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Tavoite ja ohjelma

Työpajan tavoite: yhdenvertaisuusavaimen käyttöön 
tutustuminen

Ohjelma: 
• Yhdenvertaisuusavaimen esittely ja käyttö
• Ryhmätehtävät:

• yhdenvertaisuusavaimeen tutustuminen
• aihealueiden valinta ja työskentely
• keskustelua



Rauhankasvatusinstituutti

Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
rauhanjärjestö kasvattajille vuodesta 1981

→ Nuorisotyö
→ Oppilaitosyhteistyö

YHDENVERTAISUUS TASA-ARVO ANTIRASISMI

SYRJIMÄTTÖMYYS INKLUSIIVISUUS



Turvallisempi tila

Rauhankasvatusinstituutti on sitoutunut turvallisemman tilan periaatteisiin.
Yhdistyksen toiminta on kaikesta syrjinnästä vapaa ja tapahtumissamme
noudatetaan yhdessä sovittuja periaatteita.

• Syrjintään ja vihapuheeseen puututaan
• Tarkastelemme omia olettamuksiamme: kysy – älä oleta
• Ota vastaan palautetta
• Jokainen kohdataan yksilönä
• Oikeus osallistua itselle sopivalla tavalla tai olla osallistumatta



Johdanto

1. Yhdenvertaisuuslaki

Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta 
siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan 
tai oletukseen.
Suomessa yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä 
ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa 
toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia edellä mainittuja 
syrjintäperusteita.



Yhdenvertaisuusavainta etsimässä

• Nuorisotyön yhdenvertaisuus -hanke

• rahoittaja: Pohjois-Suomen AVI

• yhteistyö: Oulun kaupungin nuorisopalvelut



Yhdenvertaisuusavainta etsimässä
• elokuu 2020 – maaliskuu 2021

• syrjintäkysely nuorille (250)

• nuorisotyöntekijöiden haastattelut (90)

• nuorten haastattelut (81)

• nuorten pop-up työpajat (91)



Yhdenvertaisuusavainta etsimässä

• suhtautumistapoja, ajattelumalleja, onnistumisen 

tarinoita ja kehittämiskohteita

• yhteisöllinen prosessi

• tarve keskustelulle ja yhteiselle pohdinnalle



Yhdenvertaisuusavainta etsimässä

Haaste on myös siinä, miten 

yhdenvertaisuustyön kehittämisessä 

saadaan ulkopuolelle jätettyjen ja 

jättäytyneiden nuorten ääni kuulumaan.



Yhdenvertaisuusavainta etsimässä

”Yhdenvertaisuuden arkipäiväisemmäksi 

tekeminen voisi olla ehkä semmoinen 

haaste. Miksi se ei ole vielä arkipäivää?”

Ohjaaja



Yhdenvertaisuusavaimen esittely:
osat ja aihealueet



OSAT
Syrjimättömästä nuorisotyöstä 
yhdenvertaiseen nuorisotyöhön

Toiminnan ja 
arjen työn 
arviointi

Eri työmuotojen 
arviointi

AIHEALUEET

Syrjinnän tunnistaminen ja siihen 
puuttuminen

Yleisesti toiminnasta Pelitoiminta

Yhdenvertaisuuden edistäminen Nuorten 
tavoittaminen

Kulttuurinen nuorisotyö

Nuorten kohtaaminen 
ja vuorovaikutus

Kotouttamistyö

Nuorten osallisuus Ohjaus

Viestintä Kansainvälinen yhteistyö

Yhteistyö



Syrjimättömästä nuorisotyöstä 
yhdenvertaiseen nuorisotyöhön

• syrjinnän tunnistaminen 

ja siihen puuttuminen

• yhdenvertaisuuden 

edistäminen 



Toiminnan arviointi:

• nuorten tavoittaminen

• nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutus

• nuorten osallisuus

• tilat ja materiaalit

• viestintä

• yhteistyö



Eri työmuotojen arviointi:

• pelitoiminta

• kulttuurinen nuorisotyö

• kotouttamistyö

• ohjaus

• kansainvälinen nuorisotyö



Miten yhdenvertaisuusavainta 
käytetään?

https://rauhankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/09/YHDENVERTAISUUSAVAIN_2909_2021.pdf

https://rauhankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/09/YHDENVERTAISUUSAVAIN_2909_2021.pdf


Työskentely

Lataa ja tallenna 
yhdenvertaisuusavain koneellesi

https://rauhankasvatus.fi/



Yksilötehtävä 1: Yhdenvertaisuusavaimeen 
tutustuminen (10 min.)

1. Avaa yhdenvertaisuusavain

2. Tutustukaa lyhyesti eri osiin (2, 3 ja 4) ja niiden alla oleviin 
aihealueisiin



Ryhmätehtävä 1: Yhdenvertaisuusavaimeen 
tutustuminen (10 min.)

1. Valitse yksi aihealue, josta haluat keskustella tarkemmin:

• Nuorten tavoittaminen
• Nuorten kohtaaminen ja vuorovaikutus
• Nuorten osallisuus
• Viestintä



Ryhmätehtävä 2 (30 min.):

1. Käykää yhdessä keskustellen läpi valitsemanne aihealueen 
kysymykset

2. Kirjatkaa vastauksenne työkaluun. Kiinnittäkää huomiota 
erityisesti niihin kysymyksiin, joihin vastasitte EI tai 
OSITTAIN. 

3. Miten voisitte kehittää työtänne näiden kysymysten osalta? 
Kirjatkaa vastaukset KEHITTÄMISIDEOIHIN



Keskustelu (30 min.)

1. Miten Yhdenvertaisuusavaimen käyttäminen sujui?
2. Miten voisin hyödyntää Yhdenvertaisuusavainta omassa 

työssäsi?



Avaimen hyödyntäminen vuosisuunnitelman 

tekemisessä ja raportoinnissa

• työkalu, apuväline: AVAIN

• arviointi

• suunnittelu

• osaamisen vahvistaminen

• yhteiskehittäminen

• muistilista



Sturenkatu 11
00510 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

Rauhankasvatusinstituutti

rauhankasvatus

K I I T O S .


