
Hyvät XX ja YY oppilaiden huoltajat, 

 

Eduskunnan sivistysvaliokunta on kutsunut koulu XX:n YY (lukumäärä) 

luokkaa/ryhmää/oppilasta kuultavaksi, eli kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan koskien 

aihetta YY. Tämä kuulemistilaisuus on osa perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista 

demokratia- ja osallisuuskasvatusta sekä kehittämistyötä, jota XX koulu tekee eduskunnan 

kanssa ja nämä oppilaat valikoituivat tähän tärkeään tehtävään. 

Kuuleminen liittyy aiheen ZZ (mahdollinen lähde) käsittelyyn. Valiokunta haluaa varmistaa 

ymmärtävänsä asioita eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kannalta ja tehdä hyviä päätöksiä 

perehdyttyään asioihin. Jotta valiokunta osaisi tehdä viisaita päätöksiä, se haluaa kuulla erilaisia 

mielipiteitä eli kutsuu mm. asiantuntijoita luokseen kuultavaksi. Nyt asiantuntijoiksi on kutsuttu 

teidän lapsenne yhdessä luokkatovereidensa kanssa.  

Valiokunta haluaa kuulla oppilailta vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 

· Mahdollisia kysymyksiä pohdittavaksi aiheeseen ZZ liittyen 

Kuulemista ennen (päivämäärä, noin viikko ennen kuulemista) osallistumme 

virtuaalikierrokseen eduskunnassa ja tapaamme etänä sivistysvaliokunnan 

puheenjohtajan/edustajan. Tässä yhteydessä lapset voivat halutessaan esittää kysymyksiä 

sivistysvaliokunnasta ja tulevasta kuulemistilaisuudesta.  

Ennen kuulemistilaisuutta aihetta käsitellään (milloin täsmälleen) myös koulussa ja 

valmistellaan kirjallinen “alustava lausunto” eduskunnalle, jonka pohjalta valiokunnan jäsenet 

voivat kysyä lisää itse kuulemistilaisuudessa. Aiheesta voi halutessaan keskustella myös kotona 

ja kavereiden kanssa. Viime kädessä oppilaalta kysytään kuitenkin hänen omaa mielipidettään, 

joka saa luonnollisesti olla sama tai eri kuin muilla.  

Kuuleminen tapahtuu Teams-etäkokouksena päivämäärä XX koulupäivän aikana opettajien XX 

klo XX-XX ja YY klo XX-XX kanssa. Rehtorien ja opettajien kanssa on sovittu, että muilta tunneilta 

voidaan käyttää tämä ajankohta tärkeään asiaan. Paikalla etäkokouksessa on luokka, opettaja 

sekä sivistysvaliokunnan jäsenet. Tilaisuutta ei tallenneta, eikä yksittäisiä sanomisia julkaista 

nimellä. Mielipiteet eivät myöskään vaikuta kouluarvosanoihin. Oppilas voi siis kertoa omia 

ajatuksiaan turvallisessa ilmapiirissä.  

Tämä on hieno mahdollisuus vaikuttaa!  

- Mikäli koette tai lapsenne kokee, että hän ei voi osallistua kuulemiseen, ilmoittakaa siitä 

Wilma-viestillä opettaja X:lle tai opettaja Y:lle ZZ.ZZ. mennessä.  

- Jos lapsenne nimen saa mainita ja hänen alustavia ajatuksiaan saa lainata eduskunnan 

tiedotteessa, ilmoittakaa siitäkin X:lle tai Y:lle ZZ mennessä. 
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Taustatietoa Suomen eduskunnasta: 

•Muodostuu 200 kansanedustajasta 

•Edustajat valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi 

•Säätää lait eli päättää oikeastaan kaikesta mitä Suomessa tapahtuu 

•Hallitus eli ministerit sitten toteuttavat sen, mitä eduskunta on säätänyt 

•valiokuntaan x kuuluu niin-ja-niin-monta kansanedustajaa, jotka valmistelevat, käsittelevät ja 
pohtivat erityisesti mihin, esimerkiksi kouluun ja koulutukseen liittyviä asioita esim. 

•Eduskunta https://www.eduskunta.fi/fi/Sivut/default.aspx 

•Sivistysvaliokunta 
https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/sivistysvaliokunta/Sivut/default.aspx) 

• Mahdollinen linkki käsiteltävänä olevaan asiaan esim. Koulutuspoliittinen selonteko = 
asiakirja, jossa kuvaillaan koulutusta Suomessa tällä hetkellä ja suunnitellaan koulutuksen 
tulevaisuutta kohti 2040-lukua https://minedu.fi/koulutusselonteko 
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