
 

 

 

  

Koulut tasa-arvon ja  
yhdenvertaisuuden edistäjinä  

– Kajaanin malli 
 

#KAIKKIENDUUNI 



 

 

 

 

Kajaanin kaupunki oli mukana vuosina 2016-2019 toteutetussa 

valtakunnallisessa SEGLI-kehittämishankkeessa1, jonka 

tavoitteena oli tasa-arvon edistäminen ja segregaation lieventäminen koulutus- ja 

työmarkkinoilla. Tämä työkalupakki on tuotettu osana tuota kehittämistyötä.  

 

Työkalupakkiin kuuluvat:  

I Kajaanin perusopetuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma, joka löytyy osoitteesta 

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/tasa-arvo 

_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017-2018.pdf 

Kajaanin kaupungissa laadittiin yksi yhteinen perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma, mikä toimi kehyksenä oppilaitoskohtaisille suunnitelmille. Yhteisen 

suunnitelman painopistealueiksi valittiin segregaation lieventäminen ja sukupuoleen perustuvan ja 

seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen. Suurin osa mukana olevista kouluista teettivät oppilailla 

tasa-arvokyselyn oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa pohjaksi sekä kävivät 

keskusteluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksistä oppilaidensa kanssa. 

Suunnitelmaprosessin aikana kehitettiin erilaisia tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä 

käytäntöjä.  

 

II Kajaanin perusopetuksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyön 

prosessikuvaus löytyy SEGLI-hankkeen nettisivuilta os. https://www.kaikkienduuni.fi/koulu-ja-opetus 

 

III Kajaanin perusopetuksen koulujen hyvät käytännöt (tässä dokumentissa) 

                                                           
1 Lisää tietoa SEGLI-hankkeesta löytyy osoitteesta www.kaikkienduuni.fi  

http://www.kajaani.fi/sites/default/files/tasa-arvo%20_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017-2018.pdf
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/tasa-arvo%20_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma_2017-2018.pdf
https://www.kaikkienduuni.fi/koulu-ja-opetus
http://www.kaikkienduuni.fi/
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Kajaanin perusopetuksen koulujen hyvät tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden 

käytännöt 

 

 

 

Kyselyt ja lomakkeet 

Suurin osa mukana olevista kouluista teetti oppilailla tasa-arvokyselyn 

toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman pohjaksi. Pohjana 

käytettiin joko Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa1 

olevaa lomaketta tai koulut tekivät 

oman kyselylomakkeen. Oman kyselyn 

tekivät muun muassa Lohtajan alakoulu 1-3-  

ja 4-6 -luokkalaisille2 sekä Vuolijoen koulu, joka toteutti Kahoot-

sovelluksella tehdyn mielipidemittauksen. Mielipidemittaus 

sisälsi väittämiä stereotyyppisistä käsityksistä tytöistä ja pojista. 

Oppilas otti nimettömänä kantaa esitettyihin väittämiin ja 

jokaisen väittämän pohjalta käytiin keskustelua.  Tilanteessa 

pystyi herättämään keskustelua kyselyssä esiin nousseista 

koulun ongelmakohdista. Sama mielipidemittaus tehtiin vanhemmille vanhempainillassa. Osassa 

kouluja kysely toteutettiin SoPu-ohjelmaan3 kuuluvan kyselyn rinnalla.  

 

Kajaanilaisissa kouluissa tehdyissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyissä nousi esiin mm. 

koulussa ilmenevää halventavaa puhetta ja käytöstä, seksuaalisuuteen liittyvää verbaalista 

häirintää ja opettajan erilaista kohtelua oppilaan sukupuolen mukaan. Tehtyjen kyselyiden tuloksia 

hyödynnettiin sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa että luotaessa tasa-

arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä käytänteitä, joita esitellään laajemmin tässä työkalupakissa. 

Kyselyjä tehtäessä kiinnitettiin huomiota kyselyn oikea-aikaisuuteen, jotta mahdollisiin ongelmiin 

ehditään puuttua saman lukuvuoden aikana (Jormuan koulu). 

 

 

 

                                                           
2 Lohtajan koulun lomakkeet löytyvät tämän dokumentin liitteenä 

3 http://www.kajaani.fi/fi/palveluopas/opetus-ja-koulutus/perusopetus/sopu-ohjelma 

Kyselyt toimivat tärkeinä 

tietolähteinä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitel-

mien laadinnassa. 



 

 

 

 

Koulujen yhteiset toimintamallit 

Kouluissa toteutetaan erilaisia koko koulua koskevia yhteisiä toimintamalleja, 

joiden osana SEGLI-kehittämistyön aikana tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskysymyksiä on käsitelty. Tällaisia toimintamalleja ovat 

esimerkiksi:  

 

▪ Sopuohjelma 

Kaikissa Kajaanin kaupungin peruskouluissa toteutetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja 

mahdollisten kiusaamistapausten selvittämisessä Kajaanin omaa SoPu – Sovitaan puhumalla -

ohjelmaa osana perusopetuslain (29§) säätämää yhteisöllistä oppilashuoltoa (4§). SoPu on 

Kajaanin kehittämä malli Kiva-koulun jatkoksi. Tulevaisuuden kehittämiskohteeksi on nostettu 

esiin pohdinta SoPu-ohjelman arvioinnista ja kehittämisestä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusnäkökulmista.  

 

▪ Opettajan oma tunti 

Lehtikankaan koululla pidettiin syksyllä 2018 koulun kaikissa 

luokissa (1-9) oman opettajan tunti, jossa ohjeistettiin oppilaita 

tunnistamaan ja reagoimaan seksuaaliseen häirintään. Hyvänä 

materiaalina oli Opetushallituksen opas seksuaalisen häirinnän 

ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja 

oppilaitoksissa.  

 

▪ Koko koulu kasvattaa 

Nakertajan koululla kirjattiin koulun järjestyssääntöihin kaikkien 

oppilaiden tasapuolinen kohtelu iästä, sukupuolesta tai muusta ominaisuudesta riippumatta. Koko 

koulun henkilökunta ammatista riippumatta kasvattaa ja ohjaa lapsia hyvään käytökseen. Koulun 

käyttäytymiskulttuurissa ei hyväksytä seksuaalista häirintää (esim. sanallista, sanatonta tai fyysistä 

ei-toivottua käytöstä). Järjestyssäännöt on toteutettu yhdessä henkilökunnan, oppilaiden ja 

huoltajien kanssa.  

 

 

 

 

 

Kouluissa toteutetaan 

erilaisia koko koulua 

koskevia yhteisiä 

toimintamalleja, 

joiden osana voidaan 

käsitellä myös tasa-

arvo- ja 

yhdenvertaisuuskysy-

myksiä.  

 



 

 

 

Teemapäivät ja tapahtumat 

Mukana olevat koulut järjestivät yhteisiä teemapäiviä ja tapahtumia tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden nimissä osallistaen samalla sekä oppilaita, koulun henkilöstöä 

että vanhempia. Teemapäivien ja tapahtumien tavoitteena oli luoda ja kehittää 

koulun yhteishenkeä ja nostaa esiin moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tukea 

sen arvostusta.  

Esimerkkejä Kajaanin kaupungin peruskouluissa toteutetuista teemapäivistä ja tapahtumista 

SEGLI-kehittämistyön aikana:  

▪ Aamun avaus tasa-arvosta Minna Canthin ja tasa-

arvonpäivänä. 

 

▪ Koulun yhteiset toimintapäivät  

Vuolijoen koulun yhteisissä toimintapäivissä ryhmät 

muodostettiin sekoittaen kaikenikäisiä tyttöjä ja poikia. 

Toimintapäivät ovat aina tuoneet hyvää yhteishenkeä ja 

opettaneet toimimaan kaikkien kanssa. Osassa myös 

vanhemmat ovat olleet mukana, mikä on parantanut kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä.  

 

▪ Väriviikko 

Teppanan koulun oppilaskunnan hallitus suunnittelee ja toteuttaa koulussa ns. väriviikon. 

Oppilaita ja koulun henkilökuntaa kannustetaan pukeutumaan päivittäisen teeman tai värin 

mukaan, mikä lisää yhteisöllisyyttä. Viikon viimeisenä päivänä on yleensä teemana tyttöjen 

pukeutuminen pojiksi ja päinvastoin. 

 

▪ Minna Canthin päivä 

Minna Canthin päivänä Teppanan koulun oppilaskunta suunnitteli näytelmän ja esitti sen koululle 

salissa. Aiheena oli kiusaaminen ja syrjiminen. Lisäksi yhdessä katsottiin oppilaiden tuotoksia 

Minna Canthista ja samalla perehdyttiin Canthin elämään. 

 

▪ Pääsiäis- ja joulupajat 

Seminaarin koulun pajoihin ovat osallistuneet kaikki koulun oppilaat, opettajat sekä avustajat. 

Oppilaat on jaettu ryhmiin siten, että kaikissa ryhmissä on ollut oppilaita kaikilta luokilta. Ryhmää 

vetää aina yksi opettaja ja hänellä on mahdollisuuksien mukaan avustaja apuna. Pajojen 

tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat perinteisiin suomalaisiin juhlapyhiin ja niihin liittyviin 

perinteisiin. Pajat antavat mahdollisuuden työskennellä erilaisissa ryhmissä, eri lasten ja aikuisten 

kanssa, itselle vieraassa kerroksessa ja luokkatilassa.  Pajojen sisällöissä huomioidaan oppilaiden  

 

Kouluissa voidaan 

toteuttaa erilaisia 

tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen 

liittyviä teemapäiviä 

ja tapahtumia. 

 

 



 

 

 

erilaiset taustat, eikä niihin sisälly juhliin liittyvää uskonnollista perinnettä. Pajoissa askarrellaan, 

lauletaan, leikitään, liikutaan, kuunnellaan tarinoita tai tehdään pieniä tehtäviä aiheeseen liittyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Arjen käytännöt ja osallistaminen  

Keskeinen osa koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä on arjen käytäntöjen 

kehittäminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista sekä oppilaiden, 

koulun henkilökunnan ja huoltajien osallistaminen. Esimerkkejä SEGLI-työn 

aikana tehdystä arjen käytäntöjen kehittämisestä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuusnäkökulmista: 

▪ Teppanan koulun oppilaskunnan hallituksessa on joka 

luokalta 1 tyttö ja 1 poika edustaja 

▪ Lyseon yläkoulun oppilaiden keskuudesta valittiin tasa-

arvoagentit, joiden toivottiin madaltavan oppilaiden kynnystä 

kertoa mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä. Oppilasagenteilla 

on tukena opettajia.  

 

▪ Seminaarin koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi 

kolme pienryhmää, joista yksi on maahanmuuttajaoppilaiden 

valmistava opetus.  Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät 

asiat ovat koulussamme esillä jokapäiväisessä arkityössä ja niistä 

keskustellaan aina, kun siihen on aihetta. 

▪ Kätönlahden koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 

osoitti, että koulun ongelmana on halventava puhe ja käytös. 

Tuloksen pohjalta sovittiin yhteisistä käytänteistä ja korostettiin 

ryhmäyttämisen merkitystä.  Oppilaiden kanssa käsiteltiin tietoisesti koulun tavoitteista hyvästä 

ja kunnioittavasta puheesta toisia kohtaan ja tavoitteesta hyvään ilmapiiriin ja me-henkeen. 

Asiaa käsiteltiin myös huoltajien kanssa (Kodin ja koulun -päivä sekä toiminnalliset 

vanhempainillat) 

 

▪ Lehtikankaan koululla haluttiin kiinnittää huomiota oppilasarviointiin sukupuolen 

näkökulmasta käymällä keskustelua tyttöjen ja poikien arvioinnista ja onko siinä eroa.  

 

▪ Kalevan, Väinölän ja Lehtikankaan koulujen erityistukea tarvitsevien oppilaiden opetuksessa 

keskeisenä periaatteena on oppilaiden osallistaminen kaikkeen tekemiseen ja tapahtumiin 

jokaisen oppilaan oman edellytysten mukaan. Pyrimme jalkautumaan mahdollisimman hyvin 

yhteiskuntaan. Käymme asioimassa ja hoidamme ja harjoittelemme yhdessä arjen taitoja. 

Oppilaita tuetaan esim. kulkemaan koulumatkoja itsenäisesti, jos heidän edellytykset siihen 

riittävät. Esimerkiksi moni oppilas on pienin askelin päässyt siirtymään siihen, että hän ei enää 

tarvitse taksikyytiä, vaan osaa kulkea itse paikallisilla kulkuneuvoilla tai liikkua kävellen. 

Etenemiset on suunniteltava huolella ja niissä on edettävä lapsen/nuoren ehdoilla. 

Otetaan tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuuskysy

mykset osaksi joka 

päivästä koulutyön 

arkea. Huolehditaan 

sekä oppilaiden, 

opettajien että 

huoltajien 

osallistamisesta.  

 

 

 



 

 

 

Opetuksellisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittavat oppilaan edellytyksistä käsin 

tapahtuvaa opetuksen järjestämistä eli autamme kutakin oppilasta oppimaan, mitä hän voi 

oppia ja siten etenemään omaa polkuaan kohti itsenäistä elämää ja jatko-opintovalmiuksia. 

Tätä toteutamme HOJKS:ien kautta ja tarvittaessa hyvinkin pienin askelin. Tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden arviointi säännöllisesti 

 

▪ Jormuan koululla on sitouduttu edistämään tasa-arvoa ja mietimme säännöllisin väliajoin tasa-

arvotilannettamme. Tasa-arvoasioita olemme kaikki opettajat käsitelleet monin eri tavoin kuten 

esimerkiksi keskustelun, draaman ja kuvaamataidon keinoin.  

 

▪ Osassa Kajaanin perusopetuksen kouluja kokoontuu säännöllisesti moniammatilliset 

asiantuntijaryhmät pohtimaan maahanmuuttajaperheiden oppilaiden tilannetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oppiainekohtaiset käytännöt 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä voidaan kouluissa pohtia myös eri 

oppisisältöjen ja oppiaineiden näkökulmista ja niitä voidaan tarkastella myös 

ilmiöpohjaisen 

oppimisen 

periaatteella (esim. 

historia, yhteiskuntaoppi, taitoaineet). 

Oppiainekohtaista tarkastelusta löytyy 

hyviä esimerkkejä OPH:n Tasa-arvotyö 

on taitolaji -oppaasta. Alla on kuvatttu 

esimerkkejä mukana olleissa kouluissa 

tehdystä tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyöstä oppiaineiden ja -sisältöjen osalta SEGLI-hankkeen aikana: 

▪ Lohtajan koululla on kehitelty erilaisia vaihtoehtoisia välituntien viettotapoja. Lukutaidon 

vahvistamita ja lukuinnostuksen kasvattamista tukeaksemme järjestimme oppilaille 

mahdollisuuden viettää viikossa yksi 30 minuutin mittainen välitunti lukien. Lukuvälkälle voi 

tulla lukemaan omaa kirjaa hiljaiseen tilaan tai kuuntelemaan lukuvuorossa olevan opettajan 

lukemaa jatkokirjaa toiseen tilaan. Välitunneista tuli hetkessä valtavan suosittuja ja 

huomionarvoista on erityisesti se, että pojat ovat tarttuneet siihen mahdollisuuteen sankoin 

joukoin.  

 

▪ Nakertajan koululla on kiinnitetty huomiota erityisesti poikien lukemaan innostamiseen 

 

▪ Muun muassa Lehtikankaan, Jormuan ja Nakertajan kouluilla liikuntatunnit pidetään osittain 

sekaryhmissä. Erityisesti alakoululuokilla käytäntö on ollut luonteva jo vuosien ajan. Lisäksi 

Lehtikankaan uudessa koulurakennuksessa otettiin käyttöön ns. unisex-vessat. Käsityötunnit 

toteutetaan kaikissa kouluissa sekaryhmissä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.  

 

 

 

 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä 

voidaan tarkastella myös eri oppisisällöissä ja  

-aineissan ja ne toimivat myös erinomaisena 

ilmiöpohjaisen oppimisen teemana.  

 

 



 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen 

 

Lainsäädäntö ja tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 

Tasa-arvolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 

Yhdenvertaisuuslaki: https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto 

Tasa-arvovaltuutetun sivusto: https://www.tasa-arvo.fi/  

Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivusto: https://www.syrjinta.fi/  

Tasa-arvotiedonkeskus: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/  

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus: https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-

monikulttuurisuus 

Seta ry: https://seta.fi/ 

Saamelaiskäräjät: https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/ 

Romanit.fi sivusto: https://www.romanit.fi/ 

SEGLI: https://www.kaikkienduuni.fi/ 

 

Tietoa ja vinkkejä kasvatukseen, opetukseen ja ohjaukseen 

https://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf  

https://www.tasa-arvo.fi/koulut-ja-oppilaitokset 

http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/ 

https://www.ykliitto.fi/kasvattajille 

https://rauhankasvatus.fi/koulu-vailla-vertaa/ 

 

Videoaineistoja kasvattajille, opettajille ja ohjaajille 

https://www.kaikkienduuni.fi/news/tuure-boelius?rq=tuure - Tuure Boelius: Tyhmää, että jatko-

opintoihin ohjataan sukupuolen mukaan/SEGLI-hanke 

https://areena.yle.fi/1-3971590 - Tasa-arvon historia/Yle  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609
https://yhdenvertaisuus.fi/lainsaadanto
https://www.tasa-arvo.fi/
https://www.syrjinta.fi/
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus
https://thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus
https://seta.fi/
https://www.samediggi.fi/saamelaiset-info/
https://www.romanit.fi/
https://www.kaikkienduuni.fi/
https://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf
https://www.tasa-arvo.fi/koulut-ja-oppilaitokset
http://www.tasa-arvokasvatuksessa.fi/
https://www.kaikkienduuni.fi/news/tuure-boelius?rq=tuure
https://areena.yle.fi/1-3971590


 

 

 

https://areena.yle.fi/1-3676368 - Miten maailma on muuttunut 50 vuodessa miesten ja naisten 

töiden suhteen?/Yle 

https://www.youtube.com/watch?v=KXIeFUeS1dY - Tasa-arvoinen koulu, Gnestan koulun 

tarina/Kuntaliitto  

https://www.youtube.com/watch?v=W1M0OLDR-DE - Meidän tulevaisuus, osa 3: sukupuolten 

tasa-arvo, nuoret kertovat/Suomen Unicef 

https://www.youtube.com/watch?v=i4_i7Oqjh3Y - Ritaharjun koulun 6.luokkalaisten ajatuksia 

tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta/Oulun kaupunki 

https://www.youtube.com/watch?v=ZevJjPv9XaI - Kestävää tasa-arvoa/ Kuntaliitto  

https://www.youtube.com/watch?v=4JRiG07KzQs - Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa kaikki 

voittavat/STN: Tasa-arvoinen yhteiskunta 

https://www.youtube.com/watch?v=A4_ixxD5c0w - Tasa-arvoisen peruskoulun 

tulevaisuus/Kalasataman koulu, Hki 

https://www.youtube.com/watch?v=DVgC97Q_tD4 - Miten sukupuolten tasa-arvoa edistetään 

tulevaisuuden peruskoulussa/STM 

https://vimeo.com/53231351 - Samoilla ehdoilla -lokikirja päiväkodin arjesta/Tasa-arvoasiain 

neuvottelukunta (ruotsinkielinen, suomenkielinen tekstitys) 

https://www.youtube.com/watch?v=C-uyB5I6WnQ - Equality, Diversity & Inclusion/ANMedia 

(englanninkielinen) 

https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg - Is equality enough?/TED-Ed Student Talks 

(englanninkielinen) 

https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0 - Gender stereotypes and education/EIGE 

(englanninkielinen, suomenkielinen tekstitys) 

https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y - Boys and Girls on Stereotypes/New York 

Magazine (englanninkielinen) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kJP1zPOfq_0 – ReDraw the 

Balance/Education employers 

https://www.youtube.com/watch?v=snUE2jm_nFA - Finansforbundet on Equal pay: What do 

these kids understand that your boss doesn’t?/ Finansforbundet Norge (norjankielinen, 

englanninkielinen tekstitys) 

 

 

https://areena.yle.fi/1-3676368
https://www.youtube.com/watch?v=KXIeFUeS1dY
https://www.youtube.com/watch?v=W1M0OLDR-DE
https://www.youtube.com/watch?v=i4_i7Oqjh3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZevJjPv9XaI
https://www.youtube.com/watch?v=4JRiG07KzQs
https://www.youtube.com/watch?v=A4_ixxD5c0w
https://www.youtube.com/watch?v=DVgC97Q_tD4
https://vimeo.com/53231351
https://www.youtube.com/watch?v=C-uyB5I6WnQ
https://www.youtube.com/watch?v=jgQYfAo6umg
https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kJP1zPOfq_0
https://www.youtube.com/watch?v=snUE2jm_nFA


 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs – What does it mean to do something like a 

girl/Always#LikeAGirl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs


 

 

SEGLI-hankkeen kehittämistyöstä vastanneet (Kajaani) 

 

Rehtori Soili Luukkonen, luokanopettaja Sonja Keränen ja lehtori Elfi Turpeinen, Lohtajan koulu 

Vastaava erityisopettaja Maare Seppänen ja erityisluokanopettajat Paula Heikkinen, Kristiina Sirviö ja Tarja 

Tolonen, Sairaalakoulu 

Luokanopettajat Mikko Piirainen ja Maarit Hannus Teppanan koulu 

Luokanopettajat Leena Keränen ja Eveliina Taanila Nakertajan koulu  

Luokanopettaja Pirkko Anttonen ja rehtori Jaakko Vehkaperä Jormuan koulu 

Apulaisrehtori Auli Halonen, oppilaanohjaaja Jari Haapavaara ja erityisluokanopettaja Jaana Lappalainen 

Kajaanin Lyseo 

Apulaisrehtori Liisa Halonen, erityisluokanopettaja Heli Rytivaara ja Toni Sutinen Lehtikankaan koulu 

Luokanopettaja Olli Heikkinen Soidinsuon koulu 

Valmistavan luokanopettaja Hanne Malinen, luokanopettaja Elisa Haikola ja uskonnonopettaja Tuula Reittu-

Karppinen , Keskuskoulu 

Luokanopettaja Anni Rimpiläinen Kuluntalahden koulua 

Apulaisrehtori Irja Paasonen ja erityisopettaja Johanna Savolainen Kätönlahden koulu 

Valmistavan luokanopettaja Kaisa Kesti ja rehtori Anu Väisänen Seminaarin koulu 

Luokanopettaja Tanja Hurskainen Vuolijoen koulu 

Kasvun ja oppimisentuen asiantuntija Eija Heikkinen, apulaisrehtori Tiina Rimpiläinen, erityisopettajat 

Annimari Heikkinen ja Penttonen Väinölän koulu 

 

Vapaa sivistystyö 

Rehtori Aune Kariluoto ja apulaisrehtori Sini Sarén, Kaukametsän opisto  

 

Maahanmuuttotyön koordinaattori Jenni Kettunen, Kajaanin kaupunki 

 

 

 

 

 



 

 

Kajaanin Lohtajan koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselylomakkeet 

 

Lohtajan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely   

kevät 2019  

1.-3. lk 

 

1. Sukupuoli 

tyttö  poika muu en halua sanoa 

2. Tulen mielelläni kouluun 

kyllä  ei 

3. Tunnen oloni turvalliseksi koulussa 

kyllä  ei 

4. Voitko kertoa opettajalle, jos sinua harmittaa? 

kyllä  ei 

5. Saan olla koulussa oma itseni. 

kyllä   ei 

6. Suosiiko opettaja tyttöjä? 

kyllä   ei 

7. Suosiiko opettaja poikia? 

kyllä   ei 

8. Koulun kirjoissa on enemmän 

tyttöjen juttuja poikien juttuja 

9. Onko sinua koskettu ilman lupaa? 

kyllä  ei 

10. Onko sinua koskettu niin, että sinusta tuntui pahalta? 

kyllä  ei 

11. Oletko nähnyt, että koulussa on koskettu toista ikävästi? 

kyllä  ei 

12. Oletko kertonut aikuiselle, jos sinua on koskettu ikävästi? 

kyllä  minua ei ole koskettu ikävästi 

13. Oletko kertonut aikuiselle, jos olet nähnyt, että toista on koskettu ikävästi? 

kyllä  en ole nähnyt, että toista on koskettu ikävästi 

14. Haittaako se koulussa, että olet tyttö, poika tai joku muu? 

kyllä  ei  

15. Tekisitkö jotakin koulussa eri tavalla, jos olisit tyttö tai poika tai joku muu? 

kyllä  ei 

16. Kohdellaanko meidän koulussa kaikkia samalla tavalla? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lohtajan koulun tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysely   

kevät 2019  

4.-6. lk 

 
1.Sukupuoli 

tyttö 

poika 

muu 

en halua sanoa 
2.Tulen mielelläni kouluun. 

kyllä 

ei 
3.Tunnen oloni turvalliseksi koulussa. 

kyllä 

ei 
4.Pystyn kääntymään opettajan puoleen, jos minulla on huolia koulussa. 

kyllä 

ei 
5.Koulussa jokainen saa olla oma itsensä haluamallaan tavalla. 

kyllä 

ei 
6.Oppilaan sukupuoli vaikuttaa siihen, miten opettaja kohtelee häntä. 

kyllä 

ei 
7.Oppilaan sukupuoli vaikuttaa arviointiin (eli numeroihin ja todistukseen). 

kyllä 

ei 
8.Opettajat asettavat erilaisia vaatimuksia tytöille ja pojille. 

kyllä 

ei 
9.Kaikkia oppilaita kannustetaan yhtä paljon sukupuolesta riippumatta.  

kyllä 

ei 
10.Opettajat sallivat tyttöjen ilmaista mielipiteitään tunnilla. 

kyllä 

ei 
11.Opettajat sallivat poikien ilmaista mielipiteitään tunnilla. 

kyllä 

ei 
12.Oppikirjoissa on enemmän tyttöjä kiinnostavia asioita. 

kyllä 

ei 

Oppikirjojen asiat kiinnostavat kaikkia. 
 
 
 



 

 

13.Oppikirjoissa on enemmän poikia kiinnostavia asioita. 

kyllä 

ei 

Oppikirjojen asiat kiinnostavat kaikkia. 
14.Oletko koulussa kokenut tai havainnut vartaloon tai seksualisuuteen kohdistuvia ikäviä huomautuksia tai 
nimittelyä? 

kyllä 

ei 
15.Oletko koulussa kokenut tai havainnut sopimattomia ehdotuksia, jotka koit ahdistavina tai 
epämiellyttävinä? 

kyllä 

ei 
16.Oletko koulussa kokenut tai havainnut sopimatonta koskettamista? 

kyllä 

ei 
17.Jos vastasit kysymyksiin 14, 15 tai 16 kyllä, kohdistuiko häirintä sinuun? 

kyllä 

ei 

Minua ei ole häiritty enkä ole huomannut häirintää. 
18.Jos vastasit kysymyksiin 14, 15 tai 16 kyllä, kerroitko häiritsijälle, että hänen tulisi lopettaa sopimaton 
käytös? 

kyllä 

ei 

Minua ei ole häiritty enkä ole huomannut häirintää. 
19.Jos vastasit kysymyksiin 14, 15 tai 16 kyllä, kerroitko asiasta jollekin koulun aikuiselle? 

kyllä 

ei 

Minua ei ole häiritty enkä ole huomannut häirintää. 
20.Jos vastasit kysymyksiin 14, 15 tai 16 kyllä, oliko häritsijä toinen oppilas? 
 

kyllä 

ei 

Minua ei ole häiritty enkä ole huomannut häirintää. 
21.Jos vastasit kysymyksiin 14, 15 tai 16 kyllä, oliko häiritsijä koulun aikuinen? 

kyllä 

ei 

Minua ei ole häiritty enkä ole huomannut häirintää. 
22.Jos kerroit sopimattomasta käyttäytymisestä koulun aikuiselle, ryhtyikö koulu riittäviin toimenpiteisiin 
asian selvittämiseksi? 

kyllä 

ei 

En ole kertonut. 
23.Jos kerroit sopimattomasta käyttäytymisestä koulun aikuiselle, jatkuuko häirintä edelleen? 

kyllä 

ei 

En ole kertonut. 



 

 

24.Oletko itse koulussa nimitellyt, ehdottanut sopimattomia tai koskettanut sopimattomasti toista oppilasta?  

kyllä 

ei 
25.Tässä voit kertoa tarkemmin häirinnästä. Jos et ole kertonut aikaisemmin, tässä voit keroa, miksi et ole 
kertonut. Tähän voit kirjoittaa myös nimesi ja luokkasi, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä häirinnän 
vuoksi. 
 
26.Oletko saanut tarpeeksi tietoa sukupuolten tasa-arvosta koulussasi?  

kyllä 

ei 
27.Oletko kokenut sukupuolestasi haittaa koulussasi?  

kyllä 

ei 
28.Onko Lohtajan koulu tasa-arvoinen?  

kyllä 

ei 
29.Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mitä muuttaisit koulussamme tasa-arvon suhteen?  
 
30.Kohdellaanko oppilaita koulussamme syrjivästi uskonnon, etnisen alkuperän, vammaisuuden, ulkonäön 
tai pukeutumisen perusteella?  

kyllä 

ei 
31.Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro tähän, miten syrjiminen näkyy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


