ja, voidaan perustaa esimerkiksi aine-
ryhmittäin lukupiirejä, joissa opettajat 
jakavat kokemuksia ja näkemyksiä eri 
materiaaleista ennen uusien oppima-
teriaalien valintaa.

Samoin opettajan on hyvä tulla 
tietoiseksi annettujen tehtävien ja käy-
tettyjen menetelmien mahdollisesti yk-
sipuolisista näkökulmista. Esimerkik-
si kahden äidin sateenkaariperheessä 
kasvanut lapsi voi isänpäivänä piirtää 
kortin jollekin toiselle aikuiselle su-
kupuolesta riippumatta. Jos taas näkö-
vammaisen opiskelijan tunnilla käyte-
tään kalvoja, niiden lukeminen ääneen 
tai toimittaminen opiskelijalle etukä-
teen sähköisessä muodossa antavat 
kaikille tasavertaisemman mahdol-
lisuuden nauttia opetuksesta. Jokai-
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sen opiskelijan kaikkien mahdollisten 
tarpeiden huomioon ottaminen etukä-
teen voi olla vaikeaa, joten myöntei-
nen suhtautuminen annettuun palaut-
teeseen on oleellista.

Opetustilanteiden lisäksi yhden-
vertaisuuteen liittyviä teemoja voi kä-
sitellä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

• Yhdenvertaisuutta, vähemmistö-
jä ja monikulttuurisuutta käsit-
televät teemapäivät

• Yhdenvertaisuuden edistämi-
seen liittyvät projektit oppilai-
toksen sisällä tai yhteistyötaho-
jen kanssa 

• Vähemmistöedustajien vierai-
lut, syrjintää vastaan työskente-
levien järjestöjen tai projektien 
esittely ja opiskelijoiden vasta-
vierailut

• Yhdenvertaisuuskysymyksis-
tä keskustelu yhteistyötahojen, 
vanhempien yms. kanssa

• Näytelmät, draamaharjoitukset 
ja erilaiset kerhot

5.2.4. Olosuhteita 
uudistamaan

Lainsäädäntö määrittelee joiltakin 
osin yhdenvertaisuuden toteuttamis-
ta hyvin käytännönläheiselläkin tasol-
la. Laki ja erilaiset ohjeet antavat vel-
voitteita esimerkiksi erityisopetuksen, 
maahanmuuttajien äidinkielen opetuk-
sen, tukiopetuksen ja oman uskonto-
kunnan mukaisen uskonnonopetuksen 
suhteen. Samoin määritellään raamit 
opetuksen ja arvioinnin eriyttämiseksi 
opiskelijan tarpeiden ja osaamistason 
mukaan. Kunnan vastuulla on varata 
riittävät resurssit esimerkiksi henkilö- 

tai luokkakohtaisiin avustajiin, uskon-
nonopetukseen sekä romanien, saame-
laisten ja maahanmuuttajien omankie-
len opetukseen. Valtio myös korvaa 
osan koituvista kustannuksista. 

Joskus esitetään, että yhdenver-
taisuutta ei ole mahdollista edistää te-
hokkaasti rahoituksen ja muiden re-
surssien puutteen takia. Joissakin ky-
symyksissä resurssit ovat toki kes-
keisessä asemassa, mutta merkittäviä 
parannuksia voidaan aikaansaada koh-
talaisen yksinkertaisillakin toimintata-
pojen muutoksilla. Esimerkiksi oppi-
laitoksen juhlilla ja teemapäivillä on 
suurempi merkitys kuin niihin käytetty 
aika antaa ymmärtää. Ne ovat kiinteä 
osa epävirallista koulua ja tuovat esiin 
muun muassa, mitä oppilaitoksessa ar-
vostetaan, ja miten siellä suhtaudutaan 
moninaisuuteen. Jos aamunavauksissa 
käsitellään aina kristillistä uskoa, vaik-
ka oppilaitoksessa olisi myös musli-
meja tai uskonnottomia, teemojen laa-
jentaminen voi käydä helposti. 

Merkittävää on myös se, ketkä 
oppilaitoksessa työskentelevät. Vaik-
ka koulujen ja oppilaitosten keinot 
vaikuttaa henkilöresurssien määrään 
ovat rajalliset, ne voivat ottaa yh-
denvertaisuuden keskeiseksi näkö-
kulmaksi rekrytointien yhteydessä. 
”Erilaiset opettajat” voivat toimia 
kannustavina roolimalleina monel-
le vähemmistötaustaiselle opiskeli-
jalle, joka pohtii omaa ammatinva-
lintaansa. Ellei homoseksuaalisesti 
suuntautunut opiskelija ole koskaan 
kuullut homoseksuaalista opettajas-
ta, hän voi pitää koululaitosta ilma-
piiriltään liian ahtaana ja opettajan 
ammattia vääränä suuntautumisvaih-
toehtona itselleen. 
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Joustavia ratkaisuja tulee etsiä, 
jotta koulutuksellinen tasa-arvo to-
teutuu mahdollisimman tehokkaasti 
ja kaikkien oppilaiden on mahdollista 
saavuttaa oppiaineen tavoitteet kysei-
sen lukukauden, lomakauden tai jopa 
seuraavan lukuvuoden aikana. Joskus 
sopivien ratkaisujen löytäminen on 
tosin haasteellista. Esimerkiksi perus-
koulussa on voitu joutua tilanteeseen, 
jossa maahanmuuttajataustainen huol-
taja kieltää lastaan osallistumasta lii-
kunnan tai musiikin tunneille, vaikka 
opetukseen olisi jo pyritty tekemään 
erityisjärjestelyjä uinnissa tai länsi-
maisen perinteen mukaisessa musii-
kissa. Elleivät kompromissiehdotuk-
setkaan vakuuta huoltajaa, hänelle on 
syytä teroittaa, että lopullinen vastuu 
nuoren oppivelvollisuuden täyttymi-
sestä on huoltajalla. Jos jokin opinto-
suoritus puuttuu, oppilas ei saa varsi-
naista päättötodistusta vaan erotodis-
tuksen, jolla jatkokoulutukseen ha-
keutuminen ei onnistu.

Jokin erityisratkaisu voi toimia 
yhden opiskelijan kohdalla, mutta ei 
toisen. Esimerkiksi internetin kautta ta-
pahtuvan etäopiskelun lisääntyminen 
voi olla suuri helpotus henkilöille, jot-
ka opiskelevat perheen tai työn ohella, 
tai joilla on hankaluuksia liikkumisen 
kanssa. Kyseinen vaihtoehto voi kui-
tenkin toimia huonosti oppimisvaike-
uksia kohdanneilla opiskelijoilla, jotka 
tarvitsevat luokkahuoneympäristöä ja 
opettajan läsnäoloa.

Kun opiskelijan lähtökohtia ote-
taan opetusjärjestelyissä huomioon, 
täytyy pitää huolta myös siitä, että 
tämä tapahtuu yhdenvertaisella tavalla. 
Opetushallituksen (2004) laatimassa 
selvityksessä muutama koulu ilmoitti 

ottaneensa romanikulttuurin huomioon 
esimerkiksi siten, että siellä katsottiin 
toistuvasti oppilaiden poissaoloja sor-
mien lävitse tai vapautettiin oppilas lii-
kunnasta. Perusopetuslain mukaan op-
pilaalla on oikeus perusopetukseen, 
eikä tämän vapauttaminen oppiainei-
den opiskelusta kulttuurisista syistä 
ole lain mukaista. Jos romanioppilas 
on poissa koulusta esimerkiksi jonkin 
sukutapahtuman vuoksi, tulee koulun 
pyrkiä huolehtimaan tukiopetusjär-
jestelyistä tai muun luokan opetusryt-
missä pysymisestä. Poissaolojen mer-
kityksestä on myös ensiarvoisen tär-
keää keskustella vanhempien kanssa. 
Vaikka ratkaisujen löytäminen voi olla 
hankalaa, poissaoloihin on syytä puut-
tua. Puuttumattomuuden seurauksena 
romanitaustaiset oppilaat voivat joutua 
nopeasti muita epäedullisempaan ase-
maan, mikä huonontaa heidän menesty-
misen edellytyksiään tulevaisuudessa. 

Kun olosuhteita muokataan yksit-
täisten yksilöiden tai ryhmien tarpei-
siin, muutosten perusteista on syytä 
keskustella laajemminkin. Opiskelija-
toverit voivat kokea epäoikeudenmu-
kaiseksi esimerkiksi sen, että maahan-
muuttajataustaisen opiskelijan ei tar-
vitse heidän tapaansa lukea satoja si-
vuja suomenkielistä kirjallisuutta. Jos 
tämä kuitenkin perustellaan selkeästi 
ja osoitetaan, mitä muuta opiskelijan 
täytyy tehdä korvatakseen opintosuo-
ritus, voidaan hälventää väärinkäsityk-
siä. Erityiskohtelussa ei ole kyse min-
kään ryhmän asettamisesta muita pa-
rempaan asemaan, vaan pyrkimisestä 
pienillä askeleilla yhtäläisiin mahdolli-
suuksiin. Mikäli järjestely osoittautuu 
myöhemmin epätasa-arvoisuutta luo-
vaksi, se tulee korjata.
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     ESIMERKKEJÄ YHDENVERTAISISTA

     RATKAISUISTA OPPILAITOKSEN ARJESSA

Liikkumisen mahdollistaminen kaikille esim. luiskilla, helposti avautuvilla 
ovilla, riittävällä valaistuksella, selkeillä opasteilla
Erityistilojen kuten invavessojen rakennuttaminen
Sähköisen asioinnin (esim. kirjastopalvelut) ja verkko-opiskelun 
kehittäminen 
Www-sivujen, muun tiedotuksen ja sähköisen asioinnin esteettömyyden 
varmistaminen, induktiosilmukoiden hankkiminen kuulovammaisille
Työergonomian kehittäminen (esim. vammaiset, ikääntyvät opettajat)

Uusia opetusmenetelmiä tai -välineitä koskevan täydennyskoulutuksen 
järjestäminen ikääntyville opettajille
Tehtävien ja opetusmateriaalin eriyttäminen esim. kielitaidon tai vamman 
perusteella (esim. äänitteet, videonauhat, ei-visuaaliset tehtävät)
Oppituntien eriyttäminen esim. liikkumiskyvyn, kielitaidon tai vakaumuk-
sen perusteella (esim. liikuntavammaisten liikunta, muslimien musiikki)

Ei-normatiivisten oppisisältöjen ja lähestymistapojen valitseminen
Myös muiden kuin kristillisten juhlien huomioon ottaminen ja vaihto-
ehdon järjestäminen kristillisille juhlille ja perinteille (esim. joulukirkko) 
Opiskelijan oman äidinkielen säilyttäminen ja kehittäminen omana 
oppiaineenaan tai muun opetuksen yhteydessä
Vähemmistötaustaisten työntekijöiden rekrytointi

Arvioinnin eriyttäminen opiskelun aikana esim. oppimisnopeuden tai 
kielitaidon perusteella (esim. suullinen testaus, sanakirja apuna, lisäaika)

Tehostetun ohjauksen tarjoaminen sitä tarvitseville

Erityisjärjestelyjen tekeminen yhteistyöhön, esim. vanhempainiltakutsun 
lähettäminen sähköpostilla näkövammaisille vanhemmille tai käännetty-
nä maahanmuuttajavanhemmille 
Henkilökohtaisten vierailujen tekeminen tarvittaessa

Erityisten järjestelyjen ja lisätuen tarjoaminen ikääntyvien opettajien työssä 
jaksamisen varmistamiseksi (esim. kuntoutus, työaikajärjestelyt, osa-aika-
eläke)
Vakaumukseen liittyvän ruokailun tarjoaminen (esim. kasvissyöjät, eri 
uskontokunnat)
Joustavuuden mahdollistaminen lomajärjestelyissä ja aikatauluissa 
(esim. järjestelyt rukoushetkille)
Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien varmistaminen erilaisille 
ihmisille päätöksenteossa ja kehittämistyössä 

Fyysinen 
ympäristö ja 
esteettömyys

Oppimateriaalit 
ja  -menetelmät

Vähemmistö-
identiteetin 
tukeminen

Edistymisen 
arviointi

Oppilaanohjaus

Kodin ja oppi-
laitoksen väli-
nen yhteistyö

Opiskeluun ja 
työntekoon 
liittyvät 
järjestelyt

• 

• 
• 

• 

• 

• 
 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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5.2.5. Moninaisuus johtamisessa

Suomalaisissa työyhteisöissä on sovel-
lettu viime vuosikymmeninä useita joh-
tamisideologioita, joista yksi perustuu 
moninaisuuden johtamiseen (diver-
sity management). Sen taustalla vaikut-
taa näkemys, jonka mukaan erilaisuu-
den hyödyntäminen, moniarvoisuus ja 
avoimuus johtavat motivoituneempaan 
ja tuloksellisempaan työyhteisöön. Yh-
teiskunnan ikääntymisen myötä on pu-
huttu myös tarpeesta vahvistaa ikä-
johtamista suomalaisilla työpaikoilla. 
Myös lisääntyvä maahanmuutto ja muu 
kansainvälisyys tuovat uusia haasteita 
työyhteisön johtamiseen. 

Oleellisinta erilaisuuden johtami-
sessa on taitojen ja tarpeiden korostus. 
Tämä tarkoittaa kykyä tunnistaa työn-
tekijöiden osaaminen ja toisaalta ky-
kyä muokata toimenkuvia ja työjärjes-
telyjä heidän vaihtelevien tarpeidensa 
mukaan. Ikäjohtamisessa parhaita tu-
loksia on saavutettu vähentämällä en-
nakkoluuloja ja liiallista kilpailua sekä 
muuttamalla työyhteisön työaikajärjes-
telyjä joustaviksi. Keskeisiä ovat myös 
muutosten suunnittelu ja keskustelun 
avoimuus, jotka luovat edellytykset 
sille, että eritaustaiset ja erilaisissa elä-
mäntilanteissa olevat ihmiset voivat si-
toutua tarvittaviin muutoksiin.

Työhaastatteluja tekevälle voi-
daan esittää yksinkertainen kysymys: 
”Palkkaisitko oppilaitoksenne opetta-
jaksi pyörätuolissa istuvan tai romani-
pukuun sonnustautuneen työnhakijan, 
joka vaikuttaa piirun verran päteväm-
mältä kuin muut hakijat?” Tasa-ar-
voisuutta arvostavassa Suomessakin 
moni vastaisi ehkä ”kyllä”, mutta toi-
misi päinvastaisesti eli syrjivästi. 

Rekrytoijan rooli on usein hanka-
la, koska hänen täytyy ottaa pätevyy-
den lisäksi huomioon työnhakijan so-
pivuus. Sopivuutta arvioitaessa mo-
nella on kuitenkin taipumuksena etsiä 
tuttua ja turvallista, minkä ajatellaan 
minimoivan mahdolliset riskit. Entä 
vammaisen tai romanitaustaisen opet-
tajan mukanaan tuomat hyödylliset, 
uudet näkökulmat? Tai heidän mah-
dollisuutensa tarjota erilaisia, kannus-
tavia roolimalleja opiskelijoille? Myös 
eritaustaisilla ja eri elämäntilanteissa 
elävillä ihmisillä on oikeus tulla rek-
rytoiduiksi. Mikäli oppilaitos aikoo to-
della aidosti sitoutua yhdenvertaisuu-
den päämääriin, rehtorin rooli on kes-
keinen sen varmistamiseksi, että tämä 
heijastuu myös rekrytointeihin.

Lainsäädäntö määrittelee työnan-
tajalle erityisen vastuun toimia syrji-
mättömästi ja edistää myönteistä il-
mapiiriä työyhteisössä (katso luku 
3.2.). Työnantajan edustajana rehtori 
voi tukea myönteistä ilmapiiriä edistä-
mällä moninaisuusteemojen käsittelyä 
esimerkiksi suunnittelupäivissä, veso-
päivillä tai muissa vastaavissa yhte-
yksissä. Keskustelun teemat voivat 
käsitellä muun muassa oman oppilai-
toksen yhdenvertaisuustilannetta, eri-
laisia vähemmistöryhmiä, omien en-
nakkoluulojen tunnistamista mahdol-
lisiin syrjintätilanteisiin puuttumista. 

Rehtorin rooli on keskeinen myös 
ongelmallisiin tilanteisiin puuttumi-
sessa. Puuttumisesta tulee helpom-
paa, jos oppilaitokseen on laadittu 
säännöt sallitulle ja ei-sallitulle käy-
tökselle (katso luku 5.1.2.). Jos oppi-
laitoksen omat toimenpiteet eivät 
auta, ei tulisi arkailla hakea apua op-
pilaitoksen ulkopuolisilta tahoilta.
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TARINA 6.

Annikki pelkäsi nuorten työtovereiden syrjäyttävän hänet

Annikki on työskennellyt opettajana 31 vuotta, välillä yläkoulun, välil-
lä lukion puolella. Kokemuksen myötä hänelle on kasaantunut vaativia 
kehittämistehtäviä kuten lukujärjestyksen laatiminen rehtorin tukena 
ja verkostoprojektin suunnittelu. Viimeisten vuosien aikana Annikki on 
välillä tuntenut itsensä uupuneeksi ja joutunut useampaan otteeseen 
sairauslomallekin. 

Annikki on tottunut siihen, että huolehtii omassa aineryhmässään tun-
nollisesti yhteisten asioiden hoitumisesta. Erääseen kokoukseen hän 
kuitenkin unohti hankkia pullia, ja vieraat saivat tyytyä pelkkään kah-
viin. Toisen kerran hänen myöhästyi yli puoli tuntia vanhempien tapaa-
misesta, koska oli unohtunut kokeita korjaamaan. Jämptiydestään tun-
nettu Annikki oli järkyttynyt: eikö hän voisi enää luottaa omaan pää-
hänsä? Pari Annikin hyvää työtoveria jäi eläkkeelle edellisenä vuonna, 
ja nyt nuoremmat työtoverit vitsailivat hänenkin eläkkeelle jäämises-
tään. Annikki loukkaantui, koska hänellä oli eläkeikään vielä 5 vuotta 
jäljellä. 

Unohtelut alkoivat huolestuttaa Annikkia, mutta hän yritti peittää ne 
kaikin tavoin, eikä uskaltanut puhua ajatuksistaan kenenkään kanssa. 
Eihän hän mikään kehäraakki ollut! Annikki joutui olemaan pari päivää 
sairauslomalla juuri silloin, kun kodin ja koulun väliseen yhteistyöpro-
jektiin varmistui rahoitus. Palattuaan hän huomasi suureksi pettymyk-
sekseen, että hänet oli jätetty pois projektityöryhmästä. Lisäksi rehtori 
teki opettajankokouksessa epämääräisen viittauksen muidenkin Anni-
kin rakkaiden kehittämistehtävien jakamisesta työtovereille, jotka oli-
vat hoitaneet niitä Annikin sairauslomien ajan. 

Joskus opettajainhuoneessa puhe katkesi, kun Annikki saapui paikalle 
ja hänellä oli ilkeä tunne, että kaikki puhuivat juuri hänestä. Vähitellen 
Annikki alkoi tuntea oloansa niin epämukavaksi, että meni usein väli-
tunneiksi seuraavan oppitunnin luokkahuoneeseen opettajainhuoneen 
sijaan. Annikki ei kehdannut ottaa edes kodin ja koulun yhteistyöpro-
jektia puheeksi rehtorin kanssa, koska pelkäsi unohtelujen nousevan 
puheeksi. Kesän kynnyksellä rehtori mainitsi, että hän ajatteli valmis-
tella seuraavan vuoden lukujärjestystä maahanmuuttajien opettami-
seen erikoistuneen Päivin kanssa, jotta Annikki voisi levätä kunnolla 
koko kesän.
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KYSYMYKSIÄ TARINASTA 6.

•   Kohtasiko Annikki syrjintää? Oliko hänen tehtäviensä vähentämiseen 
 riittäviä perusteita?

•   Mitä Annikki olisi voinut tehdä ongelmatilanteen korjaamiseksi? 
Mitä muiden olisi pitänyt tehdä?

•   Miten työyhteisön keskustelukulttuuria voisi kehittää?

•   Miten opettajakunnan ikääntyminen pitäisi ottaa huomioon 
oppilaitoksissa?

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Hyvässä työyhteisössä keskustellaan muutoksista yhdessä ja pyritään kokonai-
suuden huomioon ottaviin, rakentaviin ratkaisuihin. Rehtorit ovat avainasemassa 
keskustelevan keskustelukulttuurin luomisessa ja säännöllisten kehityskeskuste-
lujen järjestämisessä, vaikka kaikki oppilaitoksen työntekijät voivat omalta osal-
taan edistää avointa keskustelua. Ikääntyvässä työyhteisössä on erityisen tär-
keää kiinnittää huomio hiljaisen tiedon siirtämiseen ja työssä jaksamisen varmis-
tamiseen. Esimerkkitarinassa näitä päämääriä olisi voitu toteuttaa esimerkiksi 
tekemällä Päivistä ja Annikista lukujärjestyksen laatimistilanteeseen ”juniori-
senioripari”. Toisaalta Annikki olisi voinut saada apua työnohjauksesta tai työter-
veydenhuollosta. Työssä jaksamista tukeviin projekteihin on tarjolla rahoitusta 
monesta lähteestä. Mikäli rehtorit kokevat epävarmuutta ikäjohtamisen suh-
teen, tarjolla on myös lisäkoulutusta. 

Lisää ikään liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä liitteessä 2.
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5.3. YHTEISTYÖLLÄ 
YHDENVERTAISUUTEEN

5.3.1. Ulkopuolinen 
asiantuntemus hyötykäyttöön

Opettajat joutuvat selviämään usein 
hyvinkin luovaa ongelmanratkaisua 
vaativista tilanteista. Mikäli keinot 
tuntuvat loppuvan, on tärkeää tukeu-
tua opettajatovereihin, muun henkilö-
kunnan näkemyksiin tai oppilaitoksen 
ulkopuolisiin tahoihin. Moniammatil-
linen ja poikkihallinnollinen yhteis-
työ voi tuoda ongelmiin uusia ratkai-
suja. Esimerkiksi opiskelijan käytös 
voi vaikuttaa opettajasta yksinomaan 
häirikkömäiseltä, kun terveydenhoita-
ja taas voi huomata opiskelijalla mie-
lenterveydellisiä ongelmia. 

Monet vähemmistöt ovat järjes-
täytyneet yhdistyksiksi, joiden tehtä-
viin kuuluu edunvalvonta ja koulutta-
minen. Maahanmuuttajien, vammais-
ten, uskonnollisten ja seksuaalisten 
vähemmistöjen järjestöt sekä monet 
muut yhdistykset toimivat usein mie-
lellään asiantuntijoina yhdenvertai-
suuskysymyksissä, olipa kyse tilojen 
esteettömyyden arvioinnista, teema-
päivän suunnittelusta tai oppitunnin 
vetämisestä. Monet yhdistykset ot-
tavat myös mielellään vastaan erilai-
sia tutustumisryhmiä tai lähtevät jär-
jestämään yhteistyössä juhlia, retkiä 
ja muita tapahtumia. Parhaita tulok-
sia saadaan, jos myös opiskelijat ovat 
mukana suunnittelemassa ja toteutta-
massa toimintaa. 

Yhdenvertaisuuskysymyksiin 
erikoistuneita kouluttajia löytyy jär-
jestöjen lisäksi myös useista yrityksis-

tä, oppilaitoksista, kunnista ja valtion 
virkamiesten keskuudesta. SEIS-han-
ke on kerännyt joitakin yhteystietoja 
asiantuntijarekisteriksi osoitteeseen 
www.yhdenvertaisuus.fi .

Oppilaitoksen ulkopuoliset tahot 
voivat tarjota myös tukea yhdenver-
taisuuteen liittyvien ristiriitojen sel-
vittämisessä. Toisinaan suora asian-
tuntija-apu, toisinaan epäsuorat kei-
not, kuten kanssakäymisen lisäämi-
nen, voivat tuottaa hyviä ratkaisuja. 
Lukkiutunutta tilannetta voidaan läh-
teä purkamaan vaikkapa järjestämällä 
ristiriidan osapuolille sieniretki Mart-
ta-järjestön kanssa, tai paikallisen po-
liisilaitoksen urheiluporukka voi haas-
taa koko luokan oppilaat sählymat-
siin. Vanhempainyhdistysten kanssa 
voidaan järjestää keskustelusarja kas-
vattamistavoista eri kulttuureissa tai 
eri seurakuntien kanssa eettisiä kysy-
myksiä käsitteleviä tilaisuuksia, joi-
hin kaikkien uskontokuntien edustajat 
ovat tervetulleita.

Projektiluontoinen työ on tulossa 
entistä enemmän osaksi opettajan ar-
kea, olipa kyse muiden oppilaitosten, 
yritysten, kunnan tai järjestöjen kans-
sa tehtävästä yhteistyöstä. Se luo työ-
yhteisölle myös uusia haasteita kuten 
oppimateriaalin tekijänoikeuksien, 
projektin omistajuuden ja salassapi-
tovelvollisuuden määrittelyn yhteis-
työtahojen kanssa sekä oppilaitosten 
ja työtovereiden välisen kilpailun. 
On tärkeää sopia mahdollisimman 
selkeästi etukäteen ne periaatteet, joi-
den pohjalta yhteistyötä tehdään. Yh-
teisissä projekteissa tämä koskee niin 
oppilaitoksen sisäistä vastuunjakoa 
kuin yhteistyön reunaehtoja ulkopuo-
listen kanssa. Tiiviimpää yhteistyötä 
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tehtäessä haasteeksi saattavat joskus 
nousta myös erilaiset toimintakulttuu-
rit, epärealistiset odotukset sekä rajal-
liset työaikaresurssit.

Kaupungin sosiaali-, terveys-, 
opetus- ja nuorisotoimen viranomaiset 
ovat muodostuneet monelle oppilai-
tokselle luonteviksi yhteistyötahoiksi. 
Joillakin paikkakunnilla säännölliset 
tapaamiset esimerkiksi opettajan, polii-
sin, erityisnuorisotyötä tekevien ja seu-
rakunnan työntekijöiden kesken on ha-
vaittu hyödyllisiksi. Yhteistyön hiomi-
nen esimerkiksi huumeiden vastaisessa 
työssä ja keskustelu yksittäisten nuor-
ten tilanteista, mikäli nämä ovat kaikil-
le osapuolille tuttuja asiakkaita, on voi-
nut edistää ongelmien ennaltaehkäisyä 
ja niiden tehokasta ratkaisemista.

Jos ongelmia esiintyy alaikäisten 
lasten kanssa, niillä voi olla lastensuo-
jelullinenkin näkökulma. Koulutoi-
men palveluksessa olevilla on velvol-
lisuus ilmoittaa sosiaalilautakunnalle 
lastensuojelun tarpeessa olevista op-
pilaista esimerkiksi, jos lapsen käyt-
täytyminen on epätavallisen vetäyty-
vää tai aggressiivista, poissaoloja ker-
tyy paljon, lapsi on päihtynyt tai per-
heessä tiedetään olevan säännöllisesti 
vakavia ongelmia. Ilmoitusten lisään-
tyminen viime vuosina voi olla merk-
ki paitsi ongelmien lisääntymisestä, 
myös koulujen parantuneista valmiuk-
sista puuttua ongelmiin. 

5.3.2. Yhdessä 
lainsäädäntöä tulkitsemaan

Joskus tilanteet voivat muotoutua niin 
monimutkaisiksi, että oppilaitos ei 
selviä niistä omin voimin eikä se kuu-

lu sen tehtäväänkään. Opettajat voivat 
joutua esimerkiksi tilanteisiin, joissa 
heidän psyykkistä tai fyysistä koske-
mattomuuttaan loukataan tai opiskeli-
joiden väliset yhteydenotot saavat ra-
juja, väkivaltaisia muotoja. Jo keskus-
telu poliisin tai muiden ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa voi tuoda kai-
vatun ratkaisun tilanteeseen. Esimer-
kiksi alle 15-vuotiaan rikosoikeudelli-
nen vastuu on rajallinen, mutta jo po-
liisin kuulustelu tai keskustelut sosiaa-
liviranomaisten kanssa voivat muuttaa 
nuoren käytöstä. Monessa oppilaitok-
sessa kynnys ottaa yhteyttä poliisiin 
on kuitenkin korkea.

Työsuojelupiireiltä voi saada kul-
lanarvoisia neuvoja asioiden eteenpäin 
viemiseksi työelämään liittyvissä syr-
jintätapauksissa. Myös ammattiliitoil-
ta ja työpaikan työsuojeluyhdyshen-
kilöiltä voi saada apua. Tasa-arvoval-
tuutetun toimisto taas on erikoistunut 
sukupuoleen liittyviin kysymyksiin ja 
vähemmistövaltuutetun toimisto etni-
siin vähemmistöihin. 

Jos jokin syrjintätilanne oppilai-
toksessa kärjistyy niin pahaksi, että 
voidaan epäillä rikosta, tilanteeseen 
kannattaa ottaa rauhallinen, järjestel-
mällinen lähestymistapa ja edetä askel 
kerrallaan.

• Yritys ratkaista ongelma itse
Mikäli kyseessä on esimerkiksi häi-
rintä tai kiusaaminen, häiritsijälle tu-
lee ilmaista mahdollisimman selvästi, 
että henkilö toivoo epäasiallisen koh-
telun loppuvan. 

• Todisteet ja todistajat
Rangaistuksia ei ole mahdollista antaa 
ilman riittäviä todisteita. Jos häiritsevä 
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kohtelu jatkuu, on tärkeää pitää kirjaa 
tapahtumista, merkitä muistiin päi-
vämäärät, kellonajat, tapahtumapai-
kat ja läsnäolijat, jotka voivat toimia 
myöhemmin todistajina. Kirjeiden, 
sähköpostin ja tekstiviestien kaltaiset 
todisteet on hyvä säilyttää. Mahdolli-
sista pahoinpitelyn merkeistä kannat-
taa hankkia välittömästi todistus lää-
käriltä tai terveydenhoitajalta. 

• Yhteys esimieheen
Ennen asian viemistä oppilaitoksen 
ulkopuolisille tahoille selvitettäväksi, 
siitä on hyvä keskustella rehtorin kans-
sa. Hän voi ryhtyä toimenpiteisiin tut-
kinnan järjestämiseksi tai tarvittaviin 
työyhteisöä tai opiskelijan opiskelua 
koskeviin järjestelyihin. Ongelma voi 
ratketa jo tässä vaiheessa.

• Ulkopuolista neuvontaa
Mikäli ongelmat jatkuvat, jatkotoi-
menpiteistä antavat neuvoja esimer-
kiksi työsuojelupiirin neuvojat ja am-
mattiliiton lakimiehet. He voivat myös 
opastaa sen suhteen, mikä tapaukses-
sa on oleellista, ja minkälaista oikeus-
apua tarvitaan missäkin vaiheessa.

• Tutkintapyyntö tai rikosilmoitus 
poliisille
Jos tilanne edellyttää yhteydenottoa 
poliisiin, kannattaa toimia mahdolli-
simman nopeasti. Ongelmia on hel-
pompi selvittää pian tapahtumien jäl-
keen. Joissakin tapauksissa syyteoi-
keus myös vanhenee jo vuodessa. 

OPPILAITOKSIIN LIITTYVIÄ OIKEUSTAPAUKSIA

Esimerkkejä koulu- ja oppilaitosmaailmaan liittyvistä oikeustapauksis-
ta löytyy esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestön laatimasta Opettajan 
pykäläpankista (www.oaj.fi ) tai Finlex-tietokannasta (www.fi nlex.fi ).

Mitkä seuraavista tapauksista sisältävät syrjintää? Minkälaiset tekijät 
tekisivät myös muista syrjintätapauksia?
 

1. Koulu ei estänyt kiusaamista
Suomessa ensimmäinen korvaus koulukiusaamisesta maksettiin opis-
kelijalle 1990-luvun lopulla. Kiusaaminen oli aluksi nimittelyä, pilailua 
ja takanapäin naureskelua, mutta muuttui myöhemmin fyysiseksi kiu-
saamiseksi. Siitä tehtiin yläasteen aikana rikosilmoitus ja poliisitutkin-
ta, mutta lääninsyyttäjä päätti jättää tapauksen syyttämättä. Lukiossa 
osapuolia kuultiin ja kiusaajia nuhdeltiin, mutta muihin toimiin ei ryh-
dytty. Kiusattu joutui ahdistuksen takia lääkärihoitoon. Myöhemmin 
hän vaihtoi koulua ja koulupaikkakuntaa. Käräjäoikeuden päätöksellä 
kaupunki joutui maksamaan yli 10 000 euron korvaukset kiusatulle. 



75

Yhdenvertaisuuden edistämiskeinoja

2. Opettaja käytti liikaa voimaa järjestyksen ylläpidossa
Välitunnin aikana kaksi oppilasta tappeli keskenään. Välituntia valvo-
va opettaja kehotti heitä lopettamaan, mutta koska nämä eivät totel-
leet, hän ryhtyi erottamaan tappelupukareita molemmin käsin. Lopul-
ta opettaja tarttui toista oppilasta kaulasta ja painoi tämän polvilleen 
maahan. Tämä aikaansai oppilaan kaulalle punottavat juovat, joissa oli 
vähäistä ihonirhaumaa. Opettaja tuomittiin maksamaan päiväsakkoja 
pahoinpitelystä.

3. Vanhempi levitti perätöntä huhua 
Erään oppilaan äiti oli kertonut useille tahoille, että koulun rehtori 
oli irtisanottu aikaisemmasta työpaikastaan liiallisen alkoholinkäytön 
takia. Tämä teki asiasta rikosilmoituksen. Poliisitutkinnan jälkeen 
syyttäjä nosti kyseistä vanhempaa vastaan syytteen herjauksesta 
(nykyisestä kunnianloukkauksesta). 

4. Lehti rikkoi yksityisyyden suojaa
Paikallislehti julkaisi yleisönosastokirjoituksen, joka viittasi erään 
opettajan seksuaaliseen suuntautumiseen. Kirjoituksessa ei mainittu 
nimeä, mutta annetuista tunnusmerkeistä opettaja oli selvästi 
yksilöitävissä. Opettaja vaati lehden päätoimittajalle rangaistusta. 
Raastuvanoikeus tuomitsi päätoimittajan solvauksesta päiväsakkoihin 
ja maksamaan opettajalle yli 1000 euron vahingonkorvauksen henki-
sistä kärsimyksistä. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan oikeuden-
käyntikulut.

5. Viransijaisuus evättiin raskauden takia
Vuoden pituista viransijaisuutta täytettäessä koululautakunta päätyi 
valitsemaan miespuolisen luokanopettajan, vaikka naispuolinen 
opettaja oli hoitanut sijaisuutta kahtena edellisenä lukuvuotena. 
Päätöksen perusteena pidettiin sitä, että naisopettaja oli raskaana ja 
ehtisi hoitamaan sijaisuutta vain hyvin lyhyen ajan. Korkein oikeus 
kuitenkin tulkitsi, että kyseessä oli jo ennestään määräaikaisessa 
palvelusuhteessa olleen henkilön määräyksen uusimatta jättäminen 
raskauden takia ja siten lainvastainen teko.
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5.3.3. Kaikki mukaan!

Yhdenvertaisuutta ei voi rakentaa yk-
sittäisiä henkilöitä tai ryhmiä varten, 
koska kyse on jokaista koskevan hy-
vinvoinnin edellytyksistä. Siksi on 
tärkeää, että kaikki myös osallistuvat 
sen tavoitteluun. Toisaalta yhdenver-
taisuutta ei voida aikaansaada ilman 
kaikkien sitoutumista. Ellei asiaan 
kiinnitetä erityistä huomiota, ajaudu-
taan helposti tilanteeseen, jossa tietyt 
henkilöt kantavat kohtuuttoman suu-
ren vastuun yhdenvertaisuuden edis-
tämisestä. Kuormittuneeseen tilan-
teeseen joutuvat toisinaan esimerkik-
si oman äidinkielen opettajat, joiden 
rooliin voidaan huomaamatta sisällyt-
tää opettajan, tulkin, kulttuuritulkin, 
neuvottelijan ja jopa ”poliisin” tehtä-
viä. Muu henkilökunta ei välttämättä 
tunne tai osaa arvostaa oman äidinkie-
len opettajien työtä, ja toisaalta he ei-
vät itse aina uskaltaudu kertomaan on-
gelmista. 

Yhdenvertaisuuden edistäminen 
yhteistyössä on hyvä lähestymistapa 
myös siksi, että usein kohtaamiset li-
säävät ihmisten mahdollisuutta tutus-
tua toisiinsa, kohdata omia käsityksi-
ään ja löytää yhteisymmärrys erilai-
sista lähtökohdista huolimatta. Aivan 
yksiselitteistä vuorovaikutuksen lisää-
minenkään ei valitettavasti ole. Mikä-
li henkilö tahtoo itsepintaisesti tarrau-
tua omiin ennakkoluuloihinsa tai ko-
kee tilanteen muista syistä uhkaavak-
si, kanssakäyminen voi päinvastoin 
jyrkentää näkemyksiä ja luoda pohjaa 
konfl ikteille. Tämän takia vastuuhen-
kilöiden tuleekin olla valppaina suun-
taamaan yhdenvertaisuuden prosesse-
ja oikeaan suuntaan.

Vaikka yhdenvertaisuustyössä 
hyödynnettäisiin ulkopuolisia tahoja, 
ei pidä unohtaa oppilaitoksen sisäistä 
asiantuntemusta. Monet vähemmistö-
taustaiset tai muuten yhdenvertaisuus-
näkökulmaan lähemmin tutustuneet 
opiskelijat, opettajat ja muut oppilai-
toksen henkilökuntaan kuuluvat voi-
vat olla hyvinkin kiinnostuneita jaka-
maan näkemyksiään. Tätä osaamista 
voidaan hyödyntää esimerkiksi oppi-
tunneilla. 

Osaamisen hyödyntämisessä on 
kuitenkin syytä olla varovainen, sillä 
kaikki eivät tahdo tuoda sitä esiin jul-
kisesti. Voi myös olla, että esimerkiksi 
iranilainen opiskelija on asunut ennen 
Suomeen saapumistaan koko elämän-
sä Irakissa, eikä siksi voi toimia Ira-
nin asiantuntijana. Onkin tärkeää löy-
tää oikeat tavat, oikea paikka ja oikea 
aika erilaisuuden hyödyntämiselle. 
Tärkeintä on kuunnella tarkasti, mil-
lä tavoin henkilö on itse kiinnostunut 
tuomaan asiantuntemustaan esiin.

Yhdenvertaisuusnäkökulma on 
hyvä pitää mielessä myös opiskelijoi-
den perheiden suhteen. Esimerkiksi 
kodin ja oppilaitoksen välistä yhteis-
työtä suunniteltaessa voi opiskelijan 
yhdenvertaisuuden takaamiseksi jou-
tua pohtimaan myös vanhempien yh-
denvertaisuutta. Jos vammaiset van-
hemmat eivät pääse vanhempainiltaan 
liikuntaesteiden vuoksi, he eivät ky-
kene seuraamaan ja tukemaan lapsen-
sa kehitystä samoin kuin muut. Van-
hemmilla on oikeus tietoon. Eri näkö-
kulmia edustavia vanhempia on myös 
hyvä saada oppilaitoksen johtokun-
taan ja mahdollisiin vanhempainyh-
distyksiin, jotta opiskelijatkin tulisivat 
yhdenvertaisemmin edustetuiksi. 
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Vanhempien kannustamisessa yh-
teistyöhön oppilaitoksen kanssa voi-
daan käyttää erilaisia menetelmiä. Hy-
viä kokemuksia on saatu esimerkiksi 
EU-rahoitteisessa JOIN-hankkeessa, 
joka järjesti romanivanhemmille ja hei-
dän lapsilleen viikoittain kokoontuvan, 
koulunkäyntiä ja vanhemmuutta käsit-
televän perhekerhon. Projektin roma-
nitaustaiset työntekijät antoivat myös 
kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 
neuvotteluapua, tekivät kotikäyntejä ja 
järjestivät luentoja opettajille. Tiedon 
ja luottamuksen lisäännyttyä yhden-

vertaisuuden ongelmiin tarttuminen 
onnistui aikaisempaa tehokkaammin 
vanhempien ja koulun yhteistyönä.

Koulut ja oppilaitokset keskittyvät 
rakentamaan yhdenvertaisuutta omassa 
yhteisössään. Niiden omaksumat linja-
ukset voivat kuitenkin vaikuttaa yhteis-
kuntaan myös laajemmin. Tämä edel-
lyttää kuitenkin sitä, että oppilaitos tie-
dottaa yhdenvertaisista linjauksistaan 
aktiivisesti ja nostaa ne keskusteluun 
aina, kun yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa ilmenee epäoikeudenmukaiseen 
kohteluun liittyviä ongelmia.

TARINA 7.

Gholam kyllästyi olemaan maahanmuuttaja

Gholam siirtyi Roimaan oppilaitokseen peruskoulusta, jonka aikana 
hän ehti oppia suomen kielen kohtuullisesti. Hän oli päättänyt opis-
kella kaksoistutkinnon ja valmistua lähihoitajaksi. Alkusyksystä maan-
tiedon opettaja pyysi Gholamia valmistelemaan esityksen Lähi-idän 
raaka-ainetilanteesta keskittyen erityisesti synnyinmaahansa Iraniin. 
YK-päivänä taas järjestettiin monikulttuurisuuspäivä, johon Gholamil-
ta pyydettiin lauluesitystä ja henkilökohtaisia, islamiin liittyviä esineitä 
näyttelyn rekvisiitaksi. Hän toikin näytille isänsä rukousmaton, rukous-
nauhan ja kasetin, jota hänen perheensä kuunteli tavallisesti Ramada-
nin-paastokuukauden päättyessä. Esitysten valmistelu vei Gholamilta 
monta viikonloppua ja ennen esityksiä häntä jännitti niin, ettei nukku-
minen onnistunut pariin yöhön. Islam-näyttelyn jälkeen luokkatoverit 
alkoivat nimitellä häntä mullahiksi.

Gholam tunsi olonsa epämukavaksi. Vaikka hän toivoikin, että suo-
malaiset opiskelukaverit ja opettajat tuntisivat hänen taustaansa, 
hän ei jaksanut esitellä sitä jatkuvasti eikä olla esillä enemmän kuin 
muut. Kuvaamataidon tunnilla Gholamin luokalle annettiin kollaasi-
työn teemaksi “rakkain kansallismaisemani”. Gholam päätti ottaa 
mallikseen Akseli Gallen-Kallelan suomalaisen järvimaiseman. 

>>
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Opettaja kommentoi hänelle koko luokan edessä: “Oi, olisin odottanut 
sinun kuvaavan meille Iranin vuoria tai savanneja!” eikä ymmärtänyt 
lainkaan, miksi nuori mies nousi sanaakaan sanomatta ylös ja käveli 
ulos luokasta.

KYSYMYKSIÄ TARINASTA 7.

•   Esiintyykö tarinassa yhdenvertaisuusongelmia, minkälaisia? 
Perustuiko tarinan opettajien toiminta stereotyyppeihin? Olisiko 
tilanteen kärjistymiseltä voitu välttyä?

•   Millaisissa opetustilanteissa opiskelijoiden erilaisia taustoja 
ja näkemyksiä voisi hyödyntää? Miten voitaisiin hyödyntää 
opettajakunnan keskuudesta löytyvää erilaisuutta?

MAHDOLLISIA RATKAISUJA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) mainitaan, että ”oppi-
laan ja hänen huoltajansa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, 
elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa”. Tämä lienee 
hyvä periaate kaiken opetuksen järjestämisessä, oli kyse maahanmuuttajista 
tai muista opiskelijoista, peruskoulusta tai muista oppilaitoksista. Tietämyk-
sen hyödyntäminen on kuitenkin tehtävä varoen, sillä kaikilla ei ole samoja val-
miuksia toimia ”apuopettajina” tai halua tuoda henkilökohtaista elämää kaikkien 
oppimisen lähteeksi.

Lisää etniseen taustaan liittyvistä yhdenvertaisuuskysymyksistä liitteessä 2.



        6.
       Yhteenveto
           toimintasuosituksista
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E rilaisia opiskelijoita, opettajia ja 
muuta henkilökuntaa viliseväs-
sä oppilaitoksessa on todellinen 

haaste tunnistaa ihmisten erilaisuus, 
kuitenkaan korostamatta sitä, puut-
tua epäkohtiin, kuitenkaan lisäämättä 
ristiriitoja, edistää yhdenvertaisuutta, 
kuitenkaan lisäämättä epätasa-arvoa 
ja hyödyntää oppilaitoksen moninai-
suutta, kuitenkaan saattamatta ketään 
silmätikuksi. Työ edellyttää yhteistyö-
tä ja säännöistä sopimista. Lisäksi jo-
kaiselta tarvitaan rauhallisen harkitse-
vaa suhtautumista erilaisiin tulkintoi-
hin tilanteista, sitoutumista avoimeen 
keskusteluun ja rohkeutta tarttua epä-
kohtiin. Toteutuessaan moninainen 
työ- ja oppimisyhteisö on kaikille an-
toisampi, viihtyisämpi ja oikeuden-
mukaisempi. 

Monessa yhteydessä on käytetty 
sananpartta: ”Jos et ole osa ratkaisua, 

olet osa ongelmaa.” Sanonta sopii 
hyvin myös syrjintään. Kaikki ovat 
vastuussa ongelmiin puuttumisesta, 
niin yksilöt kuin kokonaiset organi-
saatiotkin. Syrjinnän ohittaminen tai 
tuomitseminen eivät riitä, vaan tarvi-
taan myös siihen puuttumista. Ei riitä 
sekään, ettei tarkoituksena ole aset-
taa muita eriarvoiseen asemaan, vaan 
täytyy myös oppia havaitsemaan ta-
hattomat ja rakenteelliset syrjinnän 
muodot. 

 ”Kuinka usein voin olla oppi-
laitoksessani oma itseni ja ylpeä sii-
tä?” Pohjimmiltaan yhdenvertaisuus 
kiteytyy tähän kysymykseen. Yhden-
vertaisuuden tavoite saavutetaan, kun 
opiskelijoita, opettajia ja oppilaitok-
sen muuta henkilökuntaa arvostetaan 
heidän samanlaisuuksistaan tai erilai-
suuksistaan huolimatta ja kohdellaan 
sen mukaisesti.
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YHTEENVETO OPPAAN TOIMINTASUOSITUKSISTA

• Opetellaan esimerkiksi koulutuksen tai yhteisten keskustelujen avulla 
tunnistamaan yhdenvertaisuuden ongelmia

• Sitoudutaan kehittämään keskustelevaa ja sallivaa toimintakulttuuria 
esimerkiksi laatimalla yhteiset säännöt sekä ratkaisemalla yhden-

 vertaisuuden ongelmia johdonmukaisesti niin virallisissa kuin 
 epävirallisissakin yhteyksissä

• Tarpeen vaatiessa pyydetään apua yhdenvertaisuusongelmien 
 selvittämiseen esimerkiksi poliisilta, työsuojelupiiriltä tai järjestöiltä

• Kiinnitetään huomio opetusmateriaalin ja –menetelmien yhdenvertai-
suuteen 

• Käsitellään erilaisuutta, vähemmistöjä, kiusaamista ja muuta syrjintää 
sekä siihen puuttumista useista eri näkökulmista ja useissa yhteyksissä

• Hyödynnetään opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan erilaista 
osaamista opetuksessa siinä määrin, kuin he ovat itse halukkaita sitä 
jakamaan 

• Kiinnitetään huomio vuorovaikutuksen edistämiseen siten, että 
 toisilleen vihamielisiä tai varauksellisia ryhmiä ei muodostu

• Kehitetään johtamistapaa moninaiseksi ja yhdenvertaiseksi

• Otetaan yhdenvertaisuus huomioon esimerkiksi rekrytointien ja 
 resurssien priorisoinnin yhteydessä

• Sisällytetään yhdenvertaisuus laadun mittareihin sekä oppilaitoksen 
strategioihin ja kaikkiin sääntöihin

• Laaditaan oppilaitoksen tilanteesta yhdenvertaisuusselvitys

• Mitataan ja seurataan oppilaitoksen yhdenvertaisuutta säännöllisesti

• Luodaan syrjintään puuttumista ja seurantaa varten järjestelmä, jossa 
muun muassa työnjako, yksittäisten syrjintätapausten seuranta ja 

 syrjinnän kohteeksi joutuneille annettava tuki on määritelty

• Pidetään yhdenvertaisuutta esillä myös yhteistyökumppaneiden kanssa 



        Liite 1.
Erilaisuus ja eronteot 
tutkimuksen valossa

Reetta Mietola
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Markus: Aiva, ainoo, tietsä ku ne [erityisluokkalaiset] on aika – ei o, ne 
on sellasii, ne ei oo mun kavereita, ketkää – Yks on sillee koulukaveri 
ehkä. Yks Johan, koulukaveri, mut ei iki- niinku vapaa-ajal ikinä.
Vladi: Kuka?
Markus: Johan.
Vladi: Iso-Johan?
Markus: Nii, mut ei ikin vapaa-ajan kaveri. Ei ikinä. Mä en, koska ne 
on sillee. Ne ei oo semmosii niinku niin järkevii sillee. Niin se on sillee 
etku leimaudut emuks, niin se ei oo mukavaa.

(Haastatteluote, Markus & Vladi, yleisopetuksen oppilaita)

Y llä olevassa haastatteluottees-
sa Markus1 kertoo omista ka-
verisuhteistaan koulussa ja 

koulun ulkopuolella, sekä erityisesti 
suhteestaan erityisluokalla opiskele-
vaan Johaniin. Ote on osa tekeillä ole-
van väitöskirjatutkimukseni ”Erityisiä 
oppilaita, erityisiä nuoria?” aineistoa. 
Tutkimuksessani olen seurannut vuo-
den ajan yhden yläasteen erityisope-
tuksessa opiskelevien yhdeksäsluok-
kalaisten nuorten koulunkäyntiä. Tut-
kimukseni keskiössä on erityisyyden 
tarkastelu: pohdin mikä koulun arjes-
sa rakentuu erityiseksi. 

Tarkastelen tutkimuksessani sitä, 
millaisia mahdollisia paikkoja (positi-
oita) koulutusjärjestelmässä ja koulun 
kulttuurissa on yksilöille, sekä yksi-
löiden välisiä eroja siinä, mitä paikko-
ja he voivat ottaa. Kysyn esimerkik-
si, kuka voi olla ”tavallinen oppilas”, 
mistä tavallisuus rakentuu (merkityk-
set), miten tavallista tehdään ja millai-
set tekijät sulkevat nuoren tavallisen 

oppilaan position ulkopuolelle ”eri-
tyiseksi”. Tutkimuksessani keskeisi-
nä käsitteinä ovat tasa-arvo, erojen ra-
kentuminen sekä mukaan ottaminen ja 
ulossulkeminen (inclusion and exclu-
sion). Pohdin työssäni tasa-arvon mer-
kitystä koulutusjärjestelmässä, sen 
saamia merkityksiä ja sen toteutu-
mista (ks. Mietola ym. 2005). 

Olisi helppo käsittää yllä ole-
vassa haastatteluotteessa puhuva 
Markus syrjijänä. Markuksen julki 
lausumat erityisoppilaita koskevat 
käsitykset ovat kuitenkin historial-
lisesti ja kulttuurisesti rakentuneita. 
Ne ulottuvat yli Markuksen asentei-
den ja yli tutkimuskouluni. Tällaiset 
käsitykset ovat myös tiukassa, ja ne 
ylittävät usein henkilökohtaiset suh-
teet ja näissä tarkentuvat käsitykset: 
nuoret saattavat ajatella jotain esi-
merkiksi maahanmuuttajista tai eri-
tyisoppilaista yleensä, vaikka omaan 
kaveripiiriin kuuluva maahanmuut-
taja tai erityisoppilas ei vastaisikaan 

1 
Artikkelissani esiintyvien nuorten nimet on muutettu tunnistamisen välttämiseksi.
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tätä käsitystä (ks. Lahelma 2005). 
Haastatteluotteessa Markuskin puhuu 
siitä, miten ne ei oo semmosii niinku 
järkevii silleen, ei siis juuri Johanin 
järkevyydestä. 

Tässä artikkelissa tuon esiin teki-
jöitä, joiden ajattelen olevan keskei-
siä eriarvoisuuden ylläpitäjiä ja täten 
esteitä muutokselle ja syrjinnän pois-
tamiselle. Haluan kiinnittää huomi-
on yksittäisten tekojen tai tekijöiden 
sijasta kulttuuriin, joka tuottaa ero-
ja. Tuula Gordon (2005) toteaa, että 
”(p)uhuessamme ’kulttuurista’ käsitte-
lemme niitä tapoja, joilla ihmiset elä-
vät yhdessä, sekä niitä tapoja, joilla 
he hahmottavat ja tulkitsevat tätä yh-
dessä elämistä.” (Gordon 2005, 163). 

Lähden liikkeelle merkityksistä 
ja siitä, miten merkityksiä tuotetaan 
ja ylläpidetään kulttuurissamme. Tar-
kastelen sitä, miten siinä rakennetaan 
keskustoja, joista ”toinen” ulossulje-
taan, ja pohdin, mitä tällaiset eroa ra-
kentavat keskustat koulussa voisivat 
olla. Tästä siirryn tarkastelemaan sitä, 
miten koulussa tuotetaan elämismaa-
ilmaa, ja millä tavalla koulua voidaan 
tarkastella minän rakentamisen paik-
kana, jossa minää asetetaan koulun ra-
kentaman elämistodellisuudessa avau-
tuviin positioihin. Lopuksi palaan syr-
jinnän tunnistamisen ja haastamisen 
problematiikkaan.

Haluan kuitenkin todeta, että 
vaikka tutkimuksessani problemati-
soin ”erityisyyttä” ja erojen raken-
tumista, en pidä yksilöiden välistä 
erilaisuutta sinänsä ongelmallisena. 
Ongelmallista on se, millaisia ero-
ja erilaisuus tuottaa yksilöiden ase-
miin esimerkiksi koulussa. Gordonin 
(2005, 2000) mukaan erilaisuutta voi-

daan pitää sanana mukaanottavana ja 
sen katsoa sisältävän ajatuksen, että 
huolimatta ihmisten erilaisuudesta 
samanarvoisuus on mahdollista. Ero-
käsite taas viittaa eriarvoisuuteen ja 
niihin hierarkioihin, joiden mukaan 
eriarvoiset suhteet rakentuvat. Eri-
arvoisuus voi johtua esimerkiksi so-
siaalisten jakojen kuten yhteiskun-
taluokan, sukupuolen tai etnisyyden 
vaikutuksista yksilön elämään. (Gor-
don 2005, Gordon 2000.) Erilaisuus 
itsessään ei siis johda eriarvoisuu-
teen. Keskeistä on se, miten kult-
tuurissamme erilaisia erilaisuuden 
ulottuvuuksia arvotetaan, ja mikä 
näiden arvostusten mukaan tulee mu-
kaanotetuksi (included) ja mikä ulos-
suljetuksi (excluded) (Gordon 2000, 
Mietola 2001). 

NORMAALI TAVALLINEN JA 
ULOSSULJETTU ”TOINEN”

Kun Markus edellä kertoo suhtees-
taan erityisopetuksen oppilaisiin, hän 
ei kerro ainoastaan erityisoppilais-
ta. Markuksen lausumaa voidaan tar-
kastella myös puhetekona, jossa Mar-
kus tuottaa erontekojen kautta sekä 
erityisoppilaita että itseään koske-
via merkityksiä. Jotta voitaisiin poh-
tia sitä, miksi nuorten väliset suhteet 
ja eri oppilasryhmien väliset asemat 
koulussa ovat vaikeasti muutettavis-
sa ja miksi tiettyihin ryhmiin liittyvät 
käsitykset pitävät kaikesta syrjinnän 
vastaisesta työstä huolimatta pintan-
sa, on kiinnitettävä huomio siihen, 
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mitä eronteko merkitsee puhujalle. 
Millaisia merkityksiä Markus kiinnit-
tää edellä itseensä, miten hän paikan-
taa itsensä?

Tutkimuksessani käytän jäl-
kistrukturalistisia feministisiä teoreti-
sointeja eron problematisointiin. Jäl-
kistrukturalistinen feministinen tut-
kimus tarkastelee sitä, miten eroja 
tuotetaan kielellisesti. Se kiinnittää 
huomion merkitysten rakentamiseen 
ja erityisesti siihen, miten eronteko ja 
dualistinen ajattelutapa ovat perusta-
na kaikelle merkityksen tuottamiselle. 
(Davies 1993.) 

Merkitykset rakentuvat käsitepa-
reina, joissa käsitteistä toinen on mer-
kitty, ja toinen näyttäytyy ei-merkitty-
nä, neutraalina (ks. Mietola 2001). Täl-
laisia käsitepareja, joista ensimmäinen 
on kulttuurissamme nimeämätön, ovat 
esimerkiksi mies – nainen, valkoinen 
– musta, ei-vammainen – vammainen 
ja heteroseksuaalinen – homoseksuaa-
linen.  Nimeämättömyydellä viitataan 
muun muassa siihen, miten puhues-
samme abstraktisti ”yksilöstä”, ”ihmi-
sestä” tai ”kansalaisesta” odotamme 
yleensä kyseisen subjektin olevan it-
sestään selvästi valkoihoinen, hetero-
seksuaalinen, ei-vammainen mies (ks. 
esim. Gordon & Lahelma 1998, Leh-
tonen 2003). Nimeämätön/ ei-merkit-
ty muodostaa keskustan, jota vasten 
muut paikat saavat merkityksensä.

Merkitykset eivät siis voi raken-
tua ”sisältä päin”, vaan merkityksen 
rakentamiseen tarvitsemme aina ”toi-
sen”. Tämä koskee myös identiteet-
tiä. ”Minä” voi saada merkityksensä 
ainoastaan suhteessa ”toiseen”, jota 
se ei ole. Stuart Hall toteaa, että ”toi-
sen” rakentamisen prosessissa ”maail-

ma jaetaan niihin, jotka kuuluvat sii-
hen ja niihin, jotka eivät siihen kuulu” 
(Hall 1992, 303). Identiteetin rakentu-
minen on prosessi, jossa erontekojen 
ja ulossulkemisen kautta ”minä” saa 
merkityksensä ja paikannetaan osak-
si ”meitä”. Hall (1992, 305) toteaakin 
”meidän” ja ”toisen” välisestä suh-
teesta, että ”vaikka toiseuden muodos-
taminen on yritys asettaa se, mitä me 
emme ole, paikalleen pysyäksemme 
siitä varmemmin loitolla, voimme ym-
märtää itseämme vain suhteessa tä-
hän toiseen. (…) Se keitä me kulttuu-
risesti olemme, määrittyy aina identi-
teettiyhteisön ja sille toisen välisestä 
suhteesta.” 

Koulu on keskeinen minän ra-
kentamisen paikka (ks. Mietola ym. 
2005, Mietola 2001). Koulussa nuo-
ret työstävät itseään suhteessa koulus-
sa rakentuviin merkityksiin ja hakevat 
omaa paikkaansa koulussa rakentu-
vista järjestyksistä. Keskeisenä tässä 
prosessissa on niin sanotun normaa-
lin tai tavallisen oppilaan paikka. ”Ta-
vallinen oppilas” muodostaa keskus-
tan, jota vasten ”toinen” (poikkeava, 
erityinen) määrittyy. Tavallisuus on se 
nimeämätön “meidän” positio, joka saa 
merkityksen sen kautta, kuka tai mikä 
ei kuulu ”meihin”. Esimerkiksi puhu-
essaan erityisluokan oppilaista Markus 
paikantaa “toiset” ei-järkevinä “mei-
dän”,  järkevien, ulkopuolelle. 

Tavallisuutta ja normaalisuutta 
– sekä niihin kuulumisen kriteerejä – 
ovat koulussa rakentamassa muun mu-
assa opetuksen tavoitteet, koulun käy-
tännöt ja sosiaaliset suhteet. Koulus-
sa normaalisuus edellyttää usein sitä, 
että oppilas sopii tavallisiin järjeste-
lyihin eikä häneen tarvitse kiinnittää 
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erityistä huomiota (Mietola & Lappa-
lainen 2005). Hän oppii ja käyttäytyy 
”odotusten mukaan”. 

Käytäntöjen tasolla tavallisuus 
ja siihen kuuluminen on usein ni-
metty ”yleiseksi”: on ”yleisopetusta” 
ja ”yleisopetuksen oppilaita”. Nämä 
koulun käytäntöjen ja tavoitteiden 
määrittämät normaalisuuden ja taval-
lisuuden rajat siirtyvät usein suoraan 
nuorten välisissä sosiaalisissa suh-
teissa tehtäviin ”meidän” ja ”muiden” 
erotteluihin. Jos koulu paikantaa sinut 
erityisopetukseen, kuulut myös oppi-
laskulttuurissa ”erityisten” joukkoon. 

Tarja Tolonen (2002, ks. myös 
Tolonen 2001) on todennut tutkimuk-
sessaan, että tavallisuudella on tär-
keä asema nuorten koulukulttuureis-
sa. Nuorille on tärkeää esittää itsensä 
tavallisina. Tolosen mukaan tavalli-
suuspuheen merkityksellisyys nuoril-
le saattaa johtua ambivalenssista, jota 
sosiaaliselta tai etniseltä taustaltaan 
tai sukupuoleltaan erilaiset nuoret 
kokevat pohtiessaan ovatko he tar-
peeksi normaaleja tai tavallisia. To-
lonen toteaakin tavallisuuden olevan 
”strategista”: se piilottaa erot nuorten 
välillä.(Tolonen 2002.)

Tavallisuus on siis nuorten koulu-
kulttuurissa se positio, johon suhtees-
sa nuoret työskentelevät ja paikanta-
vat itseään ja muita. Se muodostaa 
keskustan, johon suhteessa sosiaaliset 
paikat rakentuvat koulussa. (Tolonen 
2002.) Mikä tätä tavallisuutta sitten 
määrittää? 

Yksinkertaisimmillaan tavalli-
suus tarkoittaa sitä, ettei ole liian eri-
lainen. Tavallisuus sisältää erilaisuut-
ta, mutta vain ”turvallista” erilaisuut-
ta, joka ei paikanna nuorta ”meidän” 

ulkopuolelle (Mietola 2001, Lahelma 
1999, Gordon 1999). Sopivia erilai-
suuden ja erottautumisen muotoja ovat 
esimerkiksi erilaiset tyylit (ks. Tolo-
nen 2002) kuten esimerkiksi näyttäy-
tyminen hevarina, trancen kuuntelija-
na tai skeittarina.

Millaista sitten on liiallinen eri-
laisuus, ja millaiset tekijät paikanta-
vat nuoren tavallisuuden, oppilaskult-
tuurissa rakentuvan ”meidän” ulko-
puolelle? Omassa tutkimuskoulussani 
tulkitsin erityisluokalla opiskelevien 
nuorten olevan automaattisesti erityis-
luokalle siirron ja paikantumisen seu-
rauksena tavallisuuden ulkopuolel-
la (Mietola 2004). Koulun ja nuorten 
koulukulttuurin tutkimuksissa on to-
dettu myös suomalaisuuden/ kansal-
lisuuden/ etnisyyden määrittävän kes-
keisesti tavallisuutta. Joillekin nuorille 
”tavallisen” paikan ottaminen tai itsen-
sä kokeminen tavalliseksi ei ole mah-
dollista esimerkiksi perheen kulttuurin 
tai ihonvärin vuoksi (Tolonen 2002).  

Vaikka ajattelen tiettyjen nuorten 
olevan automaattisesti tavallisuuden 
ulkopuolella, ei tavallisuus – ”me”, 
johon joko kuulutaan tai ei kuuluta – 
nähdäkseni ole kuitenkaan selvärajai-
nen. Koulun arkea seuratessa ja nuoria 
haastatellessa syntyy kuva, että taval-
lisen oppilaan positio on varsin kapea, 
ja harvat nuoret asettuvat siihen itses-
täänselvästi. Monet nuorista liikkuvat 
tavallisuuden ja poikkeavuuden välil-
lä, voivat toisinaan asettua tavallisen 
paikalle ja toisinaan jäädä sen ulko-
puolelle. 

Ehdottaisin, että tavallisuutta ja 
normaalisuutta tarkasteltaisiin per-
formatiivisesti tuotettavana (ks. esim. 
Butler 1991): sen sijaan, että tavalli-
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suus olisi yksilön ominaisuus, jota hän 
joko on tai ei ole, se nähtäisiin jona-
kin, mitä tehdään. Tavallisia tai nor-
maaleja oppilaita ei olla, vaan taval-
lisuus ja normaalisuus on jatkuvaa, 
odotusten mukaista ja odotukset täyt-
tävää toimintaa. 

Koulussa tavallisen ja normaa-
lin tekeminen tarkoittaa akateemisten 
ja kasvatuksen tavoitteiden täyttämis-
tä, opiskelemista tavallisessa luokassa 
sekä kompetenttia toimijuutta myös 
oppilaskulttuurissa (ks. esim. Phoenix 
2004, myös Frosh et al. 2002). Taval-
lisuus ja normaalisuus ovat myös jo-
takin, mikä voi koska tahansa kyseen-
alaistua. Se on jatkuvaa tasapainotte-

lua erottautumisen ja toisaalta usealta 
taholta määrittyvien, joskus ristirii-
taistenkin tavallisuuden rajojen sisällä 
toimimisen välillä.

Useiden haastattelemieni nuorten 
puheessa tavallisuus asettuu myös kri-
tiikin kohteeksi. Tästä huolimatta ta-
vallisuutta ja normaalisuutta tavoitel-
laan. Minä halutaan esittää tavallise-
na, vaikka tavallisuuden määrittämän 
”meidän” rajoja ei pidettäisikään jär-
kevinä. Tavallisuus on kuitenkin sosi-
aalisesti turvallisinta, sillä se vähen-
tää riskiä tulla kiusatuksi (Tolonen 
2002). Tavallisuuden kyseenalaistu-
minen vastaavasti asettaa nuoren alt-
tiiksi kiusaamiselle.

Markus: … mun molemmat vanhemmat on suomalaisii. Mä oon opis-
kellu Suomessa, ja sit ku mä oon tääl, ei tääl varmaan kukaan tiedä 
et mä oon oikeesti silleen et mä oon joskus asunu Ruotsissa, syntyny 
Ruotsissa, sillee et. Mut et jos ne tietäs niin ne vois ehkä haukkuu. 
Sen takii mä yritän sillee piilottaa sitä, et jos joku kysyy vaikka jos-
kus, et mis mis sä oot syntyny, niin mä en kerro sitä, mä vaan sanon 
jotain, et mä oon jossain kätilöopistos tai tollases. Mä en haluu sitä 
kertoo et Ruotsis, sellanen vois vaikka ärsyttää. Nopeesti jotkut ajat-
telee, toi on vieras, toi ei oo mikää, toi ei oo suomalainen, toi on sillee 
– sä et kuulu tänne. 

  (Haastatteluote)

Tavallisuus ei siis vaikuta ainoastaan 
sen ulkopuolelle paikannettaviin nuo-
riin, vaan se on läsnä kaikkien nuor-
ten toiminnassa ja itsen paikantamisen 
prosesseissa. Tavallisuus ei ole aino-
astaan myönteinen tekijä niille nuoril-
le, jotka voivat ottaa tavallisen paikan, 
vaan se on myös normatiivista, nuor-

ten toimintaa määrittävää ja rajoitta-
vaa. Mutta miten tavallisuutta voitai-
siin purkaa? 

Keskeisenä kenttänä, jossa ulos-
sulkemista ja vastaavasti tavallisuu-
den tuottamista tapahtuu, ovat nuorten 
väliset suhteet. Niissä tapahtuviin ra-
janvetoihin vaikuttaminen voi tuntua 
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vaikealta, jollei jopa mahdottomalta. 
Useissa kouluissa syrjivien merkitys-
ten ja ulossulkemisten kyseenalaista-
mista on tehty paljon. Se, mihin kou-
lu ja opettajat voivat puuttua, ovat ne 
merkitykset, joita opetuksessa ja kou-
lun käytännöissä tuotetaan ja ylläpi-
detään. Ne antavat nuorille osaltaan 
mahdollisuuksia rajanvetoihin ja vah-
vistavat käsityksiä. 

Tärkeää olisi ottaa vakavasti se, 
millaisia seurauksia opetusjärjeste-
lyillä kuten opetusryhmien muodos-
tamisella on oppilaiden osallisuu-
teen, ja miten ne vaikuttavat nuor-
ten itseä koskeviin kokemuksiin. 
Toisena keskeisenä kysymyksenä pi-
dän sitä, millaisia ”meidän” ja ”mui-
den” esityksiä todellisuudesta (repre-
sentaatioita) koulu tarjoaa, ja miten 
koulu osallistuu itse eriarvoisuutta yl-
läpitävän tavallisuuden tuottamiseen. 

TAVALLISUUDEN JA 
TASA-ARVOISEN SUOMEN 
ESITYKSET

Usein koulun ajatellaan olevan välit-
täjän asemassa siirtämässä tietoa ja ar-
voja, jotka yhteiskunnassamme näh-
dään tärkeinä. Nämä arvot ja sisällöt 
on kirjattu kansalliseen opetussuunni-
telmaan, ja ne siirtyvät koulukohtais-
ten opetussuunnitelmien välityksellä 
koulun arkeen, opetukseen ja muuhun 
koulukulttuuriin. 

Stuart Hall (1992) toteaa koulun 
kuitenkin olevan yksi niistä instituu-

tioista, jotka tuottavat ja uusintavat 
ideologiaa tuottamalla yhteiskunnal-
lisia merkityksiä. Koulu ei siis toi-
mi jonkin olemassa olevan faktuaa-
lisen ja neutraalin tiedon välittäji-
nä, vaan kouluissa myös tuotetaan 
todellisuutta (ks. Hall 1992, Paasi 
1998). Koulun käyttämät todellisuu-
den esitykset eli representaatiot eivät 
heijasta jotakin olemassaolevaa, vaih-
toehdotonta todellisuutta. Todellisuut-
ta tuodaan esiin tietyistä näkökulmis-
ta, tietyissä diskursseissa, jotka rajaa-
vat mahdollisia todellisuuden esityk-
siä (ks. Hall 1999, Fairclough 1997). 
Tavat kuvata ja käsitteellistää ovat 
siis aina arvolatautuneita ja kiinnitty-
neitä olemassa oleviin valtarakentei-
siin (Aapola 1999). Kuten Stuart Hall 
(1992, 308) toteaa, ”siellä, missä on 
valta representoida, on myös represen-
taation politiikka”. 

Representaatiota on tärkeä tarkas-
tella myös pohdittaessa syrjintää. Kes-
keinen näkökulma representaation ja 
syrjinnän tarkastelussa on ollut se, mi-
ten ”toinen” esitetään. Oppikirjatutki-
muksessa on muun muassa kiinnitetty 
huomiota siihen, millaisia ”toista” ja 
”meitä” koskevia merkityksiä tuote-
taan, ja toisaalta siihen, millaisen tilan 
”toinen”, esimerkiksi vähemmistöt, 
saavat representaatiossa (katso esim. 
Paasi 1998, Mietola 2001). 

Tässä haluan kuitenkin kiinnit-
tää kysymyksen toiseen representaa-
tiota koskevaan kysymykseen. Ky-
syn, kenen (elämis)todellisuutta kou-
lussa kerrotaan. Näin kysyessäni tu-
len myös kysyneeksi, kuka voi asettua 
kerronnan subjektiksi, keille koulupu-
he ja koulun tekstit on tarkoitettu sekä 
ketä nämä ”puhuttelevat” ovat. Kysyn 
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myös, millaisia minän rakennusainek-
sia ja millaisia välineitä käsitellä omaa 
elämää ja omia kokemuksia koulu tar-
joaa erilaisille oppilaille.

Samalla, kun koulussa opitaan 
suomalaista yhteiskuntaa, koulutus-
järjestelmää ja työmarkkinoita koske-
vasta todellisuudesta, nuoret oppivat 
myös paikantamaan itseään omien 
edellytystensä ja pyrkimystensä mu-
kaan koulun tarjoamissa representaa-
tioissa aukeaviin positioihin. Stuart 
Hall (1999) toteaakin identiteettien 
muodostuvan representaation sisällä. 
Tultaessa joksikin käytetään histori-
an, kielen ja kulttuurin käyttämiä re-
sursseja. Hall’in mukaan onkin kes-
keistä kysyä ”keitä meistä voi tul-
la, kuinka meidät on esitetty ja mikä 
kaikki vaikuttaa siihen, kuinka mah-
dollisesti esitämme itsemme.” (Hall 
1999, 250.)

Tasa-arvoisuudella on keskeinen 
sija suomalaisuuden representaatios-
sa. Näin on myös oppikirjoissa. Op-
pikirjakerronnassa ”meidän” näen-
näinen avoimuus erilaisuuksille näyt-
täytyy tärkeänä viestinä: Suomi esi-
tetään tasa-arvoisena ja suvaitsevana 
maana ja suomalaiset ”samanlaisi-
na mutta erilaisina” (Mietola 2001). 
”Kaikki me olemme erilaisia mut-
ta samanlaisia” -puheella kulttuuris-
samme oleva erilaisuus normalisoi-
daan samuudeksi (Gordon & Lahel-
ma 1998). Samalla hämärretään erot 
erilaisuuksien välillä: käytännössä 
yksilöiden väliset erot – esimerkik-
si sukupuoli, etnisyys, vammaisuus 
– tuottavat eroja yksilöiden asemiin, 
heidän mahdollisuuksiinsa ja koke-
muksiinsa (ks. Gordon 2000). ”Ihmi-
set eivät kuitenkaan ole sosiaalisista 

kytköksistään irrallisia, jolloin reto-
rinen samuus ei poista erilaisuutta”, 
kuten Tuula Gordon ja Elina Lahelma 
toteavat (Gordon & Lahelma 1998).

Oppikirjoissa suomalainen yh-
teiskunta näyttäytyykin kaikille avoi-
mena mahdollisuuksien kenttänä. 
Oppikirjakerronnassa ei esimerkiksi 
työelämää käsiteltäessä pohdita yk-
silöiden välisiä eroja, eriarvoisuutta 
tai syrjintää työmarkkinoilla. Mieli-
kuva työelämän tasa-arvoisuudesta 
tuotetaan ja ylläpidetään representaa-
tioilla, joista esimerkiksi vammaisten 
ja etnisten vähemmistöjen edustajat 
puuttuvat. (Mietola 2001.) Tällaisil-
la hienovaraisilla näkökulman valin-
noilla, ulossulkemisilla sekä sosiaa-
listen erojen neutraloinnilla tehdään 
mahdolliseksi suomalaisen kulttuurin 
esittäminen yhtenäiskulttuurina (To-
lonen 2002) ja itsestäänselvästi tasa-
arvoisena (vrt. Gordon 1999). Oppi-
kirjat kertovat näennäisesti inklu-
siivista ”meidän” tarinaa, mutta 
jättävät ”toisen” tarinat kertomat-
ta (ks. Mietola 2001).  

Samalla, kun esimerkiksi oppi-
kirjoista ja opetuksesta koostuva kou-
lun virallinen puhe kertoo tasa-arvoi-
sesta Suomesta, kouluissa opiskelee 
nuoria, jotka kohtaavat arjessaan jat-
kuvasti eriarvoisuutta, ennakkoluu-
loja ja syrjintää. Heille puhe tasa-ar-
voisesta Suomesta näyttäytyy tyhjä-
nä. Tuula Gordon (1999) toteaa, että 
”(t)asa-arvopolitiikkaa ei voi liimata 
hierarkkisten erojen päälle”. Tasa-
arvopuheen lisäksi tarvitaan herk-
kyyttä siihen, että tunnistetaan eri-
laisuuksia, jotka saattavat raken-
tua eriarvoisuudeksi yhteiskunnas-
samme. 
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Äidinkielen tunti, kirjoitetaan virallista valitusta.

Amir kirjoittaa ääneen.
Amir: Kävin eilen virastossanne ja virkailijanne kiroili minulle.
VP: Niin jos se on haukkunu sua, jos se on rasisti.
Ope: Joo, toi on hyvä, laita tarkemmin.
Amir: Nokun mä en osaa puhua suomea ja sitten se -
Ope: Laita tarkemmin että mikä virasto.
Amir ajattelee ääneen.
Amir: Ei pankki, sosiaalivirasto ei –

(Tuntimuistiinpanot, joulukuu 2002)

Yllä olevassa otteessa harjoitellaan äi-
dinkielen tunnilla virallisen valituk-
sen kirjoittamista. Harjoitus on osa äi-
dinkielen kokonaisuutta, jossa opetta-
jan mukaan opetellaan ”kansalaisen 
kielen taitoja”. Samalla tunnilla, jol-
la Amir kirjoittaa syrjiväksi kokemas-
taan kohtelusta, Amanda suunnittelee 
kirjoittavansa valituksen kenkäkau-
palle valittaakseen ostamistaan ken-
gistä ja niistä vaatimansa korvauksen 
epäämisestä. Tuula Gordonin ja Eli-
na Lahelman (1998) mukaan ’kansa-
laiset’ ovat muodollisesti tasa-arvoi-
sia yksilöitä, mutta yksilöt suhteutu-
vat kansalaisuuden määrittelemiin oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin erojensa 
kautta (Gordon & Lahelma 1998). Eri 
asemissa olevat kansalaiset saattavat 
myös tarvita erilaisia kansalaisuuden 
taitoja ja välineitä. 

Mielestäni koulussa olisi tärkeää 
käsitellä ongelmia, joita eri asemis-
sa olevien nuorten arjessa on tarjo-
amalla välineitä omien kokemusten 
käsittelemiseen niille nuorille, joil-

le syrjintä on tuttua omasta arjes-
ta. Lisäksi syrjintää olisi hyvä teh-
dä näkyväksi nuorille, jotka eivät 
tällaisia ongelmia joudu kohtaa-
maan. Tällä tavalla myös ”me tavalli-
set” joutuisimme tunnustamaan oman 
etuoikeutetun asemamme (ks. Fran-
kenberg 1993). Erojen julkilausumi-
nen voisi myös mahdollistaa sellais-
ten syrjivien puhetapojen haastamisen 
ja purkamisen, joissa omaa etuoikeu-
tettua asemaa ei tunnisteta, tällaisena 
esimerkiksi ”elintasopakolaisuuden” 
käsite, joka tuntuu saaneen vakiin-
tuneen paikan nuorten puheessa (ks. 
myös Tolonen 2002). 

TASA-ARVOINEN KOULU?

Pyrittäessä edistämään koulutuksel-
lista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjin-
tää kiinnitetään usein huomiota juuri 
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VP: Sit se on vielä se et, et niinku, sit ku, et sanotaan silleen, et jen-
gi ajattelee silleen, et ne [erityisluokilla opiskelevat] on vitun tyhmii et, 
mitkä on niinku tämmöses niinku, toises niinku pienryhmäs tai jotain 
tollast. Ne ajattelee, et ne ei osaa mitään ees tehä tolleen et. Et se on 
vähän käsitykset on viel jengil vähän huonot.

(Haastatteluote, VP, erityisluokan oppilas) 

niihin ryhmiin, joiden ajatellaan mah-
dollisesti olevan ei-etuoikeutetussa 
asemassa tai syrjinnän kohteina. Kou-
luissa järjestetään erilaisia projekte-
ja ja tempauksia, joilla pyritään val-
taistamaan (empower) huonommassa 
asemassa olevia oppilaita (ks. esim. 
Öhrn 2005). Tilannetta ja olemassa 
olevia valtasuhteita ei kuitenkaan voi-
da muuttaa vain pyrkimällä valtaut-
tamaan ”toista”. Lisäksi on pyrittävä 
muuttamaan sitä, johon suhteessa ”toi-
nen” rakentuu (ks. Davies 1993). Ha-
luankin lopuksi vielä siirtää huomion 
koulun toimintakulttuuriin ja siihen, 
miten erilaisuutta ja eroja, tasa-arvoa 
ja eriarvoisuutta voidaan käsitellä.

Kouluissa, kuten myös tutkimus-
koulussani, on vahvasti sitouduttu 
tasa-arvoon, sen tuottamiseen ja eriar-
voisuuden ja syrjinnän poistamiseen. 
Tämän uskon pätevän kaikkiin suoma-
laisiin oppilaitoksiin, onhan tasa-arvo 
niin tärkeä osa suomalaista koulutus-
ideologiaa. Usein käytäntöjen tasolla 
tasa-arvoisuus kääntyy hienovaraisuu-
deksi ja ”poliittiseksi korrektiudek-
si”, jossa ei osoiteta tai nimetä ketään 
erikseen, vaan haetaan toimintatapoja 
ja käsitteitä, jotka asettavat kaikki sa-
manlaiseen asemaan. 

Tällaisessa ei-erottelevassa toi-
mintatavassa mielestäni on ongelmal-
lista se, että ne merkitykset, joita hieno-
varaisesti ja korrektisti pyritään välttä-
mään ja muuttamaan, ovat jo olemassa. 
Nämä merkitykset ja niiden heijasta-
mat hierarkiat ovat jo osa koulun ja sii-
nä elävien nuorten arkea. Nuoret ovat 
hyvin tietoisia ”omasta paikastaan” 
koulussa, sen akateemisessa ja oppilas-
kulttuurissa. He ovat myös hyvin herk-
kiä lukemaan ympäristöään ja vieste-
jä siitä, mikä on arvostettua ja mikä ei 
(Tolonen 2002). He joutuvat kouluar-
jessaan työstämään omaan asemaansa 
kiinnitettyjä merkityksiä ja pohtimaan 
itseään tämän merkitysjärjestelmän si-
sällä, kuten erityisluokan oppilas alla 
olevassa esimerkissä.

Pitäisinkin tärkeänä sitä, että 
kouluissa tartuttaisiin erilaisuuteen 
ja eroihin sen sijan, että pyrittäisiin 
keinotekoiselta tuntuvaan tasoitta-
miseen hienotunteisuuden tai po-
liittisen korrektiuden avulla. Uskon, 
että kun erilaisuutta ja eroja vaimen-
netaan, rakentuvat syrjinnän ja eriar-
voisuuden kokemukset yksityisiksi. 
Tällöin kulttuuri, joka synnyttää eriar-
voisuuden kokemuksia, ei joudu koh-
taamaan ja käsittelemään niitä. 
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Haastatellessani nuoria he olivat 
valmiita ja halukkaitakin puhumaan 
syrjinnän ja ulkopuolisuuden koke-
muksistaan sekä niistä kielteisistä kä-
sityksistä, joita esiintyy esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaisia tai erityis-
luokalla opiskelevia oppilaita koh-
taan. Keskustellessamme opetukses-
ta ja koulunkäynnistä useat kiittelivät 
tilanteita, joissa opettaja antoi oppi-
tunnilla tilaa myös nuorten elämäs-
tä ja elämäntilanteesta keskustelemi-
selle. Uskon, että tällaisen keskus-
telutilan tuottaminen on yksi tärkeä 
tapa vaikuttaa oppilaiden hyvinvoin-
tiin ja koulun kulttuuriin. Pääsin tutki-
muskoulussani todistamaan tilanteita, 
joissa opettaja tarttui nuorten toista-
miin stereotypioihin, ja joissa keskus-
teltiin oppilaiden itsensä kohtaamista 
ennakkoluuloista. 

Tärkeänä pidän myös sen ym-
märtämistä, että tasa-arvo ei toteudu 
tuudittautumalla tasa-arvoisuuteen. 

Mielestäni opetuksen ja kasvatuk-
sen lähtökohtana tulee olla sen tun-
nustaminen, että yksilöt ovat eri 
tavoin asemoituja suhteessa yhteis-
kunnassamme, koulutusjärjestel-
mässämme ja työmarkkinoillam-
me avoinna oleviin mahdollisuuk-
siin. Tasa-arvoisen Suomen liputta-
misen rinnalla tulisi kouluissa puhua 
rasismista, seksismistä, heteronor-
matiivisuudesta ja pohtia niitä estei-
tä, joita yksilöt voivat kohdata esi-
merkiksi sukupuolensa, ihonvärinsä, 
vammaisuutensa tai seksuaalisuuten-
sa vuoksi. Tällä tavoin voidaan myös 
haastaa kulttuurissamme hallitsevas-
sa asemassa olevaa individualistis-
ta puhetapaa, jonka mukaan yksilön 
mahdollisuudet ovat kiinni ainoas-
taan hänestä itsestään. On tärkeää to-
deta, että yksilöiden asemissa on ero-
ja, joihin yksilöt eivät voi itse vaikut-
taa – tässä ”meidän” tasa-arvoisessa 
Suomessammekin. 
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yhdistetään kokemattomuuteen, liial-
liseen idealismiin ja lapsiin liittyviin 
poissaoloihin. Todellisuudessa kes-
keisempiä kuin todellinen ikä ovat 
henkilön yksilölliset ominaisuudet, 
työkokemus ja elämäntilanne. Joissa-
kin tutkimuksissa on tuotu esiin, että 
nuorten työsuoritusten epätasaisuuden 
syyksi saatetaan tulkita väliaikaiset ti-
lannetekijät, ikääntyvien kohdalla taas 
henkilön pysyvät ominaisuudet. Ste-
reotyyppisille ajatuksille onkin syytä 
herkistyä.

Koska ikään liittyvä syrjintä voi 
koskea kaikkia, se ei ole kovin lei-
maava syrjinnän syy. Epäsuoruuten-
sa takia sitä on kuitenkin usein vai-
kea huomata ja näyttää toteen. Yksi 
eriarvoisuutta aiheuttava tekijä liit-
tyy siihen, että ikääntyvien työnteki-
jöiden keskimääräinen koulutustausta 
on matalampi kuin nuoremmilla työn-
tekijöillä. Siksi ikääntyvien työnteki-
jöiden lisäkoulutus on tärkeä yhden-
vertaisuustekijä. Muita ikään liittyviä 
oikeudenmukaisuuden kysymyksiä 
ovat esimerkiksi ikääntyvien työnte-
kijöiden työssä jaksamisesta sekä työn 
ja perheen yhteensovittamisesta huo-
lehtiminen. Perheestä huolehtiminen 
saattaa tarkoittaa pienten lasten lisäk-
si ikääntyvien vanhempien tai muiden 
läheisten hoitamista. 

Oppilaitoksissa ikäkysymykset 
nousevat esiin myös opiskelijoiden 
kohdalla. Elinikäisen oppimisen yh-
teiskunnassa mahdollisimman jousta-
vat järjestelyt ovat edellytys erilaisis-
sa elämäntilanteissa olevien, esimer-
kiksi pienten lasten vanhempien tai 
työelämässä toimivien opiskelulle.

T odellisuus on usein villeintäkin 
mielikuvitusta ihmeellisempi, 
monimutkaisempi ja moninai-

sempi. Jaottelut tekevät aina jonkin 
asteista väkivaltaa todellisuutta koh-
taan. Silti on tunnustettava tiedon-
tarve, joka koskee vähemmistöjä ja 
kaikkea erilaiseksi koettua. On vai-
kea kohdella yhdenvertaisesti henki-
löä, jonka lähtökohdista ei tiedä pal-
joakaan. Siksi tämä liite esitteleekin 
joitakin vähemmistöiksi esittäytyviä 
ryhmiä tai erilaiseksi tulkittuja piirtei-
tä. Lista on pelkistetty ja käsiteltävä 
tieto pelkkä pintaraapaisu. Lisätietoja 
on kuitenkin helppo hankkia esimer-
kiksi kappaleiden loppuun kerättyjen 
linkkilistojen avulla.

IKÄ

Työmarkkinat kohtaavat lähivuosi-
na suuria haasteita, koska ikääntyvien 
työntekijöiden osuus kasvaa. Suomes-
sa kysymys nousee esiin erityisen sel-
keästi kunnallisella sektorilla. Syrjin-
tää voivat kokea niin ikääntyvät kuin 
nuoretkin opettajat. Tilastojen mu-
kaan pitkittynyt työttömyys on eten-
kin ikääntyvien ongelma, eikä syiden 
joukosta voida sulkea pois syrjintää. 
Nuoret taas ovat muita enemmän pät-
kätöissä ja osa-aikaisina työntekijöi-
nä. Lisäksi etenkin nuoret naiset voi-
vat olla syrjinnän vaarassa esimerkik-
si raskauden, lastenhoidon tai muun 
perhetilanteen vuoksi. 

Stereotyyppisesti korkean iän ole-
tetaan tarkoittavan hitautta, väsymistä 
ja sairauslomia, kun alhainen ikä taas 
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LISÄTIETOJA
• Työterveyslaitoksen Ikä & työ -sivut: 
www.ikatyo.fi  

• Eri ikäisten työssä viihtymistä edistävä 
sivusto: www.klinikka.fi  

• Vuosina 1998-2002 toteutettu Kansalli-
nen ikäohjelma: www.stm.fi  -> 
Hankkeet -> Päättyneet hankkeet -> 
Kansallinen ikäohjelma

• Eurooppalainen hyvien käytäntöjen 
ohjeisto ikääntymisen huomioimiseksi 
työelämässä (englanniksi): 
www.eurolinkage.org

• Vanhustyön keskusliitto: 
www.vanhustyonkeskusliitto.fi 

• Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi: 
www.alli.fi 

ETNINEN TAUSTA JA 
VAKAUMUS

Suomessa asuviin vanhoihin etnisiin 
vähemmistöihin voidaan laskea esi-
merkiksi saamelaiset, romanit, juuta-
laiset ja tataarit. Viime aikoina eniten 
keskustelua ovat herättäneet maahan-
muuttajat. Tilastojen mukaan ulko-
maan kansalaisia asui Suomessa vuo-
den 2004 lopussa 108 346. Saamelai-
sia taas asuu Suomessa arviolta 6 500 
ja romaneja 10 000. Suomessa asuvis-
ta lähes 300 000 puhuu äidinkielenään 
ruotsia. Heidän oikeudestaan esimer-
kiksi käyttää ruotsia viranomaisten 
kanssa asioidessaan määritellään kie-
lilaissa (423/2003).

Saamelaiset ovat yksi Euroopan 
alkuperäiskansoista. Heidän perintei-
sen elinkeinonharjoittamisensa edelly-
tyksistä ja maanomistusoikeudesta on 

käyty pitkiä neuvotteluja. Toinen kes-
keinen kysymys liittyy saamen kie-
len ja kulttuurin ylläpitoon. Suomes-
sa saame sai virallisen aseman opetus-
kielenä vasta vuonna 1991. Vähitellen 
saamen kielistä opetusta ja oppima-
teriaalia on alkanut olla saatavilla, ja 
esimerkiksi ylioppilastutkinnon suo-
rittaminen saameksi on tullut mahdol-
liseksi. Opetus on kuitenkin vielä pe-
rin rajallista. Monet pitävät keskeisenä 
yhdenvertaisuusongelmana sitä, että 
koululaitos ei kykene tukemaan saa-
melaisten oppilaiden kulttuuri-identi-
teettiä. Jotkut kokevat kohdanneensa 
syrjintää niin saamelaisten kotiseutu-
alueella kuin muuallakin Suomessa.

Romanit ovat asuneet Suomes-
sa noin 500 vuoden ajan, minä aikana 
heitä on syrjitty vähemmistöasemansa 
vuoksi ja pyritty sulauttamaan valta-
väestöön. Vielä tänä päivänä romanei-
hin kohdistuu paljon kielteisiä asentei-
ta, tietämättömyyttä ja syrjintää, mikä 
on osittain johtanut esimerkiksi muu-
ta väestöä korkeampaan työttömyys-
asteeseen. Romanien keskimääräis-
tä alhaisempaa koulutustasoa on jos-
kus selitetty menneisyydessä joidenkin 
vanhempien keskuudessa esiintyneellä 
epäluulolla suomalaista koululaitosta 
kohtaan, koska sitä pidettiin valtioval-
lan keinona sulauttaa romanit valtavä-
estöön. Toisaalta perheen oma elämän-
tilanne on saattanut olla sellainen, että 
vanhemmilla ei ole kykyä ja välineitä 
tukea lastensa koulunkäyntiä. 

Merkittävältä osin kyse on kui-
tenkin koululaitoksen kykenemättö-
myydestä ratkaista romaneihin liittyviä 
yhdenvertaisuuden ongelmia. Ro-
manilasten koulunkäyntiä käsitellees-
sä selvityksessä (Opetushallitus 2004) 
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havaittiin, että vuosina 2001-2002 
romanilapsista noin 5% keskeytti kou-
lunkäynnin, kun koko maan keskiarvo 
lähenteli nollaa. Myös luokan kerran-
neiden ja erityisopetukseen siirrettyjen 
määrät olivat romanilasten kohdalla 
suuria. Heitä oli selkeästi muuta väes-
töä enemmän kotiopetuksessa, missä 
vastuu siirtyy oppilaan vanhemmille. 
Romanikieltäkin saattoi opiskella vain 
20 koulussa, vaikka sen opetuksen on 
nähty lisäävän opiskelumotivaatiota ja 
vanhempien luottamusta koulujärjes-
telmää kohtaan. Joillakin viime vuosi-
na toteutetuilla romanilasten opintoi-
hin keskittyneillä projekteilla on saatu 
aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Maahanmuuttajien lukumää-
rä kasvoi Suomessa nopeasti 1990-
luvun aikana, jolloin paine kehittää 
koulutus- ja palvelujärjestelmiä vas-
taamaan heidän tarpeitaan lisääntyi. 
Maahanmuuttajien määrä on kol-
minkertaistunut myös peruskouluissa 
viimeisten kymmenen vuoden aika-
na. Opiskelun edellytyksiin Suomes-
sa vaikuttavat esimerkiksi vanhem-
pien koulutus, koulun aloittamisikä 
ja kielitaito, puhumattakaan tapoihin 
ja oman äidinkielen oppimiseen liit-
tyvistä lisähaasteista. Osa maahan-
muuttajista joutuu myös kiusaamisen 
ja muun syrjinnän kohteeksi koulu-
järjestelmässä.

Monelle maahanmuuttajalle työ-
markkinoille pääsy on ollut vaikeaa, 
mikä johtuu osittain siitä, että aikai-
semmin hankitun ammattitaidon sovit-
taminen suomalaiseen yhteiskuntaan 
vie oman aikansa. Toisaalta syrjivät 
käytännöt ja kielteinen asenneilmasto 
vaikeuttavat maahanmuuttajien työllis-
tymistä merkittävästi. Poliisin tietoon 

tulee vuosittain pari sataa rasistisesti 
motivoitunutta rikosta, joista tyypilli-
simpiä ovat pahoinpitely sekä syrjin-
tä, laittomat uhkaukset ja kunnianlouk-
kaukset. Maahanmuuttajien kohdalla 
suurin osa rikoksista kohdistuu soma-
lialaisiin, turkkilaisiin ja venäläisiin. 
Syrjinnän kohteeksi joutuminen vaih-
telee muun muassa sen mukaan, miten 
näkyvä vähemmistö on kyseessä. 

Toisinaan uskonto ja etninen taus-
ta liittyvät toisiinsa, toisinaan eivät. 
Suomen väestöstä 84% kuuluu evan-
kelisluterilaiseen kirkkoon, minkä li-
säksi maassa asuu ortodokseja, katoli-
laisia, juutalaisia, muslimeja, bahaita, 
teosofeja, buddhalaisia, Jehovan to-
distajia, uskonnottomia ja useita mui-
ta uskonnollisia tai elämänkatsomuk-
sellisia ryhmiä. Varsinainen uskon-
non vapaus astui voimaan Suomessa 
vuonna 1923. Suomen lainsäädäntö 
kieltää syrjinnän vakaumukseen pe-
rustuen, oli kyse uskonnosta, poliit-
tisesta vakaumuksesta tai vaikkapa 
aseistakieltäytymiseen, eläinsuoje-
luun tai kasvissyöntiin liittyvästä va-
kaumuksesta. 

LISÄTIETOJA
• YLE:n saamenkielisen radion linkkejä: 
lotta.yle.fi /srwebanar.nsf

• Saamelaiskäräjät: www.samediggi.fi 
• Opetushallitus romaniväestön 

koulutuspalveluista: 
www.oph.fi /info/romanit 

• Romaniasian neuvottelukunta: 
www.romani.fi 

• Eurooppalainen romanien oikeuksien 
keskus (englanniksi): www.errc.org 

• Rasismin vastainen verkosto Rasmus: 
www.rasmus.fi  
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• Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu
MOPED: www.tkukoulu.fi /moped 

• Perehdyttämällä monikulttuuriseen työ-
yhteisöön –hanke PETMO: 
www.sak.fi  -> Tietoa työelämästä -> 
Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus 
-> Petmo

• Vähemmistövaltuutetun toimisto: 
www.mol.fi  -> Vähemmistövaltuutettu

• Suomenruotsalaiset kansankäräjät: 
www.folktinget.fi 

SUKUPUOLI JA 
SEKSUAALINEN 
SUUNTAUTUMINEN

Usein oppilaitokset mielletään suku-
puoli- ja seksuaalineutraaleiksi pai-
koiksi, vaikka todellisuudessa suku-
puoli ja seksuaalisuus ovat läsnä ar-
jessa jatkuvasti. Ne vaikuttavat usein 
tiedostamatta opiskelijoiden ja opetta-
jien kanssakäymisen muotoihin, iden-
titeetin ilmaisuun sekä tulevaisuuden 
suunnitelmiin ja mahdollisuuksiin. 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta tuli voimaan ensimmäisen 
kerran vuonna 1986, ja syrjintä sek-
suaalisen suuntautumisen perusteella 
kiellettiin vuosikymmen myöhemmin 
vuonna 1995.

Kysymys sukupuolten yhden-
vertaisuudesta on yhä ajankohtainen, 
vaikka monet mieltävätkin Suomen 
tasa-arvoiseksi maaksi. Naisten osuus 
työmarkkinoilla on Suomessa suuri ja 
korkeasti kouluttautuminen yleistä, 
mutta silti vuonna 2003 naisten sään-
nöllisen työajan keskiansiot olivat 

vain 83% miesten vastaavista. Nai-
set ovat myös selvästi miehiä enem-
män määräaikaisissa työsuhteissa ja 
tekevät osa-aikatöitä, kun miehiä taas 
on enemmän johtavissa asemissa. Su-
kupuolten yhteiskunnallisen tilanteen 
erot johtuvat monimutkaisesta syiden 
vyyhdistä, johon vaikuttavat esimer-
kiksi syrjintä ja tiukat rooliodotukset. 
Stereotyyppiset ajatukset tytöistä kilt-
teinä ja pojista riehakkaina oppilaina 
alkavat usein toteuttaa itseään.

Todellisuudessa sukupuolen ko-
keminen on huomattavasti monimut-
kaisempaa kuin perinteinen kahtiajako 
miehiin ja naisiin. Sukupuolivähem-
mistöihin kuuluu intersukupuolisia 
eli henkilöitä, joilla on synnynnäises-
ti molempien biologisten sukupuolten 
ominaisuuksia sekä transsukupuolisia 
eli henkilöitä, jotka kokevat psyykki-
sen sukupuolensa olevan ristiriidassa 
fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa 
kanssa ja käyvät sen vuoksi usein läpi 
lääketieteellisen sukupuolenkorjaus-
prosessin. Lisäksi sukupuolivähem-
mistöihin kuuluu transgenderihmisiä, 
jotka elävät pysyvästi mieheyden ja 
naiseuden rajamailla sekä transves-
tiitteja, joilla on kyky samaistua kum-
paankin sukupuoleen ja jotka voivat 
kokea tarvetta pukeutua toisen suku-
puolen vaatteisiin. Seksuaalinen tasa-
vertaisuus SETA ry:n arvion mukaan 
50 000 henkilöä kuuluu Suomessa su-
kupuolivähemmistöihin. Laki miesten 
ja naisten tasa-arvosta koskee myös 
trans-ihmisiä.

Seksuaalisiksi vähemmistöiksi 
taas lasketaan homoseksuaalit, jotka 
virittyvät romanttisesti, eroottisesti ja 
seksuaalisesti pääsääntöisesti samaa 
sukupuolta olevaan ihmiseen sekä 
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biseksuaalit, joilla seksuaalisen halun 
kohteet voivat vaihdella samaa suku-
puolta olevasta ihmisestä vastakkaista 
sukupuolta olevaan. Valtaosa väestös-
tä tunnustautuu heteroseksuaaleiksi, 
mikä tarkoittaa virittymistä vastakkai-
seen sukupuoleen. Arviolta 10% väes-
töstä kuuluu seksuaalivähemmistöi-
hin, joten kyse ei ole marginaalisesta 
ilmiöstä. Todennäköisesti jokaisessa 
opettajainhuoneessa ja luokassa on 
useampiakin seksuaalisiin vähem-
mistöihin kuuluvia henkilöitä. Monet 
voivat kuitenkin kokea tähän tapaan 
seksuaalisuuden perusteella tapahtu-
van ihmisten määrittelyn turhautta-
vaksi, koska seksuaalisuus on vain 
yksi, toisille enemmän ja toisille vä-
hemmän merkityksellinen, elämään 
vaikuttava piirre.

Viime vuosien aikana ihmis-
ten asenteet seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjä kohtaan ovat muuttu-
neet sallivammiksi. Kuitenkin tutki-
muksen (Lehtonen & Mustola 2004) 
mukaan 12% seksuaalivähemmistöi-
hin ja 8% sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvista on joutunut työpaikkakiu-
saamisen kohteeksi. Monella vähem-
mistöön kuuluminen on aiheuttanut 
syrjintää myös työhönottotilanteessa, 
palkkauksessa ja uralla etenemisen 
mahdollisuuksissa. Koulutilantees-
sa vähemmistöön kuuluvat opettajat 
voivat arkailla identiteettinsä paljas-
tamista erityisesti vanhempien reak-
tiota pelätessään (Valkonen 2003). 
Ellei normatiivisia ajattelumalleja 
kyseenalaisteta, opettajat voivat huo-
maamattaankin ottaa kantaa työtove-
reidensa ja oppilaidensa elämään ta-
valla, jonka nämä kokevat loukkaa-
vaksi ja lannistavaksi.

LISÄTIETOJA
• Seksuaalinen tasavertaisuus ry: 
www.seta.fi  

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 
työelämässä –hanke: 
www.valt.helsinki.fi /sosio/
tutkimus/equal

• Naistutkimus- ja tasa-arvoportaali:
www.minna.fi 

• Kahdeksan naistutkimusyksikön ja 
 yhteisön verkosto HILMA: 
 www.helsinki.fi /hilma 

• Nuorisotiedon talo: tyttötyö ja –tutkimus: 
www.alli.fi /tieto/nuorisotyo/
tyttotutkimus.html 

• Valtavirtaan –sivusto: 
www.eurofem.net/valtavirtaan 

• Tasa-arvovaltuutetun toimisto:
www.tasa-arvo.fi 

VAMMAISUUS JA 
TERVEYDENTILA 

Laki vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987) määrittelee vammaiseksi 
henkilön, ”jolla vamman tai sairau-
den johdosta on pitkäaikaisesti erityi-
siä vaikeuksia suoriutua tavanomai-
sista elämän toiminnoista” (2§). Käy-
tännössä määrittelyjä voidaan tehdä 
kuitenkin monella tavalla. Esimerkiksi 
kuulovammaiset määrittelevät itsensä 
mieluiten kielelliseksi vähemmistök-
si viittomakielen erityislaatuisuuden 
vuoksi. Vammaisjärjestöt arvioivat, 
että noin 5%:a suomalaisista voidaan 
pitää vammaisina. Tämän lisäksi mo-
net muut kokevat jonkin sairauden tai 
vamman rajoittavan elämäänsä. Työ-
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markkinoiden tai oppilaitosten näkö-
kulmasta kyse ei ole marginaalisesta 
kysymyksestä, vaikka usein niin aja-
tellaankin. 

Vammaiset eivät ole yhtenäinen 
ryhmä, vaan vamman laatu vaikuttaa 
keskeisesti siihen, mitkä ovat suurim-
pia esteitä yhdenvertaisuuden tiellä. 
Monelle ryhmälle esteettömän liikku-
misen kysymykset nousevat keskiöön, 
toisille tiedonsaanti, apuvälineinä 
käytettävä tekniikka, tulkit tai avusta-
jat. Esteettömyys koskee fyysisen ym-
päristön lisäksi opetuksen saavutetta-
vuutta, oppimateriaaleja, tiedotusta, 
yhteistyötä, työturvallisuutta, tietotek-
niikkaa ja sosiaalista toimintaa. Liian 
monimutkaiset www-sivut eivät so-
vellu näkövammaisten lukuohjelmil-
le ja liian korkealle sijoitetut lukot tai 
valokatkaisimet ovat pyörätuolissa is-
tuville mahdottomia käyttää. Ympä-
ristön sopeuttaminen saattaa tapah-
tua kohtalaisen pienelläkin vaivalla, 
ja se hyödyttää usein myös muita kuin 
vammaisia, esimerkiksi rampit lasten-
vaunujen kanssa liikkuvia ja suuriko-
koiset tekstit ikääntyviä. 

Aikaisemmin vammaisuus näh-
tiin pääasiallisesti lääketieteellisenä 
ongelmana, sairautena tai vajavaisuu-
tena, jolloin palvelutarpeen näkökul-
ma korostui. Nykyisin vammaisuut-
ta tarkastellaan enemmän ihmis- ja 
perusoikeusnäkökulmasta. Vammai-
set kohtaavat syrjintää niin palveluis-
sa, työelämässä kuin muillakin elä-
män saroilla. Aina edes lainsäädännön 
määrittelemät oikeudet eivät toteudu. 
Koulutuksen järjestäjille yhdenver-
taisuuslaki määrää erityisvelvollisuu-
den ryhtyä sellaisiin vammaisen hen-
kilön koulutukseen pääsyä edistäviin 

toimiin, joita ei pidetä kohtuuttomi-
na. Kyse voi olla esimerkiksi fyysi-
sen ympäristön muutoksista ja työvä-
lineistä. Kohtuullisuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon koulutuksen jär-
jestäjän asema sekä mahdollisuudet 
saada toimien toteuttamiseen julkista 
tukea.

Vammaisuuden lisäksi monet 
muutkin terveydentilaan tai toiminta-
kykyyn liittyvät piirteet voivat herät-
tää vahvoja ennakkoluuloja ja syrjin-
tää. Esimerkiksi mielenterveydellisiä 
ongelmia, HIV-positiivisuutta ja liika-
lihavuutta kohtaan tunnetaan toisinaan 
perustelematonta varauksellisuutta. 
Erilaiset vammat, sairaudet, kehityk-
sessä viivästyminen ja tunne-elämän 
häiriöt ovat usein syitä, miksi oppilai-
ta siirretään erityisopetukseen. Nykyi-
sin vahva suositus on kuitenkin toteut-
taa mahdollisimman suuri osa opetuk-
sesta integroituna yleisopetukseen.

LISÄTIETOJA
• Valtakunnallinen vammaisneuvosto 

(linkkejä useiden vammaisjärjestöjen 
sivuille): www.vane.to 

• Design for all-verkosto, johon kuuluu 
esimerkiksi Korkeakoulu kaikille -hanke: 
www.stakes.fi /dfa-suomi -> 
Dfa-verkosto -> Projektit -> Korkeakoulu 
kaikille

• Opetushallitus erityisopetuksesta: 
www.edu.fi  -> Erityisopetus

• Luontevaa asiakaspalvelua kaikille 
-ohjeet: www.jkl.fi /sotepa/
esteetonpalvelu 



        Lähteet

100



101

Lähteet

>>

Davies, Bronwyn 1993. Shards of Glass. Children Reading and Writing beyond Gendered 
Identities. Creskill: Hampton Press.

Fairclough, Norman 1997. Miten media puhuu? Tampere: Vastapaino.

Frankenberg, Ruth 1993. White Women, Race Matters: the Social Construction of Whiteness. 
London: Routledge.

Frosh, Stephen , Phoenix, Ann & Pattman, Rob 2002. Young Masculinities: Understanding 
Boys in Contemporary Society. 

Gordon, Tuula 2005. Kulttuurit, erot ja kohtaamiset. Teoksessa Reetta Mietola, Elina Lahelma, 
Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: 
erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 
Kasvatusalan tutkimuksia 22.

Gordon, Tuula 2000. Tears and laughter in the margins. NORA no. 3:2000, Vol. 8.

Gordon, Tuula 1999. Suomalaisuuden konstruktiot – tasa-arvoisuus ja erot? Teoksessa Mikko 
Lahtinen (toim.) Yhteiskunta ja yhteiskuntatieteet. Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen 
tiedekunnan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press.

Gordon, Tuula & Lahelma, Elina 1998. Kansalaisuus, kansallisuus ja sukupuoli. Teoksessa Pertti 
Alasuutari & Petri Ruuska (toim.) Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. 
Tampere: Vastapaino.

Hall, Stuart 1992. Kulttuurin ja politiikan murroksia. Tampere: Vastapaino.

Hall, Stuart 1999. Identiteetti. Tampere: Vastapaino.

Jaakkola, Magdalena 1995. Suomalaisten kiristyvät ulkomaalaisasenteet. Helsinki: Työministeriö.

Kaikki samanarvoisia, kaikki erilaisia – kurssin ohjekirja 2000. Moniste.

Keinänen, Juha & Häkkinen, Kirsi 2003. Huono kohtelu työssä – valvonnan suuntaaminen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelujulkaisuja 68.

Lahelma, Elina 2005. Yhteisöllisyyden rakentamista ja erontekoja: Nuoret miehet puhuvat 
armeijasta. Teoksessa Reetta Mietola, Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) 
Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen 
Kasvatustieteellinen Seura, Kasvatusalan tutkimuksia 22.

Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) 2002. Koulun arkea tutkimassa – yläasteen erot ja 
erilaisuudet. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1.

Lahelma, Elina 1999. Hyvätapainen yksilö. Kasvatustavoitteet koulun arjessa.
Teoksessa Tarja Tolonen (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

Lehtonen, Jukka 2003. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa: näkökulmana heteronormatiivisuus 
ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 31.



102

Lähteet

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) 2004. ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden 
ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä Equal-
hanke. ESR tutkimukset ja selvitykset –sarja 2/04.

Mietola, Reetta 2001. Itseä ja erilaista oppimaan – Erilaisuus peruskoulun oppikirjoissa. Nuoriso-
tutkimus 2/2001.

Mietola, Reetta 2004. ”They´re just same kind of people too”. Shared and differing student posi-
tions in interview narration. Esitys ECER2004-konferenssissa 22.9.2004.

Mietola, Reetta 1999. Miten ja millainen erityisoppilas rakentuu opetussuunnitelmapuheessa 
vuosina 1985-1997?. Pro gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos.

Mietola, Reetta, Lahelma, Elina, Lappalainen, Sirpa & Palmu, Tarja 2005. Johdattelua ko-
htaamisiin kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kentillä. Teoksessa Reetta Mietola, Elina 
Lahelma, Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen 
kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, Kasvatusalan
tutkimuksia 22.

Mietola, Reetta & Lappalainen, Sirpa 2005. Hullunkurisia perheitä. Perheen saamat merkitykset 
kasvatuksen kentällä. Teoksessa Tomi Kiilakoski, Marjo Vuorikoski & Tuukka Tomperi (toim.) 
Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisin kasvatuksen mahdollisuus. 
Vastapaino: Tampere.

Opetushallitus 2004. Romanilasten perusopetuksen tila 2001-2002, Opetushallituksen moniste 
11/2004. Helsinki: Edita. 

Paasi, Anssi 1998. Koulutus kansallisena projektina: ”Me” ja ”muut” suomalaisissa maantiedon 
oppikirjoissa. Teoksessa Pertti Alasuutari & Petri Ruuska (toim.) Elävänä Euroopassa. Muuttuva 
suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino.

Phoenix, Ann 2004. Using informal pedagogy to oppress themselves and each other. Critical 
pedagogy, schooling and 11-14 year old London boys. Nordisk Pedagogik, Vol. 24, pp. 19-38.

Salmivalli, Christina 1998. Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere: Gaudeamus.

Tolonen, Tarja 2002. Suomalaisuus, tavallisuus ja sukupuoli nuorten näkemyksissä. Teoksessa 
Tuula Gordon, Katri Komulainen ja Kirsti Lempiäinen (toim.) Suomineitonen hei!: kansallisuu-
den sukupuoli. Tampere: Vastapaino.

Tolonen, Tarja 2001. Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. 
Helsinki: Gaudeamus.

Työturvallisuuskeskus 2005. Kunta-alan työolobarometri 2004. Moniste.

Valkonen, Miia 2003. Avoimena ammatissa. Homo-, lesbo- ja bi-opettajien kokemuksia. SETA-
julkaisuja 15.

Öhrn, Elisabet 2005. Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja muutoksen esittäminen. Teoksessa Reetta 
Mietola, Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen & Tarja Palmu (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen 
ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 
Kasvatusalan tutkimuksia 22.



Tämän opaskirjan tavoitteena on 

tukea yhdenvertaisuuden edistä-

mistä kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Sitä voidaan käyttää apuvälineenä 

koulutustilaisuuksissa ja keskuste-

lun pohjana opettajainhuoneissa. 

Oppaan ensisijaisena kohderyhmä-

nä ovat yläkoulujen, lukioiden ja 

ammatillisten oppilaitosten opettajat.

Opaskirja etenee käsitteiden 

määrittelystä lainsäädännön ja 

syrjinnän mekanismien kautta mah-

dollisiin yhdenvertaisuusongelmien 

ratkaisuihin. Se sisältää pohdiske-

luun kannustavia esimerkkitarinoita 

oppilaitosten arjesta niin työ- kuin 

opiskeluympäristön näkökulmasta 

sekä erilaisuutta käsittelevän tutki-

musartikkelin. 

Opas on tuotettu osana

EU:n rahoittamaa SEIS-hanketta.

ISBN  951-735-960-8

Yhdenvertaisuuden 
edistäminen on 
kaikkien tehtävä.
Erilaisuuden 
kohtaamista har-
joittelemalla siinä
voi tulla paremmaksi.

Miten havaita 
ennakkoluuloja 
ja syrjintää?
Miten toimia 
ongelmatilanteissa?

Syrjinnän tuomitse-
minen ei riitä. 
Tarvitaan aktiivisia
toimia yhdenvertai-
suuden edistämiseksi!

Muutu. Puutu.
Oppilaitoksen yhdenvertaisuusopas


	LUKIJALLE
	1. Johdanto
	2. Yhdenvertaisuuden käsitteitä
	2.1. Tavoitteena erilaisuutta arvostava, yhdenvertainen oppilaitos
	2.2. Monen näköisiä ja näkymättömiä vähemmistöjä
	2.3. Kaikilla on ennakkoluuloja ja stereotypioita
	2.4. Vaikeasti määriteltävä syrjintä

	3. Oppilaitos tänään
	3.1. Oppilaitosten tavoitteet ja toimintakulttuuri
	3.2. Syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvä lainsäädäntö
	3.2.1. Lakejakin tärkeämpi ammattietiikka
	3.2.2. Syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden edistäminen
	3.2.3. Arkisia rikoksia
	3.2.4. Työnantajalla erityinen vastuu yhdenvertaisuudesta


	4. Syrjintään liittyviä mekanismeja
	4.1. Huomaamaton, vaiettu syrjintä
	4.2. Monitulkintaisia syrjinnän muotoja
	4.3. Seurauksena resurssien tuhlaaminen
	4.4. Puuttumisen vaikeus

	5. Yhdenvertaisuuden edistämiskeinoja
	5.1. Sitoutuminen yhden-vertaisuuden sääntöihin ja seurantaan
	5.1.1. Selvitys oppilaitoksen yhdenvertaisuudesta 
	5.1.2. Syrjinnänvastaiset pelisäännöt
	5.1.3. Syrjintään puuttuminen ja yhdenvertaisuuden seuranta
	5.1.4. Näkökulmaksi syrjinnän ennaltaehkäisy 

	5.2. Katse vanhoihin toimintamalleihin
	5.2.1. Tavoitteeksi avoin keskustelukulttuuri
	5.2.2. Osaamisen ja itsetuntemuksen kehittäminen
	5.2.3. Opetuksen sisällöt ja menetelmät
	5.2.4. Olosuhteita uudistamaan
	5.2.5. Moninaisuus johtamisessa

	5.3. Yhteistyöllä yhdenvertaisuuteen
	5.3.1. Ulkopuolinen asiantuntemus hyötykäyttöön
	5.3.2. Yhdessä lainsäädäntöä tulkitsemaan
	5.3.3. Kaikki mukaan!


	6. Yhteenveto toimintasuosituksista
	Liite 1. Erilaisuus ja eronteot tutkimuksen valossa
	Liite 2. Eri tavoin moninaisia
	Lähteet



