
identiteetti, ennakkoluulot, 
syrjintä, vihapuhe...
hanna.niittymaki@rauhankasvatus.fi



Ohjeita aloitukseen
Oppitunneilla tai työpajoissa, joissa käsitellään 

identiteettin ja syrjintään liittyviä kysymyksiä on 
erityisen tärkeää, että aluksi käydään yhdessä läpi 
toimintaperiaatteet, jotta kaikki tuntevat olonsa 
turvalliseksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. 

Käykää aluksi läpi muutamia sääntöjä
turvallisen tilanteen luomiseksi:



Ohjeita aloitukseen
Syrjintä on Suomessa kielletty perustuslain, 
yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain, rikoslain 
sekä useiden yksittäisten erityislakien nojalla. 
Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, ihonvärin, 
uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella.



Ohjeita aloitukseen
Emme tee toisistamme oletuksia: Emme 
esimerkiksi oleta kenenkään sukupuolta, sillä 
sukupuoli-identiteetti voi olla hyvin 
henkilökohtainen asia. Emme myöskään oleta, 
onko henkilö homo-, hetero- tai esimerkiksi 
biseksuaali. Emme tee uskontoon tai 
uskonnottomuuteen, terveyteen, 
toimintakykyyn, ihonväriin, kansalaisuuteen tai 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä 
yleistyksiä. Tarvittaessa voimme kysyä.

• Jokaisella on itsemäärittelyoikeus.



Ohjeita aloitukseen
Meillä on oikeus kertoa itsellemme tärkeistä 
asioista. Osallistumiseen kannustetaan, mutta 
hyväksytään myös se, että kaikesta ei tarvitse 
kertoa. Jokainen osallistuja voi puhua vain 
omasta näkökulmastaan ja tunteistaan, ei 
toisten puolesta.

Syrjivä, rasistinen tai muuten häiritsevä puhe ja
toiminta on ehdottomasti kiellettyä!



Otsikko (fontti Lor



Harjoitus 1
Tutki omaa identiteettiäsi. Mitä kaikkea sinä olet? 
Kirjaa identiteettisi osasia identiteettihahmoon
jonka opettaja jakaa. 

Huom: kirjoita vain 
sellaisia asioita, joita olet
valmis jakamaan tässä
tilanteessa!(seuraavassa
vinkkejä)



Kirjaa identiteettihahmoon oman identiteettisi osasia 

kuten:

● nimi, ikä, sukupuoli

● kansallisuus/kansallisuudet, kielet

● lempimusiikki, harrastukset, mieltymykset

● uskonto tai maailmankatsomus

● opiskelu/työ

● perhe, suku, rooli perheessä

● missä sinulla on juuria

● nykyinen asuinalue

● jne.



Harjoituksen purku

● Esittele omaa identiteettihahmoasi vieruskaverille 

tai pienryhmässä

● Keskustelkaa esittelyjen jälkeen siitä, mitä 

ennakkoluuloja identiteettienne osasiin liittyy

● Löydättekö sekä positiivisia että negatiivisia 

ennakkoluuloja tai jopa stereotypioita?



Identiteetti

● Jokaisen identiteetti koostuu monista eri palasista

● Johonkin näistä palasista voi itse vaikuttaa, jotkut 

palaset taas annetaan meille esim. syntyessämme

● Eri identiteetin osaset voivat olla kullekin tärkeitä

● Usein myös eri elämänvaiheissa identiteetin eri 

osa-alueet korostuvat

MIKÄ ON SINUN IDENTITEETILLESI TÄRKEÄÄ? 



Sijoittakaa yhteisessä keskustelussa
identiteettinne osia tälle nelikentälle:

ARVOSTETTU

VALITTU EI-VALITTU

EI-ARVOSTETTU



Edellisen harjoituksen purku:

Meidän kaikkien identiteetissä on osia, joita ei ole 
voinut valita, esimerkiksi mihin perheeseen ja 
maahan on syntynyt. Mitä etuoikeutetumpi on, 
sitä enemmän on kuitenkin asioita, joita on voinut
itse valita ja jotka ovat ennemminkin arvostettuja
kuin ei-arvostettuja asioita.  Jos mietit, vaikka
pakolaislasta jossain kaukana, niin hänen
elämässään saattaa olla hyvin vähän mitään
valittua tai arvostettua. 



Harjoitus 2 
Teflon-testi
Testissä on vain yksi kysymys. Se on seuraavalla
slidellä. Sen jälkeen seuraa pisteiden laskuohje.

HUOM: PISTEET 

LASKETAAN VAIN

OMAAN TIETOON!



Teflon-testi
Kuinka usein joudut elämässäsi 

epämukaviin tilanteisiin tai epämukavan 

erityishuomion kohteeksi seuraavien 

ominaisuuksiesi takia?



Anna itsellesi jokaisesta kohdasta pisteet 0-3. saat siis
minimissään o pistettä ja maksimissaan 24 pistettä koko
testistä. (Pisteitä ei tarvitse kertoa toisille.)
ei koskaan = 0p, harvoin = 1p, joskus = 2p, usein = 3p

*ikä
•sukupuoli
•seksuaalinen suuntautuminen
•etninen tausta
•äidinkieli
•kansalaisuus
•vamma/terveydentila
•uskonto/maailmankatsomus



Teflon-testin tulkinta
Ne, joiden pisteet ovat lähellä nollaa, eivät joudu 

elämässään kovinkaan paljon syrjityksi. Siitä 
seuraa ikäänkuin teflon-kuori pinnalle. Syrjintää 
on siis vaikeampi havaita ympäristössään, jos ei 
itse joudu sitä kohtaamaan. Hätä ei ole 
kuitenkaan tämän näköinen. Syrjintää voi opetella 
havainnoimaan, jotta osaisi puuttua siihen 
paremmin.



Salainen vai julkinen?
Pohtikaa:

● Miten ihmisen elämään vaikuttaa se, että hän 
joutuu salaamaan jatkuvasti omia identiteettinsä 
osia, koska ei uskalla tuoda niitä esiin? 

● Miten itse voisit vaikuttaa siihen, että kaikkien 
olisi turvallista olla oma itsensä vaikkapa 
koulussa?



Harjoitus 3
Tutkikaa omia mahdollisia ennakkoluulojanne. 
Käykää yhteinen keskustelu jokaisen 
seuraavaksi esitellyn kuvan jälkeen. 

Huom!Pitäkää pieni 
tauko kuvittelua varten...



Kuvittele mainos, jossa 
suomalainen nainen 
mainostaa maitoa!



Otsikko



Pohtikaa, miksi näemme niin harvoin Suomen
romaneita mainosten, median tai 
oppimateriaalien kuvastossa? Voisiko
vähemmistöä edustava ihminen olla esimerkki
ihmisestä yleensä, eikä päästä näkyviin
ainoastaan, kun on puhe kyseisestä
vähemmistöstä? 

Voisiko tilanteeseen tulla muutosta?



Kuvittele kilo perunoita 
lattialle.





Kielitietoisuudesta

Kun sanot sanan tai ajatuksen, voitko olla varma, 
että sen merkitys on kaikille sama kuin sinulle? 
Pohtikaa tapoja varmistaa sitä, että asioista on 
todellinen yhteisymmärrys.

(Maailmassa on kuulemma tuhansia
perunalajikkeita.)



Kuvittele jääkiekkoilija 
suutelemassa puolisoaan.



Otsikko



Katselkaa lyhytfilmi Bar Espana ja 
keskustelkaa sen herättämistä ajatuksista.

(kesto: 6:48)

https://www.youtube.com/watch?v=2c
0mfzhI2Vg

https://www.youtube.com/watch?v=2c0mfzhI2Vg


Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän 
seuraavilla perusteilla:

- ikä

-alkuperä

-kansalaisuus

-kieli

-uskonto

-vakaumus

-mielipide

-poliittinen toiminta

-ammattiyhdistystoiminta

-perhesuhteet

-terveydentila

-vammaisuus

-seksuaalinen 
suuntautuminen

-tai muu henkilöön liittyvä 
syy



Yksi syrjinnän ilmenemismuodoista on 
vihapuhe

Vihapuhe on sellaisia sanoja, ilmaisuja tai kuvia,

jotka levittävät tai lietsovat vihaa yksilöä tai ihmis-

ryhmää kohtaan. Vihapuhetta voi kohdata julkisilla

paikoilla, viesteissä, sosiaalisessa mediassa ja kes-

kustelupalstoilla tai kasvokkain. Sitä esiintyy sekä

suljetuissa ryhmissä että avoimissa keskusteluissa.

Vihapuhe voi esiintyä myös valokuvan, piirroksen,

videon tai vaikka musiikin muodossa (lähde: #emmevaikene)



Harjoitus 4 
4-nurkkaa

Kun olet kuullut 
tilannekuvauksen, siirry 
siihen nurkkaan, joka 
parhaiten kuvastaa omaa 
todennäköisintä 
toimintatapaasi. 



Koulussasi on aloittanut suomea puhumaton oppilas 
joka joutuu rasistisen nimittelyn kohteeksi. Miten  
ensisijaisesti toimisit?

1. Menen juttelemaan kyseiselle oppilaalle ja 
tarjoamaan tukea

2. Menen puhuttelemaan nimittelijöitä
3. Kerron jollekin koulun aikuiselle asiasta
4. Jotain muuta, mitä?

(opettaja osoittaa missä nurkassa 

sijaitsee mikäkin mielipide)



4-nurkkaa purku

O Aluksi saman nurkan valinneet voivat pulista hetken. 
keskenään siitä, että miksi ovat valinneet ko. nurkan.

O Yhteisessä keskustelussa kuullaan nurkka kerrallaan 
muutamia perusteluita valinnalle.

O Ohjaaja kysyy jokaisen nurkan jälkeen, että kun olette 
kuulleet heidän perustelunsa, niin haluaako joku vaihtaa 
ko. nurkkaan.

O Oppilaiden kanssa harjoitusta käytettäessä on hyvä 
kiinnittää huomiota toisten kuuntelemisen tärkeyteen 
ja siihen, että mielipiteet eivät välttämättä ole 
muuttumattomia.



Vihapuheesta dialogiin -opas ohjaa, miten 
toimia jos joudut vihapuheen kohteeksi:

● Pysy rauhallisena.

● Pyydä apua muilta.

● Kuvaa tai videoi tilanne tai ota kuvakaappaukset 

netin vihapuheesta ennen sen poistamista.

● Kerro tilanteesta vastaavalle henkilölle tai taholle.

● Netin vihapuheen voi ilmiantaa poliisin 

nettivinkkipalveluun ja nettipalvelun ylläpitäjälle.



Ohjeet jatkuvat...

● Blokkaa netin vihapuhujat.

● Suojaa yksityisyyttäsi: älä paljasta esim. 

asuinpaikkaasi sosiaalisessa mediassa.

● Pyri oikaisemaan väärät faktat.

● Tägää nettipoliisi mukaan julkiseen keskusteluun.

● Julkaise vihaviestit.

● Tee rikosilmoitus.

● Perustele näkemyksesi rauhallisesti ja puolusta 

itseäsi, jos koet sen toimivaksi.



Miten toimia, jos todistaa 
vihapuhetta

● Osoita vihapuheen kohteelle tukea esimerkiksi sanallisesti, 

elein tai ilmein, vaikka pyytämällä viereesi istumaan bussissa. 

Netissä tukea voi osoittaa kommentein ja tykkäyksin.

● Pyydä vihapuhujaa lopettamaan, jos se tuntuu turvalliselta.

● Varmista, että vihapuheen kohde pääsee jatkamaan 

matkaansa turvallisesti.

● Ilmoita tilanteesta jollekin vastaavalle henkilölle tai taholle 

(ajoneuvon kuljettajalle, opettajalle, ravintolan omistajalle, 

tapahtuman järjestäjälle jne.).

● Jos kyse on netin vihapuheesta, ilmianna vihapuhe poliisin 

nettivinkkipalvelun kautta ja nettipalvelun ylläpitäjälle.

● Auta väärien faktojen oikaisussa.



Keskustelkaa ohjeiden mahdollisesta 
toimivuudesta. Mikä olisi sinulle luontainen 

toimintatapa?

● Huom! Olemme erilaisia, eikä tähän ole oikeita 
vastauksia.



Katselkaa vielä lopuksi Amnestyn animaatio 
ihmisoikeuksista ja muistakaa puolustaa 

niitä! Ja vielä ihan lopuksi ihana Love has no 
labels video!

Mitä ihmisoikeudet ovat?(2:37)

https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1N

An48&t=1s

Love has no labels (3:19)

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

https://www.youtube.com/watch?v=wMU6g1NAn48&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs


Lisämateriaalivinkkejä

Vihapuheesta dialogiin: 
http://www.globaalikoulu.net/wp-
content/uploads/2017/09/Plan_Vihapuhe_koulutus
materiaali_34s.pdf

Ennakkoluuloja -minullako?

http://rauhankasvatus.fi/wp-
content/uploads/2017/10/ennakkoluuloja-2015-
1.pdf

http://www.globaalikoulu.net/wp-content/uploads/2017/09/Plan_Vihapuhe_koulutusmateriaali_34s.pdf
http://rauhankasvatus.fi/wp-content/uploads/2017/10/ennakkoluuloja-2015-1.pdf


KIITOS.


