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Kuvio 1 Lasten kuuleminen asiantuntijoina eduskunnassa (Sutela & Muhonen, 2021) 

 

Tarkempi esittely kuvioon liittyen: 

Vaihe 1: Kuulemisen käynnistäminen (epävirallinen valmistelu) 

Yhteydenotto koululle, luokkien tai ryhmien nimeäminen sekä aikataulujärjestelyt 

Etäyhteydet mahdollistavat eri puolilla Suomea toimivien koulujen oppilaiden osallistumisen 

asiantuntijakuulemiseen. Kuultavaksi voidaan pyytää lapsia erilaisista kouluista eri puolilta maata sen 

mukaan, mikä käsiteltävän asian kannalta on hedelmällisintä. Kun haluttuun kouluun on otettu yhteyttä, 

sille toimitetaan lasten asiantuntijakuulemisen malli (Kuvio 1 sekä sen selitetekstit) sekä “Mikä 

kuuleminen?” -diasarja valmistelun avuksi. Rehtori sopii ja nimeää kuulemisen hoitamiseen 



vastuuopettajat. Vastuuopettajien on hyvä olla perillä osallistavista menetelmistä sekä 

kansalaisaktiivisuuden tukemisesta. 

Valiokunta ilmoittaa koululle paljonko aikaa kuulemiseen on käytettävissä, haluaako se kuulla yhtä vai 

useampaa ryhmää sekä mikä on toivottu ikäryhmä (esimerkiksi alakoulu vai yläkoulu). Koulu nimeää tai 

muodostaa ryhmän tai ryhmät. Tavoitteena on, että kuultavaan lapsiryhmään kuuluu erilaisia 

katsomuksellisia ja kielellisiä valintoja, ellei nimenomaan toivota jollain tietyllä tavoin painottunutta 

asiantuntemusta. Näin voidaan toivoa kuulemisryhmän tarjoavan hedelmällisesti erilaisia näkemyksiä. 

Tavoitteena on myös, että kuuleminen ja sen valmistelu tapahtuvat normaalin lukujärjestyksen sisällä, 

jolloin ne ovat osa oppilaiden normaalia koulutyötä.  

Asiantuntijakysymysten muotoilu 

Valiokunta valmistelee lapsille kysymyksiä, jotka lähetetään koululle. Vastuuopettajat voivat 

kommentoida kysymyksiä ja ehdottaa niihin muokkauksia varmistaakseen, että ne sopivat ikäryhmälle ja 

toimivat hedelmällisen keskustelun käynnistäjinä. Hektisessä kouluarjessa tämä täytyy priorisoida, jotta 

valiokunta saa kommentit riittävän ajoissa ehtiäkseen reagoida niihin. Reagointi- ja muokkausaikaa olisi 

hyvä olla vähintään kaksi viikkoa.  

Kysymyksiä muotoillessa on hyvä ottaa huomioon: 

1) helppo aloituskysymys, kuten jokin yleisluontoinen kysymys 

2) keskeisimmät kysymykset heti tämän jälkeen – lausunnon valmistelun ja kuulemisen loppua 

kohden lasten ja nuorten vireystaso usein laskee 

3) kysymysten on hyvä olla konkreettisia ja riittävän täsmällisiä 

a. voidaan esittää esimerkiksi jokin tietty ongelma ja kysyä ratkaisuja siihen 

b. voidaan esittää valmiita ratkaisuvaihtoehtoehtoja ja kysyä kantaa niihin (myös esim. 

niiden hyviä ja huonoja puolia) 

c. yleisluontoiset kysymykset voivat liittyä suoraan lapsen omaan kokemusmaailmaan. 

Vaihe 2: Virallistaminen 

Valiokunta lähettää virallisen kutsun koululle. Kutsusta käyvät ilmi käsiteltävän aihepiirin lisäksi 

täsmällisemmät kysymykset. Liitteeksi laitetaan valiokuntaesite. 

Vaihe 3: Valmistautuminen kuulemiseen  

Tiedottaminen 

Koululla opettajat kertovat lapsille ja nuorille tulevasta kuulemisesta. Asiantuntijakuulemisen mallin 

kannalta on olennaista varmistaa, että kaikki ymmärtävät suunnilleen mitä ovat eduskunta, valiokunta, 

kuuleminen ja käsittelyssä oleva asia. Alaikäisten kyseessä ollessa on tärkeää lähettää tietoa myös 

koteihin huoltajille. Kuulemisesta pitää voida kieltäytyä. 

Esitapaaminen 

Kuultavina oleville lapsille ja nuorille on hyvä järjestää esitapaaminen esimerkiksi valiokunnan 

puheenjohtajan kanssa ennen kuulemista. Tapaamisessa voidaan antaa tietoa eduskunnasta ja 

kuulemisesta. Tärkeintä on kuitenkin luoda ensimmäinen kontakti jännityksen vähentämiseksi. Samalla 



voidaan antaa mahdollisuus kysyä kuulemiseen liittyvistä asioista. Valiokunnan tai kansanedustajan 

työhön liittyvistä asioista voidaan kysellä yleisemminkin, jos se valiokunnan edustajalle sopii.  

Lausunnon valmistelu 

Koulussa valmistellaan luokkien tai opetusryhmien lausunnot kokoamalla yhteen yksittäisten oppilaiden, 

oppilasparien tai pienten ryhmien kirjoittamat tekstit käsiteltävään aiheeseen ja kysymyksiin liittyen. 

Opettaja pohjustaa tilanteen ja tarvittaessa selvittää kyseessä olevan asian taustoja tai eri 

ratkaisumalleja korostaen kuitenkin, että ”oikeita” vastauksia ei ole ja että jokainen saa muodostaa 

oman mielipiteensä. Opettaja voi antaa neuvoja kirjoittamiseen, mutta ei muokkaa tai stilisoi lausuntoja, 

vaan ainoastaan kokoaa lasten ja nuorten ajatukset samaan tiedostoon kysymyksittäin. Lausunto 

toimitetaan valiokunnalle etukäteen. 

Valmistautuminen valiokunnassa 

Valiokunnan jäsenet tutustuvat lasten asiantuntijakuulemisen malliin ja siihen liittyviin ohjeisiin sekä 

sopivat kysymysten esittäjät.  

Vaihe 4: Kuuleminen (etänä) 

Kuuleminen aloitetaan tervehdysten jälkeen valiokunnan nimenhuudolla, jolloin lapsille ja nuorille tulee 

samalla selväksi, keitä on paikalla. Vastaavasti lapset ja nuoret esittäytyvät ja kertovat (etu)nimensä. 

Opettaja tai muu koulun aikuinen on luokassa koko ajan paikalla ja kantaa vastuun tilanteesta, mutta 

pysyttelee taka-alalla. 

Valiokunnan puheenjohtaja johtaa puhetta kuulemisessa pitäen huolta aikataulusta. Puheenjohtajan 

rooli on tärkeä myönteisen ilmapiirin luomisessa – positiivinen reagointitapa kaikkiin lasten vastauksiin 

ja kysymyksiin on keskeistä, vaikka ne olisivat toisinaan yllättäviä.  

Kansanedustajat voivat kysymyksiä esittäessään kertoa, mikä heidän ammattinsa tai työtehtävänsä 

eduskunnan ulkopuolella on ollut ja/tai mistä päin Suomea he ovat kotoisin. Aikuisten puheenvuorot on 

kuitenkin pidettävä lyhyinä, jotta kuulemisen päätarkoitus ei vaarannu. 

Kokouksen päätteeksi voidaan vielä kysyä, onko jotain jäänyt epäselväksi tai haluaisiko joku vielä tuoda 

jotain esille. Lapsia kiitetään yhteisesti vielä kerran ja kerrataan, miten asian käsittely jatkuu: koululle 

lähetetään lausunto tai mietintö, johon kuuleminen on vaikuttanut. Yhteinen näyttäytyminen, 

vilkuttaminen ja hymy ovat hyvä tapa lopettaa kokous. 

VAIHE 5: Kuulemisen sulkeminen ja jatkotoimenpiteet 

Vastuuopettajat, rehtori sekä valiokunnan edustajat voivat pitää lyhyen palautepalaverin esimerkiksi 

viikko kuulemisen jälkeen. Lapsille ja nuorille voidaan lähettää todistus osallistumisesta kuulemiseen. 

Valiokunnan mietinnön tai lausunnon valmistuttua asiantuntijat eli tässä tapauksessa koulun kanslia saa 

viestin asiasta. Mietinnössä tai lausunnossa on osoitettu, missä kohdin lasten ja nuorten näkemykset 

näkyvät. Tieto annetaan eteenpäin vastuuopettajille, oppilaille sekä koteihin. Oppitunnilla keskustellaan 

aiheesta. 

 


