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LOPPURAPORTIN TAUSTALOMAKE 

ESR, Erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

SEGLI-hankkeen tuote 

Toimintamalli Suomussalmen perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö 

haasteellisessa toimintaympäristössä   

1. Miten kehitetty tuote edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa yleisesti? 

 

Suomussalmella on kolme perusopetuksen koulua. Ruukinkankaan koulu on suuri yhtenäiskoulu, 

Karhulanvaara on keskikokoinen alakoulu ja Nivan koulu on pieni kyläkoulu.  Kunnan sivistysjohtaja Sirpa 

Mikkosen  ja Ruukinkankaan koulun rehtorin Heli Mannisen tuella ryhdyttiin työstämään 

perusopetuksen toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.  

Taustaselvityksen pohjana olivat 

-  kysely kunnan kaikille opettajille 

- ryhmäkyselyt 4. /6.luokkalaisille sekä yläluokkien oppilaskunnan hallitukselle 

- valinnaisainevalinnat 5 vuoden ajalta 

- Pisa-tutkimukset 

- Kiva-kysely sekä kouluterveyskysely 

Tämän aineiston pohjalta toiminnallista suunnitelmatyötä kokoamaan ja koordinoimaan perustettiin 

työryhmä. Ryhmään kuuluivat Mannisen lisäksi sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen, opinto-ohjaaja Ulla 

Huttu, luokanopettaja Päivi Tolonen ja koulunjohtaja Kauko Mannermaa. 

Oppilaille tehdyissä kyselyissä nousi esille esim. 
- tyttöjä arvioidaan ankarammin 
- tyttöjen keskimääräiset oppimistulokset ovat poikia paremmat 
-  erot lukutaidossa vastaa n. 1,5v eroa tyttöjen hyväksi  
- pojat kokevat tulevansa huonommin toimeen opettajien kanssa 

Aineiston ja koulutyön havaintojen pohjalta toimintaympäristöstä nousi myös seuraavia haasteita. On 

epätrendikästä opiskella, varsinkin pojilla –” äijäily”. Pojilla esiintyy alisuoriutumista. Opiskelukulttuurin 

periytyminen kotoa. Alueella on vähän korkeakoulutettuja. Poikien lukutaito on heikentynyt. 

Kielivalinnat hiipuvat. Päihteiden käyttöä: tupakoi päivittäin 18%/vrt. koko maa 6,9% ja 

liikkumattomuutta.  Sekä kyselyn että havaintojen pohjalta asetettiin toiminnallisen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaissuunnitelman tavoitteeksi sovittiin segregaation lieventäminen. 

Konkreettisesti koulutyössä päätettiin ensisijaisesti puuttua seuraavaiin asioihin 

- kiusaamisen vastainen työ; sukupuolittunut kiusaaminen ja häirintä, nimittelyyn puuttuminen 

poikien oppimiskulttuurissa alisuoriutumista suosivaan kulttuuri 

- tasa-arvo ja yhdenvertaisuus vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Usein äidit osallistuvat –

isät mukaan. 

- pedagogiset ratkaisut 

- tasa-arvon huomioiminen arjessa. 
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Työn tukena oli koulutusta ja konsultointia sekä työryhmälle että koulun itsensä järjestämää ja 

hankkeen puolesta järjestettyä. 

2. Miten tuote lieventää sukupuolen mukaista eriytymistä työmarkkinoilla/koulutuksessa? 

Kaikki saavat jatko-opintopaikan, koulun toimintakulttuuri on kehittynyt; tietoinen huomiointi, 

toiminnallisemmat opetusmenetelmät, rohkaistaan epätyypillisiinkin uravalintoihin. Kiusaaminen on 

vähentynyt, tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteet lisääntyneet. Nuoret ovat tietoisia sukupuolisuudestaan ja 

uskaltavat näyttää sen. Oppilaita rohkaistaan epätyypillisiin valintoihin esim. käsityön avulla. Harrastuksissa 

tytöt ja pojat pelaavat yhdessä esim. jääkiekkoa ja jalkapalloa. 

 
3. Onko kehitetty tuote uusi tai onko tuotteessa innovatiivisia elementtejä tai tuottaako se lisäarvoa 

olemassa olevaan tuotteeseen tai hyödynnetäänkö vanhaa tuotetta lisäarvoa tuottavalla tavalla? 

Tuotteen uusi ja merkittävä elementti on vahva toimintaympäristön arviointi ja sen tuoma viitekehys 

perusopetuksen kehittämistyölle segregaation lieventämistyössä.  

4. Miten kehitetyn tuotteen tasa-arvovaikutusten arvioidaan näkyvän hankkeen päätyttyä? 

Olennaista on työn jatkuminen Suomussalmella ja siihen kunta on sitoutunut. Uuden koulurakennuksen 

suunnittelu on alkanut. Uuden oppimisympäristön suunnittelun ja toteutuksen olennainen osa-alue on 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
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