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KOULUTYÖPAJAT
Työpajat
KYTKE-työpajat tavoittivat vuoden 2014 aikana 15 555 oppilasta ja 471
opettajaa. Työpajoja pidettiin yhteensä 62 kappaletta.
Toimintaa on aktiivisesti laajennettu uusiin kuntiin ja tavoitteenamme on yhä
kattaa mahdollisimman moni yläkoulu valtakunnallisesti. Vuoden 2014 aikana
KYTKE -työpajat toteutettiin 25 paikkakunnalla, joista 12 olivat uusia
paikkakuntia. Uusista paikkakuntia olivat mm. Rovaniemi, Imatra, Iisalmi ja
Rauma. Toteutimme myös ensimmäinen työpajan ulkomailla Tallinnan
suomalaisessa koulussa.
-

LIITE 1: KYTKE -koulutyöpajat

Ohjaajien ajatuksia
Olemme keränneet ohjaajien kokemuksia koulutyöpajoista jokaisen työpajan
jälkeen. Yleinen kokemus on, että vaikeista aiheista huolimatta oppilaat ympäri
Suomea suhtautuvat työpajaan erittäin positiivisesti. Koulun henkilökunta onkin
useasti hämmästellyt ohjaajillemme kuinka keskittyneitä ja hyvin käyttäytyviä
oppilaat ovat työpajan aikana.
Oppilaat ovat usein hämmästyttäneet ohjaajamme ja omat opettajansa odotettua
syvällisemmällä pohdinnalla. He myös kertovat monesti kokemuksistaan, joista
opettajat eivät olleet aiemmin kuulleet. Kokemuksista kertovat oppilaat
lähestyvät ohjaajiamme yleensä heti tunnin jälkeen sanoakseen kuinka hyvä
heidän oli puhua asioista ääneen, joskus jopa ensimmäistä kertaa. He vaikuttavat
saavan sen kautta rohkeutta käsitellä raskaita kokemuksiaan. Ohjaajamme ovat
usein pohtineet olisivatko itse olleet yhtä rohkeita saman ikäisenä.
Vaikka opettajat ovat yleensä työpajoissa seuraajan roolissa, lähestyvät he
ohjaajiamme tauoilla puhuakseen omista ajatuksistaan. Ohjaajamme ovat näin
huomanneet kuinka työpaja vaikuttaa myös opettajiin ja myös he kaipaavat
usein keskustelua sen teemoista.
Työpajat käyvät helposti ohjaajille henkisesti hyvin raskaaksi. Ohjaajat ovatkin
kiittäneet mahdollisuutta vaihdella osallistujia ja vastuualueita työpajassa, jotta
toiminta ei koituisi kenellekään liian raskaaksi. Samoin kuin oppilaat myös
ohjaajat kertovat saavansa rohkeutta käsitellä omia raskaita kokemuksiaan
työpajojen kautta.

TILASTOT
Muutimme vuodeksi 2014 kyselylomakettamme siten, että sen pääpaino on
vastaajien asenteissa ja ajatuksissa. Kyselylomakkeiden täyttöä myös
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helpotettiin poistamalla sellaisia kenttiä, jotka ovat jo tiedossamme, kuten pvm.
ja koulun nimi. Nämä lisäsimme vastausten kirjaamisvaiheessa tietoihin.
Nimettömyyttä lisättiin ottamalla käyttöön laatikko kyselylomakkeiden keruuta
varten. Työpajojen ja vanhempainiltojen vetäjiä on myös ohjeistettu
panostamaan vastaajien sattumanvaraisuuteen oppilaiden kohdalla. Kaikilta
osallistuvilta opettajilta pyritään saamaan kyselylomake. Kerättyjä lomakkeita
säilytetään Walter ry:n toimistossa kouluittain eriteltynä.
KYTKE -työpajojen jälkeen kerättyyn palautteeseen vastasi 758 oppilasta ja 328
opettajaa eri puolilta Suomea. Vanhempainilloissa kerättiin palautetta 129:lta
osallistujalta.
Kerätyistä tilastoista tehtiin suuntaa-antava kooste kevään 2014 jälkeen, jonka
tulokset eivät suuresti poikenneet koko vuoden tilastointiin. Tämä viittaa siihen,
että tulokset saturoituivat jo muutamalla sadalla vastaajalla ja virhemarginaali
on pieni. Koko vuoden raportti analyyseineen on luettavissa tämän vuosiraportin
liitteenä.
Kerättyjä tilastoja hyödynnetään muun muassa työpajojen kehittämisessä,
vanhempainilloissa, materiaalin tuottamisessa ja tulevien toimintojen
suunnittelussa.
-

LIITE 2: Koulukyselyt 2014

VIESTINTÄ
Verkkosivut
KYTKE:n verkkosivut rakennettiin alun perin erilisiksi Walter ry:n sivuista.
KYTKE:n toimintaan tahdottiin lisätä livechat kaikkiin järjestön sivuihin, jolloin
erillinen ratkaisu osoittautui toimimattomaksi. Sivut olivat jo nyt samassa
domainissa (www.walter.fi) ja niin samantyyliset, että siirtymä aiheutti myös
huonon käyttäjäkokemuksen. Tämän vuoksi sivujen yhdistämistä yhdeksi
kokonaisuudeksi alettiin kevätkaudella suunnitella.
Sivujen siirtämisen toteuttaminen toteutettiin aluksi kahdella päällekkäisellä
implementaatiolla syksyn 2014 alussa, tarkoituksena myöhemmin poistaa
KYTKE -alisivusto (www.walter.fi/kytke). Siirtyminen ja poisto toteutettiin
nopeutetusti kun KYTKE:n alisivustolle tehtiin tietomurto syyskuun 2014
lopussa. Tästä on tarkempi kuvaus osiossa tietoturva.
Sivuston siirron yhteydessä parannettiin tiedon löydettävyyttä, suoritettiin
hakukoneoptimointia ja sivustolle luotiin materiaalipankki. Materiaalipankki
sisältää kaikki KYTKE -projektin tuottamat materiaalit ja vuosiraportit
sähköisessä muodossa. Siellä on myös linkki Walter ry:n YouTube kanavalle,
josta löytyvät mm. kaikki KYTKE:n videot.
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Facebook
Facebook sivustomme on jatkanut kasvuaan ja sillä on nykyään yli 12 000
tykkäystä. Facebook sivusto on kuitenkin menettänyt toimivuuttaan nuorten
tavoittamisen kanavana, johtuen Facebookin toiminallisuuksien muutoksesta.
Tekemämme viestit eivät näy kuin murto-osalle tykkääjistä. Tämä ilmeni
kokeillessamme mm. kuukauden kysymys -kampanjoita.

Videot
KYTKE:n vetäjien haastatteluvideoiden kuvaamista on jatkettu ja yli puolesta
vetäjistä on nyt videot YouTube kanavallamme ja heidän profiilisivuillansa.
Kuvasimme myös ensimmäisen nuoren haastatteluvideon, joka on nähtävissä
YouTube kanavallamme.

Mediassa
Walter ry on esiintynyt paikallislehdessä Salon seudun sanomat ja aluelehdessä
Länsi Suomi. Myös valtakunnallinen aikakausilehti Meidän perhe teki usean
sivun artikkelin KYTKE -työpajoista ja YLE:n puoli seitsemän kuvasi työpajoista
jutun, jota ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä julkaistu. Kaikissa paitsi Länsi
Suomen tapauksessa toimittajat ovat seuranneet työpajaa koulussa. Länsi
Suomen tapauksessa toimittaja osallistui puolestaan vanhempainiltaan. Näin
ollen KYTKE:n medianäkyvyys on kattanut laajemman osan toimintaamme kuin
aiempina vuosina.
-

LIITE 3: Mediassa

TIETOTURVA
Walter ry:lle luotiin toukokuussa 2014 tietoturvasuunnitelma noudattaen
Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän suosituksia (VAHTI
7/2003). Luonnollisesti tämä kattoi myös KYTKE:n tietoturvatarpeet esimerkiksi
säilytettäessä tietoja nuorten kokemuksista. Tietoturvasuunnitelma esiteltiin
järjestön työntekijöille ja sen pohjalla aloitettiin mm. työpäätteiden ja
verkkosivutietokannan varmuuskopiointi.
Walter ry:n verkkosivuille tehtiin lauantaina 27. syyskuuta tietomurto, missä
sivusto korvattiin hakkeriryhmän sivustolla. Tietomurrossa hyödynnettiin
KYTKE:n alisivustolla olleen graafisen elementin haavoittuvuutta, jonka avulla
murtautuja sai täyden hallinnan sivustosta. Sivustot saatiin alle vuorokaudessa
ilmoituksesta taas pystyyn ja tietoturva-aukkoja alettiin etsimään ja
paikkaamaan. Tämä kesti viikon, jonka jälkeen tehtiin päätös olla avaamatta
KYTKE:n erillissivuja ja saattaa jo aloitettu sivustonsiirto päätökseen.
Vastaavaisuuden varalta sivuston palauttamista on nopeutettu ja tietoturvaa
lisätty runsaasti. Lokitiedostojen perusteella tehdyt turvatoimet ovat toimineet.
-

LIITE 4: Tietoturvasuunnitelma
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OPPIMATERIAALI
Painatimme 60 kappaletta vuonna 2013 suunniteltua materiaalipakettia
kouluille. Näitä jaettiin ensisijaisesti niihin kouluihin, joissa pidettiin KYTKE työpajoja. Materiaalipaketti otettiin ilolla vastaan ja se on ollut myös
verkkosivujemme ladatuin tiedosto lokakuusta alkaen, kun laitoimme sen
julkiseen jakoon. Materiaalipakettiin kuuluvaa opettajanvihkoa ladattiin
lokakuun 2014 aikana 917 kertaa ja tehtäväkortteja 108 kertaa.
Materiaalipakettia on testattu kolmessa pilottikoulussa eri puolilla Suomea.
Lähestyttävät koulut valikoituivat hyvän yhteystyön, paikkakunnan koon ja
sijainnin mukaan. Tavoitteena oli saada tuloksia maaseudulta, keskikokoisesta
kaupungista ja pääkaupunkiseudulta. Näistä valitettavasti pääkaupunkiseudun
koulu joutui perumaan viime hetkellä pilotoinnin. Kortteja kuitenkin testattiin
maaseudun ja keskikokoisen kaupungin koulujen lisäksi kahdessa muussa
erillistilaisuudessa, kerran Vantaalla nuorisotalossa ja kerran turkulaisessa
koulussa.
Pilottitapauksissa vetäjinä toimivat ensisijaisesti opettajat ja KYTKE:n
työntekijät toimivat tarkkailijoina. Tapauksissa tarkkailijat täyttivät
kehityslomakkeen ja oppilaita sekä opettajaa pyydettiin täyttämään tehtävästä
palautelomake, jossa mm. piti antaa tehtävälle kouluarvosana. Tehtävät saivat
keskimäärin 8 ½ - 9 kouluarvosanaksi, yhdenkään olematta alle 7.
Kerätyn tiedon valossa tehtäviä kehitetään ja parannetaan syksyn 2014 aikana ja
päivitetty materiaalikokonaisuus valmistunee keväällä 2015. Suurimmaksi
haasteeksi osoittautui keskustelevan ja pohtivan otteen aikaansaaminen
tehtävien loppuun. Tätä tuetaan uudessa painoksessa mm. lisämateriaalilla ja
pohdintaoppaalla.
Tuotamme myös viisi lyhytelokuvaa jotka liittyvät teemoihin, joita käsitellään
työpajoissa (rasismi, syrjintä, identiteetti). Elokuvat pyritään toteuttamaan
tositapahtumiin perustuen. Tapahtumat ovat oppilaiden tai ohjaajien kokemia.
Elokuvia tuotetaan syksyn 2014 ja kesän 2015 välisenä aikana. Lyhytelokuvista
tulee audiovisuaalinen osa opettajien materiaalipakettia auttaen keskustelun
avaamista ja pohdintaa materiaalipaketin teemoista. Kuten muukin KYTKE:n
materiaali, myös nämä videot tulevat julkiseen jakoon verkkosivujemme
materiaalipankin kautta.
-

LIITE 5: Materiaalipaketti
o Ei sähköisessä versiossa mukana.
Luettavissa http://www.walter.fi/materiaalipankki/
Tiedostot: ”avarakatseinen opettaja” ja ”avarakatseiset oppilaat”

TUKIMUODOT
Tukipuhelimeen ei tullut alkuvuonna soittoja ja siitä tiedottamista kehitettiin.
Työpajojen ja vanhempainiltojen viimeiselle sivulle jätettiin numero näkyviin ja
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uusien rannekkeiden sisäpinnalle painatettiin myös tukipuhelimen numero.
Näiden toimenpiteiden jälkeen tukipuhelimeen alkoi tulla soittoja, erityisesti
niinä päivinä kun olimme pitämässä koulutyöpajoja, mutta myös muina aikoina.
Työpajapäivien aikaisista soitoista suurin osa oli pilasoittoja, mutta osa pyysi
neuvoja. Soittoja tuli myös päivystysaikojen ulkopuolella, jolloin soitimme
takaisin näkyviin numeroihin päivystysajan alettua. Kynnys soittaa
tukipuhelimeen vaikuttaa olevan korkea, jonka myös haastattelemamme muut
tukipuhelimia tarjoavat tahot vahvistavat. Pyrimme madaltamaan tätä kynnystä.
Nuorten paremmaksi tavoittamiseksi aloitimme pitämään verkkosivuillamme
livechattiä, jossa päivystää virka-aikoina KYTKE:n työntekijä. Sen kautta saa
välittömän yhteyden KYTKE:een myös muissa kuin työpajoihin liittyvissä
asioissa. Livechat on saanut muutaman yhteydenoton. Yhteydenotot ovat olleet
nuorilta, joilla oli yksinäistä. Olemme myös perustaneet talk@walter.fi
sähköpostiosoitteen, jonka voi antaa vertaistuen yhteydessä..
Kaikista tukimuodoistamme tiedottamista pyritään kehittämään vahvasti. Kaikki
kolme tukimuotoa on listattu uuteen julisteeseen, jota on jaettu syksyn aikana
käymissämme kouluissa. Selvitämme julisteiden postitusmahdollisuutta myös
muihin Suomen kouluihin ja nuorisotiloihin.
Vertaistuen kohteina olevien nuorten kokemukset vaihtelevat laajasti. Toiset
nuoret kaipaavat vain juttuseuraa ja mahdollisuutta jakaa arkisia asioita aikuisen
kanssa. Toisilla nuorilla on hyvinkin raskaita kokemuksia, joiden purkamiseen
he kaipaavat kovasti apua. Näissä tapauksissa vertaistukemme on pitkäkestoista.
Nuoret ovat kertoneet kokemastaan yksinäisyydestä ja syrjinnästä, mutta myös
muista raskaista kokemuksistaan. Tavoitteenamme on antaa mahdollisuutta
purkaa omia kokemuksiaan ja olla matalan kynnyksen kanava, joka on nuorten
käytettävissä.
Syksyllä 2013 kävimme koulussa, jossa yhden oppilaan kerrottua omista
kokemuksistaan, myös lähes kaikki muut saman luokkalaiset rohkaistuivat ja
jakoivat kokemuksiaan. Vierailimme uudestaan tässä luokassa keväällä 2014.
Jokainen oppilas kertoi vuorollaan ajatuksia ensimmäisestä keskustelusta ja
kertoi mikä on muuttunut ja millä tavalla. Syksyllä ensimmäisenä kokemuksiaan
jakanut oppilas kertoi nyt, että luokassa on alettu puhumaan avoimemmin ja
oppilaat tukevat toisiaan.

SOVITTELU
Kesäkuun 2014 ensimmäisellä viikolla kaikki kolme KYTKE:n työntekijää ja yksi
vetäjistä osallistuivat viikon mittaiseen koulusovittelijaintensiivikoulutukseen.
Koulutuksessa saatiin selkeyttä restoratiivisen sovittelun teoreettiseen pohjaan,
sekä huomattiin, KYTKE:n työpajoissa käytettyjen tekniikoiden olevan hyvin
lähellä sovitellussa yleisesti käytössä oleviin tekniikoihin.
Sovittelutoiminnan käytännön toteutusta ja siitä tiedottamista on kehitetty
syksyn 2014 aikana, tarkoituksena tiedottaa siitä kouluille ennen vuoden
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vaihdetta ja aloittaa varsinainen sovittelutoiminta vuoden 2015 alusta. Kuten
muukin, KYTKE -projektin alainen toiminta myös sovittelu on tilaajalle
maksutonta.

MATERIAALIT
Oppimateriaalin lisäksi, KYTKE -projektissa on tuotettu ja otettu käyttöön
runsaasti uutta materiaalia. Materiaalit voidaan karkeasti jakaa tiedotuksellisiin
ja työkaluihin.
Työkaluiksi luokiteltavat uudet materiaalit ovat KYTKE:n työntekijöiden
suunnittelema ja toteuttama 1,5 m korkea ja 3 m leveä banneri, jossa on suurella
viesti ”Syrjintä On Syvältä” ja graafisia elementtejä. Bannerin idea on, että sitä
viedään eri tapahtumiin jossa ihmiset voivat allekirjoittaa sen jos hyväksyvät
tämän yksinkertaisen teesin.
KYTKE:n työpajoihin on tilattu heitettävä mikrofoni, eli Catchbox. Kyseessä on
suomalainen keksintö, joka soveltui erinomaisesti työpajojemme tarpeisiin.
Vetäjät ja nuoret ovat ottaneet mikrofonin ilolla käyttöön ja sen on huomattu
madaltavan leikkisyydellään kynnystä kertoa nuorten omia mielipiteitä
työpajoissa.
Tiedotuksellisina
materiaaleina
olemme
tuottaneet
infograaffin
koostamistamme ja keräämistämme tilastoista. Kyseinen infograaffi antaa
nopealla silmäyksellä kokonaiskuvan syrjinnästä Suomessa ja on kätevä
kuljettaa mukana. Infograaffi on julkaistu verkkosivuillamme.
Kuten aiemmin todettiin, tukimuotojamme on laajennettu runsaasti. Näistä
tiedottamiseksi loimme tukitoimintojulisteen, jota jaamme jokaiseen kouluun
jossa vierailemme. Pyydämme laittamaan julisteen ilmoitustaululle, jotta nuoret
osaisivat olla yhteydessä myös työpajojemme jälkeen.
Sovittelutoimintaa edistämään olemme luoneet erillisen flyerin, jossa siitä
kerrotaan lyhyesti. Selvitämme infograafin, tukitoimintajulisteen ja sovittelu
flyerin postittamista kaikkiin suomen kouluihin keväällä 2015.
Tehokkuutta ja kouluttautumista on lisätty tuottamalla prosessikaaviot projektin
keskeisimmistä prosesseista. Niiden avulla on mm. suunniteltu ja tehostettu
alakoulujen työpajakokonaisuutta ja sovittelutoimintaa. Prosessikaaviot toimivat
myös uusien työntekijöiden ja vetäjien kouluttamisen tukimateriaalina.

HANKEHAKEMUKSEN ULKOPUOLISTA TOIMINTAA
Tapahtumat ja seminaarit
KYTKE on ollut esillä useassa tapahtumassa ja seminaarissa läpi vuoden.
Roolimme ovat vaihdelleet esityksen pitämisestä jalkautuvaan työhön, mutta
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kaikissa tapahtumissa on lisätty sidosryhmien tietoisuutta KYTKE -projektista.
Tapahtumat joihin osallistuimme:








Koulun kerhotoiminta osana Joustavaa koulupäivää - työseminaari. OPH. Esitys.
Valtakunnalliset oppilas- ja opiskelijahuolto päivät – OPH:n ruotsinkielinen
osasto. Esitys.
Dance team international gaala. Järjestön sidosryhmän juhlatapahtuma. Järjestö.
Infopiste.
Tampereen aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajien seminaari – 160 henk. Kunta.
Työpajaseminaari.
Turun normaalikoulun avoimien ovien päivä. Koulu. Infopiste ja oppitunnit 5 ja
9 –luokille.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan juhlaseminaari. OPH. Infopiste.
Väkivallankumous! Rakkauden pesäpallopeli – Nuorisojengiväkivallanvastainen
pesäpallopeli, jonka järjestämisessä olivat mukana nuorisojärjestöt sekä taide- ja
kulttuuriedustajat. Jalkautuva työ.

Kuten vuonne 2013, myös vuonna 2014 KYTKE on ollut läsnä kahdessa nuorille
suunnatussa tapahtumassa. Nämä olivat MAR – Musicians Against Racism ja
Helsinki Street Festival. Tänä vuonna nuoret tavoitettiin paremmin kuin
edellisenä kiitos uusien rannekkeidemme, joissa lukee sisäpinnalla KYTKE:n
tukipuhelimen numero ja päivystysajat.

Vanhempainillat
Vuoden 2014 aikana järjestimme vanhempainiltoja kahdeksassa eri koulussa.
Vanhempainiltojen osallistujamäärät vaihtelivat kouluittain, riippuen siitä miten
hyvin
koulut
olivat
markkinoineet
tapahtumaa.
Kehitimme
vanhempainiltapohjaa, säilyttäen aiemmin hyvin toimineet osat mutta siirtäen
alun pääpainoksi työpajoissa keräämiemme tilastojen tulokset ja vanhempien
omat mielipiteet ja omien ennakkoluulojen pohdinta. Olemme myös tehostaneet
vanhempainiltojen ajankäyttöä ja lisänneet sen interaktiivisuutta. Uusi
vanhempainilta on otettu positiivisesti vastaan ja vanhemmat ovat pitäneet
tapahtumaa hyödyllisenä.

Yhteistyö Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa
Yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman kanssa
on jatkettu keväällä 2014. Oppilaat saivat tänä vuonna tehtäväkseen perehtyä
KYTKE:n toimintaan ja miettiä kuinka sitä voisi kehittää, painottaen
vapaaehtoistoimintaa. Oppilaat mm. osallistuivat työpajoihin, tapasivat ohjaajia
ja työntekijöitä, sekä perehtyivät projektin aiempiin tuotoksiin.
Tuloksena syntyi mielenkiintoisia ideoita paitsi vapaaehtoistyöstä, myös muista
projektin osa-alueista. Oppilaat suunnittelivat esimerkiksi erillisen kilpailun, jota
he myös testasivat ja pohtivat tapoja helpottaa vanhempien tavoittamista.
Yhteistyötä jatketaan vuoden 2015 keväällä uusien opiskelijoiden kanssa.
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Työpajat alakouluille
Kuluneen kahden vuoden aikana meiltä on usein pyydetty työpajoja myös
alakouluihin. Työpajakokonaisuutemme on nykyisellään kuitenkin havaittu
olevan liian haastava heille. Tämän vuoksi olemme kehittäneet syksyn 2014
aikana kaksi erillistä työpajaa alakouluille. yksi 1-3 luokkalaisille ja toinen 4-6
luokkalaisille.
Työpajat ovat erillisiä, mutta niistä muodostuu peruskoulun kattava
kokonaisuus. 1-3 luokkalaiset tutustetaan kiusaamiseen. 4-6 luokkalaisten
kanssa syvennytään tarkemmin syrjintään ja sen havaitsemiseen. Viimeisen osan
muodostaa nykyinen työpajamme 7-9 luokkalaisille, jossa käydään läpi rasismia,
suomalaisuutta ja identiteettiä.

Muuta
Vuonna 2013 kaksi KYTKE:n työntekijää osallistui Media ja järjestöt
koulutukseen. Keväällä 2014 myös kolmas työntekijä osallistui kyseiseen
koulutukseen ja piti lehdistöesittelyn projektista.
Viime vuonna aloitettuja työnohjauksia on jatkettu kuukausittain ja erityisesti
uudet ohjaajat ovat pitäneet niitä hyödyllisenä projektin kokonaiskuvan
antamisen kannalta.
Olemme aloittaneet vaikuttavuustutkimuksen suunnittelun vuoden 2015
keväällä toteutettavaksi. Meneillään on yhteistyökumppanin etsintä,
työsuunnitelman laadinta ja tarkka aikataulutus.
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LIITE 1 – KYTKE-koulutyöpajat
KOHDEKARTTA

1

ESPOO
HELSINKI
IISALMI
IMATRA
JYVÄSKYLÄ
JÄRVENPÄÄ
KAARINA
KIRKKONUMMI
KOKKOLA
KOTKA
KOUVOLA
KUOPIO
LAPPEENRANTA
MÄNTSÄLÄ
PARAINEN
PORVOO
RAUMAA
ROVANIEMI
SALO
SEINÄJOKI
TAMPERE
TURKU
VAASA
VANTAA
VIRO

PAIKKAKUNTA

62

KOULUJA

4
15
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
3
4
2

KOULUJA

15551

OPPILAITA

1098
3170
490
450
550
520
200
200
350
459
800
570
330
230
300
550
200
505
580
270
689
600
1110
1030
300

OPPILAITA

493

OPETTAJIA

38
114
15
13
13
13
8
15
14
14
33
17
8
6
8
20
5
13
15
5
16
19
31
34
6

OPETTAJIA

WALTER- KOULUKÄYNNIT 2014

YHTEENSÄ

2

LIITE 2 - Koulukyselyt 2014
Kyselyistä
KYTKE -työpajojen jälkeen kerättyyn palautteeseen vastasi 758 oppilasta ja 328
opettajaa eri puolilta Suomea. Vastauksista on koostettu tähän. Kyselylomakkeet
toteutettiin siten, että opettajilta ja oppilailta kysyttiin useita samantapaisia
kysymyksiä, jolloin tuloksista voidaan vertailla opettajien ja oppilaiden
käsityksien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.
Kyselylomakkeet täytettiin nimettömästi, keräten oppilailta vuosiluokka ja
sukupuoli taustamuuttujiksi. Kaikkien vastausten paikkakunta ja koulu myös
merkittiin vastauksien yhteyteen. Useasta paikkakunnasta otos on kuitenkin
liian pieni tuottaakseen luotettavia tietoja, joten ainoa paikkakuntajaottelu, joka
tiedoille tehtiin, oli pääkaupunkiseutu (Helsinki + Vantaa + Espoo) ja muu Suomi.
Tällä jaottelulla ei kuitenkaan osoittautunut olevan merkittävää vaikutusta
vastausten jakaumaan, joten sitä ei esitellä tässä raportissa.

Oppilaiden määrä
148
117

115
70

105

82

72

26

23

Oppilaiden jakauma painottaa
tyttöjen vastauksia.
Sukupuolen mukaan
tilastollisesti merkittäviä
eroavaisuuksia oli vähän. Ne
on tuotu esiin alempana.
Oppilaat merkitsivät
taustamuuttujansa kiitettävästi
lomakkeisiin, mahdollistaen
tarvittaessa tarkemman
selvityksen näiden mukaan.

Muu -kategoria viittaa yleisimmin 10- tai valmistavan luokan oppilaisiin.

Terminologia on vaikeaa
Kyselylomakkeissamme käytimme termejä kuten monikulttuurinen nuori,
monikulttuuriset vanhemmat, suomalainen, etninen tausta, avarakatseisuus ja
monikulttuurisuus. Oppilaille hankalimmaksi termiksi osoittautui
avarakatseisuus. Sanan sisältävät kyselyt saivat noin 3 % vähemmän vastauksia
kuin muut.
Täysin tuntemattomia termejä yleisempää oli kuitenkin ottaa muut
moniselitteiset termit ja tulkita ne välittömästi kyseenalaistamatta niitä.
Yksikään oppilaista tai opettajista ei kyseenalaistanut mitä tarkoittaa
monikulttuurinen nuori tai suomalainen kyselylomakkeessamme. Tämä siitä
huolimatta, että erityisesti opettajat tekivät moneen kysymykseen täsmentäviä
merkintöjä ja lisäselvityksiä.
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Opettaja-oppilas vertailuja kategorioittain
KYTKE -työpajat ovat hyödyllisiä ja niistä jää hyvä mieli

Suosittelisin Walter ry:n
tilaisuutta muillekin
kouluille.
0%

0%

OPPILAAT

OPETTAJAT

Opettajat kokevat lähes yksimielisesti KYTKE -työpajat niin hyödyllisiksi, että
suosittelisivat niitä myös muille kouluille. Oppilaista 94 % toivoisi lisää vastaavia
tilaisuuksia, 6 % on vailla mielipidettä, mutta kukaan ei suhtaudu työpajaan
negatiivisesti, vakavista teemoista huolimatta. Vastauksissa Walter ry:n tilaisuus
viittaa yksinomaan KYTKE -työpajoihin.

0%

6%

Lisää tällaisia Walter ry:n
tilaisuuksia
0%

0%

6%
16%

94%

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä

Täysin eri mieltä

2

78%

OPPILAAT

Kokemusten jakaminen on
hyvä tapa käsitellä
monikulttuurisuutta.
0%

0%

0%

Kokemusten avoin
jakaminen hyvä tapa
käsitellä
monikulttuurisuutta
2%

2%

14%
9%
29%
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä

86%

Täysin eri mieltä

OPETTAJAT

OPETTAJAT

Työpajoissa keskustelua avataan jakamalla henkilökohtaisia kokemuksia. Tämä
lähestymistapa koetaan sekä opettajien, että oppilaiden puolelta hyväksi kun
puhutaan monikulttuurisuudesta. Oppilaista vain 2 prosenttia vieroksuvat tätä
lähestymistapaan, mutta kun katsomme aiempaa tilastoa siitä tahtoisivatko he
lisää vastaavia tilaisuuksia, myös he pitävät työpajaa kokonaisuutena uusimisen
arvoisena.

Avoin ja rehellinen
keskustelu on hyvä
opetustapa.
0%

0%

Työpajoissa keskustellaan
rasismista ja syrjinnästä
ylipäätään suoraan, avoimesti ja
rehellisesti. Oppilaat kohdataan
heidän omalla tasollaan
vertaisina. Opettajat kokevat
tämän lähes yksimielisesti
hyväksi. Kysymystä ei esitetty
oppilaille.

0%

6%

94%

3

58%

Syrjintää on enemmän kuin mihin opettajat voivat puuttua

Puutun kaikkeen
syrjivään käytökseen.
1%

0%

OPPILAAT

OPETTAJAT

Lähes kaikki opettajat kokevat puuttuvansa kaikkeen syrjivään käytökseen ja
moni täsmensi kyselylomakkeessa, että puuttuvat havaitsemaansa syrjivään
käytökseen. Tämä on tärkeä huomio, sillä oppilaiden vastaavasta vastauksesta
käy ilmi, että opettajat eivät havaitse paljoa sellaista syrjivää käytöstä jonka
oppilaat havaitsevat. Oppilaista suurin osa olivat epävarmoja tai eri mieltä siitä,
että opettajat puuttuisivat kaikkeen syrjivään käytökseen.

0%

25%

Opettajat puuttuvat
aktiivisesti kaikkeen
syrjintään
12% 20%
22%
24%

74%
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Oppilailta kysyttiin ovatko he havainneet
syrjintää koulussa ja vastauksista käykin
ilmi, että syrjintä on todella yleistä
suomalaisissa yläkouluissa. Vastauksissa
on yhdistetty täysin- ja osittain samaasekä eri mieltä vastaukset.

Olen havainnut syrjintää
koulussa
Eri
mieltä
23%

EOS
17%
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22%

Samaa
mieltä
60%

Syrjinnästä on hankala puhua

Oppilaat puhuvat
minulle syrjintään
liittyen.
21%

OPPILAAT

OPETTAJAT

Vajaa puolet oppilaista kokee, että syrjinnästä on helppo puhua opettajille.
Syrjintäkokemukset ovat usein hyvin henkilökohtaisia ja vaikeasti käsiteltäviä.
Myös opettajat tiedostavat, etteivät oppilaat kaikki oppilaat puhu heille
syrjinnästä. Näistä kokemuksista on kuitenkin puhuttava tai ne aiheuttavat
suurta henkistä kärsimystä nuorille. Tämän vuoksi KYTKE -vanhempainilloissa
painotetaan kodin ja vanhempien roolia keskusteltaessa syrjinnästä.

2%16%

Syrjinnästä on helppo
puhua opettajalle
17%

13%
23%

5%

26%
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

56%

21%

Opettajat tarvitsevat tukea monikulttuurisuuden käsittelyyn

OPETTAJAT

Keräämämme palaute kertoo, että lähes puolet itsensä suomalaisiksi
määrittelevät opettajat kokevat monikulttuurisen nuorten ongelmien
ymmärtämisen ainakin osittain vaikeaksi.

Suomalaiset eivät pysty
ymmärtämään
monikulttuurisen nuoren
ongelmia.
13%

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

2%
40%

43%

2%
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OPETTAJAT

Monikulttuuristen vanhempien kanssa toimiminen koettiin yleisemmin
haasteelliseksi, hieman yli puolen vastaajien mielestä. Kummassakaan
kysymyksessä ei täsmennetty, eivätkä opettajat pyytäneet täsmennystä siihen
mitä tarkoitetaan monikulttuurisella nuorella, tai -vanhemmalla tai
suomalaisella.

Monikulttuuristen
vanhempien kanssa
toimiminen on
haasteellista.
6%

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13%

23%
6%

52%

Omien ennakkokäsitysten vaikutusta ei tunnisteta
Kaikilla on runsaasti ennakkokäsityksiä ja -oletuksia, myös opettajille ja
oppilailla. Näiden juuret ovat usein näkemissämme tilastoissa, tutkimuksissa ja
keskusteluissa. Ihmiset ovat kuitenkin aina yksilöitä ja heitä ei tule kohdata
ryhmitettyjen ennakkokäsitysten valossa. Ihmiset useimmiten mukautuvat heille
asetettuun rooliin, eli he saattavat vahvistaa ennakkokäsityksiä itsestään vain
sen vuoksi, että heitä kohdellaan sen mukaisesti.

Korkeakouluun pääsy
on epätodennäköistä
monikulttuuriselle
nuorelle.
2%

OPPILAAT

OPETTAJAT

Monella opettajalla ja oppilaalla oli ennakkokäsitys etnisyyden /
monikulttuurisuuden ja koulumenestyksen / koulutusmahdollisuuksien
yhteydestä. Opettajista 47 % ja oppilaista 56 % oli jotain muuta kuin täysin eri
mieltä yhteyden olemassaolosta. Vaikka erityisesti opettajilta esitetyn
kysymyksen muotoilu antaa mahdollisuuden vastata puhtaasti tilastojen
perusteella, kuvastaa se vallitsevaa käsitystä joka opettajalla on.

12%

Etninen tausta
vaikuttaa nuoren
koulumenestykseen

4%
53%

8%

44%

15%
17%

29%
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
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16%

OPETTAJAT

Opettajille esitettiin erittäin vahvasti muotoiltu väittämä ”Eri etnisen taustan
omaavan nuoren pitää varautua kohtamaan syrjintää”, johon yleisin vastaus oli
osittain samaa mieltä - 40 % vastaajista. Opettajat täsmensivät vastaustaan usein
lisäämällä ”valitettavasti” tai ”ei pitäisi joutua” -lisäyksin. Kuitenkin 10 % oli
väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Runsas myönteisten vastausten määrä
kertoo kuinka yleisenä ja lähes väistämättömänä syrjintää pidetään. Tällöin on
vaarana, että syrjintää käsitellään luonnollisena asiana, eikä se saa
ansaitsemaansa vakavuutta.

Eri etnisen taustan
omaavan nuoren pitää
varautua kohtamaan
syrjintää.

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

20% 10%
40%

27%
3%

Avarakatseisuuden koetaan liittyvän monikulttuurisuuteen

OPETTAJAT

Opettajilta kysyttiin avarakatseisuusopetuksen tarpeellisuudesta erityisesti
monikulttuurisissa kouluissa. Lähes puolet opettajista näki vahvan yhteyden
avarakatseisuusopetuksen ja monikulttuurisuuden välillä. 19 % opettajista oli
kuitenkin vahvasti eri mieltä ja katsoi, että avarakatseisuusopetusta tarvitaan
jokaisessa koulussa. Koulujen demografiat vaihtuvat nopeasti ja
avarakatseisuusopetus on paitsi hoitavaa, myös ennaltaehkäisevää työtä.

Avarakatseisuusopetusta
tarvitaan ensisijaisesti
monikulttuurisissa kouluissa.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa
mieltä
Yhdentekevää
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

19%
44%
18%
2%
17%
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Taustumuuttujittain
Pääkaupunkiseutu ei poikkea muusta maasta
Teimme vertailua pääkaupunkiseudun ja muun Suomen koulujen tuloksista, sekä
oppilaiden että opettajien kyselyistä. Tulokset olivat erittäin samantapaisia
molemmissa tapauksissa ja merkittäviä eroja ei ollut havaittavissa. Tarkempi
vertailu on mahdotonta, sillä paikkakuntakohtaista vertailua varten otos ei ollut
riittävä erityisesti opettajien osalta.

Tytöt tiedostavat syrjinnän vahvemmin
Oppilaiden vastaukset poikkesivat joissakin tapauksissa sekä luokka-asteen että
sukupuolilinjojen suhteen. Parhaiten nämä ovat havaittavissa kun
tarkastelemme tuloksia joissa molemmat taustamuuttujat näkyvät.
Erityisen
vahvasti nämä
muutokset
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä Yhdentekevää
näkyivät
opettajia
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
koskevissa
7. lk pojat
24
17
17
8
4
kysymyksissä.
7. lk tytöt
38
27
30
11
8
Esimerkiksi
8. lk pojat
15
20
21
9
7
kysyttäessä
8. lk tytöt
13
26
26
32
20
puuttuvatko
9. lk pojat
19
32
30
13
9
opettajat
9. lk tytöt 8
32
19
54
31
kaikkeen
muu lk pojat
5
3
3
11
4
syrjivään
muu lk tytöt
8
4
1
9
1
Ei taustamuuttujia
käytökseen,
22
17
18
18
6
poikien
vastaukset kautta vuosiluokkien pysyvät kohtalaisen samoina, mutta tyttöjen eri
mieliset vastaukset kasvavat erittäin voimakkaasti kohti yläkoulun loppua.

Opettajat puuttuvat kaikkeen syrjivään
käytökseen

Kysyttäessä onko
opettajille helppo
puhua syrjinnästä,
poikien vastaukset
siirtyivät
vuosiluokalta
toiselle
positiivisemmiksi,
kun tyttöjen
vahvemmin
negatiiviseksi vuosi
vuodelta.

Syrjinnästä on helppo puhua opettajalle
Täysin samaa mieltä

Osittain samaa mieltä

Osittain eri mieltä

Täysin eri mieltä

7. lk pojat
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7. lk tytöt
8. lk pojat
8. lk tytöt

muu lk pojat
muu lk tytöt

17
25

Ei taustamuuttujia

20

8

35

4

1

27

13

11
33

6

11
19

9

19

58

8
4

10

23

23

7
19

23

34

4
1

31

24

15

11

22
18

14
8

22

26

12

9. lk pojat
9. lk tytöt

18

14

Yhdentekevää

4
5

16

14

Tyttöjen vahvemmin kokema syrjintä saattaa selittää myös miksi tytöt
enenevässä määrin tahtovat lisää avarakatseisuutta. Poikien vastaukset pysyivät
melko samantapaisina kautta vuosiluokkien, mutta tyttöjen vastaukset siirtyivät
vahvemmin
Avarakatseisuutta ei tarvitse lisätä
avarakatseisuude
n lisäämistä kohti
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä Yhdentekevää
vuosi vuodelta.
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Kysymys
asetettiin
7. lk pojat
9
14
14
23
oppilaille
7. lk tytöt
8
20
25
25
34
käänteisenä ja
8. lk pojat
8
11
19
16
16
silti lähes kaikki
8. lk tytöt 5
14
18
28
51
oppilaat olivat
9. lk pojat
9
23
28
21
23
lukeneet
9. lk tytöt
9 13
15
35
69
kysymyksenasett
elun huolella ja
muu lk pojat 1
4
3
7
11
vastasivat yleensä
muu lk tytöt
2 01
8
10
jotain muuta kuin
Ei taustamuuttujia
16
16
11
15
23
aiemmissa
kysymyksissä.

Olen havainnut syrjintää koulussa

Tyttöjen
havaitsema
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä Yhdentekevää
syrjintä lähes
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
tuplaantuu
seitsemännen
7. lk pojat
12
19
18
13
7
ja
7. lk tytöt
29
22
25
21
17
yhdeksännen
8. lk pojat
21
28
9
3
11
luokan välillä,
8. lk tytöt
44
33
17
9
13
kun pojilla
9. lk pojat
21
31
26
10
14
näyttäisi
9. lk tytöt
47
60
21
12 7
olevan
muu lk pojat
10
8
0
4
4
huippu
muu lk tytöt
7
10
0 2
3
kahdeksannel
Ei taustamuuttujia
31
19
12
10
9
la
vuosiluokalla
ja sen jälkeen havaittu syrjintää palautuu seitsemännen luokan tasolle.
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Vanhempainillat
Myönteinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen
KYTKE -työpajojen lisäksi pidetyistä vanhempainilloista on myös pyydetty
osallistujia täyttämään kyselylomakkeitamme. Vastauksia kertyi vuoden aikana
129. Taustamuuttujista saimme selville, että suurin osa vanhempainiltojen
osallistujista on merkinnyt itsensä ”En ole vanhempi” -kategoriaan – 73 henkilöä.
Tämä kattaa osan opettajista, toimittajista, nuorisotyöntekijöistä ja opiskelijoista
jotka ovat osallistuneet vanhempainiltoihin. Tästä johtuen, emme voi
luotettavasti jakaa vastauksia muiden taustamuuttujien perusteella.
Vastauksien joukossa on myös 13 taustamuuttujatonta vastausta, joten itse
vahvistettuja vanhempia jää vain 50. Tämä ei ole riittävä otos kuvaamaan
vanhempien käsityksiä ja ajatuksia
valtakunnallisella mittakaavalla, eikä
Monikulttuurisuus on
myöskään kerro suhteesta lapsiin
minulle tuttu aihe.
monikulttuurisuuteen liittyen. Näin ollen,
0%
5%
emme esittele näitä tuloksia tässä raportissa.
3%

Sen sijaan otos on riittävä kuvaamaan
vanhempainiltoihin osallistuvien yleisiä
käsityksiä monikulttuurisuudesta ja itse
vanhempainiltatilaisuudesta.

24%

Selkeä enemmistö osallistujista tunsi
monikulttuurisuude teemana tutuksi aiheeksi
ja suhtautui myönteisesti

Monikulttuurisuus
rikastuttaa Suomea.
3%

1%

68%

monikulttuurisuuteen Suomea
rikastuttavana asiana. Täten, KYTKE
-vanhempainiltoihin osallistuva
joukko vaikuttaa erittäin
yhtenäiseltä ja avarakatseiselta
kerättyjen kyselyiden perusteella.

0%

16%

Tämä selittynee vanhempainillasta
tiedottamisella jossa koulut
ilmoittavat aiheen etukäteen
vanhemmille, jolloin vain ne
80%
vanhemmat, jotka pitävät teemaa
tärkeänä tulevat paikalle.
Tulevaisuuden haasteena onkin
tavoittaa ne vanhemmat joilla on
negatiivinen suhtautuminen monikulttuurisuuteen.
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Vanhempainilloista hyötyä kotiin
Aiheen tuttuudesta huolimatta, osallistujat kokivat saaneensa hyötyä KYTKE vanhempainillasta. Vastauksissa ei tarkennettu, mikä osa illasta koettiin kaikkein
hyödyllisemmäksi. Vetäjien kokemukset ovat,
että eniten keskustelua herättivät keskustelut
Walter ry:n
oppilaiden kanssa käydyistä ryhmätehtävistä.
vanhempainillat ovat
Erityisesti kysymykset siitä miksi ihmisestä
hyödyllisiä.
tulee rasisti ja mitä rasismille ja syrjinnälle
0%
0%
2%
pitäisi tehdä.
8%

Vanhempainilloissa esitellään paljon tietoa
paitsi koulutyöpajoista, myös syrjinnästä
yleisesti ja mm. avataan tässä raportissa
esiteltyjä tilastoja. Myös tieto-osio koetaan
hyödylliseksi, sillä suurin osa vastaajista
ilmoittaa myös aikovansa hyödyntää
vanhempainilloissa saatua tietoa.

Tulen hyödyntämään
vanhempainillassa saamaani
tietoa.

90%

Esiintyjien, eli KYTKE -tiimiläisten
jotka vetivät vanhempainiltaa,
arvioitiin olevan lähes
yksimielisesti osaavia ja päteviä.
Vanhempainiltojen vetäjiksi
valitaankin yleensä kokeneimmat
vetäjämme.

6% 1% 0%
19%

Esiintyjät olivat osaavia ja
päteviä.

74%

1% 0% 0%
5%

94%
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LIITE 3 – Mediassa

Yksi oikea vastaus – Meidän perhe 8.2014

1

”Rasismi tarttuu nuoriin kotoa” – Salon Seudun Sanomat 15.3.2014

2

Monikulttuurisuus alkaa olla nuorille jo arkea
– Länsi Suomi 9.3.2014

3

Tietoturvasuunnitelma
Walter ry

Tarkastettu: 05/2014
Turvaluokitus: SISÄINEN

LIITE 4 - Tietoturvasuunnitelma

Toiminnan kuvaus ja tavoitteet
Tämän tietoturvasuunnitelman kohdeyrityksenä toimii Walter ry (y-tunnus: 2184178-1),
jonka toiminnanjohtaja on sitä erikseen pyytänyt tehtäväksi. Kyseisessä yhdistyksessä on
neljä täysipäiväistä työntekijää, kahdessa eri projektissa ja 21 keikkatyöntekijää, sekä lukuisia
sidosryhmiä erityisesti nuorisotyön ja peruskoulutuksen aloilta.
Suunnitelmassa kartoitetaan yhdistyksen nykyinen tilanne, luodaan suunnitelma sen
kehittämiseksi ja testaamiseksi, sekä ylläpitämiseksi. Suunnitelman lähtökohdan on luoda
ensisijaisesti toimijoista riippumattomia tietoturvaa lisääviä toimenpiteitä, jotta tavallinen
yhdistystoiminta ei häiriytyisi.

Esitutkimus
Kerättävä tieto
Alla on kartoitettu yhdistyksen tietoturvaa ja siihen mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Ensin
on luokiteltu yhdistyksen keräämät, käyttämät ja säilyttämät tiedot. Niiden
luottamuksellisuuden tasoa1 on arvioitu samassa taulukossa (SA = Salainen, LU =
Luottamuksellinen, SI = Sisäinen, JU = Julkinen). Kriittisyyden arvioinnissa tarkastellaan
ensisijaisesti tiedon katoamisen tai väärinkäytön aiheuttamaa haittaa (taloudellista, ajallista,
toiminnallista, maineellista, jne.) yhdistyksen toiminnalle.

Suunnitelmassa käytetty tiedon turvaluokitus:
Salainen: Tietoja voi katsella vain tiedon omistajan erikseen valtuuttama taho.
Luottamuksellinen: Tietoja voi katsella jokainen Walter ry:ssä työsuhteessa oleva ja johdon erikseen valtuuttamat.
Sisäinen: Tietoja voi katsella jokainen Walter ry:n toimija tai työntekijöiden erikseen valtuuttamat.
Julkinen: Tiedon katseluun ei rajoituksia.
1
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Erittäin kriittinen
SA – Tilitiedot
SA - Sopimukset (työ- ja yhteistyö-)
SA - Sähköisten järjestelmien tunnukset
SA - Strategiat ja rahoitussuunnitelmat
LU - Rahoittajien raportit
LU - Ala-ikäisten yhteystiedot
LU - Kirjanpidollinen aineisto
LU – Hakemukset

Kriittinen
LU – Työntekijöiden yhteystiedot
LU – Muistiot ja pöytäkirjat
LU – Tukitoiminnan lokitekstit
LU – Valmisteluvaiheen tiedostot
SI – Tulevan toiminnan kalenteri
SI – Tutkimustulokset
SI – Kerätyt kyselyt ja tilastot
JU –Painettu materiaali

Tarkastettu: 05/2014
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Ei kriittinen
SI – Suunnitellut SoMe kisat
JU – Menneen toiminnan kalenteri
JU – Vuosiraportti ja toimintakertomus
JU – Tuotetut artikkelit ja SoMe

Taulukko 1: Yhdistyksen keräämät tiedot turvaluokituksineen

Yhdistyksessä voidaan ajatella olevan neljä käyttäjäryhmää: Hallitus, johto, työntekijät ja
keikkatyöntekijät. Tieto on eriytetty näiden kesken tarpeen mukaan. Alla olevassa taulukossa
käy ilmi nykyinen tiedon eriyttäminen verkkopalveluiden ja työasemien osalta,
hallintaoikeudet ja nykyinen varmuuskopioinnin taso.

Kuva 1: Yhdistyksen käyttäjäryhmät, tallenuspaikat, käyttöoikeudet ja varmuuskopiointi 05/2014

Tietokartoitus osa-alueittain
Tietokartoitus suoritetaan Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän
(VAHTI) suosittelemien 8 osa-aluetta tarkastellen. Kansainvälisen standardointiorganisaation
(International Organization for Standardization) mukainen ISO 27002 (ent. ISO 17799) on
suunnitelman kohteena olevaa yhdistä ajatellaan liian laaja standardi.
I.

Hallinnollinen tietoturvallisuus

Tietotekniikasta vastaava työntekijä osallistuu tarvittaessa tietoturvallisuuden kehittämistä
käsitteleviin koulutuksiin ja välittää tiedot muille toimistossa. Sidosryhmäsuhteissa
arvioidaan tiedon tarvetta tapauskohtaisesti ja tietoa jaetaan vain tarvittava määrä.
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Tietoturvariskejä arvioidaan uutta tietoa tuotettaessa. Tietotekniikkahankinnoissa punnitaan
käyttötarkoitusta ja tietosuojaa yhtenä hankintakriteerinä.
II.

Tietoaineistoturvallisuus

Dokumentteja säilytetään keskitetysti lukitussa toimistossa. Käsitelty ja sähköistetty
kirjallinen aineisto säilytetään luokiteltuna toimistolla. Vältetään tunnistetietojen laittamista
tarpeettomasti säilytettäviin dokumentteihin. Verkkopalveluissa säilytetään työn alla olevat
tiedot, parantaen käytettävyyttä ja koska käytettävät palvelut rekisteröivät muutokset ja
muutoksen tekijät, lisäävät nämä myös tiedon eheyttä. Kirjautumistietoja säilytetään
printatussa muodossa työpäätteiden yhteydessä, joka luo vakavan tietoturvariskin.
III.

Henkilöstöturvallisuus

Yhdistyksen rekrytointiprosessiin kuuluvat kaksivaiheiset haastattelut ja rikostaustojen
selvitys. Kaikilta keikkatyöläisiltä tätä ei ole pyydetty. Kaikilta ei myöskään vaadita
keikkatyöntekijän sopimuksen allekirjoitusta. Pääsyä tietojärjestelmiin lisätään vaiheittain,
työntekijän tarpeiden ja soveltuvuuden mukaan. Salassapitosopimuksia tai kilpailevan työn
kieltäviä sopimuksia ei ole käytössä. Uupumuksen aiheuttamia virhetilanteita estetään mm.
mahdollistamalla ajoittainen etätyö ja pitämällä työnohjauksia.

IV.

Käyttöturvallisuus

Laitteistoa on hankittu vain tarvittava määrä. Valmius uusia laitteistoa nopeallakin
aikataululla on korkea. Laitteistokanta on pääosin kuluttajaluokkaista, kasvattaen
laitteistovikojen riskiä. Laitteistoa kuljetetaan usein mukana työmatkoilla ja tietoa kuljetetaan
usein kotiin. Etätyö mahdollistetaan ilman erityisiä rajoituksia. Työasemat on suojattu
virustorjunnalla, ohjelmistopalomuurein ja kirjautumistunnuksin.
V.

Laitteistoturvallisuus

Tietoverkkoja on myös eriytetty siten, että työntekijät eivät näe strategisen johdon (hallitus ja
johto) tietojärjestelmiä ja keikkatyöläiset saavat lukuoikeudet vain erikseen jaettuihin
tiedostoihin operatiiviselta tasolta. Kaikki työasemat ovat kannettavia kuluttajaluokan
tietokoneita. Suurimassa osassa on pidennetty takuu voimassa. Lähes kaikissa työasemissa
käyttäjätilit ovat pääkäyttäjiä, joka lisää tietoturvariskiä erityisesti etätyössä.
VI.

Ohjelmistoturvallisuus

Tietoturvaohjeistusta ei ole aiemmin laadittu kirjallisena, mutta tietoturvasta on puhuttu aina
uusia toimintoja luodessa. Yhdistyksellä on myös sähköisen viestinnän strategia, jolla
selvennetään eri sähköisten viestintälähteiden merkitystä yhdistyksen toiminnalle. Kaikilla
työntekijöillä on tunnukset ulkoisiin viestintäkanaviin, mutta vain tietotekniikasta vastaavalla
ja palveluntarjoajalla on tunnukset ohjelmistojen hallintajärjestelmiin.
VII.

Tietoliikenneturvallisuus

Yhdistyksen toimitiloissa on käytössä WPA2-suojattu langaton verkko. Verkon reititin toimii
myös palomuurina ja lisäksi jokaisella työasemalla on käyttöjärjestelmän oma
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ohjelmistopalomuuri, sekä virustorjunta käytössä. Tiedostojen ja kansioiden jakoa sisäisessä
virtuaaliverkossa ei tehdä.
Verkon toimivuuden takaamiseksi, käytössä on myös kolme 4G USB modeemia ja puhelimien
kautta toteutettavat Hot Spot –yhteydet.
VIII.

Fyysinen turvallisuus

Toimistotilat pidetään lukittuna ympärivuorokautisesti. Toimistorakennuksen ulko-ovi on
lukittuna ympärivuorokautisesti ja vaatii erillisen avaimen. Toimistotilassa on teräksinen ovi,
joka tekee murrosta epätodennäköisen. Kulkuoikeudet on vain työntekijöillä, johdolla ja
yhdellä hallituksen edustajalla. Vain työntekijöille luovutetusta avaimista pidetään kirjaa, joka
laajemmassa organisaatiossa tuottaisi kohtuullisen riskin kulunvalvonnan luotettavuuden
suhteen.
Fyysisen turvallisuuden suurin riskitekijä on tulipalo, sillä vain johto vie työasemansa pois
toimistosta öisin, jolloin moni tieto saattaa kadota työasemien ja dokumenttien tuhoutuessa.
Tiloissa ei ole palohälytintä.
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Riskien määrittely ja suojauksen suunnittelu

Riskien todennäköisyyden, vakavuuden ja suuruuden arvioinnissa käytetään Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän
(VAHTI 7/2003) arviointiasteikkoa. Riskin on järjestetty arvioidun suuruuden mukaan laskevaan järjestykseen.
Riski
Esimerkki
Varautuminen
Riskin
Riskin vakavuus
Riskin suuruus
Suojaussuunnitelma
(uhka)
nyt
todennäköisyys
laitteistovika

Työpisteen
kovalevy lakkaa
toimimasta
kuljetuksen
jälkeen.

Laitteet vakuutettu.

2, keskimääräinen.
Perustelu: Työasemat
kuluttajatasoisia ja niitä
kuljetetaan usein eri
työalueille. Osa
laitteistosta myös
vanhaa.

3, erittäin vakava.
Perustelu: Työasemat
sisältävät ainoat
versiot
alkuperäistiedostoista.
Uhatun tiedon määrä
lisääntyy joka päivä.

6, merkittävä => Riskin
pienentäminen on
välttämätöntä.
Toimenpiteisiin riskin
pienentämiseksi on
välittömästi ryhdyttävä.

Työasemista otetaan
säännölliset
inkrementaali –
varmuuskopiot.

Tulipalo

Sähkösauna tai
kahvinkeitin jää
päälle ja
aiheuttaa
tulipalon.

Saunassa
aikakatkaisu.
Ruuanlaittoa
vältetään.

1, alhainen. Perustelu:
Oikosulku on
todennäköisempi
seuraus kuin tulipalo.
Tiloissa vain vähän
tulenarkaa ainesta.
Taloyhtiössä asukkaita
jotka havaitsisivat
palon.

3, erittäin vakava.
Perustelu: Työasemia
ei varmuuskopioida ja
dokumentaation
tuhoutuminen
hidastaa toimintaa.

3, kohtalainen =>
pienentämistoimenpiteisiin
syytä ryhtyä kohtuullisten
kulujen rajoissa.

Palohälyttimen
hankkiminen, tietojen
varmuuskopioinnin
kehittäminen talon
ulkopuolelle.
Palosuojatun kaapin
hankkimista tulee
selvittää.

Virus tai
haittaohjelma

USB tikun kautta
koneisiin tarttuu
virus.

Käyttöjärjestelmän
mukana tullut
suojausohjelmisto
jokaisessa koneessa.

2, keskimääräinen.
Perustelu: USB tikkuja
käytetään runsaasti ja
monessa koneessa.

3, kohtalainen =>
pienentämistoimenpiteitä
pitää ajoittain harkita.

Virustorjunnan ja
käyttöjärjestelmän
ylläpitäminen ajan tasalla,
säännönmukaiset
tarkistukset.

Sivullinen
muuttaa tietoja
tai ohjelmistoja
vahingossa /
tahallisesti.

Tehdessä työtä
etänä työpääte
päätyy
ulkopuolisen
käsiin hetkeksi.

Verkkokansioissa
oleva tieto
varmentuu
automaattisesti ja
muutokset näkyvät

2, keskimääräinen.
Perustelu: Työasemia
käytetään monessa eri
tilassa. Kaikki käyttäjät
pääkäyttäjiä.

2, vakava. Perustelu:
Viruksen tyypistä
riippuen se saattaa
altistaa käyttäjätiedot,
tai vain rajoittaa
päätelaitteen käyttöä.
2, vakava. Perustelu:
Työasemia ja ohjelmia
ei varmuuskopioida ja
haittaohjelmat voivat
vaikuttaa koko

3, kohtalainen =>
pienentämistoimenpiteisiin
syytä ryhtyä kohtuullisten
kulujen rajoissa.

Luodaan erilliset
pääkäyttäjät ja
käyttäjätilit.
Varmuuskopiointi.
Kriittisiä tietoja ei
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Henkilöstö
väärinkäyttää
oikeuksia
tietoon

varkaus

sähkökatkos

Eri aatteellista
suuntausta
edustava henkilö
tekeytyy
vapaaehtoiseksi
ja väärinkäyttää
oikeuksia esim.
Facebook:ssa.
Toimistoon
murtaudutaan
kun tiedostetaan
ettei ketään ole
paikalla.

Taloyhtiössä
toteutetaan
remonttia, joka
vaatii sähköjen
hetkittäisen
katkaisun.

muille käyttäjille.
Tieto eriytetty,
henkilöstön taustat
ja rikostaustat
selvitetään, laaja
rekrytointiprosessi.

Tulevista
tapahtumista ei
tiedoteta, ovet
pidetään lukittuna,
avaimia rajoitetusti,
jokainen työasema
suojattu salasanoin.
Työasemat ovat
kannettavia ja
käytössä on useita
internet yhteyksiä.

Tarkastettu: 05/2014
Turvaluokitus: SISÄINEN
1, alhainen. Perustelu:
Nykyinen varautuminen
laajamittaista. Uusille
henkilöille annetaan
oikeuksia vaiheittain.

1, alhainen. Perustelu:
Porraskäytävä ja ovi
pidetään lukittuna.
Toimisto on
asuinrakennuksessa,
joten ei mielletä
toimistoksi.
1, alhainen. Perustelu:
Mahdollisuus
sähkökatkokseen on
pieni ja tällaiset
remontit harvinaisia.

toimintaan.
2, vakava. Perustelu:
Toimintamalli tekee
varhaisen
havaitsemisen
todennäköiseksi ja
mahdollistaa nopean
reagoinnin.
2, vakava. Perustelu:
Toiminta voi
keskeytyä
kohtuulliseksi ajaksi.
Tietojen kannalta
vakavuus on
merkittävä.
1, vähäinen. Perustelu:
Hyvä varautuminen
kyseiseen riskiin.
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2, vähäinen => Ei
välttämättä tarvita
toimenpiteitä.

säilytetä työpäätteillä.
Keikkatyöntekijöiltäkin
pyydetään rikostaustojen
selvitys ja sopimuksen
allekirjoittaminen.
Arvojen mukaista
toimintaa tarkkaillaan
säännöllisesti.

2, vähäinen =>
Toimenpiteitä ei
välttämättä tarvita.

Selvitetään tietojen
varmuuskopiointia tai
säilyttämistä talon
ulkopuolella.

1, merkityksetön => Ei
vaadi toimenpiteitä.

Ei vaadi toiminpiteitä
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Suunnitelma
Yhdistyksen toiminta kehittyy jatkuvasti ja yhdistyksen nykyiset projektit
jatkuvat vain vuoden 2014 ja vuoden 2015 loppuun saakka. Tämä asettaa
haasteen luoda tietoturvamenettelyjä, jotka ovat toimijoista ja resursseista
riippumattomia. Suurimmat havaitut tietoturvariskit ovat tiedon
varmuuskopioinnissa, fyysisessä turvallisuudessa ja käyttöoikeuksien
hallinnassa. Työpäätteiden varmuuskopioinnin täydellinen puute on suurin
yksittäinen riski. Koska työpäätteillä säilytetään runsaasti korvaamatonta,
kriittistä ja jopa luottamuksellista tietoa, tämä puute tulisi korjata
mahdollisimman pikaisesti.
Suurimpiin tietoturvariskeihin on yksinkertaista ja edullista kehittää
automatisoituja ratkaisuja kuten varmuuskopioinnin kehittäminen ja
paloturvallisuutta lisäävien laitteiden hankinta. Henkilöstöturvallisuuden osalta
tietoturvariskit ovat vähäisempiä, mutta siihen puuttumisella voidaan saada
aikaan myös yhtenäisempiä toimintamalleja ja sitouttaa henkilöstöä paremmin
yhdistyksen toimintaan. Työntekijät ja johto käyvät myös läpi tämän
tietoturvasuunnitelman ja vahvistavat ymmärtävänsä sen. Erimielisyydet tulee
ratkaista ja henkilöstö sitouttaa suunnitelmaan ennen sen toteutusta.
Vaiheittainen kehityssuunnitelma
1. Varmuuskopiointi


Yhdistykselle hankitaan NAS kovalevy, jolle varmuuskopioidaan työasemien
tiedostokansiot kerran päivässä. Ajastus luodaan porrastetusti käyttäjien
kesken, jolloin langaton verkko ei ylikuormitu missään vaihessa.



NAS levy sijoitetaan kauas palavasta aineksesta, jos toimiston ulkopuolinen
tila ei ole mahdollinen.



Taustamateriaaleja säilytetään työasemilla, joista ne varmuuskopioituvat
NAS kovalevylle päivittäin.



Verkkokansiossa säilytetään kopiota myös valmiista tiedostoista.

2. Kirjautumistietojen eriyttäminen


Kaikkia kirjautumistietoja tulee säilyttää tilassa, jossa sivulliset eivät
sattumalta näe niitä, vaikka kyse onkin lukitusta toimistosta.



Erittäin kriittisten tietojen kirjautumistiedoissa ei tule säilyttää
käyttäjätunnuksia ja salasanoja samassa yhteydessä, vaan tiedot tulee
eriyttää ja mahdollisuuksien mukaan kryptata.

3. Paloturvallisuus


Toimistotiloihin hankitaan palohälytin ja kahvin- ja vedenkeittimiin
automaattikatkaisimet.
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Paloturvallisen kaapin hankintaa selvitetään kohtuullisten kustannusten
rajoissa.

4. Käyttöoikeudet ja luottamuksellisuus


Luodaan erilliset pääkäyttäjät ja käyttäjätilit jokaiselle työntekijälle.



Asetetaan etätöissä käytettävät työasemat lukkiutumaan automaattisesti
muutaman minuutin viiveellä.



Yhdistyksen toimintaan osallistuvilta vaaditaan salassapitosopimuksen
allekirjoitusta, jossa he vahvistavat ymmärtävänsä alaikäisten kanssa
toimimisen tietosuojan vaatimukset, sekä yhdistyksen luottamuksellisen
tiedon merkityksen toiminnalle. Sopimuksen tarkasta sisällöstä tulee
keskustella johdon, hallituksen ja työntekijöiden kesken ennen
allekirjoittamisen vaatimista, jotta kaikki näkökulmat voidaan huomioida.

5. Henkilöstöturvallisuus


Myös keikkatyöntekijöiltä pyydetään rikostaustojen selvitys.



Kaikki toimintaan osallistuvat käyvät perehdytyksen, jossa sovitaan mm.
tietojen luottamuksellisuudesta ja toiminnan tarkoista tavoitteista.
Perehdytys vahvistetaan sopimuksella, joka voi sisältää
salassapitosopimuksen.
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Tulevaa: Toteutus, testaus, käyttöönotto ja
kehittäminen
Tietoturvaselvitys sai positiivisen vastaanoton yhdistyksen johdolta ja siinä
olevia ehdotuksia aiotaan toteuttaa kesäkuusta 2014 alkaen. Suunnitelman
toteutuksen, testauksen ja käyttöönoton ajatellaan kestävän elokuuhun 2014,
jolloin suoritetaan ensimmäinen arviointi. Henkilöstöpuolen ratkaisuja ei päästä
arvioimaan kuin joulukuussa 2014, koska keikkatyöläisten tavoittaminen ennen
syksyä on toiminnan luonteen vuoksi hankalaa.
Tietoturvasuunnitelman teknistä toteutusta ja käyttöönottoa arvioidaan
elokuussa 2014 käyttämällä VAHTI tarkistuslistoja jotka parhaiten koskettavat
suurimpia havaittuja tietoturvariskejä yhdistyksessä. Nämä ovat: Henkilöstön
tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien hallinnassa; Toimintaympäristön,
työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus; Tietojärjestelmien suojaus ja ne
löytyvät Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän julkaisussa 7/2003.
Havaituista puutteista keskustellaan johdon ja työntekijöiden kesken ja ne
pyritään korjaamaan.
Ensisijainen vastuu tietoturvallisuussuunnitelman toteutuksesta ja valvonnasta
on yhdistyksen toiminnanjohtajalla. Toteutuksen voi antaa esimerkiksi
tietotekniikasta vastaavan työntekijän hoidettavaksi, tai ulkoistaa. Tämän
tietoturvasuunnitelman mukaisten tehtävien toteutuksesta vastaa
tietotekniikasta vastaava työntekijä kohdissa 1-4. Kohdassa 5 siitä vastaa
toiminnanjohtaja työntekijöiden osalta ja projektinjohtaja keikkatyöntekijöiden
osalta.
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