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Harjoitus: Etuoikeuskävely 
Etuoikeuskävely (privilege walk) on harjoitus, jonka avulla voidaan tarkastella yhteiskunnan eri etuoikeuksia 
ja niiden vaikutuksia sekä omaan käyttäytymiseen että muiden elämään. Harjoituksessa osallistujat saavat 
lapun, jossa on keksitty rooli, jonka mukaan kyseinen osallistuja tekee harjoituksen.

Harjoitus sopii sekä henkilökunnan että opiskelijoiden kanssa tehtäväksi. Suosittelemme harjoituksen 
kokeilua ensin henkilökunnan kesken, jolloin harjoituksen vetäminen myöhemmin opiskelijoille on 
helpompaa. Harjoitus soveltuu erinomaisesti tutkinnon yhteisten osion yhteiskunta- ja työelämäosaamisen 
alle (esim. yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen).

Varaa riittävästi aikaa harjoituksen jälkeiseen keskusteluun. Yhdessä keskustelu on yhtä tärkeää kuin 
itse harjoitus. Jos kyseessä on iso ryhmä, keskustelu voi olla vaikea toteuttaa koko ryhmän kesken. Silloin 
osallistujat voivat ensin keskustella pienryhmissä ja sen jälkeen jakaa ajatuksiaan koko ryhmän kuullen.

Tavoite: Tehdä etuoikeudet näkyviksi ja saada käsitys siitä, miltä 
tuntuu, jos itsellä on tai ei ole tiettyjä arjen etuoikeuksia. Herättää 
keskustelua siitä, miten voimme parantaa yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta käyttäen niitä etuoikeuksia, mitä meillä on.

Aika: Vähintään 40 minuuttia.

Materiaali, jota tarvitset: 
•  Tila, jossa liikkua (ottaa askelia eteenpäin) 
•  Roolit tulostettuina erillisille lapuille

Tee näin:

1. Kerro osallistujille, että he saavat uuden identiteetin. Identiteetti on kuvattu lapulla, jonka jokainen pian 
saa. Jos harjoitus tehdään henkilökunnan kesken, roolina on olla opiskelija omassa oppilaitoksessa. 
Pyydä osallistujia olemaan kertomatta muille, mitä omassa lapussa lukee. Kun osallistujat ovat lukeneet 
lapussa olevan tekstin, pyydä heitä pohtimaan hiljaa itsekseen uutta identiteettiään. Kuka tämä henkilö 
on? Missä hän asuu? Mikä on hänen taustansa? Miten hän kulkee kouluun? Onko hänellä ystäviä? 
Viihtyykö hän koulussa? jne.

2. Jaa laput osallistujille, yksi lappu henkilöä kohden. Anna osallistujille aikaa lukea ja miettiä uutta 
identiteettiä.

3. Osallistujat eivät vieläkään saa puhua. Pyydä heitä asettautumaan riviin vierekkäin ja varmista, että heillä 
on tarpeeksi tilaa liikkua. Jos ryhmä on suuri ja tila pieni, voivat he asettua kahteen riviin peräkkäin. Siinä 
tapauksessa varmista, että rivien väli on tarpeeksi suuri, jotta osallistujat eivät törmää toisiinsa.
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4. Kerro osallistujille, että aiot lukea ääneen väittämiä. Joka kerta, kun heidän roolihahmonsa on samaa 
mieltä väittämän kanssa, tulee heidän ottaa yksi askel eteenpäin. Jos väite ei täsmää rooliin, osallistuja 
jää paikalleen. Kukaan ei puhu harjoituksen aikana paitsi vetäjä. Osallistujat keskittyvät omaan rooliinsa.

5. Aloita testiväitteellä, esim. “Pidän suklaasta enemmän kuin lakritsista”. Varmista, että kaikki ovat 
ymmärtäneet, mitä heidän tulee tehdä. He, jotka pitävät suklaasta enemmän kuin lakritsista, ottavat 
askeleen eteenpäin. Näytä osallistujille, kuinka isoja askeleita heidän tulee ottaa.

6. Lue väittämät yksi kerrallaan. Lue jokainen väittämä selkeästi kaksi kertaa. Anna osallistujille hetki aikaa 
miettiä, ottaako askel vai ei. Ensimmäisten väittämien aikana voit muistuttaa heitä tehtävänannosta 
sanomalla: “Jos tämä väite täsmää roolisi kanssa, ota askel. Jos ei, jää paikallesi.”

7. Kun kaikki väittämät on luettu, pyydä osallistujia jäämään siihen, mihin kohtaan he pääsivät. Jaa heidät 
sitten noin kolmen hengen pienryhmiin, jossa jokainen pienryhmä koostuu suunnilleen yhtä pitkälle 
päässeistä osallistujista. Anna heille sen verran aikaa keskusteluun, että kaikki ehtivät saada ryhmässään 
puheenvuoron. Kuka olit? Mitä ajatuksia tämä harjoitus herätti?

8. Lapuissa oli vain pieni osa henkilön identiteettiä. Kysy osallistujilta alla olevia kysymyksiä, jotta voitte 
keskustella näkymättömistä normeista. Pyydä kaikkia osallistujia katselemaan ympärilleen nähdäkseen, 
miten muut vastaavat (esim. viittaamalla).

• Kuka oli lapun mukaan nainen? Kuka oli nainen, vaikka lapussa ei lukenut?

• Kuka oli lapun mukaan mies? Kuka oli mies, vaikka lapussa ei lukenut?

• Kuka oli hetero? Kuka oli homo? Kuka oli valkoinen? Ei-valkoinen? Kristitty? 
Muslimi? Vammainen? Vammaton? Jne.

• Mitä voimme tehdä tasa-arvoisemman oppilaitoksen puolesta?

Kaikkien ryhmien jaettua ajatuksiaan kerro, että useimmiten, kun tapaamme 
toisen ihmisen, lähtökohtamme ovat itsessämme ja näemme maailman oman 
maailmamme kautta.

9. Kysy seuraavaksi osallistujilta seuraavia kysymyksiä. He voivat keskustella kysymyksistä pienryhmissä tai 
jakaa ajatuksiaan heti koko ryhmän kesken. Jos hyödynnät pienryhmiä, kysy aina kultakin pienryhmältä, 
mistä he keskustelivat.

• Miltä roolin ottaminen tuntui?

• Miltä tuntui askeleen ottaminen? Entä paikalle jääminen?

• Oletko yllättynyt siitä, mihin asti pääsit? Miltä tuntuu seistä aivan etummaisena? 
Entä keskellä? Miltä tuntuu seistä aivan takimmaisena?

• Oivalsitko jotain uutta? Mitä?

• Oliko jokin väite muita väitteitä yllättävämpi?

• Katsele ympärillesi. Mitä osallistujien paikat kertovat suomalaisesta 
yhteiskunnasta?

• Miten voi toimia jatkossa, kun on ymmärtänyt selkeämmin joillakin ihmisillä 
olevan etuoikeuksia?

• Mitä epätasa-arvon poistamiseksi voidaan tehdä?
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10. Lopuksi voit kertoa osallistujille seuraavan:

• Jos olen opiskelija ja seison koulupäivän aikana täällä perällä (liiku lähelle kohtaa, josta kaikki aloittivat 
ottamaan askelia), se ei tarkoita sitä, että ymmärtäisin, miksi kaikki muut menevät eteenpäin. Voi myös olla, 
että ymmärrän ja koen sen epäoikeudenmukaiseksi. Joka tapauksessa joudun sulkemaan silmäni sille, että 
kaikki muut menevät eteenpäin. Jos olen viimeisenä, voi olla, että opiskelumotivaationi katoaa, etten viitsi 
yrittää tai en jaksa enää keskittyä opintoihin.

• Jos taas olen täällä alkupäässä ja joku kysyy minulta, koenko, että koulussamme on haasteita, vastaan 
varmaankin, että koulun henki on todella hyvä, koska se on se, mitä näen ja koen. Katseeni on vain eteenpäin, 
enkä edes vilkaise taakseni tai mieti, miten muilla menee. Jotta reagoisin poissulkeviin ja rajoittaviin 
normeihin, vaaditaan aktiivista toimintaa. Minun on käännyttävä ja kuunneltava, mitä takana olevilla on 
sanottavaa.

• Jos olen jossain tässä keskipaikkeilla huomaan ehkä osan esteistä, koska edessäni on muita. Luulen ehkä, että 
olen ihan takimmaisena, mutta täältäkään en voi nähdä takana olevia, jos en aktiivisesti käänny ympäri.

• Toisin sanoen: tehdäksemme muutoksen on vastuu usein meillä, jotka olemme täällä etunokassa. Meidän on 
aktivoiduttava ja tehtävä jotain, jotta voimme antaa myös muille tilaa.

• Pyydä osallistujia miettimään yksi tai useampi tapa, joilla he voisivat luoda tilaa jollekulle muulle. Jos tapaat 
ryhmän uudestaan, pyydä heitä seuraavalla kerralla kertomaan, mitä he ovat keksineet.
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VÄITTÄMÄT 

• Pääsen ongelmitta sisään oppilaitokseen 
ja muihin tiloihin, jossa opetusta ja muuta 
toimintaa järjestetään.

• Oppilaitoksen ilmapiiri on sellainen, että koen 
oloni aina tervetulleeksi.

• Koen, että oppimistilanteissa minulla on 
mahdollisuus tehdä väärin ja epäonnistua.

• Joulu- tai pääsiäisjuhlat tai muut perinteet ovat 
minulle tärkeitä.

• Minun ei etukäteen tarvitse selvittää, miten 
pääsen oppilaitokseen, esimerkiksi miten 
kuljetuspalvelut toimivat tai onko linja-auto 
esteellinen.

• Tiedän, miten liittyä opiskelijakuntaan tai 
miten muulla tavalla voin vaikuttaa opiskelijana 
asioihin.

• Henkilöiltä, jotka ovat erilaisia kuin minä, 
odotetaan, että he käyttäytyvät ja ovat kuten 
minä.

• Mielestäni toimintaani opetustilanteissa 
arvostetaan.

• Minun on helppo ottaa tilaa ryhmässä, 
esimerkiksi olla aktiivisesti esillä, ottaa 
puheenvuoroja ja kertoa mielipiteitäni.

• Koen, että olen aika tavallinen opiskelija.

• Minulla on EU-passi.

• Kukaan ei ole koskaan opiskellessani kysynyt 
minulta, olenko tyttö vai poika.

• Ammattikoulun opiskelumateriaalien hinta 
sopii taloudelliseen tilanteeseeni.

• Vietän oppilaitoksessa enimmäkseen aikaa 
niiden kanssa, jotka tunnen jo ennestään.

• Minua ei koskaan opiskeluaikanani ole pyydetty 
edustamaan jotain tiettyä ryhmää, esim. 
vähemmistöä.

• Koen, että voin turvallisesti käydä vessassa 
oppilaitoksessa.

• Opinnoista on helposti saatavilla tietoa 
kotikielelläni.

• En ole koskaan ammattiopintojeni aikana 
saanut kuulla, että mielialani johtuisi siitä, että 
minulla on kuukautiset.

• Koen, että kotikieltäni, uskontoani ja 
kulttuuriani kunnioitetaan oppilaitoksessa.

• En ole koskaan opintojeni aikana kuullut 
sanottavan mitään alentavaa henkilöstä, jolla 
on sama seksuaalinen suuntautuminen tai 
sukupuolen ilmaisu kuin minulla. Sukupuolen 
ilmaisuun kuuluu mm. vaatetus ja muu 
ulkonäkö sekä puhetyyli ja eleet.

• Voin puhua perheestäni ilman että kukaan 
katsoa minua kummastuneena.

• Oppilaitoksessa on monia, jotka luulevat 
minun olevan hyvä tietokoneissa ainoastaan 
sukupuoleni perusteella.

• En ole koskaan opintojeni aikana hävennyt 
kotiani tai vaatteitani.

• Voin pukeutua haluamallani tavalla ilman 
pelkoa halventavista kommenteista.

• Koen, että ihmiset kuuntelevat minua ja ottavat 
mielipiteeni tosissaan.

• Opetusmateriaaleissa ja oppilaitoksen 
kotisivuilla on ihmisiä, joilla on sama ihonväri 
kuin minulla.

• Koen, että oppilaitoksessa on opettajia, jotka 
edustavat minulle tärkeitä asioita.

• Seksuaalinen suuntautumiseni on edustettuna 
opetusmateriaalien esimerkeissä ja tarinoissa.

• Voin kulkea käsi kädessä oppilaitoksessa 
kumppanini/kumppaneideni kanssa saamatta 
outoja katseita.
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ROOLIT
Olet toisen vuoden opiskelija ja homoseksuaali. 
Silloin tällöin sinusta tuntuu, että oppilaitoksessa 
on oletus siitä, että kaikki ovat heteroita. 
Kaikkien odotetaan myös noudattavan tiukkoja 
pukeutumiskoodeja, varsinkin jos ottaa opiskelut 
vakavasti. Odotuksia ei sanota ääneen, mutta 
koet, että ne ovat kuitenkin arjessa läsnä. Et tiedä, 
kuinka käsitellä asiaa. Opintosi sujuvat hyvin ja 
sinulla on kaksi ihanaa ystävää, joiden kanssa 
vietät paljon aikaa.

Kasvoit pienellä paikkakunnalla ja 
lapsuudenperheessäsi oli paljon väkivaltaa 
ja mielenterveysongelmia. Mielen sairaudet 
ovat aina olleet tabu kasvuympäristössäsi. 
Opinnot merkitsevät sinulle paljon, mutta siitä 
ei ole ikinä ollut helppo puhua kotona. Et tiedä, 
ymmärtävätkö vanhempasi kunnolla, mitä 
opiskelet ammattikoulussa. Sinusta tuntuu, 
että sinulta puuttuu kontakteja työelämää ja 
työllistymistä ajatellen, mutta myös kontakteja 
sellaisiin ihmisiin ja tahoihin, joiden kanssa voisit 
käsitellä lapsuudessasi tapahtuneita asioita.

Olet sairaanhoitajan tytär ja valmistut pian 
ammattikoulusta. Olet huolissasi tulevaisuudesta: 
saatko työpaikan, millainen työpaikka se olisi ja 
arvostavatko tulevat työkaverisi sinua. Olet ujo, ja 
sinulla on aina ollut vaikeuksia tuntea itsesi osaksi 
kouluyhteisöä.  

Sinulla on vamma, jonka takia sinun on vaikea 
nähdä kylttejä, esityksiä ja ohjeita, joissa on 
pientä tekstiä. Sinun on myös vaikea keskittyä, 
jos useampi ihminen puhuu yhtä aikaa. Tykkäät 
pianonsoitosta ja olet hyvin sosiaalinen tyyppi. 
Joskus ihmiset kysyvät sinulta ihonvärisi vuoksi 
mistä oikeasti olet kotoisin. Tämä on viimeinen 
vuosi ammattikoulussa, ja sinua huolestuttaa jo 
hieman se, saatko töitä tulevaisuudessa.

Kasvoit äitisi ja tämän tyttöystävän kanssa. 
Lukeminen on sinulle erityisen haastavaa, mutta 
asiaa ei ole tutkittu tarkemmin. Joudut näkemään 
hirveästi vaivaa aina, kun opinnot edellyttävät 
paljon lukemista. Se tarkoittaa sitä, että valitset 
vapaa-ajalla usein opiskelun kavereiden kanssa 
hengailun sijaan. Et myöskään juo alkoholia etkä 
pidä kännisistä ihmisistä.

Olet juutalainen, teet kesätöitä ruokakaupassa 
ja yrität yhdistää opiskelut ja viikonlopputyön. 
Sinusta tuntuu, ettei ammattikoulun käyminen 
oikein sovi sinulle, tai ehkä opinnot eivät 
niin kiinnosta sinua. Et ole koskaan puhunut 
juutalaisesta taustastasi. Kun keskustelu kääntyy 
Israeliin, jossa useat sukulaisesi asuvat, sinulla on 
aina vähän hankala olo.

Olet toisen vuoden opiskelija ja opintojesi ohella 
poliittisesti aktiivinen. Politiikkaan osallistuminen 
vie paljon aikaa, joten opintojen ja muun elämän 
yhdistäminen on usein hankalaa. Toisinaan sinulla 
on ollut tunne loppuunpalamisesta. Vanhempasi 
tulivat Suomeen Vietnamista 1970-luvulla.

Olet transihminen ja rakastat opintojasi. Olet 
oppilaskunta-aktiivi ja työskentelet myös sen 
puolesta, että asenteet HLBTIQ-ihmisiä kohtaan 
muuttuisivat oppilaitoksessa. Toivoisit, että 
työelämässä näkyisi enemmän seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia esikuvia, koska 
haaveilet johtajan työstä.

Olet muuttanut perheesi kanssa Irakista. Olet 
ensimmäisen vuoden opiskelija ja homo. Haaveilet 
insinöörin työstä. Sinusta on ikävää, että homoa 
käytetään haukkumasanana koulussa. Pärjäät 
hyvin koulussa, mikä häiritsee tiettyjä poikia, ja 
saat kuulla asiasta välillä kuittailua.
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Poikaystäväsi on Ghanasta, ja sinua kiinnostaisi 
tulevaisuudessa työskennellä monikulttuurisessa 
ympäristössä. Sinusta tuntuu kuitenkin, että 
opiskeluympäristö ei tue sellaisia käytäntöjä: 
moninaisuus ei tule esille, vaan kaikki on 
kovin “valkoista”, eikä aiheesta oikein käydä 
keskusteluja. Kaipaat ystävää, jonka kanssa voisit 
pohtia valkoisuuden tuomia etuoikeuksia niin 
yksityis- kuin työelämässä. Pärjäät opinnoissasi 
hyvin ja olet aina luokkahuoneen kriittinen ääni.

Työskentelet pikaruokaketjussa tienataksesi 
käyttörahaa ja mahdollisesti rahoittaaksesi tulevia 
opintojasi. Olet kasvanut hyvin uskonnollisessa 
perheessä ja haluat tulevaisuudessa työn, johon 
usko liittyisi jollain tavalla. Et halua työskennellä 
uskonnollisessa yhdyskunnassa, mutta toivot 
uskon olevan luonteva osa työtäsi. Muut opiskelijat 
ajattelevat sinun olevan todella konservatiivinen, 
mutta et välitä siitä, koska ammattikoulu on vain 
yksi elämänvaihe. Olet mieluummin yksin kuin 
yrität sopeutua tai keskustella asioista sellaisen 
ihmisten kanssa, jotka eivät kuitenkaan ymmärrä.

Kun synnyit, huoltajasi olettivat sinun olevan 
tyttö, mutta olet tiennyt jo päiväkodista asti, että 
olet oikeasti poika. Vanhempasi ovat fyysikoita ja 
odottavat, että seuraat heidän jalanjäljissään ja 
valitset akateemisen uran. Et tiedä, onko se sitä, 
mitä todella haluat, joten valitsit ammattikoulun 
pohtiaksesi asioita. Sinusta tuntuu myös siltä, ettet 
jaksa keskustella asiasta vanhempiesi kanssa. 
Siinä on jo tarpeeksi, kun käsittelet käyttämääsi 
hormonikorvaushoitoa ja puolen vuoden päähän 
suunniteltuja sukupuolenkorjaushoitoja.

Mielenterveysongelmista puhuminen 
vaikuttaa olevan iso tabu. Suvussasi on paljon 
mielenterveyden ongelmia, ja kärsit itse 
paniikkikohtauksista.

Olet taiteilijaperheestä ja joskus toivoisit 
luokkahuonekeskusteluihin parempaa 
laatua ja lisää moninaisuutta. On paljon 
välinpitämättömyyttä ja tietämättömyyttä. 
Kaipaat kriittisempää suhtautumista 
opiskelijoiden ja opettajien konservatiivisia 
asenteita kohtaan ja sanoja kuvaamaan tunteitasi. 
Koulu tuntuu vanhanaikaiselta niin monella 
tasolla. Sinusta kuitenkin tuntuu, ettei sinulla 
itselläsi ole tarpeeksi tietoa ollaksesi riittävän 
kriittinen.

Sinulla on autismikirjon diagnoosi, mutta sinusta 
tuntuu, että näkymättömistä toimintakyvyn 
rajoitteista puhutaan äärimmäisen harvoin. Et 
tiedä, kuinka aloittaisit keskustelun. Tunneilla 
sinut koetaan erikoiseksi ja epäluotettavaksi 
tyypiksi, mutta bileissä asiat sujuvat paremmin, 
kun ihmiset rentoutuvat, eikä erilaisuutesi tule niin 
paljon esille. Tämän vuoksi juot paljon ja sinusta 
tuntuu, että juuri bileissä sovit parhaiten joukkoon.

Tiedät, että juot aivan liikaa, mutta sinun 
on vaikea päästä eroon ensimmäisenä 
opiskeluvuonna saamastasi bilehileen roolista. 
Suvussasi on alkoholismia ja poikaystävälläsi 
on samankaltainen tausta. Tämän haasteen 
takia koet olosi yksinäiseksi, tiedät että opintosi 
kärsivät ja olet huolestunut tulevaisuudesta. Yrität 
osallistua tapahtumiin, joissa ei käytetä alkoholia, 
mutta silloin sinulla on epävarma olo.

Uskot, että sinulla on ADHD, koska olet aina niin 
kaoottinen. Sinusta tuntuu, että sinun odotetaan 
tyttönä olevan järjestelmällisempi kuin poikien. 
Olet saamelainen.
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Olet seksuaaliselta suuntautumiseltasi 
hetero. Suhtaudut todella kriittisesti kaikkiin 
koulussa näkyviin odotuksiin ja malleihin, jotka 
liittyvät seksuaalisuuteen. Osa sukulaisistasi 
oli mukana 60-luvun hippiliikkeessä, ja olet 
itsekin monessa asiassa näkemyksiltäsi liberaali. 
Opiskelutovereidesi mielestä olet vähän outo 
tyyppi. Olet vegaani ja haluat toimia aktiivisesti 
eläinten oikeuksien puolesta. Koulussa ei ole ollut 
helppoa varmistaa, että saat vegaaniruokaa.

Käyt ammattikoulua viimeistä vuotta. Sinusta on 
aina tuntunut siltä, että voit rakastua useampaan 
ihmiseen. Netin avulla sinulle on vihdoin selvin-
nyt, että voisit olla polyamorinen ja maailmassa 
on paljon muitakin kaltaisiasi. Olosi on aina ollut 
epämukava, kun olet ollut parisuhteessa, ja siksi 
et pitkään aikaan ole halunnut kumppania, vaikka 
olet ollut ihastunut. Viime aikoina olet yrittänyt 
puhua asiasta parhaan ystäväsi kanssa, mutta hän 
on suhtautunut koko asiaan kielteisesti ja syyttä-
nyt sinua uskottomuudesta.

Olet hyvin toimeen tulevasta perheestä, jossa ei 
ole ollut ikinä taloudellisia vaikeuksia. Opiskelu 
sujuu sinulta mainiosti. Sinulla tai läheisilläsi ei 
ole terveyshuolia. Olet valkoinen suomalainen ja 
hetero. Kuulut tavan vuoksi evankelisluterilaiseen 
kirkkoon, mutta et ole erityisen uskonnollinen.


