
Demokratia- ja 
ihmisoikeuskasvatuksen 
pilotti
”Osallisuudella ja demokratialla hyvinvointia jokaiselle sipoolaiselle oppilaalle”
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Yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentaminen luokissa ja koulussa
• Oppilaiden aktiivisempi osallistaminen ja osallisuuden lisääminen:

• Koulutuspalveluiden yksi sitova tavoite vuonna 2023 on osallisuuden lisääminen kouluissa 
niin, että jokaisessa koulussa on käytössä vähintään yksi uusi oppilaiden osallistamisen 
toimintamalli.

• Avataan koulujen erilaisia toimintamalleja kaikille Sipoon koulujen oppilaille ja henkilöstölle. 
Kun toimintamallit tuodaan avoimesti kaikkien tietoisuuteen, niistä voi saada myös hyviä 
vinkkejä muilla kouluilla toteutettaviksi ja käyttöön otettaviksi.

• Koulutuspalveluiden hallinnossa kehitetään oppilaiden osallisuuden 
hyödyntämistä koulujen toimintaan liittyvässä päätöksenteossa.

• Koulutuspalveluiden hallinnon henkilöstö osallistaa koulujen oppilaita ja koulujen erilaisia 
osallisuusryhmiä mahdollisuuksien mukaan ennen erilaisten päätösten tekoa. Oppilaiden 
osallisuutta lisätään esimerkiksi erilaisten kyselyiden, henkilökohtaisten tapaamisten, ym. 
keinoin. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa oppilaat pääsevät matalalla kynnyksellä ja 
ilman mahdollisesti aikuisten luomia esteitä osallistumaan ja aktiivisesti ilmaisemaan omia 
mielipiteitään kouluarkeen liittyvissä asioissa. 
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Demokratiataidot ja omaan lähiympäristöön vaikuttaminen
• Oppilaiden tietoisuus ja taidot demokratiasta kehittyvät. Oppilaat oppivat, miten 

he voivat vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja kunnan päätöksentekoon. 
Koulujen ja kunnallispoliitikkojen välinen dialogi lisääntyy.

• Koulutusjaoston jäsenillä omat kummikoulut, jäsenet toimivat pareittain ja perehtyvät 
kummikoulujensa nimikkoedustajina toimintaan kielirajat ylittäen. Jäsenten tehtävänä on 
syventyä tarkemmin omien kummikoulujensa toimintaan, lukuvuosisuunnitelmiin, koulujen 
arkeen, ym. Koulut ja poliitikot voivat itse valita toimintatapojaan. Kummit toimivat tärkeänä 
linkkinä koulun ja päättäjien välillä. Mahdollistetaan kohtaamisia koulujen ja poliitikkojen 
välille ja luodaan pysyvä malli yhteistyölle.
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Demokratiataidot ja omaan lähiympäristöön vaikuttaminen
• Omaan lähiympäristöönsä vaikuttaminen sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä 

tavalla, oppilaiden tietoisuus globaaleista ilmiöistä ja demokratiasta 
maailmanlaajuisesti kehittyy.

• Agenda 2030 –ohjelman jalkauttaminen
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1. Oppilaiden osallisuuden lisääminen yksi lukuvuoden 2022-2023 painopistealue
2. Sitova tavoite 2023 (TA2023-käsittely vielä kesken)

a. Tavoite: Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään.  Osallisuus lisää 
tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä 
koulunkäyntiä. 

b. Mittari: Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta 
lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa

3. Demokratia- ja osallisuustoiminnan tutoropettaja aloittanut 1.10.2022
4. Oppilaiden osallisuutta lisäävän toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto

a. Kirjattava Koulutuspalveluiden Teamsiin koulussa jo käytössä olevat oppilaiden osallisuutta 
lisäävät toimintamallit

b. Osallistettava oppilaita toimintamallin ideoinnissa ja suunnittelussa
c. Vastuuhenkilöinä oppilaskunnan ohjaavat opettajat ja/tai muut osallisuustoiminnasta 

vastaavat opettajat
5. Koulutusjaoston jäsenten vierailu omilla kummikouluillaan ja oppilasryhmien 

tapaaminen
6. Tiina Kärkkäisen (OPH) vierailu kolmella koululla 1.11.2022
7. Koulujen oppilaskuntien hallitusten yhteinen tapaaminen? mukana esim. 

nuorisovaltuuston edustaja, kunnallispoliitikkoja, kunnanjohtaja
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Mitä tehdään/on tehty 
kunnassa/kouluilla?  syksy 2022
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Sipoon kunnan hanketiimi
• Demokratia- ja osallisuustoiminnan 

tutoropettaja Irene Raphanel
• Opetuspäällikkö Hannu Ollikainen
• Opetuspäällikkö Riikka Strandström
• koulujen oppilaskuntien ohjaavat opettajat 

osallistetaan hankkeeseen
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Kiitos!


