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Esipuhe

Tämä oppikirja on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille aikuisille. Sen tarkoi-
tuksena on avata suomalaisen yhteiskunnan toimintaa sekä antaa tietoa Suo-
messa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä.

Oppikirja kertoo suomalaisen yhteiskunnan

• toiminnasta ja rakentumisesta,
• arvoista, laeista ja demokraattisista periaatteista,
• yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä
• arkielämän käytännöistä.

Oppikirja on suunniteltu yhteiskuntaorientaatiota varten. Yhteiskuntaorientaa-
tio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi. Siinä osallistujat pääse-
vät tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan omakielisen kouluttajan johdolla 
kuuntelemisen, keskustelun ja kysymysten kautta. Yhteiskuntaorientaation käy-
minen antaa kokonaiskuvan uudesta yhteiskunnasta ja hyvän pohjan osallistua 
aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja rakentamiseen. Tätä oppi-
kirjaa voivat hyödyntää yhteiskuntaorientaation kouluttajat ja osallistujat. Sitä 
saa vapaasti käyttää myös muissa yhteyksissä, kuten kotoutumispalveluissa, 
oppilaitoksissa ja järjestöissä valtakunnallisesti.

Yhteiskuntaorientaatiota on kehitetty Suomen Pakolaisavussa vuodesta 2016 
lähtien yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kehittämistyöhön otettiin 
mallia Ruotsin Samhällsorientering -kurssista ja sitä varten luodusta Om Sverige 
-kirjasta. Monet kiitokset Länsi-Götanmaan lääninhallitukselle ja Göteborgin 
kaupungille, jotka ovat olleet suureksi avuksi kehittämistyössä. Lämpimät kiitok-
set myös kaikille niille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhteiskuntaorien-
taatiota on yhdessä kehitetty ja järjestetty.

Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa on rakennettu vaiheittain. Ensimmäisen ver-
sion oppikirjasta toimitti Pakolaisavulle Helsingin aikuisopisto syksyllä 2017. Erin-
omaiseen tuotantotiimiin kuuluivat Lilli Rasilaisen lisäksi Mira Larduet, Marjaana 
Markkanen ja Ulla Tarkka. Oppikirja julkaistiin www.yhteiskuntaorientaatio.fi 
-sivustolla syksyllä 2018 ja siitä teetettiin useita käännöksiä. Myöhemmin ensim-
mäisen version kehittämistä on jatkettu Pakolaisavussa eri asiantuntijoiden 
kanssa. Tekstiä on kehittänyt selkeäkielisyyden osalta Selkokeskuksen asian-
tuntija Satu Leisko-Järvinen. Sen jälkeen, keväällä 2020, tekstin on päivittänyt 
Työväen Sivistysliiton asiantuntija Marja Koskela sekä Navigaattori- hanketiimi. 
Kirjan taittotyöstä vastasi MaiMedia. Lämpimät kiitokset kaikille arvokkaasta 
työstä! 

http://www.yhteiskuntaorientaatio.fi
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Lopuksi kiitämme Euroopan unionia ja sisäministeriötä työmme tukemisesta. 
Yhteiskuntaorientaation oppikirjaa on kehitetty osana Suomen Pakolaisavun 
Navigaattori- (2018–2021) ja Kotikunta -hankkeita (2016–2018), jotka on rahoi-
tettu EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta.

Toivomme, että kirjasta on hyötyä mahdollisimman monille! 

Helsingissä huhtikuussa 2020, 

Suomen Pakolaisavun Navigaattori-hanke
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Kuva: Enni Kallio

1. SUOMI, HISTORIA JA
KULTTUURI
Suomen maantieto ja ilmasto
Suomen väestö
Mikä on tyypillistä suomalaisille?
Suomen historian pääpiirteet
Suomalainen kulttuuri: kalenteri, juhlat ja perinteet



9Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Suomi on ollut itsenäinen maa noin 100 vuotta. Sadassa vuodessa kehitystä 
on tapahtunut paljon: Köyhästä maasta on tullut moderni demokratia, jossa on 
vapaa lehdistö, tasa-arvoinen työelämä ja korkeasti koulutettu kansa. Nykyisin 
Suomi on yksi vapaimmista, vakaimmista ja turvallisimmista maista maailmassa. 
Suomen valtio tarjoaa kansalaisilleen laajat palvelut, jotka maksetaan yhteisillä 
verorahoilla. Palvelut auttavat kansalaisia voimaan hyvin.

Suomen maantieto ja ilmasto
Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa ja se kuuluu Pohjoismaihin. Muita Pohjois-
maita ovat Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Suomen naapurimaat ovat Venäjä, 
Norja, Ruotsi ja Viro. Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa idässä. 
Pohjoisessa Suomen rajanaapuri on Norja ja lännessä Ruotsi. Suomen ja Ruotsin 
välissä on myös merialue, Pohjanlahti. Etelässä Suomen lähin naapuri on Viro.

Suomi on pinta-alaltaan Euroopan kahdeksanneksi suurin valtio (pinta-ala on 
338 500 km²). Vuonna 2010 tästä pinta-alasta 77 % oli metsää, 10 % sisämaan 

Suomi kartalla.
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vesistöjä, 9 % viljelysmaata ja runsas 4 % rakennettua maata. Suomessa on siis 
paljon metsää ja järviä. Myös saaria on paljon. Yksi suurista saaristoalueista on 
Ahvenanmaa, joka sijaitsee Suomen lounaispuolella. Ahvenanmaalla on itsehal-
linto, mutta se on osa Suomea.

Suomen ilmasto ja neljä vuodenaikaa
Suomessa on neljä selkeää vuodenaikaa. Talvi on kylmä ja luminen ja pakkasta 
voi olla jopa –30 astetta. Talven pituus vaihtelee maan eri osissa. Suomen poh-
joisosassa eli Lapissa talvi kestää puoli vuotta, kun taas Etelä-Suomessa talvi 
kestää kolmasosan vuodesta. Lapissa aurinko ei talvella nouse ollenkaan, eli on 
kaamosaika. Kaamos kestää muutamasta päivästä jopa 50 päivään.

Kevät on Suomen vuodenajoista lyhyin. Se kestää vain 1,5–2 kuukautta. Keväällä 
lumi ja jää sulavat pois. Samalla alkaa uusi kasvukausi. Suomessa kasveilla on 
vain yksi kasvukausi, keväästä syksyyn.

Kesä on lämmin vuodenaika, joka kestää pohjoisessa noin kaksi kuukautta ja 
etelässä noin neljä kuukautta. Kesäkuukausia ovat kesä-, heinä- ja elokuu. Suo-
men kesä on välillä helteinen ja lämpötila nousee yli +25 asteen. Välillä kesä voi 
olla viileä ja sateinen. Suomessa sataa tasaisesti ympäri vuoden, eikä erityisiä 
sadekausia ole. Eniten sataa kuitenkin heinä- ja elokuussa. Lapissa aurinko pais-
taa kesäisin ympäri vuorokauden, myös yöllä. Ilmiön nimi on keskiyön aurinko 
tai yötön yö.

Syksy kestää Suomessa noin kaksi ja puoli kuukautta. Silloin korjataan pelloilta 
sato ja kerätään metsistä marjoja ja sieniä. Syksyn aikana ilma kylmenee. Pui-
den lehdet ja kasvit kuihtuvat vähitellen.

Suomen luonto ja jokamiehenoikeudet
Suomi on harvaan asuttu maa ja täällä on paljon metsiä, järviä ja koskematonta 
luontoa. Suomalaiset arvostavat luontoa ja liikkuvat siellä mielellään. Monet 
ihmiset harrastavat luonnossa liikkumista, esimerkiksi kalastusta, maastopyö-
räilyä, avantouintia tai vaellusta. Metsään ei ole pitkä matka edes pääkaupun-
gissa. Kaupungeissa on myös runsaasti puistoja ja viheralueita.

Siisti ja puhdas luonto on tärkeä asia suomalaisille. Roskien heittelemistä luon-
toon tai puistoihin pidetään epäkohteliaana ja välinpitämättömänä. Siitä voi 
saada myös sakkoja.

Suomessa on voimassa jokamiehenoikeudet. Niiden mukaan kaikilla ihmisillä 
on oikeus liikkua luonnossa, vaikka joku muu omistaa maan. Talojen pihoille tai 
viljelyksille ei kuitenkaan saa mennä. Asumattomassa luonnossa saa yleensä 
kävellä, marjastaa, sienestää ja kalastaa. Vahinkoa ei kuitenkaan saa tehdä: 
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luontoa, metsiä, eläimiä tai kasveja ei saa vahingoittaa eikä luontoon saa jät-
tää roskia. Luonnossa saa myös leiriytyä, eli pystyttää teltan ja yöpyä muu-
tamia öitä, mutta siitä ei saa tulla haittaa maanomistajalle. Uimarannoilla ja 
puistoissa ei yleensä saa telttailla. Luonnonsuojelualueilla ei ole tavallisia joka-
miehenoikeuksia.

LUONNONSUOJELU
Suomessa lähes kaikki luonnoneläimet on laissa rauhoitettu, eli lain mukaan 
luonnossa eläviä eläimiä ei saa tappaa tai pyydystää. Luonnoneläimiä ovat esi-
merkiksi linnut, jänis, orava, kettu tai siili. Eläinten pesiä ei saa rikkoa eikä eläi-
miä saa häiritä. Riistaeläimiä saa metsästää vain tiettynä aikana vuodesta. Riis-
taeläimiä ovat esimerkiksi hirvi, jänis ja monet sorsalinnut.

Suomessa on paljon luonnonsuojelualueita, jotka ovat rauhoitettuja alueita. 
Joillakin alueilla ihmiset saavat liikkua vapaasti, toisille alueille on pääsy kiel-
letty. Luonnonsuojelualueilla luontoa suojataan ihmisen toiminnalta. Ihmiset 
aiheuttavat luonnon muuttumista, tuhoutumista, saastumista, roskaantumista 
ja rehevöitymistä. Rehevöityminen tarkoittaa, että esimerkiksi järviin joutuu lii-
kaa ravinteita tai lannoitteita. Silloin vesi kasvaa täyteen levää ja vesikasveja ja 
osa järven kalalajeista voi hävitä. Luonnonsuojelualueiden avulla mahdollisim-
man monet erilaiset eliöt, kasvit ja eläinlajit säilyvät luonnossa.

Suomessa luontoa suojelee ympäristönsuojelulaki. Se ehkäisee luonnon ja 
ympäristön pilaantumista sekä torjuu ympäristövahinkoja. Lisäksi luontoa suo-
jelevat EU-lainsäädäntö, valtion viranomaiset ja erilaiset kansalaisjärjestöt. Suo-
men ympäristöministeriö valvoo luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tavallisimpia lemmikkieläimiä Suomessa ovat koirat ja kissat. Niitä on sekä kau-
punkilaisilla että maaseudun asukkailla. Kaikkia eläimiä (luonnoneläimiä, maa-
talouseläimiä ja lemmikkieläimiä) täytyy Suomessa kohdella hyvin. Eläinsuo-
jelulaki edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua Suomessa. Laki kertoo 
esimerkiksi, miten eläimiä täytyy hoitaa, kasvattaa ja teurastaa tai millaisissa 
oloissa eläimiä ei saa pitää. Viranomaiset valvovat maatalouseläinten kasvat-
tamista, eli esimerkiksi lehmien, sikojen ja kanojen pitoa.

Suomen väestö
Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa. Suomi on harvaan asuttu maa. Suu-
rin osa suomalaisista asuu Etelä- ja Lounais-Suomessa. Vähiten ihmisiä asuu 
Lapissa.

Suurin osa suomalaisista asuu nykyään kaupungeissa tai kaupunkien lähellä. 
Suurimmat kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu. Niissä 
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asuu yhteensä yli 1,5 miljoonaa ihmistä. Pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla asuu yhteensä yli miljoona ihmistä.

Suomeen syntyy nykyään vähemmän lapsia kuin ennen ja samaan aikaan ihmi-
set elävät yhä vanhemmiksi. Tämä tarkoittaa, että Suomen väestö vanhenee. 
Tilanne on sama myös muissa teollisuusmaissa.

Vuonna 2018 Suomessa syntyi noin 47 000 lasta. 1940-luvulla lapsia syntyi 
kaksi kertaa enemmän. Perheet ovat myös pienempiä kuin ennen. Ennusteiden 
mukaan vuonna 2030 suomalaisista yli neljännes on yli 65-vuotiaita ihmisiä. 
Vuonna 2019 yli 65-vuotiaita oli 22 %.

Väestössä on siis enemmän vanhuksia ja koko ajan vähemmän työikäisiä ihmisiä.

Suomessa on kaksi virallista kieltä
Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Noin 88 % suomalaisista 
puhuu äidinkielenään suomea. Ruotsinkielisiä ihmisiä Suomessa on 5 %. Ruot-
sin kieli on Suomen toinen virallinen kieli siksi, että Suomi oli monta sataa vuotta 
osa Ruotsia. Niiltä ajoilta ovat peräisin myös monet tavat ja lait, joita on Suomen 
uskonnossa ja kulttuurissa sekä hallinnossa ja lainsäädännössä.

Suomessa puhutaan myös esimerkiksi venäjää, saamea, viroa ja arabiaa. Suo-
messa puhutaan paljon venäjää ja viroa, koska molemmista naapurimaista on 
muuttanut paljon ihmisiä Suomeen. Myös arabiankielisten määrä kasvaa koko 
ajan. Saamelaiskielet ovat Lapissa puhuttuja vähemmistökieliä. Muita Suomen 
vähemmistökieliä ovat Suomen romanikieli ja viittomakielet.
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Suomen vähemmistöjä
Vähemmistöasema voi perustua kulttuuriin, kieleen tai uskontoon. Kulttuuri-
vähemmistöjä Suomessa ovat saamelaiset, romanit ja inkerinsuomalaiset. 
Kieli vähemmistöjä ovat suomenruotsalaiset ja viittomakieliset ja uskonnollisia 
vähemmistöjä esimerkiksi tataarit ja juutalaiset. Vähemmistöjä ovat myös eri 
maista saapuneet maahanmuuttajat.

Suomen laki sanoo, että kaikilla vähemmistöillä on Suomessa oikeus omaan 
kieleen ja kulttuuriin.

Ulkomaalaiset Suomessa
Vuonna 2018 Suomen asukkaista 7,3 % oli ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalais-
taustainen tarkoittaa, että ihminen on syntynyt ulkomailla tai hänen molemmat 
vanhempansa ovat syntyneet ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia on noin 400 000 
ihmistä. Vuonna 1990 heitä oli Suomessa vain noin 37 000.

Vuonna 2018 kahdeksan suurinta ulkomaan kansalaisuutta Suomessa olivat 
suuruusjärjestyksessä virolaiset, venäläiset, irakilaiset, kiinalaiset, ruotsalaiset, 
thaimaalaiset, somalialaiset ja afganistanilaiset.

Ihmisiä muuttaa Suomeen monista eri syistä. Suurin osa muuttaa avioliiton, 
työn tai opiskelujen takia. Lisäksi Suomessa on pakolaisina saapuneita ihmi-
siä. Pakolainen on paennut sotaa, konflikteja ja vainoa. Pakolaista on vainottu 
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hänen alkuperänsä, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä 
tai poliittisen mielipiteensä perusteella. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty 
kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. 

Ulkomaalaislaissa pakolaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä, jotka ovat saaneet 
Geneven pakolaissopimuksessa määritellyn turvapaikan eli pakolaisen oikeus-
aseman.

Turvapaikalla tarkoitetaan pakolaiselle turvapaikkamenettelyssä myönnettävää 
oleskelulupaa. Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan pakolaisasemaa ja tois-
sijaista suojeluasemaa. Kansainvälistä suojelua saavilla henkilöillä tarkoitetaan 
Suomen valitsemia kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoina Suomeen saapu-
neita ihmisiä, joiden oleskelulupa Suomeen on myönnetty turvapaikan tai tois-
sijaisen suojelun perusteella. Yleiskielessä pakolaisella viitataan kuitenkin usein 
ihmisiin, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotiseudultaan sekä ihmisiin, joille on 
myönnetty kansainvälistä suojelua.

Kiintiöpakolainen on henkilö, jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvioi-
nut tarvitsevan sekä kansainvälistä suojelua että uudelleensijoittamista, koska 
paluuta kotimaahan ei ole, eikä hän voi jäädä siihen maahan, jonne on paennut. 
Suomi on yksi niistä maailman valtioista, joilla on pakolaiskiintiö. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Suomi valitsee vuosittain tietyn määrän pakolaisia ja uudelleensijoittaa 
heidät vastaanottaviin kuntiin eri puolille Suomea. Kiintiöpakolaisena saapuva 
henkilö ei voi itse valita ensimmäistä asuinkuntaansa. Hän saapuu Suomeen 
kiintiöpakolaisena, mutta rekisteröidyttyään kuntaan, hänestä tulee kuntalainen.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta, kun hänen 
oma kotimaansa ei ole hänelle turvallinen. Turvapaikan hakeminen on ihmisoi-
keus. Turvapaikkaa Suomeen voi hakea vain henkilökohtaisesti ja valtion rajalta 
tai rajojen sisäpuolelta, eli ei ulkomailta. Käytännössä turvapaikkaa haetaan 
rajatarkastusviranomaiselta tai poliisilta. Turvapaikanhakija ohjataan vastaan-
ottokeskukseen. Jos hakemus käsitellään Suomessa, kutsuu Maahanmuutto-
virasto henkilön turvapaikkapuhutteluun. Maahanmuuttovirasto joko hyväksyy 
tai hylkää turvapaikkahakemuksen. 

Lisätietoa turvapaikan hakemisesta löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Suomeen tuli pitkän aikaa hyvin vähän maahanmuuttajia. Aiemmin Suomi 
oli köyhä maa, josta ihmiset lähtivät muualle etsimään työtä ja parempaa elä-
mää. Suomalaiset muuttivat 1800-luvulla erityisesti Pohjois-Amerikkaan. Myös 
Venäjälle on eri aikoina muuttanut paljon suomalaisia. 1960- ja 1970-luvuilla 
suomalaiset alkoivat yhä enemmän muuttaa maalta kaupunkiin ja ulkomaillekin 
töihin, koska Suomessa ei ollut työtä tarjolla kaikille. Jopa kymmeniä tuhansia 
suomalaisia lähti töihin Ruotsiin joka vuosi.
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Muihin Pohjoismaihin (Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan) tuli paljon maahanmuut-
tajia työtä etsimään 1950–1970-luvuilla ja pakolaisia jo 1960-luvulta lähtien. 
Suomeen alkoi tulla pakolaisia ja maahanmuuttajia vasta myöhemmin. Työn 
vuoksi Suomeen muutti aluksi vain hyvin vähän ihmisiä ja pakolaisia Suomi otti 
vastaan vain vähän: 1970-luvulla Suomeen otettiin noin 200 pakolaista, jotka 
olivat paenneet vallankaappausta Chilestä. Vietnamista tuli muutamia satoja 
pakolaisia.

Maailman tapahtumat ovat tuoneet Suomeen lisää maahanmuuttajia. Soma-
lian sisällissota ja Neuvostoliiton hajoaminen 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa 
toivat Suomeen aikaisempaan verrattuna paljon pakolaisia. Jugoslavian sotien 
seurauksena 1990-luvulla pakolaisia tuli Balkanin maista. Myös Irak, Afganis-
tan, Somalia, Eritrea, Venäjä ja Kongon demokraattinen tasavalta ovat maita, 
joista Suomeen on tullut pakolaisia. Viime vuosina eniten turvapaikanhakijoita 
on tullut Irakista, Afganistanista, Somaliasta, Syyriasta ja Venäjältä.

Iso osa maahanmuuttajista tulee Suomeen perheen, työn tai opiskelujen takia. 
Maahanmuuttajista vain pieni osa tulee Suomeen pakolaisina. 

Oleskeluluvista 10 % myönnettiin kansainvälisen suojelun perusteella. Se tar-
koittaa pakolaisia. Ihminen sai siis oleskeluluvan haettuaan turvapaikkaa tai 
saavuttuaan Suomeen niin sanottuna kiintiöpakolaisena. Suomi ottaa joka vuosi 
vastaan tietyn määrän pakolaisia, ja tämä määrä on Suomen pakolaiskiintiö. 
Eduskunta päättää, kuinka paljon kiintiöpakolaisia tulee joka vuosi. Vuodesta 
2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henki-
löä vuodessa. Vuonna 2020 kiintiöpakolaisten määrä nostettiin 850 henkilöön. 
Vuosina 2014 ja 2015 kiintiö oli poikkeuksellisesti 1 050 henkilöä.

VUONNA 2018 MÄÄRÄT OLIVAT TÄLLAISET:

25 % uusista oleskeluluvista liittyi siihen, että EU-kansalainen tai hänen perheenjäse-
nensä tulivat Suomeen. He tulevat Suomeen maahanmuuttajana esimerkiksi työn tai 
perheen takia. (Heidän kohdallaan kyse on oleskeluoikeuden rekisteröinnistä.)

Muiden kuin EU-kansalaisten oleskelulupia oli 75 % kaikista oleskeluluvista.

Tämän tulijamäärän sisällä
26 % luvista liittyi perhesyihin,
22 % luvista liittyi työhön, 
15 % luvista liittyi opiskeluun,
10 % luvista liittyi kansainväliseen suojeluun ja
1 % liittyi muihin syihin.
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Uskonto ja uskonnollisuus Suomessa
Enemmistö suomalaisista kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon, joka on pro-
testanttinen kirkko ja noudattaa kristinuskoa. Suomessa noudatetaan myös 
evankelisluterilaisen kirkon uskonnollisia vapaapäiviä. Kirkolla on oikeus kerätä 
jäseniltään veroa ja sillä on vaikutusvaltaa myös koulujen uskonnonopetuk-
sessa. Luterilainen kirkko on saanut nimensä Martti Lutherilta, joka oli saksalai-
nen uskonpuhdistaja.

Toiseksi suurin kirkko Suomessa on ortodoksinen kirkko, johon kuuluu noin 1 % 
väestöstä. Muslimeja on Suomessa noin 70 000. Tarkkaa määrää on vaikea 
arvioida, sillä läheskään kaikki muslimit eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen 
yhdyskuntaan.

Suomessa on uskonnonvapauslaki, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmi-
sellä on vapaus kuulua uskonnolliseen yhteisöön ja harjoittaa uskontoaan. Lain 
mukaan ihmisillä on myös vapaus olla ilman uskontoa. Vuonna 2017 noin 25 % 
suomalaisista ei kuulunut mihinkään uskontokuntaan.

Uskonto, kristillinen kirkko ja luterilaiset kristilliset arvot ovat vaikuttaneet pal-
jon suomalaiseen kulttuuriin, ihmisten arvostuksiin sekä käyttäytymissääntöi-
hin. Esimerkiksi suomalaisten ajatukset työstä ja rehellisyydestä pohjautuvat pit-
kälti kristillisiin arvoihin. Myös monet juhlaperinteet liittyvät uskontoon. Perinteet 
näkyvät erityisesti isoissa juhlissa, kuten häissä, ristiäisissä tai hautajaisissa.

Nykyään Suomi on melko maallistunut maa. Maallistuneessa maassa on yleisesti 
hyväksytty asia, että valtion käytännöt ja valtion laitokset toimivat irrallaan kai-
kista uskonnoista ja uskonnollisista mielipiteistä. Poliitikot tai virkamiehet eivät 
voi Suomessa perustella päätöksiään uskonnolla. Maallistuneessa maassa on 
tavallista, että hyväksyttävät perustelut eivät liity uskontoon, vaan ihmisoikeuk-
siin, tieteeseen tai käytännölliseen ajatteluun.

Maallistuminen eli sekularismi on näkemys, jonka mukaan ihmisten toimien 
ja tekojen täytyy perustua tietoon eikä uskonnollisiin näkemyksiin. Suomessa 
uskonnolliset näkemykset ja niiden käyttö toiminnan perusteena ovat menettä-
neet merkitystään ihmisten ajattelussa viimeisten 50 vuoden aikana.

Vaikka Suomi on maallistunut, monet suomalaiset ovat kuitenkin jollakin tavalla 
hengellisiä. Uskonto ei kuitenkaan välttämättä näy arjessa ja ihmiset käyvät kir-
kossa yleensä vain perhejuhlissa. Hengellisyys ei aina liity mihinkään uskonto-
kuntaan.
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Mikä on tyypillistä suomalaisille?
Suomen historian tapahtumat ovat vaikuttaneet siihen, millaisia suomalaiset 
ovat. Suomeen ja suomalaisiin on vaikuttanut paljon se, että Suomi oli pitkään 
osa Ruotsia ja sen jälkeen osa Venäjää. Vallanpitäjät kohtelivat suomalaisia 
välillä oikeudenmukaisemmin ja reilummin, välillä julmemmin. Myös 1900-luvun 
sodilla (ensimmäinen ja toinen maailmansota sekä Suomen sisällissota) oli suuri 
vaikutus suomalaisiin.

Ensimmäinen maailmansota käytiin vuosina 1914−1918. Sen aikana Suomi 
itsenäistyi Venäjästä vuonna 1917. Ihmiset olivat kuitenkin eri mieltä siitä, miten 
uutta valtiota pitäisi johtaa ja kehittää. Siksi Suomeen syttyi heti itsenäistymisen 
jälkeen sisällissota, alkuvuodesta 1918. Sodassa suomalaiset jakautuivat kah-
tia, punaisiin ja valkoisiin. He taistelivat toisiaan vastaan ja tappoivat toisiaan. 
Sisällissodan jälkeen osapuolet suhtautuivat pitkään toisiinsa epäluuloisesti.

Toisen maailmansodan aikana 1939−1945 Suomi kävi kaksi sotaa Neuvostoliit-
toa vastaan ja yhden sodan Saksaa vastaan. Näiden sotien merkitys suomalai-
sille oli suuri. Sodat toivat kansan eri osat yhteen ja lopuksi Suomi säilyi itsenäi-
senä valtiona. Sotakokemukset yhdistivät ne sukupolvet, jotka kokivat sodat. He 
ponnistelivat oman maan puolesta ja elivät sodan jälkeen kovia, köyhiä aikoja. 
Monet kärsivät traumaattisista sotatapahtumista, pelosta ja kuolemista.

Sotien lisäksi suomalaisiin vaikuttivat yhteiskunnan muutokset. Ennen sotia 
Suomi oli maatalousmaa. Vähitellen Suomi teollistui ja muuttui palveluyhteis-
kunnaksi, jossa suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa tai niiden lähialueilla. 
Monet muuttivat kauas omista sukulaisistaan. Samaan aikaan Suomesta raken-
nettiin hyvinvointivaltiota. Hyvinvointivaltio tarkoittaa sitä, että valtio antaa kai-
kille kansalaisille riittävän toimeentulon ja peruspalveluita, kuten sairaanhoidon, 
lasten päivähoidon ja koulutuksen. Ihmisten ei enää tarvinnut pyytää rahaa tai 
lastenhoitoapua suvultaan, vaan tukea sai valtiolta. Suomi muuttui vähitellen 
yksilölliseksi yhteiskunnaksi. Siinä jokainen huolehtii periaatteessa vain itses-
tään ja omista lapsistaan, ja ihmiset luottavat valtiovallan apuun ja palveluihin.

Myös talouden nousu- ja laskukaudet ovat vaikuttaneet suomalaisiin. Nousu-
kausien aikana suomalaiset ovat rikastuneet ja kuluttaneet enemmän rahaa esi-
merkiksi asuntoihin, autoihin ja matkoihin. Myös työtä on ollut enemmän. Las-
kukausien aikana taas jotkut menettivät työnsä tai omaisuutensa kokonaan.

Suomalaiset luottavat valtioon ja viranomaisiin
Suomalaiset luottavat yleisesti valtiovaltaan, viranomaisiin ja oikeuslaitokseen. 
Suomalaiset uskovat yleensä, että viranomaiset kohtelevat heitä tasapuolisesti 
ja oikeudenmukaisesti ja että virkamiesten päätökset ovat oikein. Viranomais-
ten lahjonta on Suomessa rikos.
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Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu demokraattisesti. Se tarkoittaa, että 
kaikki väestöryhmät ovat saaneet vaikuttaa siihen, miten Suomea on kehitetty 
ennen ja nyt. Siksi suomalaiset yleensä ajattelevat, että Suomi, suomalaiset vir-
kamiehet ja palvelut toimivat tasapuolisesti ja luotettavasti, ja kokevat maan 
omakseen.

Kylmä ilmasto vaikuttaa suomalaisiin
Koska Suomi sijaitsee pohjoisessa, ilmasto on kylmä. Ennen vanhaan se teki elä-
mästä kamppailua luontoa ja sen olosuhteita vastaan. Miehet ja naiset yhdisti-
vät voimansa, jotta he pärjäisivät pohjoisessa ilmastossa.

Ilmasto vaikuttaa ihmisiin ja kulttuuriin monella tavoin. Koska talvella on kylmää 
ja pimeää, ihmiset ovat tavallisesti väsyneempiä ja pysyttelevät enemmän sisäti-
loissa. Ystäviä ja perhettä tavataan kotona tai ravintoloissa ja baareissa. Kesällä 
on lämmintä ja valoisaa. Silloin on mukavampaa viettää aikaa ulkona. Lämmin 
sää ja auringonpaiste tekevät usein ihmisistä iloisempia ja sosiaalisempia.

Suomalaisia tapoja 
On vaikea määritellä, millaiset asiat edustavat suomalaista kulttuuria tyypilli-
sesti. Vaikka suomalaiset itse nimeäisivät tällaisia piirteitä, kyse on aina yleis-
tämisestä ja stereotypioista. Tyypilliset piirteet eivät edusta kaikkien Suomea 
eivätkä ne päde kaikissa tilanteissa. Niiden avulla voidaan kuitenkin antaa kuvaa 
siitä, mitä Suomeen tulija useimmissa tilanteissa voi odottaa kohtaavansa.

Täsmällisyys on tärkeää Suomessa, kuten monessa muussakin Pohjois-Eu-
roopan maassa. Ihmisten odotetaan saapuvan ajoissa sovittuun tapaamiseen. 
Tapaaminen alkaa yleensä täsmälleen ilmoitettuun aikaan. Myöhästymistä pide-
tään epäkohteliaana.

Usein muualta tulevat ihmiset ajattelevat, että suomalaiset ovat hiljaisia ja rau-
hallisia. Monen suomalaisen mielestä voimakkaat tunteenilmaisut ovat yksi-
tyisasioita. Kodin ulkopuolella ihmiset käyttäytyvät usein hillitysti. Myös viran-
omaisten luona odotetaan, että asiakas kertoo asiansa rauhallisesti.

Kun Suomessa asioi esimerkiksi lääkärin tai viranomaisen luona tai kaupassa, 
täytyy usein jonottaa. Monessa paikassa käytössä on vuoronumerosysteemi. 
Kun ihmiset tulevat jonoon, he ottavat laitteesta numerolapun. Kaikkien asiat 
hoidetaan numerojärjestyksessä. Vaikka käytössä ei olisikaan numerolappuja, 
suomalaiset odottavat vuoroaan siinä järjestyksessä, jossa ovat jonoon tulleet. 
Etuilua jonossa pidetään hyvin epäkohteliaana.

Suomalaiselle kohteliaisuus merkitsee esimerkiksi sitä, että jokaisen annetaan 
olla omassa rauhassaan eikä toisen asioihin puututa. Tämä saattaa vaikuttaa 
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kylmältä tai välinpitämättömältä. Usein suomalaisesta saa kuitenkin hyvän ystä-
vän, kun antaa tutustumiselle aikaa.

Suomalaiset eivät tavallisesti tule fyysisesti kovin lähelle toisia ihmisiä. He ovat 
tottuneet antamaan muille omaa tilaa esimerkiksi bussipysäkillä, bussissa tai 
keskusteluissa kahden kesken. Tilan antaminen tarkoittaa myös sitä, että vuo-
ropuhelussa annetaan toisen puhua asiansa valmiiksi eikä keskeytetä puhetta. 
Keskeyttämistä tai päälle puhumista pidetään tavallisesti epäkohteliaana.

Kun suomalaiset tervehtivät, he katsovat silmiin ja usein kättelevät. Myös halaus 
on yleistynyt viime vuosina ystävien ja tuttavien kesken. Keskustellessa suoma-
lainen menee usein suoraan asiaan. Hän ei välttämättä käytä aikaa kohteliai-
suuksiin tai kuulumisien kyselyyn.

Suomen historian pääpiirteet
Suomi on ollut itsenäinen valtio noin sata vuotta. Suomella on kuitenkin pitkä 
historia.

Suomen esihistoria
Ensimmäiset ihmiset tulivat asumaan Suomen alueelle jääkauden jälkeen noin 
10 000 vuotta sitten. Tätä ajanjaksoa kutsutaan esihistorialliseksi ajaksi. Ihmis-
ten elämästä siltä ajalta tiedetään aika vähän. Tuon ajan ihmiset olivat metsäs-
täjiä, kalastajia ja keräilijöitä.

Vähitellen Suomen alueelle muutti ihmisiä eri suunnista: etelästä, idästä ja län-
nestä. Suomen väestö on siis sekoittunut eri puolilta tulleista ihmisryhmistä. 
Suomessa ei ollut yhtenäistä kansaa, vaan ihmiset elivät hajallaan pienissä ryh-
missä eli heimoissa.

Kristinusko tuli Suomeen vähitellen vuoden 900 jälkeen. Ennen kristinuskoa Suo-
messa oli muinaisuskonto, jossa oli useita jumalia. Lisäksi ihmiset palvoivat vai-
najia, eli kuolleita, ja luonnon olentoja, kuten karhua. Tietäjät paransivat sairaita 
ja turvasivat yhteisöille hyvän sadon.

Keskiaika
Keskiaika Suomessa oli noin vuosina 1100−1500. Keskiajalla ruotsalaiset valta-
sivat Suomen länsiosan ja Suomesta tuli osa Ruotsin valtakuntaa. Suomi pysyi 
osana Ruotsia yli 600 vuotta. Kun Ruotsi muuttui ja kehittyi, muutokset tulivat 
myös Suomeen.

Keskiajalla perustettiin myös Suomen ensimmäiset kaupungit, kuten Turku ja 
Porvoo.
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Uusi aika
Noin 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa alkoi niin sanottu uusi aika. Tästä ajan-
jaksosta käytetään myös nimeä renessanssi. Tuohon aikaan Euroopassa tapah-
tui monia asioita, jotka vaikuttivat laajasti Euroopan maiden kehitykseen, myös 
Ruotsiin ja Suomeen.

Saksassa keksittiin kirjapainotaito 1400-luvun lopulla. Kirjojen avulla uudet aat-
teet ja ideat levisivät nopeasti maasta toiseen. 

Tänä aikakautena yksilön aseman yhteiskunnassa määritteli se sääty, mihin hän 
oli syntynyt. Säädyt olivat vanhoja yhteiskuntaluokkia. Ne perustuivat työhön, 
jota ihmiset tekivät. Suomessa ja Pohjoismaissa säädyt olivat aatelisto, papisto, 
porvaristo ja talonpojat. Aatelisto oli korkeaa syntyperää ja omisti paljon maata, 
porvaristoon taas kuului kaupunkilaisia, jotka kävivät kauppaa tai olivat käsityö-
läisammatissa. Papisto työskenteli kirkollisissa ammateissa. Talonpojat omis-
tivat omat maatilansa. Suurin osa kansasta ei kuitenkaan kuulunut mihinkään 
säätyyn. He olivat köyhiä eivätkä omistaneet mitään.

KATOLISEN KIRKON USKONPUHDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET SUOMESSA
Katolisessa kirkossa tärkeä tapahtuma oli uskonpuhdistus eli reformaatio, joka 
käynnistyi Saksassa. Uskonpuhdistuksen aloitti saksalainen pappi Martti Luther. 
Hän arvosteli ankarasti katolista kirkkoa: kirkon paaveilla oli paljon valtaa, jot-
kut heistä keräsivät itselleen suuren omaisuuden kirkon rahoista eivätkä he elä-
neet kirkon oppien mukaisesti. Reformaation seurauksena syntyi uusia uskon-
nollisia suuntauksia, esimerkiksi luterilaisuus. Myös Suomessa nykyisin toimiva 
kirkko on evankelisluterilainen kirkko.

Reformaatio laajeni myös Ruotsiin, jossa siirryt-
tiin luterilaiseen protestanttiseen kristinuskoon. 
Suomessakin siirryttiin luterilaiseen uskoon. Kir-
kon valta väheni ja valtion valta vahvistui. Kirkko 
joutui luovuttamaan omaisuutta ja maksamaan 
veroa valtiolle.

Reformaatiolla oli suuri merkitys myös suomen 
kielen kehitykselle. Suomen kirkon piispa Mikael 
Agricola kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen 
aapisen ja loi perustan suomen kirjakielelle.

Martti Luther
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SUURVALTA-RUOTSI JA SODAT
1500–1600-luvuilla Ruotsi kävi paljon sotia ja siitä tuli suurvalta. 1700-luvulla 
Ruotsi kuitenkin menetti asemansa suurvaltana. Suomi siirtyi osaksi Venäjää 
vuonna 1809, kun Ruotsi hävisi sodan Venäjälle.

VALISTUKSEN AIKA
1700-luvulla alkoi valistuksen aika. Silloin ajattelussa korostui järjen ja tiedon 
merkitys. Yhteiskunta haluttiin uudistaa demokraattisemmaksi, eli antaa lisää 
valtaa kansalle. Myös ihmisoikeuksiin alettiin kiinnittää huomiota. Valtiosta 
haluttiin tehdä oikeusvaltio. Oikeusvaltiossa kaikilla ihmisillä on ihmisoikeudet, 
poliittiset oikeudet ja oikeus toimia osana yhteiskuntaa. Kansalaisilla on velvol-
lisuuksia mutta myös oikeuksia.

Ranskalainen filosofi Charles-Louis de Montesquieu esitti vallan kolmijakoa. Sen 
avulla kansalaisten oikeudet toteutuisivat: valta jaettaisiin lainsäädäntövaltaan, 
toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan ja ne kaikki erotettaisiin toisistaan. Silloin 
valta ei jäänyt yhdelle ihmiselle tai pienelle joukolle ihmisiä. Valtaa oli myös vai-
keampaa käyttää väärin. Vallan kolmijako-oppi on yhä tärkeä osa länsimaisia 
demokratioita. Se on käytössä myös Suomessa.

Valistuksen aikana tärkeitä tavoitteita olivat lisäksi yleinen äänioikeus, sananva-
paus ja uskonnonvapaus. Ne kaikki liittyvät demokratian kehittymiseen. Rans-
kassa tapahtui vuonna 1789 vallankumous, mikä kehitti demokratiaa koko 
Euroopassa. Ranskan vallankumouksesta on peräisin ajatus, että kaikki ihmiset 
ovat yhtä arvokkaita keskenään ja hallitsijan valta tulee kansalta, eikä Jumalalta.

Venäjän vallan aika
Kun Suomi siirtyi osaksi Venäjää (vuonna 1809), Venäjän keisari antoi Suomelle 
autonomian eli itsehallinnon. Autonomia merkitsi sitä, että suomalaiset saivat 
päättää itse monista asioistaan. Suomi sai pitää Ruotsin vallan aikaiset lait, ja 
evankelisluterilainen uskonto säilyi. 

Suomella oli säätyvaltiopäivät, jotka päättivät suomalaisten asioista. Säädyt 
olivat aatelisto, papisto, porvarit ja talonpojat. Ne edustivat vain sitä pientä osaa 
kansalaisista, joka tuli hyvin toimeen. Suurin osa ihmisistä ei kuulunut mihin-
kään säätyyn eikä heillä ollut edustajia. Säätyvaltiopäivät olivat kuitenkin yksi 
askel kohti demokratiaa, vaikka Venäjän keisarilla oli vielä laaja yksinvalta myös 
Suomessa. 

Suomi oli osa Venäjää noin sata vuotta (1809−1917). Sinä aikana Eurooppa 
modernisoitui vähitellen. Eurooppa teollistui ja voimaan tuli talousliberalismi. 
Talousliberalismi tarkoitti vapaampaa taloutta ja lisääntynyttä kansainvälistä 



23Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

kauppaa. Kun maailma teollistui, tavaroita alettiin valmistaa massatuotantona. 
Siihen tarvittiin paljon työntekijöitä. Ihmiset muuttivat työn perässä kaupunkei-
hin ja ulkomaille.

Väestö kasvoi voimakkaasti, koska sotia ei käyty. Samalla maataloustuotanto 
kehittyi ja takasi ruokaa kaikille. Suomenkin väkiluku kasvoi noin miljoonasta yli 
kolmeen miljoonaan.

LUOKKAYHTEISKUNTA ALKAA KEHITTYÄ
1800-luvulla yhteiskunta kehittyi yhä demokraattisemmaksi. Kehitykseen vai-
kutti myös sosialismi. Se syntyi Euroopan teollisen vallankumouksen aikana. 
Sosialismi oli reaktio siihen, että tehdastyöntekijät olivat huonossa asemassa, 
ja siitä tuli vaikutusvaltainen aatesuunta. Sosialistit vastustivat kapitalistista 
talousjärjestelmää, jossa yksityiset ihmiset omistivat kaikki tehtaat ja koneet. 
Sosialismi halusi talousjärjestelmän, jossa kaikki ihmiset omistivat koneet ja teh-
taat yhdessä. Tärkeitä asioita olivat kansalaisten tasa-arvo, sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus ja äänioikeus myös naisille. Ammattiliittoja ja sosialistisia puo-
lueita perustettiin ympäri Eurooppaa.

Teollisen ajan yhteiskunnassa yhteiskuntaluokat alkoivat muuttua. Teollistumi-
sen ja uusien aatteiden vaikutuksesta ihmiset ajattelivat, että he eivät kuulu-
neet enää mihinkään säätyyn. Aikaisemmin yksilön aseman määritteli se sääty, 
mihin hän oli syntynyt. Nyt ihmisen yhteiskuntaluokan määritti omaisuus. Se 
antoi ihmisille mahdollisuuden siirtyä helpommin luokasta toiseen, jos omaisuus 
lisääntyi. Alin luokka oli työväenluokka, jolla oli hyvin vähän omaisuutta. Ylimmät 
luokat olivat aatelisto ja porvaristo, jotka olivat rikkaita.

Suomeen perustettiin paljon kouluja, ja myös köyhät lapset pääsivät kouluihin. 
Kansa oppi lukemaan ja kirjoittamaan, kävi kouluja ja alkoi vähitellen järjestäy-
tyä. Tavalliset ihmiset oppivat keskustelemaan politiikasta, perustivat järjestöjä 
ja yrittivät vaikuttaa yhteiskunnan asioihin.

NATIONALISMIN AIKAKAUSI
1800-luku oli myös nationalismin eli kansallisuusaatteen vuosisata.

Euroopan valtiot ovat muodostuneet monista kansoista. Nationalismin aikana 
alettiin kuitenkin ajatella, että jokaisella kansalla on oma kieli, uskonto ja historia 
ja että jokaisella kansalla olisi oltava oma itsenäinen valtio. Nationalismin takia 
monissa Euroopan maissa oli kapinoita ja levottomuuksia. 

Suomessa oli 1800-luvulla pitkään rauhallista. Suomalaiset olivat tyytyväi-
siä, kun sotia ei käyty ja yhteiskunta kehittyi. Helsingistä tuli uusi pääkaupunki 
vuonna 1812. Suomeen rakennettiin maanteitä, rautateitä ja tehtaita.
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Teollistuminen pääsi Suomessa vauhtiin vasta 1880-luvulla, kun paperiteolli-
suus käynnistyi. Suomesta vietiin ulkomaille enimmäkseen metsäteollisuuden 
tuotteita, kuten puuta ja sellua.

Suomessakin syntyi nationalistisia ajatuksia. Ensin siitä kiinnostui ruotsinkieli-
nen sivistyneistö, joka kiinnostui suomen kielestä ja suomalaisesta kulttuurista 
ja esitti suomalaiset kansana, jolla oli yhteinen historia ja kulttuuri. Sen jälkeen 
suomalaiset alkoivat ajatella, että he olivat oma kansakunta ja heillekin kuului 
oma valtio. Venäjän hallinto tuki suomalaisten nationalismia ja paransi suomen 
kielen asemaa. Venäjällä nimittäin ajateltiin, että nationalismi vei suomalaisia 
kauemmas Ruotsista ja toisi heitä lähemmäs Venäjää. Suomenkielisiä kouluja 
alettiin perustaa kaupunkeihin 1860-luvulla.

Nationalisteille syntyi kuitenkin riitaa suomen ja ruotsin kielen asemasta. Toi-
set halusivat säilyttää ruotsin kielen aseman Suomessa, mutta toiset halusivat, 
että Suomessa puhutaan vain suomea. Kieliriita synnytti Suomeen ensimmäiset 
poliittiset puolueet 1860-luvulla. Riitojen vuoksi suomen kielestä tuli Suomen 
virallinen kieli vasta 1900-luvun alussa.

Itsenäinen Suomi ja sodat
Ensimmäinen maailmansota käytiin vuosina 1914−1918. Sen aikana Suomi 
itsenäistyi Venäjästä 6.12.1917. Ihmiset olivat kuitenkin eri mieltä siitä, miten 
uutta valtiota pitäisi johtaa ja kehittää. Siksi Suomeen syttyi heti itsenäistymi-
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sen jälkeen sisällissota. Sodassa taistelivat suomalainen työväki eli punaiset ja 
porvarit eli valkoiset.

Suomi oli jo 1800-luvun lopussa jakautunut jyrkästi työväkeen ja porvareihin. 
Suurin osa ihmisistä oli varattomia työläisiä. Silti heillä oli hyvin vähän mahdol-
lisuuksia vaikuttaa asemaansa yhteiskunnassa. Samaan aikaan Suomessa oli 
elintarvikepula ja korkea työttömyys. Vuoden 1917 aikana työläiset perustivat 
omia aseistettuja joukkojaan, ja porvarit perustivat omia joukkojaan.

Sisällissota alkoi tammikuussa 1918. Punaiset ja valkoiset taistelivat toisiaan 
vastaan. Sota loppui huhtikuussa 1918, kun valkoiset voittivat. Sodassa kuoli 
noin 37 000 suomalaista taisteluissa, vankileireillä ja teloituksissa. Suuri osa 
kuolleista oli työläisiä.

Sisällissodan jälkeen osapuolet suhtautuivat pitkään toisiinsa epäluuloisesti ja 
kansan kahtiajako jatkui. Köyhien oloja yritettiin parantaa 1920-luvulla. Suo-
messa laadittiin uusia lakeja, esimerkiksi 8-tuntinen työpäivä, kaikkia lapsia 
koskeva oppivelvollisuus ja progressiivinen tuloverotus. Progressiivinen vero-
tus tarkoittaa, että suurituloisilla on korkeampi veroprosentti kuin pienituloisilla. 
Yhteiskunta muuttui vakaammaksi.

ÄÄRIOIKEISTON NOUSU JA TOINEN MAAILMANSOTA
Sotien jälkeen olot alkoivat vähitellen vakaantua. 1930-luvulla tuli kuitenkin 
vaikea talouslama koko maailmaan. Talouslama tarkoittaa, että talous taan-
tuu pahasti. Silloin valtioiden talous heikkenee ja työttömyys yleensä kasvaa. 
Äärioikeisto sai valtaa monessa maassa, koska se lupasi nostaa Euroopan 
lamasta. Laman loputtua elinolot paranivat paljon, mutta äärioikeiston jäljiltä 
monet Euroopan valtioista olivat äärioikeiston johtamia diktatuureja. Suomi 
pysyi kuitenkin demokratiana. Kansan kahtiajako väheni hitaasti, kun hyvinvointi 
lisääntyi. Kansan yhtenäistymiseen vaikutti myös se, että Suomen hallitukseen 
otettiin edustajia sekä punaisten että valkoisten puolelta. Näin sodan voittajat 
ja häviäjät pääsivät rakentamaan maan tulevaisuutta yhdessä.

Toisen maailmansodan aikana vuosina 1939−1945 Suomi kävi kaksi sotaa Neu-
vostoliittoa vastaan ja yhden sodan Saksaa vastaan. 

Ensimmäinen sota Neuvostoliiton kanssa alkoi vuonna 1939, kun Neuvostoliitto 
vaati Suomelta alueluovutuksia. Suomi kieltäytyi, joten Neuvostoliitto hyökkäsi 
Suomeen. Suomessa sodan nimi on talvisota. Se kesti 105 päivää.

Suomalaiset puolustautuivat sitkeästi, mutta lopulta heidän oli pakko perään-
tyä, koska Neuvostoliitolla oli ylivoima ja suuremmat joukot. Suomalaisten oli 
pakko solmia rauha. Rauhassa Suomi menetti paljon alueita Neuvostoliitolle. 
Näillä alueilla asuneet ihmiset joutuivat pakenemaan kodeistaan. He siirtyivät 
asumaan muualle Suomen alueelle.

Sisällissota 1918,  
sodan jälkiä Helsingissä 
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Suomalaiset halusivat menetetyt alueet takaisin Neuvostoliitolta. Suomi oli kui-
tenkin vaikeassa asemassa kahden vihollisen, Saksan ja Neuvostoliiton, välillä. 
Suomi liittoutui lopulta Saksan kanssa. Toinen sota Neuvostoliittoa vastaan alkoi 
kesällä 1941. Suomi valloitti Saksan joukkojen avulla talvisodassa menetetyt 
alueet takaisin Neuvostoliitolta. Tämän sodan nimi on jatkosota.

Lopulta Suomen liittolaisen Saksan sotamenestys Euroopassa loppui. Sen suuri 
hyökkäys Neuvostoliittoon epäonnistui ja Saksa joutui perääntymään. Neuvos-
toliitto hyökkäsi Suomeen ja voitti sodan. Rauha solmittiin syksyllä 1944. Suomi 
joutui jälleen luovuttamaan Neuvostoliitolle alueita, maksamaan suuret sotakor-
vaukset ja ajamaan saksalaisjoukot pois Suomesta.

Kolmas sota käytiin saksalaisia joukkoja vastaan, ja sen nimi on Lapin sota. 
Sodassa saksalaiset polttivat ison osan Lappia, kun he poistuivat Suomesta.

Jälleenrakennus ja hyvinvointivaltion rakentaminen
Kun toinen maailmansota loppui, Eurooppa jakautui kahtia. Itä-Euroopan valtiot 
olivat kommunistisia, samoin kuin Neuvostoliitto. Länsi-Euroopan valtiot solmi-
vat tiiviit suhteet Yhdysvaltoihin. Suomi vakuutti, että oli puolueeton valtio. Muut 
maat ajattelivat kuitenkin, että Suomi kuului ainakin jossain määrin Neuvosto-
liiton vaikutuspiiriin.

Suomi oppi elämään rauhallista naapurielämää Neuvostoliiton kanssa. Suoma-
laiset olivat kuitenkin varovaisia sen suhteen, mitä Neuvostoliitto ajatteli Suomen 
politiikasta ja kansainvälisistä suhteista. Suomi maksoi Neuvostoliitolle viimeiset 
sotakorvaukset 1950-luvun alussa lähettämällä Neuvostoliittoon esimerkiksi 
laivoja, junanvetureita ja puutuotteita.

Kuvassa on Helsinki vuonna 
1944, toisen maailmansodan 
aikana. Suomi kävi jatkosotaa 
Neuvostoliittoa vastaan. 
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Kun sota oli loppunut, yhteiskunnan palveluja lisättiin ja kehitettiin kaikissa 
Pohjoismaissa. Suomessa palveluja oli mahdollista kehittää, koska talous kas-
voi nopeasti. Lisäksi suomalaisia yhdisti kokemus ankarista elinoloista, joten he 
sitoutuivat yhteiskunnan kehittämiseen. Vähitellen Suomesta tuli maa, jossa oli 
hyvin järjestetty sosiaaliturva. Sosiaaliturva tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla 
valtio parantaa kaikkien kansalaisten toimeentuloa, hyvinvointia ja terveyttä.

Se, että palveluita tarjottiin kaikille kansalaisille, sai ihmiset luottamaan demo-
kraattiseen päätöksentekoon ja yhteiskuntaan sekä sen instituutioihin.

Suomi 1960-luvulta 1990-luvun lamaan
Suomi alkoi muuttua maatalousvaltaisesta maasta teollisuus- ja palvelu-
yhteiskunnaksi 1960-luvulla. Työt maaseudulla vähenivät, kun maatalousko-
neiden käyttö lisääntyi. Ihmiset alkoivat muuttaa kaupunkeihin. Siellä oli töitä 
teollisuudessa, palvelualalla sekä kaupan ja liikenteen aloilla.

Naisten työssäkäynti yleistyi voimakkaasti. Kun myös naiset kävivät työssä 
kodin ulkopuolella, kaikkien työikäisten ihmisten osaaminen saatiin käyttöön. 
Tämä hyödytti Suomen taloutta.

Töitä ja asuntoja ei silti riittänyt kaikille, ja monet ihmiset lähtivät ulkomaille töi-
hin. Ruotsiin muutti yli 400 000 suomalaista 1960–1970-luvuilla. Osa palasi 
takaisin, kun työtilanne Suomessa parani, mutta osa jäi Ruotsiin. Suomalaiset 
olivatkin pitkään Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä.

1970–1990-luvuilla Suomesta tuli vähitellen yhtä hyvinvoiva maa kuin muistakin 
Pohjoismaista. Talous kasvoi voimakkaasti 1980-luvun nousukaudella. Perhei-

Myyjiä 1960-luvulla.
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den ja yritysten oli helppo saada ulkomaisia halpoja lainoja. Samalla esimerkiksi 
asuntojen hinnat nousivat voimakkaasti.

Suomesta tuli yhtä vauras ja hyvinvoiva maa kuin muistakin Pohjoismaista, 
vaikka vielä 1950-luvulla ero esimerkiksi Ruotsiin oli suuri. Suomi oli tuolloin 
naapureitaan köyhempi ja kehittymättömämpi maa, joka oli juuri selvinnyt 
sodista ja sotakorvausten maksamisesta. Suomalaisista tuli vähitellen kulutta-
jia 1990-luvulla. Koulutustaso nousi huimaa vauhtia. Suomalaisilla oli vihdoin 
varaa ostaa muutakin kuin välttämättömiä tarvikkeita: lisää uusia vaatteita, 
huonekaluja, ulkomaanmatkoja ja autoja.

TALOUSLAMA
Nousukaudella talous ylikuumentui. Hinnat nousivat liian korkeiksi ja lopulta 
romahtivat. Suomen valuutan eli markan arvo nousi liian korkealle, jolloin ulko-
maiset lainat tulivat kalliiksi ihmisille.

Tästä seurasi 1990-luvun alussa talouslama, joka oli erityisen paha Suomessa. 
Työttömyysaste oli pahimmillaan lähes 20 %, pankkeja ja yrityksiä meni kon-
kurssiin ja hyvinvointivaltion palveluita kansalaisille oli pakko vähentää. Suo-
malaiset jakautuivat hyvin toimeentuleviin ja pienituloisiin ihmisiin. Talouslama 
vaikutti suomalaisiin syvästi. Suomen valtio joutui ottamaan paljon velkaa, jotta 
maa selviytyi lamasta.

Nykypäivän Suomi
Teollisuus- ja palveluyhteiskunnasta siirryttiin tietoyhteiskuntaan 1990-luvulla. 
Tietotekniikka ja viestintätekniikka kehittyivät, internetin käyttö yleistyi ja mat-
kapuhelimista tuli tärkeä suomalainen vientituote. Suomalaiset yritykset kan-
sainvälistyivät.

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Vuonna 2000 Suomen presi-
dentiksi valittiin Tarja Halonen. Hän oli Suomen ensimmäinen naispresidentti. 
Euroopan unionin yhteinen raha euro otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2002 
ja Suomen markka jäi pois käytöstä.

Nykyään suuri osa Suomessakin voimassa olevista laeista säädetään EU:ssa. 
Myös Suomen turvallisuuspolitiikkaa tehdään paljon yhteistyössä muiden 
EU-maiden kanssa. Sotilasliitto Naton kanssa Suomella on puolustuspoliittista 
yhteistyötä, vaikka Suomi ei ole Naton jäsen.

Vuonna 2008 maailmalla alkoi uusi talouslama. Se käynnistyi, kun Yhdysval-
loissa asuntojen hinnat romahtivat. Romahdusta seurasi asuntolainakriisi. Lama 
vaikutti voimakkaasti myös Suomeen: työttömyys lisääntyi ja vienti väheni voi-
makkaasti. Laman jälkeen tilanne on pikkuhiljaa parantunut.
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Vuoden 2020 alusta lähtien maailmalla levisi koronavirusepidemia, jonka vai-
kutukset myös Suomeen ovat vakavia. Pandemian myötä Suomen yhteiskunta 
ja talous kärsivät, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset lisääntyivät 
ja työttömyys kasvoi. 

SATAVUOTIAS SUOMI JA TULEVAISUUDEN HAASTEET
Itsenäinen Suomi täytti sata vuotta vuonna 2017. Sadassa vuodessa Suomi 
on käynyt läpi suuria muutoksia. Maatalousvaltaisesta köyhästä maasta kehit-
tyi hyvinvoiva moderni yhteiskunta ja suomalaisten elinolot paranivat suuresti.

Suomi on tänä päivänä yksi maailman kehittyneimmistä maista. Kansainvälis-
ten vertailujen mukaan suomalaiset koululaiset pärjäävät ja oppivat koulussa. 
Ihmiset voivat Suomessa keskimäärin hyvin ja saavat hyvän koulutuksen ja ter-
veydenhuollon.

Suomen tulevaisuuden haasteisiin kuuluu hyvinvoinnin säilyttäminen maail-
massa, joka on epävakaa ja muuttuu nopeasti. Muun maailman taloudelliset ja 
poliittiset muutokset vaikuttavat Suomeenkin. 

Myös koronapandemian aiheuttama vakava isku taloudelle merkitsee Suomelle 
monenlaisia haasteita, ja seuraukset voivat näkyä yhteiskunnassa pitkään.

Lisäksi Suomen väestö vanhenee nopeasti ja väestön määrä kasvaa hitaasti. 
Tärkeä kysymys on, miten Suomi voi taata kaikille ihmisille hyvät koulutus-, sosi-
aali- ja terveyspalvelut, kun työikäisiä ja veronmaksajia on yhä vähemmän ja 
vanhuspalveluiden tarvitsijoita enemmän. Samaan aikaan työpaikat vähenevät, 
kun esimerkiksi työn automatisoituminen, digitalisaatio ja itsepalvelukulttuurin 
yleistyminen vähentävät niitä. Suomen täytyy yrittää taata työpaikkoja kaikille 
tulevaisuudessakin.
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Suomalainen kulttuuri: kalenteri, juhlat ja perinteet
Suuri osa suomalaisista juhlista ja perinteistä pohjautuu uskontoon. Osalla perin-
teistä on kristillinen tausta, osa taas tulee ajoilta, jolloin Suomessa vallitsi mui-
naisusko. Se tarkoittaa uskontoa, jossa oli monta eri jumalaa, ihmiset uskoivat 
esimerkiksi kuolleiden voimiin ja kysyivät neuvoja tietäjiltä.

Nykyään perinteet ja juhlat ovat monille suomalaisille lähinnä vapaa-aikaa, jota 
ihmiset viettävät tavallisesti perheen, suvun tai ystävien kanssa.

Suomessa on monia liputuspäiviä, jolloin Suomen lippu nostetaan koko päiväksi 
lipputankoon. Ne ovat juhlapäiviä, jotka on merkitty kalenteriin. Kalenterista 
ja uutisista näkee, mikä päivä on kyseessä. Jotkut juhlapäivät ovat kansallisia 
vapaapäiviä töistä ja koulusta.

Tammikuu

UUSIVUOSI 1.1.
Uudenvuodenpäivä on tammikuun ensimmäinen päivä. 
Se on pyhäpäivä ja useimmilla ihmisillä on silloin vapaata 
töistä. Edellisenä iltana (31.12.) on uudenvuodenaatto, jol-
loin uusi vuosi alkaa.

LOPPIAINEN 6.1.
Kuudes päivä tammikuuta on loppiainen. Silloin muistel-
laan Raamatusta tuttuja itämaan tietäjiä, jotka saapuivat 
tervehtimään Jeesus-lasta. Joulunpyhät loppuvat loppiai-
seen. Loppiaisen viettoon ei liity erityisiä juhlaperinteitä, 
mutta useimmille ihmisille se on vapaapäivä töistä ja kou-
lusta.

Helmikuu

TALVILOMA
Helmikuussa suomalaisissa kouluissa on talviloma tai hiih-
toloma. Silloin lapsilla on koulusta viikon loma. Talviloma 
on hiukan eri viikoilla eri puolilla Suomea. 

RUNEBERGIN PÄIVÄ 5.2.
Helmikuun 5. päivänä suomalaiset viettävät Runebergin 
päivää. Johan Ludvig Runeberg on Suomen kansallisrunoi-
lija. Hän kirjoitti Suomen kansallislaulun eli Maamme-lau-
lun sanat. Hän vaikutti myös suomalaiseen kirjallisuuteen 
ja kulttuuriin.

YSTÄVÄNPÄIVÄ 14.2.
Ystävänpäivä on kansainvälinen Valentinuksen päivä, eli 
rakastavaisten juhlapäivä. Suomessa ystävänpäivä on 
kuitenkin ystävien muistamisen päivä. Ihmiset lähettävät 
ystävilleen postikortteja ja viestejä tai antavat pieniä lah-
joja.

LASKIAINEN
Helmikuussa vietetään myös laskiaista. Laskiainen tar-
koittaa alun perin paastoon laskeutumista, ja se on seit-
semän viikkoa ennen pääsiäistä. Nykyään ihmiset eivät 
tavallisesti paastoa Suomessa, vaan laskiaisena laske-
taan mäkeä pulkalla. Ruokana on hernekeittoa sekä las-
kiaispullia. Suomalaiset viettävät laskiaista sekä laskiais-
sunnuntaina että laskiaistiistaina.

Maaliskuu ja huhtikuu

KANSAINVÄLINEN NAISTENPÄIVÄ 8.3.
Maaliskuun 8. päivänä vietetään kansainvälistä naisten-
päivää. Monet järjestöt järjestävät keskustelutilaisuuksia 
ja muita tapahtumia, joissa käsitellään naisen asemaa 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmalla. Suomessa 
naistenpäivä on tavallinen työpäivä.

MINNA CANTHIN PÄIVÄ 19.3.
Maaliskuussa on Minna Canthin päivä eli tasa-arvon 
päivä. Minna Canth oli suomalainen kirjailija ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaja. Hän edisti naisten asemaa Suomessa 
ja teki työtä esimerkiksi sen hyväksi, että tytöt voisivat 
käydä koulua.
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PÄÄSIÄINEN
Maaliskuussa tai huhtikuussa on pääsiäinen. Se on tärkeä 
kirkollinen juhla: Jeesuksen kuoleman sekä ylösnousemuk-
sen muistojuhla. Ennen myös paasto loppui pääsiäiseen. 

Suomalaiset juhlivat pääsiäistä myös nykyään siksi, että 
talvi loppuu ja kevät alkaa. Pääsiäisenä ihmisillä on lomaa 
töistä tai koulusta pitkäperjantaina ja pääsiäismaanan-
taina.

Viikkoa ennen pääsiäistä on palmusunnuntai. Silloin pie-
net lapset pukeutuvat pääsiäisnoidiksi ja kiertävät naa-
purustossa ovelta ovelle virpomassa. Heillä on muka-
naan pajunoksia, jotka on koristeltu värikkäillä höyhenillä 
ja koristeilla. Samalla he toivottavat hyvää pääsiäistä ja 
onnea tulevaksi vuodeksi. Kun lapset virpovat, he antavat 
oksat pois ja saavat palkaksi suklaamunan tai karkkia.

Toukokuu

VAPPU 30.4. JA 1.5.
Huhtikuun viimeinen päivä on vappuaatto ja toukokuun 
ensimmäinen päivä on vapunpäivä. Vappu on työväen, 
ylioppilaiden ja kevään tulon juhla, jota ihmiset juhlivat 
kuin karnevaalia. Vapun juhlinta kestää kaksi päivää. Vap-
pupäivä 1.5. on vapaapäivä koulussa ja työpaikoilla.

Vappuna jotkut ihmiset kokoontuvat työväen vappumars-
seille ja osoittavat mieltään työväen oikeuksien puolesta. 
Monet käyvät piknikillä kaupunkien puistoissa. Vappuun 
kuuluvat myös vapputorit, joista voi ostaa ilmapalloja, 
vappunaamareita ja esimerkiksi serpentiiniä. Ylioppilailla 
on ylioppilaslakki päässään.

HELATORSTAI JA HELLUNTAI
Helatorstai on toukokuussa, 40 päivää pääsiäispäivän 
jälkeen. Kristillisen perinteen mukaan Jeesus lähti silloin 
maasta taivaaseen. Helatorstai eli taivaaseenastumisen-
päivä on Suomessa pyhäpäivä ja vapaapäivä. Ihmisillä on 
vapaata työstä ja koulusta.

Kymmenen päivää helatorstain jälkeen on helluntai. Sekin 
on kristillinen juhlapyhä. Silloin juhlitaan kristillisen kirkon 
perustamista.

ÄITIENPÄIVÄ
Toukokuun toinen sunnuntai on äitienpäivä. Silloin ihmi-
set juhlivat äitejä ja isoäitejä lahjoilla, kukilla ja äitienpäi-
välounaalla.

Kesäkuu

KOULULAISTEN KESÄLOMA
Kesäkuun alussa koululaiset jäävät kesälomalle. Luku-
vuosi päättyy ja kouluissa on kevätjuhlat lapsille ja las-
ten vanhemmille. Sen jälkeen lapset saavat todistukset. 
Lasten kesäloma jatkuu elokuun puoleenväliin asti, eli se 
kestää noin kymmenen viikkoa.

JUHANNUS
Kesäkuun loppupuolella Suomessa juhlitaan juhannusta. 
Juhannus on keskikesän juhla. Tavallisesti ihmiset viettä-
vät sitä mielellään kesämökillä lähellä luontoa, ystävien 
tai perheen kanssa. Kaupungeissa on usein silloin hiljaista.

Kristillisessä kalenterissa juhannus on Johannes Kastajan 
syntymäpäivän juhla. Juhannus on kuitenkin paljon kris-

tinuskoa vanhempi juhla. Se on kesän ja valon juhla, jota 
ihmiset viettivät vuoden pisimpänä päivänä. Kesäkuussa 
aurinko laskee myöhään illalla ja nousee aikaisin aamu-
yöllä. Valoisaa aikaa on paljon. 

Juhannusta juhlitaan kaksi päivää. Juhannusaatto on per-
jantaina ja se on vapaapäivä töistä. Juhannuspäivä on 
lauan taina.

Juhannuksena ihmiset käyvät saunassa, uivat meressä 
tai järvessä, valmistavat ruokaa ulkona ja nauttivat valoi-
sasta yöstä. Rannalle tai kalliolle voidaan sytyttää kokko, 
iso tuli. Kokkojen polttaminen on vanha perinne ja alun 
perin tulella torjuttiin pahaa. 

Heinäkuu ja elokuu

KESÄLOMA TYÖSTÄ
Suomessa yleisin kesälomakuukausi on heinäkuu. Kesä-
lomat kestävät tavallisesti 4−5 viikkoa. Silloin suomalai-
set menevät usein mökille tai matkustavat kotimaassa tai 

ulkomailla. Koululaisten kesäloma loppuu, kun koulu alkaa 
elokuun puolivälissä.

Syyskuu ja lokakuu

SYYSLOMA
Syyskuussa ei ole erityisiä tärkeitä juhlapäiviä. Lokakuun 
puolessa välissä on koululaisten syysloma, joka kestää 
muutamasta päivästä viikkoon. Loman pituus riippuu kou-
lusta.

HALLOWEEN
Lokakuun lopussa on Halloween, joka on Suomessa uusi 
juhla. Suomessakin jotkut lapset kiertävät ovelta ovelle 
naamiaispuvuissa ja pyytävät karkkia. Myös kouluissa ja 
päiväkodeissa on Halloween-juhlia lapsille. 
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Uusia juhlapäiviä
Nykypäivän Suomessa vietetään ainakin isoissa kaupungeissa myös muita juh-
lia, jotka ovat alun perin maahan muuttaneiden juhlia. Näitä juhlia ovat esimer-
kiksi kiinalainen uusivuosi, persialainen tai kurdilainen uusivuosi nowruz ja mus-
limien paastokuukausi ramadan. Ramadan loppuu suureen id-juhlaan, jolloin 
ihmiset kokoontuvat ystävien ja sukulaisten kanssa juhlapöydän ääreen.

Muita suomalaisia juhlia
RISTIÄISET JA NIMIJUHLAT
Noin 70 % suomalaisista lapsista kastetaan evankelisluterilaisessa kirkossa. 
Kastejuhla on nimeltään ristiäiset. Juhlassa lapsi saa nimen ja hänet liitetään 
seurakunnan jäseneksi.

Jos lapsen vanhemmat eivät kuulu kirkkoon, lapsella voi olla nimiäiset. Ne muis-
tuttavat ristiäisiä ja myös niissä suku ja perhe juhlivat yhdessä uutta perheen-

Marraskuu

PYHÄINPÄIVÄ
Marraskuun alussa on pyhäinpäivä. Se on tavallaan suo-
malainen versio Halloweenista. Pyhäinpäivä on kuitenkin 
kristillinen juhla, jolloin ihmiset muistelevat kuolleita suku-
laisia tai ystäviä. Monet suomalaiset vievät silloin kyntti-
löitä sukulaistensa haudoille.

ISÄNPÄIVÄ
Marraskuun toinen sunnuntai on isänpäivä. Silloin lapset 
ostavat isälle kukkia ja lahjoja. Isän tai isoisän luona käy-
dään kylässä.

Joulukuu

SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.
Suomen itsenäisyyspäivä on 6. joulukuuta. Se on arvo-
kas ja rauhallinen juhla. Itsenäisyyspäivänä presidentinlin-
nassa on suuret juhlat, joita voi katsoa televisiosta. Monille 
suomalaisille on tärkeää seurata linnan juhlia. 

PIKKUJOULUT
Joulukuun aikana kouluissa, työpaikoilla, opiskelijoiden 
keskuudessa ja yhdistyksissä pidetään pikkujoulujuhlia. 
Joulua ihmiset viettävät usein perheen kanssa, mutta pik-
kujouluja, eli joulun lähestymistä, suomalaiset juhlivat työ-
kavereiden tai koulutoverien kanssa tai harrastusporu-
koissa.

Pikkujoulut ovat rentoja ja epämuodollisia. Niissä tarjotaan 
ensimmäistä kertaa jouluruokia, erityisesti riisipuuroa ja glö-
giä.

Aikuisten pikkujouluissa pukeudutaan juhlavaatteisiin, 
syödään hyvin ja juodaan usein alkoholia. Lasten juhlissa 
kouluissa ja harrastuksissa syödään herkkuja ja jaetaan 
pikkujoululahjoja. Jokainen tuo pienen paketin mukanaan, 
ja saa ottaa mukaansa yhden pienen lahjan.

KOULUN JOULUJUHLA JA JOULULOMA
Muutama päivä ennen joulua alkaa koulujen joululoma, 
joka kestää noin kaksi viikkoa. Kouluissa pidetään joulu-
juhla, jossa lapset esiintyvät. Juhlan jälkeen lapset saa-
vat todistukset. Joulujuhlaan loppuu koulun syyslukukausi. 
Loman jälkeen alkaa koulun kevätlukukausi.

JOULU SUOMESSA
Suomessa joulun tärkein juhlapäivä on jouluaatto eli 24. 
joulukuuta. Tavallisesti perhe ja sukulaiset viettävät juh-
laa yhdessä, kotona on joulukuusi ja joulupukki tuo kai-
kille joululahjoja.

Jouluna ruokapöydässä on uunissa paistettu kinkku ja sen 
kanssa syödään erilaisia laatikkoruokia, esimerkiksi lant-
tulaatikkoa ja perunalaatikkoa. Jouluna syödään myös 
paljon kalaa. Jälkiruokana on piparkakkuja ja joulutorttuja. 
Monet suomalaiset vievät kynttilän kuolleiden sukulaisten 
haudoille. Jotkut suomalaiset käyvät myös joulukirkossa.

Jouluaaton jälkeen on kaksi pyhäpäivää, jotka ovat vapaa-
päiviä töistä: joulupäivä eli 25.12. ja tapaninpäivä eli 
26.12. Niitä vietetään samaan tapaan kuin jouluaattoa. 
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jäsentä. Ristiäiset tai nimijuhlat järjestetään kotona tai kirkossa tai muissa juh-
latiloissa. Vanhemmat kutsuvat mukaan lähisukulaiset sekä ystäviä.

Nimijuhlissa lapsi saa kaksi kummia, jotka valitaan ystävien tai perheen joukosta. 
Alun perin kummi oli lapsen hengellinen vanhempi, joka huolehti lapsen kristil-
lisestä kasvatuksesta. Nykyään ihmiset ajattelevat, että kummi seuraa lapsen 
kasvua. Lapsi on kummille erityinen ja tärkeä ihminen.

RIPPIJUHLA ELI KONFIRMAATIO JA PROMETHEUS-JUHLA
Suomessa nuoret pääsevät ripille sinä vuonna, jona he täyt-
tävät 15 vuotta. Ripillepääsy on kirkollinen seremonia, jossa 
kirkko vahvistaa nuoren kristinuskon ja jäsenyyden seurakun-
nassa. Ripillepääsyn toinen nimitys on konfirmaatio. Ennen 
ripillepääsyä nuoret käyvät rippikoulun, joka sisältää uskon-
nonopetusta ja mukavaa yhdessäoloa. Rippikoulu on nykyään 
usein kesäleiri. Ripillepääsyn jälkeen vanhemmat järjestävät 
kotona juhlat, jossa nuoret saavat lahjoja.

Jos nuori ei kuulu kirkkoon, hän voi käydä Prometheus-leirin. 
Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton leiri. Leirin 
tavoite on rohkaista nuoria kehittämään omaa elämänkatso-
mustaan. Leirin jälkeen vanhemmat järjestävät kotona rippi-
juhlaa muistuttavat juhlat, jossa nuori saa lahjoja.

YLIOPPILASJUHLA JA AMMATTIKOULUN PÄÄTTÄJÄISET
Kun nuori on käynyt lukion ja läpäissyt ylioppilaskokeen, hän 
saa lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen. Todis-
tuksella hän voi hakea opiskelemaan yliopistoon tai korkea-
kouluun.

Kun nuoret pääsevät ylioppilaaksi, he juhlivat sekä koulussa että kotona. Juhlat 
ovat ylioppilasjuhlat. Koulussa ylioppilas saa ensin todistuksen ja ylioppilasla-
kin. Kotona odottavat kahvitarjoilu ja lahjat. Vieraina on sukulaisia ja ystäviä.

Myös ammattikouluista valmistuneet viettävät juhlia. Heidän juhlansa ovat 
päättäjäiset.

HÄÄT
Noin puolet suomalaispareista menee naimisiin kirkossa ja puolet Digi- ja väes-
tötietoviraston (entinen maistraatti) tiloissa. Kirkkohäät ovat uskonnollinen juhla. 
Digi- ja väestötietovirastossa hääparin vihkii valtion virkamies. Häissä on aluksi 
vihkitilaisuus, johon tulee tavallisesti suku ja ystäviä. Sen jälkeen monet järjes-
tävät hääjuhlan, jossa syödään, tanssitaan ja juhlitaan hääparia erilaisin ohjel-
manumeroin. Ohjelmassa on usein puheita, leikkejä ja esityksiä. Hääparille tuo-
daan juhliin lahjoja.

Ripille pääsy eli konfirmaatio kirkossa.
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Häät ovat yksityistilaisuus ja niihin voi mennä vain, jos on saanut kutsun. Koska 
häissä tarjotaan ruokaa ja juomaa ravintolassa tai muussa juhlatilassa, häiden 
järjestäminen voi olla kallista. Siksi häihin ei yleensä kutsuta kaikkia tuttavia. 
Monet parit lähtevät hääjuhlan jälkeen häämatkalle.

SYNTYMÄPÄIVÄT
Suomessa juhlitaan varsinkin lasten syntymäpäiviä. Lapset kutsuvat juhliin 
kavereitaan tai paikalla voi olla perhe, suku ja kummit. Juhlissa leikitään, syö-
dään kakkua ja annetaan lahjoja.

Myös aikuiset saattavat järjestää syntymäpäiväjuhlia. Aikuiset järjestävät juh-
lia varsinkin silloin, kun he täyttävät ns. pyöreitä vuosia eli 50, 60 tai 70 vuotta.

HAUTAJAISET
Kun ihminen kuolee, sukulaiset järjestävät hautajaiset kirkossa, kappelissa tai 
muussa juhlatilassa. Hautajaisiin tulee perhe, sukulaisia, kuolleen ystäviä ja jos-
kus myös työkavereita. Hautajaisissa on ensin kirkkotoimitus ja hautaus, sen 
jälkeen muistotilaisuus. Muistotilaisuudessa syödään, juodaan kahvit ja muis-
tellaan kuollutta eli vainajaa.

Suomessa hautajaiset voi järjestää sen uskonnon mukaan, mihin vainaja kuu-
lui. Hautajaiset voivat olla myös uskonnottomat, jos vainaja ei kuulunut mihin-
kään uskontoon.

Suomalainen ruoka- ja juomakulttuuri
RUOKAKULTTUURI
Perinteinen suomalainen ruoka on mietoa. Mausteita käytetään vähän. Tyypil-
listä ruokaa ovat liha ja kala sekä keitetyt perunat. Suomalainen ruokakulttuuri 
on jakautunut itäiseen ja läntiseen ruokakulttuuriin. Länsi-Suomen ruokakult-
tuurissa on paljon yhteistä ruotsalaisen ruokakulttuurin kanssa ja Itä-Suomen 
ruokakulttuurissa venäläisen ruokakulttuurin kanssa.

Venäläiset ruuat ja tapa tehdä ruokaa tekevät suomalaisesta ruokakulttuu-
rista erilaisen kuin muissa Pohjoismaissa. Suomalaiset käyttävät ruoassa mie-
lellään sieniä, tekevät karjalanpaistia ja karjalanpiirakoita. Myös pääsiäisruoat 
ovat samantapaisia kuin Venäjällä. Ruotsalaisten kanssa yhteisiä ruokalajeja 
Suomessa ovat esimerkiksi hernekeitto, pannukakku, lihapullat ja laskiaispullat.

Suomalaisen ruokapöydän ruoat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Varsinkin 
ennen vuodenaika ja sää vaikuttivat siihen, mitä ruokia ihmiset söivät. Talvella 
vihannekset ovat kalliimpia kuin kesällä, koska ne tulevat Suomeen ulkomailta.

Tärkeä osa suomalaista ruokakulttuuria ovat riista, marjat, kala ja sienet. Riistaa 
ovat esimerkiksi hirvi ja linnut. Ihmiset metsästävät niitä metsästysporukoissa, 
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kun metsästämiseen on lupa. Marjoja ja sieniä ihmiset poimivat metsistä kesällä 
ja syksyllä.

SUOMALAISEN RUOKAVALION MUUTOS
Suomalaisten ruokatottumukset ovat muuttuneet paljon viimeisten 40 vuoden 
aikana. Suomalaiseen keittiöön on tullut vaikutteita muista maista.

Ennen ihmiset söivät useimmiten perunaa, mutta nykyään riisi ja pasta ovat 
tavallista ruokaa. Monet suomalaiset syövät usein ravintoloissa esimerkiksi piz-
zaa, kiinalaista, thaimaalaista tai Lähi-idän maista tulevaa ruokaa. Monet nuo-
remmat suomalaiset ovat kasvissyöjiä tai noudattavat erityisruokavalioita aller-
gioiden tai elämäntapojen takia.

Monet suomalaiset haluavat ostaa ja syödä ruokaa, joka on terveellistä, luon-
nonmukaista ja tuotettu lähellä. Silloin he tietävät, mistä ruoka tulee ja että se 
on tehty ympäristöystävällisesti ja luonnonvaroja säästäen. Tärkeää on myös 
se, että kanoja, lehmiä, sikoja ja muita eläimiä on kohdeltu hyvin.

JUOMAKULTTUURI
Suomessa ihmiset juovat ruoan kanssa tavallisesti vettä, maitoa tai joskus pii-
mää. Piimä on hapatettua maitoa. Suomalaiset juovat kahvia eniten maail-
massa. Kahvia juodaan aamulla, päivällä ja illalla, töissä ja kotona, juhlassa ja 
arjessa, kahvilassa tai vaikka luontoretkellä.

Suomalaiset ovat valmistaneet ja juoneet alkoholijuomia pitkään. Suomen 
ilmasto on liian kylmä viininviljelyyn, mutta peruna ja vilja menestyvät hyvin. 
Niistä tehdään väkevää viinaa. Monet suomalaiset juovat mielellään myös olutta 
ja viiniä.
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Suomessa jotkut ihmiset käyttävät paljon alkoholia. Alkoholia juovat miehet ja 
naiset. Humalassa oleminen ei ole Suomessa samanlainen häpeä kuin monissa 
muissa kulttuureissa. Monet suomalaiset ajattelevat, että he ovat humalassa 
sosiaalisempia ja rennompia.

Alkoholi aiheuttaa joka vuosi paljon vakavia terveysongelmia, sosiaalisia ongel-
mia ja kuolemia. Alkoholinkäyttö on kuitenkin vähentynyt Suomessa viime vuo-
sina. Varsinkin nuoret juovat vähemmän alkoholia nykyisin kuin nuoret esimer-
kiksi 1990-luvulla.

Keskustelukysymyksiä
1. Millaisia vähemmistöjä Suomessa on?
2. Mitä yhteistä löydät Suomen ja oman lähtömaasi historiasta?
3. Mitkä asiat vaikuttivat siihen, että Suomesta tuli tasa-arvoinen ja vakaa 

yhteiskunta?
4. Mitkä asiat vaikuttivat suomalaisten tapojen ja käyttäytymissääntöjen syntyyn?
5. Mitä samaa on Suomen ja kotimaasi juhlissa ja juhlaperinteissä? 
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2. SUOMALAINEN 
YHTEISKUNTA
Suomalaisen yhteiskunnan osat
Hyvinvointivaltion kehitys Suomessa
Suomen hallintojärjestelmä
Suomalaiset elinkeinot ja talous

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Pekka Vyhtinen 
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Suomen perustuslaki sanoo, että valtio takaa kansalaisille riittävät terveys-
palvelut ja välttämättömän toimeentulon. Nämä palvelut täytyy taata kaikille. 
Tämän takia Suomea sanotaan hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Palvelut eivät saa riippua siitä, kuinka varakas ihminen on tai missä päin Suo-
mea hän asuu. Valtio rahoittaa palvelut verorahoista. Enimmäkseen palveluja 
järjestävät kunnat.

Hyvinvointiyhteiskuntaa on Suomessa rakennettu vähitellen. Hyvinvointijärjes-
telmä ei ole koskaan valmis, koska yhteiskunta ja sen asukkaat muuttuvat. Kun 
valtio tarjoaa ihmisille palveluja, se haluaa ehkäistä syrjäytymistä ja edistää 
yhteiskuntarauhaa. Palveluilla myös edistetään suomalaisten itsenäistä selviy-
tymistä ja toimintakykyä elämässä.

Suomalaisen yhteiskunnan osat
Suomalainen yhteiskunta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen eli sektoriin. 
Sektorit edustavat sellaisia yhteiskunnan rakenteita, jotka ovat suhteellisen 
pysyviä. Sektorit jaetaan vielä osiin sen mukaan, mitä ne tekevät, miten niiden 
talous toimii ja ketkä sektorilla työskentelevät.

Yksityinen sektori
Yksityinen sektori tarkoittaa lähinnä yksityisten ihmisten omistamaa yritystoi-
mintaa. Yksityiseen sektoriin kuuluvat kaikki yritykset, pienet yksityisyritykset 
ja suuret monikansalliset firmat. Yrityksen tarkoitus on tuottaa voittoa omista-
jilleen. Yritykset kuuntelevat, mitä maksavat asiakkaat haluavat ja tarvitsevat, 
ja sitten ne tarjoavat asiakkaille sellaisia palveluja. Yritykset maksavat valtiolle 
veroja. Valtion verotuloilla maksetaan julkisen sektorin palvelut.

Julkinen sektori
Julkinen sektori tarkoittaa valtiota ja kuntaa. Suomalaiselle yhteiskunnalle 
on tyypillistä, että kunta ja valtio järjestävät sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 
vapaa-ajan palveluita kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Julkisen sektorin 
tehtävä ei ole tehdä voittoa. Palvelut maksetaan verorahoilla. Julkinen sektori on 
suuri työnantaja Suomessa. Valtiolla tai kunnalla ovat töissä kaikki ne ihmiset, 
jotka tekevät töitä esimerkiksi kunnallisissa sairaaloissa, päiväkodeissa, kou-
luissa ja sosiaalitoimistoissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Suomessa kunnat vastaavat peruspalveluista. Kunnat tarjoavat esimerkiksi kou-
lutuksen, sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon, päivähoidon ja vanhustenhuollon, 
ympäristöpalvelut sekä liikunta- ja kulttuuripalveluja.
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Valtion Kela (Kansaneläkelaitos) taas huolehtii esimerkiksi kansaneläkkeistä, 
lapsilisistä, perustyöttömyysturvasta, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, 
perustoimeentulotuesta ja kuntoutuksesta.

Kansalaisyhteiskunta
Kolmas sektori on kansalaisyhteiskunta, johon kuuluvat esimerkiksi kansalais-
järjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, poliittiset puolueet, urheiluseurat ja hyvänte-
keväisyysjärjestöt. Suuri osa järjestöistä tekee sosiaalista tai aatteellista työtä. 
Ne haluavat siis parantaa ihmisten ja maan oloja sosiaalisesti tai yhteiskunnalli-
sesti. Osa kolmannen sektorin työntekijöistä saa työstään palkkaa, mutta monet 
tekevät vapaaehtoistyötä ilmaiseksi. Järjestöjen ei ole tarkoitus tehdä voittoa.

Järjestötoiminta on tärkeä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Kansalais-
toiminnassa ihmiset osallistuvat aktiivisesti oman yhteiskuntansa kehittämiseen 
ja tekevät työtä, joka hyödyttää kaikkia. Suomessa on noin 100 000 toimivaa 
järjestöä.

Monet yritykset ja järjestöt tarjoavat ihmisille hyvinvointipalveluja. Osa palve-
luista tehdään yhteistyössä kunnan tai valtion kanssa. Kolmas sektori tarjoaa 
erityisesti liikunnan, kulttuurin ja harrastustoiminnan palveluita, mutta myös kou-
lutusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös yritykset tarjoavat sosiaali- ja 
terveyspalveluita, esimerkiksi työterveyshuoltoa.

Hyvinvointivaltion kehitys Suomessa
Suomesta rakennettiin hyvinvointivaltio, jotta köyhyys vähenisi, kaikilla suoma-
laisilla olisi toimeentulo, tuloerot kaventuisivat ja ihmiset olisivat tasa-arvoisem-
pia keskenään. Silloin ääriliikkeet saavat vähemmän kannattajia ja ihmisten on 
helpompi elää sovussa. Suomen kansa olisi myös yhtenäisempi, ja ihmisten olisi 
helpompi elää sovussa keskenään, vaikka heillä olisi erilaisia poliittisia näke-
myksiä. Ajatuksena oli, että kaikki ihmiset myös haluaisivat tehdä työtä maan 
kehittämiseksi.

Vielä 1800-luvun lopulla köyhistä ja sairaista huolehtivat Suomessa pääasiassa 
oma perhe ja kyläyhteisö. Apua sai joskus myös varakkailta hyväntekijöiltä sekä 
kirkolta. Vähitellen vastuu köyhistä siirtyi kirkolta kunnille ja valtiolle.

Sosiaaliturva alkaa kehittyä
Suomessa on laaja sosiaaliturvajärjestelmä. Se tarkoittaa järjestelmää, jossa 
ihmiset saavat erilaisia avustuksia, jotta he pärjäävät ja pysyvät yhteiskun-
nassa mukana.
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Sosiaaliturvan alku oli laki työtapaturmavakuutuksesta vuonna 1895. Laki mää-
räsi, että työntekijä sai korvauksia, jos hänelle tapahtui onnettomuus työssä tai 
jos hän sai työssä ammattitaudin.

Laajoja tukijärjestelmiä alettiin luoda 1930-luvun lopulla. Tärkeä oli kansanelä-
kelaki, joka antoi ihmisille kansaneläkkeen. Se tarkoitti rahallista apua vanhuu-
dessa tai työkyvyttömyyden varalta. Suomeen perustettiin Kansaneläkelaitos 
Kela, joka maksoi kansaneläkkeet.

Tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja sosiaaliturvaa on verotus. 
Suomalaiset maksavat paljon erilaisia veroja. Veroja maksetaan esimerkiksi 
työstä, asumisesta, tavaroista ja palveluista. Näillä verorahoilla valtiot ja kunnat 
maksavat yhteiskunnan tarjoamat tärkeät palvelut. Näin kaikki ihmiset saavat 
esimerkiksi terveydenhoitoa ja koulutuksen.

Paljon uudistuksia sodan jälkeen
Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli paljon orpoja lapsia, leskiä ja 
sotainvalideja. He eivät itse pystyneet huolehtimaan toimeentulostaan, vaan val-
tion täytyi taata heille peruspalvelut. Palveluja alettiin kehittää nopeasti, koska 
kansa tarvitsi niitä.

Sodan jälkeen 1940-luvulla perheet alkoivat saada valtiolta lapsilisää, raskaana 
olevat naiset saivat äitiysavustuksen ja alle kouluikäiset lapset terveydenhoitoa 
neuvoloissa. Kela alkoi myös maksaa työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeitä. Elä-
kejärjestelmää uudistettiin kattavammaksi ja tasa-arvoisemmaksi.

Verorahoilla rahoitetaan 
esimerkiksi terveydenhuoltoa, 
koulutusta ja muita kansalaisten 
tarvitsemia palveluita.
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Suomesta pohjoismainen hyvinvointivaltio
Suomesta tuli 1960–1970-lukujen aikana hyvinvointivaltio. Valtio otti yhä enem-
män vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista. Kansalaiset saivat lisää taloudellista 
tukea valtiolta, esimerkiksi äitiysrahaa ja sairauspäivärahaa sekä korvauksia 
lääkkeistä ja lääkärinpalkkioista. Uusia sairaaloita ja kouluja rakennettiin ja lää-
kärinkoulutusta laajennettiin.

Tärkeimmät muutokset olivat nämä:

 l Eläkejärjestelmää kehitettiin. Ihmiset alkoivat saada työeläkettä tai 
kansaneläkettä. Työeläkettä kertyy sen mukaan, kuinka monta vuotta 
ihminen on ollut töissä. Työeläke on suurempi kuin kansaneläke. Kan-
saneläkettä maksetaan niille eläkeläisille, joilla ei ole työeläkettä tai 
se on pieni.

 l Kaikki suomalaiset saivat ilmaisen terveydenhuollon kuntien terveys-
keskuksissa.

 l 1970-luvulla kaikki lapset alkoivat käydä samaa peruskoulua, joka 
oli kaikille ilmainen.

 l Nuoret alkoivat saada valtiolta opintotukea, kun he opiskelivat yli-
opistoissa, korkeakouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa. He sai-
vat siis rahallista avustusta elämiseen opiskeluaikana. Tämän jälkeen 
myös köyhien perheiden lapsilla oli mahdollisuus opiskella.

Asiakkaita Kelassa, 1975.
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 l Lapset pääsivät päivähoitoon, jotta äidit voivat käydä töissä. Kunnat 
järjestävät 0−6-vuotiaille lapsille hoidon päiväkodissa tai perhepäi-
vähoitajan kotona.

1980-luvulla valtio kehitti ja lisäsi palveluja esimerkiksi perheille ja vammaisille. 
Valtion taloudellinen tilanne oli hyvä ja hyviä vuosia oli ollut pitkään sodan jäl-
keen.

1990-luvun alun lama leikkasi tukia ja jakoi Suomea
1990-luvun alussa Suomeen tuli talouslama. Valtion ja kuntien menot kasvoivat 
ja verotulot pienenivät. Pian valtion rahat eivät enää riittäneet kaikkien palvelu-
jen maksamiseen. Suomi otti paljon velkaa, jotta se selviytyi maksuista. Sen takia 
palveluja oli pakko vähentää, sosiaaliturvaa heikentää ja veroja lisätä.

Laman takia suomalaisten elintasoerot kasvoivat. Kaikkiin suomalaisiin lama ei 
vaikuttanut, mutta monille se aiheutti pitkäaikaistyöttömyyttä, syrjäytymistä, 
konkursseja ja omaisuuden menetystä.

Hyvinvointivaltio muuttui hyvinvointiyhteiskunnaksi
Lama loppui ja Suomen talous toipui 1990-luvun puoliväliin mennessä. Valtio ei 
kuitenkaan voinut tuoda takaisin kaikkia niitä palveluja, jotka se oli lakkauttanut 
laman aikana. Palveluja kehitettiin edelleen, mutta eri tavalla kuin aikaisemmin.

Nyt ajatus oli se, että kansalaisten täytyi itse ottaa lisää vastuuta omasta hyvin-
voinnistaan. Ihmisten täytyi toimia aktiivisemmin ja oma-aloitteisemmin, jotta 
he esimerkiksi saisivat töitä. Ihmiset alkoivat puhua hyvinvointiyhteiskunnasta 
hyvinvointivaltion sijaan. Hyvinvointiyhteiskunnassa vastuu hyvinvoinnista oli 
enemmän ihmisillä itsellään. Valtion ja kuntien lisäksi myös esimerkiksi järjestöt 
alkoivat huolehtia sosiaaliturvasta eli terveys- ja sosiaalipalveluista.

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Suomen ja EU:n sosiaali- ja ter-
veyspolitiikka täytyi sovittaa yhteen, joten yhteiskunnan palveluja vähennettiin 
ja tehostettiin.

HYVINVOINTIYHTEISKUNTAA KEHITETÄÄN JATKUVASTI
Kun Suomi nykyään suunnittelee palveluja kansalaisilleen, sen täytyy ottaa huo-
mioon väestön vanheneminen. Valtion menot kasvavat, kun väestö vanhenee. 
Suomessa pyritään siihen, että ihmiset voisivat olla pidempään töissä, ennen 
kuin jäävät eläkkeelle.

Nykyisin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat niin, että sairauksia ja ongelmia 
yritetään ehkäistä etukäteen. Suomessa on laaja ennaltaehkäisevä terveyden-
huolto, esimerkiksi lastenneuvolat ja terveystarkastukset ikäkausittain. Ennal-
taehkäiseminen on edullisempaa kuin ongelmien hoitaminen.
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Suomen hallintojärjestelmä
Suomen hallintojärjestelmä jakaantuu kolmeen osaan: valtion hallinto, alueelli-
nen hallinto ja paikallinen hallinto.

Valtion ylin hallinto on eduskunta, presidentti ja hallitus
Suomessa valta on jaettu lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan. Lakeja 
säätää eduskunta, lakien toimeenpanovalta on presidentillä ja hallituksella. Tuo-
miovaltaa käyttävät tuomioistuimet.

Suomessa noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, EU-lakeja ja Suomen omia 
lakeja.

Eduskunta eli parlamentti
Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla.

Eduskunnan tehtävä on

 l säätää Suomen lait,
 l päättää valtion budjetista,
 l hyväksyä Suomea koskevat kansainväliset sopimukset sekä
 l valvoa hallituksen ja ministerien toimintaa.

Tavallisesti hallitus ehdottaa uutta lakia eduskunnalle. Myös yksittäinen kansan-
edustaja voi tehdä lakiehdotuksia. Eduskunta käsittelee ehdotettua lakia. Jos se 
hyväksyy lain, presidentti vahvistaa lain allekirjoituksellaan. Mediassa kerrotaan 

LAINSÄÄDÄNTÖVALTA TOIMEENPANOVALTA

TUOMIOVALTA

VALLAN 
KOLMIJAKO
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uudesta laista ja sen tarkoituksesta ja sisällöstä. Näin kansalaiset saavat ajan-
tasaista tietoa laeista.

Eduskunta päättää, miten valtion verorahat käytetään. Valtion budjetista neu-
votellaan vuosittain ja eduskunta valvoo sen toteutumista.

Eduskunnan täytyy pysyä ajan tasalla siitä, mitä Euroopan unionissa päätetään. 
Eduskunta kertoo, mitä mieltä Suomi on EU:n käsittelyssä olevista asioista. Suo-
men lait ja EU-säädökset eivät voi olla ristiriidassa keskenään. Suomen on pakko 
ottaa huomioon EU-säädökset, koska Suomi on EU:ssa.

Hallitus
Pääministeri ja muut ministerit muodostavat hallituksen. Suomessa on aina 
12−14 ministeriä, esimerkiksi sisäministeri, ulkoministeri, opetus- ja kulttuuri-
ministeri ja oikeusministeri.

Eduskunta valitsee äänestämällä pääministerin, ja tasavallan presidentti nimit-
tää hänet tehtäväänsä. Pääministeriksi nousee yleensä sen puolueen puheen-
johtaja, joka on menestynyt vaaleissa parhaiten. Muut ministerit nimitetään 
pääministerin ehdotuksen mukaisesti. Uusien ministerien kesken laaditaan hal-
litusohjelma, jossa kerrotaan, mitkä ovat hallituksen politiikan tavoitteet ja pää-
määrät toimintakaudella.

Kuva eduskuntatalon 
istuntosalista 
Helsingistä.
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Ministeriöt valmistelevat ne asiat, joista hallitus päättää. Ministerit johtavat 
ministeriöiden työtä. Ministeriöitä ovat esimerkiksi puolustusministeriö, sosiaali- 
ja terveysministeriö ja sisäministeriö. Ministeriöiden alla toimii useita virastoja ja 
laitoksia. Esimerkiksi Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alainen virasto. 
TE-palvelut (Työ- ja elinkeinopalvelut) taas on työ- ja elinkeinoministeriön alai-
nen virasto.

Hallitus valmistelee asiat, jotka eduskunta käsittelee. Kun eduskunta päättää 
jotakin, hallitus toteuttaa päätökset.

Hallitus on vastuussa työstään eduskunnalle, eli ministerien täytyy nauttia edus-
kunnan luottamusta. Eduskunnan täytyy siis uskoa, että hallitus ja kaikki minis-
terit hoitavat työnsä hyvin ja luotettavasti. Jos eduskunta ei usko tätä, koko hal-
litus voi hajota. Jos luottamusta ei ole, yleensä vain pääministeri tai yksittäinen 
puolue lähtee pois hallituksesta, mutta muu hallitus jatkaa samana seuraa-
viin vaaleihin asti. Jos koko hallitus kaatuu, maassa täytyy ehkä järjestää uudet 
eduskuntavaalit etuajassa.

Presidentti
Suurinta valtaa Suomessa käyttävät pääministeri ja eduskunta. Heillä on enem-
män valtaa kuin presidentillä, mutta Suomen presidentti on kuitenkin maan 
näkyvin johtaja. Presidentin valtaa on vähennetty Suomessa 1980-luvulta läh-
tien. Ennen presidentillä oli enemmän valtaa.

Suomessa presidentin tehtäviä ovat:

 l vahvistaa eduskunnan säätämät lait,
 l nimittää tehtäviinsä korkeimmat virkamiehet ja
 l johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa.
 l Presidentti on myös Suomen armeijan ylipäällikkö.

Alue- ja paikallishallinto Suomessa
Suomessa koko maan asioista päättää valtionhallinto – siis presidentti, edus-
kunta ja hallitus yhdessä. Valtionhallinnon tärkeimpiä tehtäviä ovat:

 l pitää yllä yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta,
 l huolehtia kansainvälisistä suhteista, eli suhteista muihin maihin,
 l pitää yllä armeijaa, poliisia, rajavartiolaitosta ja pelastustoimea,
 l järjestää Suomen keskushallinto. Keskushallintoon kuuluvat ministe-

riöt ja niiden alaiset virastot.

Lisäksi valtiolla on aluehallinto. Aluehallinnon virastoissa ja keskuksissa hoide-
taan esimerkiksi peruspalveluita, ympäristöasioita, turvallisuutta Suomen sisällä, 
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työmarkkinoiden toimintaa, maahanmuuttajien kotouttamista ja liikenteen toi-
mivuutta. Valtion aluehallinnon lisäksi kunnat hoitavat Suomessa paikallishal-
lintoa ja aluehallintoa.

Valtion paikallishallintoon kuuluvat poliisi, Digi- ja väestötietovirasto, työ- ja 
elinkeinotoimisto eli TE-toimisto, verotoimisto ja tulli. Digi- ja väestötietovirasto 
hoitaa väestökirjanpitoa. TE-toimisto välittää työpaikkoja ja järjestää työnha-
kupalveluita työttömille.

KUNNAT
Suomessa on noin 300 kuntaa. Kunnat päättävät hyvin pitkälti itse omista 
asioistaan ja taloudestaan. Kunnilla on myös oikeus kerätä veroja asukkailtaan. 
Tämän kunnallisveron lisäksi kunta saa myös valtiolta rahaa palveluiden toteut-
tamiseksi.

Jokainen Suomessa asuva ihminen on jonkin kunnan asukas. Kunta tarjoaa 
asukkailleen peruspalvelut. Kunta siis vastaa esimerkiksi kouluista, esikouluista, 
kirjastoista, liikuntapalveluista, terveyspalveluista sekä sosiaalipalveluista ja 
vanhusten kotipalvelusta. Kunta myös suunnittelee katuja, asuntoja ja puisto-
alueita sekä huolehtii veden saannista, sähköstä ja puhtaanapidosta.

Kunnassa asioista päätetään demokraattisesti kunnanvaltuustossa. Kunnan-
valtuuston jäsenet valitaan kuntavaaleissa. Valtuusto taas valitsee jäsenet kun-
nanhallitukseen, jonka tehtävä on valmistella valtuuston päätökset ja toteut-
taa ne.

Kunnanvaltuusto valitsee myös lautakunnat. Lautakuntia ovat esimerkiksi sivis-
tyslautakunta, joka hoitaa koulutus- ja kulttuuriasioita, sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunta, jonka vastuulla ovat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lautakunnat 
valmistelevat asiat kunnanvaltuustolle ja kunnanvaltuusto tekee päätökset. Lau-
takuntien jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja tai puolueiden valitsemia kuntalaisia.

MAAKUNNAT
Kuntien lisäksi Suomi jakautuu maakuntiin, joita on 19. Ne ovat hallinnollisia 
maa-alueita. 

Maakuntien hallintoa hoitavat maakuntien liitot. Liittoihin kuuluvat aina oman 
maakunnan kunnat. Maakuntien liittojen päätökset tehdään demokraattisesti 
kuntien kesken. Maakuntien liitoilla on kaksi lakisääteistä tehtävää: kehittää 
alueita ja hoitaa kaavoitus. Lisäksi maakuntien liitot edistävät alueen elinkei-
noelämää, matkailua ja alueen valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Maakunnan liiton ylimmät päätökset tekee maakuntavaltuusto. Sen jäseniä 
ovat kuntien kunnanvaltuutetut. Maakunnan liiton työtä ohjaa maakuntahallitus. 
Muista maakunnista poiketen Ahvenanmaalla on hallinnollinen erityisasema. Se 
on itsehallinnollinen maakunta. 
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Euroopan unioni ja Suomi
Euroopan unioni (EU) on poliittinen ja taloudellinen valtioiden liitto. Siihen kuu-
luu 27 valtiota (2020). EU antaa yhteiset säännöt kaikille jäsenmaille ja haluaa 
parantaa Euroopan kauppaa ja elinoloja. EU:n jäsenmaat ovat itsenäisiä val-
tioita. Niiden täytyy kuitenkin noudattaa unionin päätöksiä ja määräyksiä. EU:n 
perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demo-
kratia, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna 1995. Silloin osa Suomen poliittisesta pää-
töksenteosta siirtyi Euroopan unioniin. EU-jäsenyys helpottaa yhteistyötä mui-
den maiden kanssa esimerkiksi kaupankäynnissä. Suomalaiset poliitikot osallis-
tuvat kaikkiin tärkeisiin päätöksiin EU:n kehittämisestä. Samalla he tuovat esille 
suomalaisille tärkeitä asioita.

EU:ssa päätöksiä tekevät Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto. Euroo-
pan parlamentin jäsenet valitaan vaaleilla jokaisessa jäsenmaassa. Ministeri-
neuvosto on EU:n hallitus. Se käyttää EU:n ylintä päätösvaltaa. Ministerineu-
vostoon kuuluvat kaikki EU:n jäsenvaltioiden ministerit. Neuvosto säätää lakeja 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Euroopan unionin komissio tekee lakiesityksiä ja ehdotuksen EU:n budjetiksi. 
Komissio myös toteuttaa päätökset, jotka ministerineuvosto tekee. Komissiossa 
työskentelevät jäsenmaiden nimittämät virkamiehet.
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Suomalaiset elinkeinot ja talous
Suomi teollistui myöhemmin kuin useimmat muut Euroopan maat. Teollistuminen 
tapahtui kuitenkin nopeasti. Suurimmat teollisuudenalat olivat metsäteollisuus, 
puuteollisuus ja paperiteollisuus sekä metalliteollisuus ja konepajateollisuus.

Viidessäkymmenessä vuodessa työntekijät siirtyivät maaseudun töistä teollisuu-
den töihin ja sitten palvelualoille. Palveluala kasvoi sotien jälkeen vielä nopeam-
min kuin teollisuus.

Nykyään maa- ja metsätalouden töissä työskentelee noin 3 % suomalaisista, 
palvelujen parissa noin 70 % ja teollisuudessa noin 20 % suomalaisista.

Vienti ja ulkomaankauppa
Suomi on vahvasti riippuvainen viennistä ja kaupankäynnistä. Tärkeimmät vien-
tituotteet ovat metsäteollisuuden tuotteet, kemian ja metallialan tuotteet, metal-
lit, koneet ja laitteet sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet.

Myös informaatioteknologia eli IT-ala on Suomelle tärkeä. Aiemmin Suomessa 
valmistettiin paljon matkapuhelimia. Nykyään IT-ala työllistää ihmisiä esimer-
kiksi palvelinalalle, tietokonepelialalle ja ohjelmistokehitykseen.

Suomen tärkeimpiä vientimaita ovat Saksa, Ruotsi, Yhdysvallat, Alankomaat ja 
Venäjä.

Metsäteollisuuden tuotteet ovat Suomen tärkeimpiä vientituotteita.
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Suomen talousjärjestelmä
Suomen talousjärjestelmä perustuu avoimeen markkinatalouteen. Se tarkoit-
taa, että Suomi käy kauppaa ulkomaiden kanssa ja vienti on tärkeä osa Suomen 
taloutta. Suomen talousjärjestelmä on niin sanottu sekatalous: valtio on mukana 
suuressa osassa palveluiden tuotantoa, mutta ei kaikessa.

Suomen valtio omistaa esimerkiksi Suomen rautatiet (VR) ja suuria teollisuusyri-
tyksiä. Valtion omistamia yrityksiä kutsutaan valtionyhtiöksi. Valtiolla on Suo-
messa myös alkoholin vähittäiskauppamonopoli ja rahapelimonopoli. Valtio 
omistaa Alkon, jonka kaupat myyvät vahvoja alkoholijuomia. Lisäksi valtio omis-
taa Veikkaus-rahapeliyhtiön. Koska valtiolla on niihin monopoli, kukaan muu ei 
voi perustaa samanlaisia yrityksiä Suomeen.

Keskustelukysymyksiä
1. Mitkä ovat yhteiskunnan kolme sektoria?
2. Miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen palvelut kehittyivät?
3. Miksi valtio ja kunta tarjoavat kansalaisille sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluita? 
4. Millaisia kokemuksia sinulla on työstä järjestöissä?
5. Miksi kansalaisyhteiskunnan aktiivinen toiminta on tärkeää demokratialle?
6. Miten Suomen täytyy huomioida EU:n päätökset?
7. Mihin Suomessa käytetään verorahoja?
8. Vertaa Suomen ja kotimaasi verotusjärjestelmää ja palveluja. Miten verotus toimii? 

Onko molemmissa maissa samat palvelut kansalaisille?
9. Vertaa Suomea ja kotimaatasi. Ovatko elinkeinot samat? Toimiiko talous samalla 

tavalla? Mitä eroa ja mitä samaa niissä on?
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3. ASUMINEN SUOMESSA 
JA MUUTTAMINEN
Oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuus
Mitä asioita täytyy hoitaa, kun muuttaa Suomeen?
Asumisen perusasioita
Kotoutuminen uuteen kotimaahan

Kuva: VirveK, Pixabay
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Oleskeluluvat ja Suomen kansalaisuus 
Kun ihminen muuttaa Suomeen, hän tarvitsee erilaisia lupia. Riippuu kotimaasta, 
millaisia lupia ihmisen täytyy hankkia. Suomessa ulkomaalaislaki määrää, miten 
ihminen voi hakea turvapaikkaa tai oleskelulupaa, miten perheenyhdistäminen 
tapahtuu sekä millaisia lupia ja käytäntöjä kuuluu työntekoon Suomessa.

Milloin tarvitaan oleskelulupa?
Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa, kun he muuttavat Suo-
meen. Pohjoismaita ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Jos poh-
joismaan kansalainen on Suomessa yli 6 kuukautta, hän käy henkilökohtaisesti 
oman kotipaikkansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa, missä hänet 
rekisteröidään. Hän saa myös tehdä Suomessa töitä ilman työntekijän oleske-
lulupaa. 

Myöskään EU-maiden kansalaiset eivät tarvitse oleskelulupaa, kun he muutta-
vat Suomeen. He saavat olla Suomessa vapaasti kolme kuukautta. Jos he ovat 
Suomessa kauemmin, heidän täytyy rekisteröidä oleskelunsa. Sen voi tehdä 
itse Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Sellaisia on Suomessa monta eri 
paikkakunnilla. Myös EU-kansalainen voi tehdä Suomessa töitä vapaasti eikä 
hän tarvitse työlupaa.

Lisätietoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) verkkosivuilta: www.migri.fi

Ihmisen täytyy hakea oleskelulupaa, jos hän muuttaa Suomeen Pohjoismaiden 
tai EU:n ulkopuolelta. Lupa täytyy hakea Suomen edustustosta (eli suurlähe-

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO (ENTINEN MAISTRAATTI):

• on valtion viranomainen, joka hoitaa paikallista hallintoa. 

• ylläpitää Suomen väestörekisteriä. Sieltä löytyvät kaikkien Suomessa asuvien 
ihmisten henkilö- ja osoitetiedot. 

• käyttää rekisteritietoja, esimerkiksi kun se järjestää vaaleja, verotusta, tervey-
denhuoltoa, oikeushallintoa ja tekee tilastoja.

• Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoissa voi myös mennä naimisiin. 

• Palvelupaikat löytyvät Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta:   
www.dvv.fi/palvelupaikat

https://migri.fi/etusivu
https://dvv.fi/palvelupaikat
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tystöstä) ja sitä täytyy hakea etukäteen siinä maassa, josta muuttaa Suomeen. 
Kun ihminen tulee Suomeen, hänellä täytyy olla valmis oleskelulupa mukana. 
Poikkeuksena on turvapaikka, jota ei voi hakea edustustosta vaan ainoastaan 
saapumalla Suomeen.

Millä perusteella oleskeluluvan voi saada?
Maahanmuuttovirasto käsittelee kaikki oleskelulupahakemukset. Se tekee myös 
kirjalliset päätökset hakemuksiin eli myöntää tai hylkää oleskeluluvat. Oleske-
luluvan voi saada muun muassa työn tai yrittäjyyden, opiskelupaikan, perhesi-
teen, paluumuuton tai kansainvälisen suojelun perusteella. Lisäksi oleskeluluvan 
voi saada, jos hakija on ihmiskaupan uhri tai jos hakijan maasta poistuminen on 
estynyt, tai muusta yksilöllisestä inhimillisestä syystä. 

Turvapaikan kriteerit on määritelty Suomen laissa ja kansainvälisissä sopimuk-
sissa, joihin Suomi on sitoutunut. Ihminen voi saada oleskeluluvan toissijaisen 
suojelun perusteella, jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, mutta 
on kuitenkin esitetty merkittäviä perusteita, että ihminen joutuisi todelliseen vaa-
raan palatessaan kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa. Lisäksi turvapai-
kanhakijalle voidaan myöntää oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, jos 
kielteisen päätöksen antaminen olisi kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suo-
meen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. Tällöin 
erityistä huomiota kiinnitetään hakijan haavoittuvaan asemaan tai niihin olo-
suhteisiin, joihin hakija joutuisi kotimaassaan. 

Työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella myönnettävän oleskeluluvan ehtona 
on usein riittävä toimeentulo. Se tarkoittaa, että hakijalla täytyy olla tarpeeksi 
rahaa, jotta hän ja hänen perheensä voivat asua ja elää Suomessa. Myös silloin 
jos ihminen tulee Suomeen työhön, hänen täytyy todistaa, että saa työstä tar-
peeksi palkkaa ja pystyy elämään sillä rahalla. Pakolaisen ei tarvitse todistaa 
riittävää toimeentuloa, paitsi usein siinä tapauksessa, että hän haluaa saada 
perheensä Suomeen.

Kun turvapaikanhakija tulee Suomeen, hänen täytyy heti jättää turvapaikka-
hakemus poliisille tai Rajavartiolaitokselle. He rekisteröivät hakemuksen. Sen 
jälkeen hakemus siirtyy Maahanmuuttovirastolle ja hakuprosessi alkaa. Haku-
prosessin ajan turvapaikanhakija voi asua vastaanottokeskuksessa. Jos hakija 
saa myönteisen päätöksen, hän saa määräaikaisen oleskeluluvan Suomeen. 
Oleskeluluvan saatuaan ihmisen on muutettava pois vastaanottokeskuksesta 
johonkin kuntaan ja hankittava itselleen asunto. Hänen on muuton yhteydessä 
rekisteröidyttävä kuntalaiseksi Digi- ja väestötietovirastossa.

Jos maahan muuttanut haluaa, että myös hänen perheensä tulee Suomeen, 
myös perheenjäsenten täytyy hakea oleskelulupia. Lupa täytyy hakea Suomen 
edustustosta siinä maassa, josta muuttaa pois. Jos maassa ei ole Suomen edus-
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tustoa, lupa täytyy hakea lähimmästä edustustosta, eli esimerkiksi naapuri-
maasta. Perheenjäsen voi saada oleskeluluvan, jos häneltä asuu Suomessa 
aviopuoliso, avopuoliso, alaikäiset lapset tai alaikäisen lapsen vanhemmat. 
Yleensä ehtona on riittävä toimeentulo, eli Suomessa jo asuvan perheenjäse-
nen täytyy pystyä elättämään koko perhe. Jos tuloja ei ole tarpeeksi, perheen-
jäsenet eivät saa oleskelulupaa.

EU-kansalaisen perheenjäsen ei tarvitse Suomeen oleskelulupaa. Jos hän on itse 
EU-kansalainen, hän voi olla Suomessa vapaasti kolme kuukautta. Jos hän on 
Suomessa yli kolme kuukautta, hänen täytyy rekisteröityä Maahanmuuttoviras-
tossa. Jos perheenjäsen ei itse ole EU-maan kansalainen, hänen täytyy hakea 
Maahanmuuttovirastosta EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia.

Jos Suomessa asuvan ihmisen sukulainen tai ystävä haluaa tulla vierailulle 
Suomeen, riippuu lähtömaasta, tarvitseeko hän viisumin vai ei. Suomi kuuluu 
Euroopan Schengen-alueeseen. Jos vieraalla on jo oleskelulupa tai viisumi mihin 
tahansa muuhun Schengen-maahan, hän ei tarvitse enää uutta viisumia Suo-
meen. Jos vieras tarvitsee viisumin, hänen täytyy hakea sitä lähimmästä Suo-
men suurlähetystöstä ulkomailla. Lisäksi vieras tarvitsee passin tai muun mat-
kustusasiakirjan.

Lisätietoa viisumiasioista ulkoasiainministeriön verkkosivuilta: www.um.fi

Erilaiset oleskeluluvat
Oleskelulupia on erilaisia. Lupa voi olla määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa.

Ensimmäinen oleskelulupa on aina määräaikainen. Määräaikaisia lupia on kah-
denlaisia: jatkuvia lupia (tunnus oleskelulupakortissa on A) ja tilapäisiä lupia 
(tunnus oleskelulupakortissa on B).

Jatko-oleskelulupaa täytyy hakea, kun edellinen lupa on vielä voimassa. Oles-
keluluvalle voi hakea jatkoa vain Suomessa.

Ihminen voi saada pysyvän oleskeluluvan (tunnus oleskelulupakortissa on P), 
kun hän on asunut vähintään neljä vuotta Suomessa ja hänellä on ollut jatkuva 
oleskelulupa. Myös oleskeluluvan ehtojen täytyy yhä täyttyä.

Oleskeluluvan voi myös peruuttaa. Jos ihminen tekee rikoksen Suomessa, hän ei 
välttämättä saa enää oleskelulupaa.

https://um.fi/etusivu
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Miten voi hakea Suomen kansalaisuutta?
Kun ihminen on asunut Suomessa vakinaisesti tarpeeksi monta vuotta (tavalli-
sesti viisi vuotta), hän voi hakea Suomen kansalaisuutta. Hakijan täytyy tehdä 
tai osata nämä asiat:

 l Hakijan täytyy selvittää henkilöllisyytensä. Hänellä täytyy siis olla viral-
linen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi tai henkilökortti.

 l Hakijan täytyy näyttää, että hän osaa suomea tai ruotsia tarpeeksi hyvin. 
Kielitaidon voi osoittaa todistuksella suomen tai ruotsin kielen kielites-
tistä (Yleinen kielitutkinto, YKI). Kielitaidon voi myös osoittaa sillä, että on 
suorittanut Suomessa jonkin tutkinnon suomeksi tai ruotsiksi. Hakija on 
siis käynyt peruskoulun, lukion, ammattikoulun tai suorittanut yliopisto- 
opinnot.

 l Hakija ei ole syyllistynyt rikoksiin.

 l Hakemuksessa täytyy olla selvitys riittävästä toimeentulosta. Hakijan 
täytyy todistaa, että hän pystyy elättämään itsensä Suomessa ja että 
hän on maksanut kaikista tuloistaan veroja. Hän siis saa elämiseen tar-
vittavan rahan esimerkiksi työstä tai yhteiskunnan maksamista tuista.

Kun ihminen hakee kansalaisuutta, hän jättää hake-
muksensa Maahanmuuttovirastoon. Se käsittelee kan-
salaisuushakemukset.

Suomen kansalaisella on Suomessa erilaisia oikeuksia 
ja velvollisuuksia.

Oikeuksia ovat:

 l Suomen kansalaista ei voi estää tulemasta Suomeen, häntä ei voi 
karkottaa Suomesta ja häntä ei voi luovuttaa toiseen maahan, jos hän 
ei halua lähteä.

 l Suomen kansalaiset saavat ulkomailla apua Suomen suurlähetystöiltä ja 
konsulaateilta.

 l Joihinkin valtion virkoihin pääsevät vain Suomen kansalaiset, esimerkiksi 
poliisiksi ja tuomariksi.

 l Suomen kansalainen saa äänestää kaikissa Suomen vaaleissa.

Velvollisuuksia ovat:

 l Suomen kansalaisella on maanpuolustusvelvollisuus. Se tarkoittaa, että 
jokaisen Suomen kansalaisen täytyy osallistua tai auttaa Suomen puo-
lustamisessa. Suomalaisilla miehillä on asevelvollisuus eli heidän täytyy 
käydä armeijakoulutus tai siviilipalvelus.
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 l Suomen kansalaisten täytyy noudattaa Suomen lakeja. Lakeja täytyy 
noudattaa myös silloin, kun matkustaa ulkomaille.

Koska Suomi on Euroopan unionin jäsen, Suomen kansalainen on myös EU-kan-
salainen. Hänellä on oikeus liikkua vapaasti ja tehdä työtä EU:n alueella.

Mitä asioita täytyy hoitaa, kun muuttaa Suomeen?
Kun ihminen muuttaa pysyvästi Suomeen ensimmäistä kertaa, on hänen rekis-
teröidyttävä. Rekisteröityminen tehdään täyttämällä ulkomaalaisen rekiste-
röinti-ilmoitus. Rekisteröinti tapahtuu käymällä henkilökohtaisesti Digi- ja väes-
tötietovirastossa. Kotikunta rekisteröidään samalla lomakkeella. Myöhemmin 
muutettaessa riittää kirjallinen tai sähköinen muuttoilmoitus Digi- ja väestö-
tietovirastolle ja postille. Kun ilmoitus on tehty, posti tulee heti oikeaan osoit-
teeseen, verot maksetaan oikeaan kuntaan ja asiointi viranomaisten kanssa on 
nopeampaa.

Maahan muuttaneet hakevat suomalaisen henkilötunnuksen pääsääntöisesti 
Digi- ja väestötietovirastosta, esimerkiksi rekisteröinnin yhteydessä. Henkilötun-
nus on numerokoodi, jossa on oma syntymäaika ja henkilökohtainen loppuosa. 
Se on henkilökohtainen ja tärkeä tunnuskoodi, jota ei tule antaa tuntemattomien 
tietoon väärinkäytösten välttämiseksi. Suomessa ihminen tarvitsee henkilötun-
nusta usein, esimerkiksi kun hän avaa puhelinliittymän tai asioi pankissa tai 
viranomaisten kanssa.

Kotikunta ja oikeus julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin
Kun ihminen muuttaa Suomeen asumaan vakituisesti, hänelle rekisteröidään 
kotikunta. Kotikunta on se kunta, jossa ihminen asuu ja jonka palveluita hän 
käyttää. Kunnat tarjoavat asukkailleen peruspalvelut, esimerkiksi hammashoi-
don, lääkärin, päivähoidon, vanhuspalvelut ja koulun. 

Henkilötunnus on esimerkiksi Kela-kortissa.
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Jos ihminen on valittu Suomeen kiintiöpakolaisena, hänelle on osoitettu kun-
tapaikka jo ennen Suomeen saapumista. Kuntapaikka on valittu joistain niistä 
kunnista, jotka ovat päättäneet vastaanottaa kiintiöpakolaisia. Kuntapaikka tar-
koittaa, että kunnalla ja valtiolla on kuntapaikkasopimus ja kunnalla on kotout-
tamisohjelma. 

Kiintiöpakolainen ei siis voi itse valita ensimmäistä kotikuntaansa Suomessa. 
Käytännössä kiintiöpakolaisena valittu henkilö muuttaa suoraan kuntaan eikä 
vastaanottokeskukseen. Kunta on varannut hänelle ensimmäisen vuokra-asun-
non, josta hän maksaa vuokraa aivan kuten muutkin. Lisäksi kunnan pitää tukea 
kiintiöpakolaisena vastaanottamiensa ihmisten kotoutumista kotoutumisajalla. 
Kotoutumisaika on yleensä kolme vuotta, ja poikkeustapauksissa viisi vuotta. 
Valtio tukee kunnan kotoutumista tukevaa työtä taloudellisesti. Kunta voi päät-
tää ottaa kuntapaikoille myös turvapaikanhakijana saapuneita henkilöitä, jotka 
ovat saaneet oleskeluluvan Suomeen. Kiintiöpakolaisena saapunut kuntalainen 
on saanut oleskeluluvan jo ennen Suomeen saapumistaan.

Suomessa ihmiset saavat vapaasti muuttaa paikkakunnalta toiselle esimerkiksi 
työn, opiskelun tai perheen vuoksi. Jos maahan muuttanut on saanut kuntapai-
kan, kotoutumisaikana ei kannata kuitenkaan yleensä muuttaa toiselle paikka-
kunnalle. Kuntapaikkasopimus ei siirry muuttajan mukana, joten uudella paik-
kakunnalla ei välttämättä ole mahdollista saada yhtä henkilökohtaista ja laajaa 
kotoutumisajan palvelua. Jos muuttaa pienemmästä kaupungista isompaan, 
asuntojen vuokrat ovat kalliimpia ja asunto täytyy etsiä itse. Sopivaa asuntoa 
voi olla vaikea löytää. Isoissa kaupungeissa julkisissa palveluissa on myös usein 
enemmän ruuhkaa.

Muuttotavarat
Kun ihminen muuttaa Suomeen, omista muuttotavaroista ei yleensä tarvitse 
maksaa tullia tai arvonlisäveroa.

Jos ihminen muuttaa Suomeen EU:n ulkopuolelta, muuttotavaroista täytyy tehdä 
ilmoitus tulliviranomaisille. Jos ihminen esimerkiksi tuo mukanaan auton, siitä 
täytyy ilmoittaa tullille. Auto on pakko rekisteröidä Suomessa ja siitä täytyy mak-
saa autoveroa. Vasta sen jälkeen autoa voi käyttää Suomen liikenteessä. Autolle 
täytyy lisäksi hankkia liikennevakuutus Suomesta.

Ajokortti
Suomessa ihmisellä täytyy olla ajokortti, jotta hän voi ajaa autoa. Ajokortin saa, 
kun on täyttänyt 18 vuotta ja suorittaa autokoulun. Autokoulussa on sekä teo-
riaopetusta että ajo-opetusta. 

Jos Suomeen muuttaneella on ajokortti toisesta maasta, hänen täytyy tarkistaa 
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Ajovarmasta, onko kortti voimassa Suomessa. Ajovarma hoitaa ajokortti asioita 
Suomessa. Jos ajokortti on suoritettu Pohjoismaassa, EU-maassa tai ETA-
maassa, se käy myös Suomessa.

Lisätietoa ajokorttiasioista Ajovarman verkkosivuilta: www.ajovarma.fi 

Pankkipalvelut 
Ihminen tarvitsee suomalaisen pankkitilin heti, kun hän on muuttanut Suomeen. 
Suomessa palkka ja etuudet, esimerkiksi eläke, maksetaan pankkitilille.

Kun ihminen avaa pankkitilin, hän tarvitsee passin tai muun henkilöllisyystodis-
tuksen. Eri pankit tarjoavat erilaisia palveluita ja niillä on eri hinnat.

Suomessa pankkitiliin saa myös verkkopankkitunnukset. Niillä voi maksaa las-
kuja ja siirtää rahaa omalta tililtä internetissä. Verkkopankin käyttäminen on 
ilmaista, kun taas pankissa asioiminen maksaa ja voi olla hankalaa lyhyiden 
aukioloaikojen takia. Suurin osa suomalaisista hoitaa pankkiasiansa verkko-
pankissa nopeasti ja ilmaiseksi.

Verkkopankkitunnukset ovat tärkeät myös siksi, että niitä tarvitaan monissa 
internetin viranomaispalveluissa. Jos ihmisellä ei ole verkkopankkitunnuksia, hän 
ei voi hoitaa asioitaan internetin kautta.

Maksuhäiriömerkintä
Jos ihminen jättää Suomessa laskut kokonaan maksamatta, hänelle voi tulla 
maksuhäiriömerkintä. Merkinnällä on paljon huonoja seurauksia. Pankki ottaa 
takaisin luottokortit (Visa, Mastercard jne.), ja ihmisen on vaikea saada luottoa 
tai lainaa. Ihminen ei voi hankkia puhelinliittymää tai ottaa vakuutusta, vaan 
hänen täytyy maksaa ennakkomaksuja. Kaupasta ei voi ostaa tavaraa osamak-
sulla. Myös vuokra-asunnon saanti voi olla vaikeaa, koska vuokranantaja tar-
kistaa vuokralaisen luottotiedot, ennen kuin vuokraa asunnon.

Ajokortti
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Maksuhäiriömerkintä pysyy voimassa 2−5 vuotta. Sen jälkeen merkintä poistuu, 
jos ihminen on maksanut kaikki maksunsa.

Puhelinliittymän hankkiminen 
Suomessa lähes jokaisella on kännykkä. Kännykkää voi käyttää puheluihin, 
mutta myös internetin selailuun ja asiointiin. Puhelimella voi esimerkiksi ostaa 
bussilipun tai käyttää verkkopankkia. 

Kännykän voi ostaa tavaratalosta, netistä tai teleoperaattorin myymälästä. 
Teleoperaattori on yritys, joka myy liittymät kännyköihin. Puhelinta ei yleensä 
voi käyttää ilman puhelinliittymää. Teleoperaattoreita ovat esimerkiksi Telia, 
Elisa ja DNA. Niitä on Suomessa monta erilaista. Kun ostaa liittymän kännyk-
kään, saa samalla suomalaisen puhelinnumeron.

Suomalaisen puhelinliittymän voi saada vain, jos on suomalainen henkilötun-
nus ja osoite Suomessa.

Puhelinliittymä voi olla tavallinen liittymä. Silloin sen omistaja saa puhelinlas-
kun joka kuukausi. Toinen vaihtoehto on prepaid-liittymä, jossa ostaja maksaa 
puhelut etukäteen. Prepaid-liittymiä saa ostaa teleoperaattoreilta tai kioskeista.

Suomessa voi saada tavallisen puhelinliittymän vain, jos luottotiedot ovat kun-
nossa. Se tarkoittaa, että on aina maksanut laskut ajoissa eikä ole maksuhäi-
riömerkintää. Jos ihminen ei pysty todistamaan, että hänen luottotietonsa ovat 
kunnossa, hänen täytyy maksaa liittymästä takuumaksu. Se on muutama sata 
euroa. Rahan saa takaisin sitten, kun sulkee liittymän, eli ilmoittaa operaatto-
rille, että ei enää halua käyttää liittymää.

Jos ihminen on juuri muuttanut Suomeen, hänen maksuhistoriansa ei näy Suo-
messa. Silloin hänen täytyy aina maksaa puhelinliittymästä takuumaksu. Toi-
nen vaihtoehto on ostaa aluksi prepaid-liittymä. Silloin takuumaksua ei tarvita.

Tietokoneella ja kännykällä voi soittaa ilmaisia internet-puheluita esimerkiksi 
Skypen, Messengerin tai WhatsAppin avulla. Niitä varten liittymässä täytyy olla 
internet-yhteys.

Internet-yhteys
Suomessa on yleistä, että monet asiat hoidetaan internetissä. Sitä varten täy-
tyy olla käytössä internet-yhteys. Se voi olla kännykässä, kotona tietokoneella 
tai jossakin muualla.

Internetiä voi käyttää ilmaiseksi monissa kahviloissa ja kirjastoissa. Kirjastoissa 
on myös tietokoneita, joita saa käyttää, kun omistaa kirjastokortin. Sen saa kir-
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jastosta ilmaiseksi. Suomessa joka paikkakunnalla on oma kirjasto ja isoissa 
kaupungeissa voi olla monta kirjastoa.

Jos haluaa kotiin oman internet-yhteyden, täytyy tehdä sopimus internet-pal-
veluntarjoajan kanssa. Palveluntarjoajia on paljon, joten hintoja kannattaa ver-
tailla. Joskus internet-yhteys kuuluu myös asunnon vuokraan ja silloin inter-
netistä ei tarvitse erikseen maksaa. Asukkaan täytyy kuitenkin ottaa yhteys 
palveluntarjoajaan, joka avaa internet-yhteyden. Joskus kotikäyttöön riittää 
puhelimen nettiyhteys, jonka voi jakaa kotona myös toiselle laitteelle.

Suomessa viranomaiset ja yritykset käyttävät sähköistä asiointia. Se on itse-
palvelua, joka toimii internetissä. Asiakkaan täytyy itse osata mennä sähköisen 
asioinnin palveluun internet-sivustolla. Siellä hänen täytyy laittaa palveluun tar-
vittavat tiedot, jotta hän voi hoitaa asian. Usein ihminen tarvitsee myös verkko-
pankkitunnukset. Ilman niitä ei yleensä voi käyttää sähköistä asiointia. Joskus 
on olemassa palvelunumero, josta saa ohjeita, jos käyttö on vaikeaa. Aina pal-
velunumeroa ei kuitenkaan ole olemassa. 

Kotoutumisen alkuvaihe ja sen palvelut
Kun ihminen muuttaa Suomeen toisesta maasta, hänellä on yleensä oikeus 
saada kotoutumista tukevia palveluja. Ne ovat julkisia palveluja, jotka autta-
vat maahan muuttanutta alkuvaiheessa Suomessa. Tukea saa esimerkiksi kie-
len oppimiseen ja työn tai opiskelupaikan etsimiseen.

Suomessa kunnilla on merkittävä rooli kotoutumisen tukemisessa. Kunnat tar-
joavat maahan muuttaneille neuvontaa ja ohjausta. Ihmisellä on oikeus saada 
tulkkausta asioidessaan viranomaisen kanssa. Mikäli hän tarvitsee tulkkausta, 
on hyvä, että hän ilmoittaa kielen ja muut tulkkaustoiveet etukäteen.

Kirjasto
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Kotoutumispalvelut auttavat Suomeen muuttavia, mutta uuteen maahan aset-
tumisessa, kielen opiskelussa ja opiskelu- tai työpaikan löytämisessä tarvitaan 
ennen kaikkea omaa aktiivisuutta. Maahan muuttaneet saavat apua ja neuvoja 
viranomaisten lisäksi myös järjestöiltä. Järjestöjen kautta löytää uusia ystäviä, 
sosiaalisia verkostoja, vapaa-ajan harrastuksia ja palveluita. Järjestöjen vapaa-
ehtoistyössä oppii lisää kieltä, ja järjestöistä voi myös löytää työtä.

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma
Tärkeä alkuvaiheen palvelu maahan muuttaneelle on alkukartoitus. Se on haas-
tattelu, jossa selvitetään, tarvitseeko tulija kotoutumissuunnitelman tai muita 
palveluita.

Alkukartoituksessa käydään läpi työtausta ja koulutustausta, kielitaito, perhe-
tilanne ja terveydentila. Kartoituksen tekee kunta tai TE-toimisto. Kun alkukar-
toitus on valmis, tehdään tarvittaessa kotoutumissuunnitelma.

Kotoutumissuunnitelmassa lukevat ne palvelut ja toimenpiteet, joiden avulla 
maahan muuttanut oppisi kielen parhaiten ja löytäisi esimerkiksi työtä tai opis-
kelupaikan. Kotoutumissuunnitelma on voimassa yleensä 1−3 vuotta, ja se sisäl-
tää koulutusta tai työkokeilua. Kotoutumissuunnitelman toimenpiteiden ajalta, 
esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen ajan, opiskelijan on usein mahdollista saada 
työttömyysetuutta eli rahallista etuutta Kelasta.

Kotoutumiskoulutus
Kotoutumiskoulutus on yksi palvelu, joka tukee Suomeen kotoutumista. Se on 
kurssi, joka kestää noin vuoden. Kurssin kesto, laajuus ja sisältö voivat kuitenkin 
vaihdella kunkin kotoutujan tarpeen mukaan. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen on 
tarkoitus päästä työhön tai opiskelemaan.

Ennen kuin kurssi alkaa, opiskelija käy testissä, jossa testataan kielitaito ja opis-
kelutaidot. Testin perusteella hänet ohjataan sopivaan koulutukseen. Kurssilla 

opiskellaan suomen 
tai ruotsin kieltä ja 
tietoa suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja työ-
elämästä. Kurssiin 
kuuluu myös amma-
tinvalinnanohjausta ja 
työharjoittelu. Työhar-
joittelussa opiskelijat 
työskentelevät suoma-
laisella työpaikalla.
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Asumisen perusasioita
Suomessa voi asua vuokralla, asumisoikeusasunnossa tai omistusasunnossa. 
Isommissa kaupungeissa asuntojen vuokra- ja myyntihinnat ovat usein kalliim-
pia kuin pienillä paikkakunnilla.

Asumistukea asumisen menoihin
Suomessa voi saada asumistukea asumismenoihin, kuten asunnon vuokraan tai 
vastikkeeseen. Vastiketta maksavat asunnon omistajat, vuokraa vuokralaiset.

Ihminen voi saada asumistukea, jos hänellä on pienet tulot. Asumistukea täytyy 
hakea Kelalta, joka katsoo perheen kokoa ja kaikkia yhteisiä tuloja, ennen kuin 
se myöntää tuen. Asumistuki ei yleensä kata kaikkia asumisen menoja, eli asu-
kas maksaa aina osan vuokrasta tai vastikkeesta. Lisäksi asukas maksaa itse 
esimerkiksi sähkön ja internet-liittymän.

Asuntojen vuokrat ovat olleet pitkään nousussa, ja varsinkin pääkaupunkiseu-
dulla on hyvin vaikea löytää kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Pienemmillä paik-
kakunnilla vuokra-asunnon löytäminen on usein helpompaa ja vuokrat ovat 
edullisempia.

Vuokra-asuminen
Ilmoituksia vuokra-asunnoista löytää helposti internetistä. Asuntoja vuokraa-
vat kaupungit ja kunnat sekä erilaiset yritykset. Myös yksityiset vuokrananta-
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jat etsivät vuokralaisia. Yksityiset vuokranantajat ovat ihmisiä, jotka omistavat 
asuntoja.

Kaupungin tai kunnan vuokra-asunnot ovat yleensä halvempia kuin yksityisten 
ihmisten tai yritysten asunnot. Kaupungin tai kunnan asuntoihin voi kuitenkin 
olla pitkä jono. Asuntohakemuksen voi tehdä internetissä. 

Asuntoon kannattaa aina ottaa kotivakuutus ja usein se on pakollinen. Vakuu-
tus korvaa vahinkoja, jos asuntoon tulee tulipalo tai vesivahinko. Kotivakuutuk-
sia myyvät vakuutusyhtiöt.

Jos ihminen asuu vuokra-asunnossa, hän voi ottaa alivuokralaisen. Silloin vuok-
ralainen ottaa toisen ihmisen asumaan kanssaan, esimerkiksi yhteen huonee-
seen. Alivuokralainen tekee kirjallisen vuokrasopimuksen vuokralaisen kanssa, 
ei asunnon omistajan kanssa. Vastuu asunnosta ja vuokran maksamisesta on 
päävuokralaisella. Toisen ihmisen luona ei saa asua, ilman että siitä ilmoittaa 
asunnon omistajalle.

Asumisoikeusasunnot
Asumisoikeusasuminen (Aso) on asunnon vuokraamisen ja omistamisen väli-
muoto. Silloin ihmisellä on asuntoonsa asumisoikeus, mutta asunnon omistaja on 
rakennuttajayhtiö. Yleensä asumisoikeusasuminen on samanhintaista kuin asu-
minen vuokralla. Jos ihminen haluaa asumisoikeusasunnon, hänen täytyy hakea 
sitä jonotusnumerolla. Asumisoikeusasuntoja rakennuttavat monet eri yritykset.

Perustietoa vuokra-asunnoista
Kun ihminen muuttaa asumaan 
vuokralle, hänen täytyy tehdä 
asunnosta kirjallinen vuokraso-
pimus vuokranantajan kanssa. 
Vuokrasopimus voi olla mää-
räaikainen tai toistaiseksi voi-
massa oleva.

Määräaikainen vuokrasopimus 
on aina voimassa tietyn ajan, 
esimerkiksi vuoden. Se loppuu 
automaattisesti, mutta sitä ei tavallisesti voi irtisanoa kesken sopimuksen.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus jatkuu, kunnes asukas tai vuokran-
antaja irtisanoo sen. Jos asukas irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on yksi 
kuukausi. Jos asunnon omistaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on 3–6 
kuukautta.
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Yleensä asunnosta täytyy maksaa vuokratakuu, ennen kuin asukas voi muuttaa 
sisään. Vuokratakuu tarkoittaa, että vuokralainen maksaa vuokranantajalle etu-
käteen ylimääräisen rahasumman, joka vastaa parin kuukauden vuokraa. Rahan 
saa takaisin, kun muuttaa pois, jos asunto on hyvässä kunnossa ja asukas on 
maksanut vuokrat ajoissa. Jos asukas ei maksa vuokraansa tai rikkoo asunnon, 
vuokranantajalla on oikeus pitää vuokratakuu itse.

Asunnon vuokraan ei sisälly sähköä eikä aina vettäkään. Ne täytyy maksaa itse 
vuokran lisäksi. Lisäksi asukas maksaa itse autopaikkamaksut ja esimerkiksi 
pesutuvan ja saunavuoron.

Kun ihminen muuttaa uuteen asuntoon, hänen täytyy tehdä sähkösopimus säh-
köyhtiön kanssa. Muuten sähköt katkeavat, kun edellisen asukkaan sopimus 
loppuu. Digi- ja väestötietovirastolle ja talon isännöitsijälle täytyy tehdä muut-
toilmoitus, jossa lukee, ketkä muuttavat asuntoon.

Suomessa kaikissa asunnoissa on yleensä keittiökaapit, hella ja jääkaappi. Jos-
kus asunnossa voi olla myös tiskikone sekä vaatekaapit. Myös valmiiksi kalus-
tettuja vuokra-asuntoja on tarjolla, mutta yleensä asukas tuo omat huonekalut 
mukanaan.

Vuokralaisen kannattaa käydä katsomassa asuntoa vuokranantajan kanssa 
ennen muuttoa. Vuokralaisen kannattaa merkitä muistiin, mitä vikoja tai korjat-
tavaa asunnossa on. Silloin vuokralainen ei joudu maksamaan vanhoja vikoja, 
kun hän muuttaa asunnosta pois. Vuokralaisen täytyy hoitaa asuntoa huolelli-
sesti. Jos hän tekee asunnossa vahinkoa, hänen täytyy maksaa korjaukset. Vuok-
ralainen ei saa remontoida asuntoa ilman vuokranantajan lupaa.

VUOKRASOPIMUKSESSA TÄYTYY OLLA AINAKIN NÄMÄ TIEDOT:

• asunnon omistajan ja vuokralaisen henkilötiedot ja osoitteet,

• asunnon osoite, tyyppi, koko, kunto ja varusteet (eli mitä tavaroita asunnossa 
on),

• milloin vuokrasopimus alkaa ja milloin se loppuu,

• vuokran ja takuuvuokran määrä euroissa,

• milloin vuokra maksetaan ja mille pankkitilille se maksetaan,

• mitä vuokraan kuuluu ja mistä täytyy maksaa lisää (esimerkiksi vesi, sähkö tai 
autopaikka),

• vuokrankorotusehto eli millä ehdoin asunnon omistaja voi korottaa vuokraa ker-
ran vuodessa.
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Jos asuntoon tulee vikaa, esimerkiksi jääkaappi menee rikki, patteri ei toimi tai 
hana vuotaa, vuokralaisen täytyy ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön. Huoltoyhtiön 
yhteystiedot löytyvät kerrostaloissa rappukäytävän ilmoitustaululta. Huolto-
mies tai ammattimies tulee ja korjaa viat. Huoltomies voi myös avata oven, jos 
asukas unohtaa avaimet sisälle. Asukkaan täytyy maksaa oven avaamisesta.

TALOYHTIÖN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA NAAPURIT
Jokaisessa taloyhtiössä on järjestyssäännöt, ja kaikkien asukkaiden täytyy nou-
dattaa niitä. Silloin talossa asuminen on viihtyisää ja turvallista kaikille asuk-
kaille. Säännöt kertovat, milloin kerrostalon ulko-ovi on auki ja mihin aikaan 
talossa täytyy olla hiljaista. Säännöistä asukas löytää myös ohjeet siitä, miten 
hän käyttää taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten pesutupaa tai saunaa.

Jos asukas rikkoo järjestyssääntöjä monta kertaa ja pahasti, vuokranantaja voi 
purkaa vuokrasopimuksen. Silloin asukkaan on pakko muuttaa pois.

Kaikkien ihmisten on hyvä yrittää ottaa naapurit huomioon. Suomessa on var-
sinkin kaupungeissa tavallista, että ihmiset eivät tunne naapureitaan eivätkä 
tervehdi heitä. Moni suomalainen ajattelee, että näin jokainen saa olla omassa 
rauhassaan. On kuitenkin mukavaa ja kohteliasta tervehtiä ja jutella naapurien 
kanssa, kun näkee heidät pihalla tai rappukäytävässä. On myös turvallisempaa 
asua talossa, jos tuntee ja tunnistaa muut asukkaat.

Naapurin huomioiminen tarkoittaa myös sitä, että jokainen pitää huolta yhteis-
ten tilojen siisteydestä. Yhteisiä tiloja ovat esimerkiksi piha, rappukäytävät, pesu-
tupa ja roskakatokset.

Jos haluaa vierailla naapurin luona, siitä kannattaa sopia hänen kanssaan etu-
käteen. Suomalaiset voivat hämmentyä yllätysvierailusta.

Lisätietoa Suomesta, Suomeen muuttamisesta ja Suomessa asumisesta usealla 
eri kielellä infoFinland.fi-verkkosivuilta: www.infofinland.fi

Kodin jätteiden lajittelu ja kierrätys
Suomalaisille on tärkeää, että ihmiset säästävät luonnonvaroja ja suojelevat 
ympäristöä. Siksi kotien jätteet lajitellaan eri jäteastioihin. Lajittelun jälkeen jät-
teiden materiaalin voi käyttää uudelleen, mikä säästää luonnonvaroja ja rahaa. 
Samalla kaatopaikalle vietävän jätteen määrä pienenee.

Jos ihmiset lajittelevat jätteet väärin, jätteenkäsittely hidastuu ja siitä tulee lisä-
maksuja yhteiskunnalle. Kaikki ihmiset joutuvat maksamaan näitä maksuja. 
Lajittelu on helppoa, kun jo omassa keittiössä on eri astiat eri jätteille.

http://www.infofinland.fi
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Jokaisen taloyhtiön pihassa on roskakatos, jossa on jäteastiat eri jätteille.

 l Biojäte: ruuantähteet ja hedelmien kuoret, kahvin ja teen porot, kanan-
munan kuoret, kalan perkuujätteet, pienet luut.

 l Kartonki: pahviset ruokapakkaukset, pahvilaatikot, maitopurkit ja 
mehutölkit.

 l Paperi: sanoma- ja aikakauslehdet, mainospaperit, kirjekuoret, kirjat 
ilman kansia.

 l Lasi: lasipurkit ja pantittomat lasipullot.
 l Metalli: säilyketölkit, alumiinivuoat ja alumiinifolio, metalliset talous-

tavarat, pienet kodinkoneet.
 l Sekajäte: kaikki se jäte, mitä ei voi lajitella muihin astioihin.

Sekajäte poltetaan ja siitä saadaan energiaa. Energia käytetään lämmöksi ja 
sähköksi.

On olemassa myös ongelmajätteitä, jotka on erittäin tärkeää lajitella erikseen. 
Jos ongelmajätteet laittaa sekajätteen joukkoon, niistä voi tulla myrkyllisiä aineita 
luontoon. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi loisteputket, akut ja paristot, lääk-
keet, maalit ja liimat sekä erilaiset kemikaalit. Ne täytyy viedä ongelmajätepis-
teisiin tai jäteasemille.

Erikseen täytyy lajitella myös sähkö- ja elektroniikkaromu, esimerkiksi vanhat 
isot kodinkoneet ja tietokoneet. Kaupoista löytyy paikkoja, johon voi viedä van-
hat patterit ja energiansäästölamput. Vanhat sähkölaitteet voi viedä elektroniik-
kamyymälään.

Vanhat lääkkeet täytyy viedä apteekkiin.

Lisätietoa keräyspisteiden sijainnista löytyy osoitteesta www.kierratys.info ja 
kierrätyksestä yleisesti osoitteesta www.kierratyskeskus.fi

Jäteastioita eri 
jätteille.
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 Ympäristöä ja resursseja voi säästää myös niin, että antaa pois tai myy tavarat, 
joita ei enää tarvitse. Esimerkiksi hyväkuntoisia vaatteita, huonekaluja ja ehjiä 
kodinkoneita voi myydä kirpputorilla tai nettikirpputorilla. Niitä voi myös lahjoit-
taa kierrätyskeskukseen tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kirpputorille.

Suuressa osassa kaupassa myytävistä juomapulloista ja juomatölkeistä on 
pantti. Kun tällaisen tyhjän pullon tai tölkin palauttaa kauppaan, siitä saa pienen 
panttimaksun takaisin. Yritykset käyttävät palautetut pullot ja tölkit uudelleen.

Energiansäästö kotona
Suomessa energiansäästö on tärkeä asia. Sen avulla ihmiset suojelevat ympä-
ristöä. Tarkoitus on, että kaikki ihmiset käyttävät kotonaan säästeliäästi säh-
köä, energiaa ja vettä. Mitä vähemmän energiaa kuluu, sitä paremmin voimme 
suojella maapalloa ilmastonmuutokselta.

Ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että maapallon lämpötila nousee vähitellen. 
Ilmastonmuutoksella on paljon huonoja vaikutuksia koko maapallon ihmisten 
ja eläinten elämään. Kun maapallon lämpötila nousee, maanviljelys muuttuu 
vähitellen vaikeammaksi. Sään ääri-ilmiöt voimistuvat, eli toisissa paikoissa on 
yhä kuivempaa ja kuumempaa ja toisissa paikoissa kosteampaa tai kylmempää. 
Muutoksista on vaaraa ihmisille ja eläimille sekä elinympäristöllemme. Taudit 
leviävät, ja eläinlajeja kuolee sukupuuttoon.

Kun jokainen käyttää säästeliäästi sähköä ja vettä, se säästää ympäristöä. 
Myös rahaa säästyy, koska sähkölaskut ja vesilaskut ovat pienempiä. Kotona 
talvella lämpötilan pitäisi olla maksimissaan 20−22 astetta, ei enemmän. Jos 
asunto täytyy tuulettaa, kannattaa asunnon kaikki ikkunat avata, mutta pitää ne 
auki vain lyhyen ajan, esimerkiksi muutaman minuutin. Jääkaapin ja pakastimen 
lämpötilat täytyy säätää oikeaksi, ja pakastin pitäisi sulattaa esimerkiksi kerran 
vuodessa. Jos pakastimessa on paksu jääkerros, se kuluttaa turhaan sähköä.

Astioita ei pitäisi tiskata juokse-
van veden alla. Parempi tapa on 
laittaa tulppa altaaseen ja laskea 
pesualtaat täyteen vettä. Silloin 
voi pestä astiat toisessa altaassa 
ja huuhdella toisessa. Näin sääs-
tyy paljon vettä. Suihkussa on 
hyvä käydä nopeasti ja sulkea 
vesihana siksi ajaksi, kun laittaa 
saippuaa. Sähkölaitteet tai valaisi-
met täytyy sammuttaa silloin, kun 
niitä ei tarvita.
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Suomessa talot ovat tiiviitä, jotta sisällä on talvella lämmin. Tiiviit talot eivät 
kestä kosteutta, vaan se aiheuttaa nopeasti ongelmia seiniin ja lattioihin. Siksi 
vettä ei saa käyttää paljon, kun siivoaa lattioita tai seiniä. Jos seinät tai lattiat 
kastuvat, ne täytyy kuivata huolellisesti. Asunnoissa on ilmanvaihtoventtiilit, 
joista kostea ilma pääsee ulos. Venttiilejä ei saa laittaa kiinni, vaan ne täytyy 
pitää auki ja puhtaana koko vuoden.

Paloturvallisuus
Suomen laki sanoo, että kaikissa asunnoissa täytyy olla palovaroitin. Se täytyy 
ostaa itse. Palovaroittimia saa tavarataloista ja marketeista. Kodissa on pakko 
olla yksi palovaroitin asunnon jokaista 60 neliömetriä kohti. Jos asunnossa on 
alle 60 neliötä, tarvitaan vähintään yksi palovaroitin. Jos neliöitä on esimerkiksi 
70, tarvitaan jo kaksi palovaroitinta.

Ohjeita paloturvallisuuteen:

 l Asenna palovaroitin kodin kattoon. Tarkista säännöllisesti, että se 
toimii.

 l Kotiin voi ostaa myös sammutuspeitteen ja käsisammuttimen. Niillä 
voi sammuttaa pienen alkavan tulipalon.

 l Älä jätä kodinkoneita päälle, kun lähdet itse pois kotoa.
 l Älä koskaan jätä kynttilää palamaan, jos et valvo sitä koko ajan.
 l Hella ja uuni kuumenevat nopeasti. Katso, että hella ei jää vahingossa 

päälle. Älä säilytä hellanlevyjen päällä mitään.
 l Tarkista, että saunan kytkimet ovat aina off-asennossa. Älä säilytä 

kiukaan päällä mitään.
 l Sähköpatterien päällä ei saa säilyttää mitään, koska se voi sytyttää 

tulipalon.
 l Jos asut kerrostalossa ja talossasi syttyy tulipalo, soita hätänumeroon 

heti.
 l Älä lähde ulos asunnostasi, jos näet rappukäytävässä savua.
 l Älä käytä hissiä, jos talossa on tulipalo.

Palovaroitin
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Mitä voit tehdä hätätapauksessa?
Hätänumero on Suomessa 112. Hätänumeroon saa soittaa vain, jos hätä on 
kiireellinen. Voit soittaa hätänumeroon silloin, jos jonkun ihmisen henki, terveys, 
omaisuus tai ympäristö on vaarassa. Hätänumerosta saa paikalle poliisin, palo-
kunnan, ambulanssin tai sosiaaliviranomaisen. Hätäkeskus päättää, mikä viran-
omainen tulee apuun missäkin tilanteessa. Hätänumeroon soittaminen ei maksa 
mitään.

Sinun täytyy sanoa, mistä osoitteesta soitat. Hätänumeropäivystäjän on tärkeä 
tietää se tarkalleen. Silloin apu saadaan nopeasti paikalle. Jos tämä on vaikeaa 
sinulle, asenna kännykkääsi ilmainen 112 Suomi -sovellus. Kun soitat hätäkes-
kukseen tämän sovelluksen kautta, hätäkeskus näkee, missä osoitteessa olet. 
Hätäkeskus ei kuitenkaan tiedä, missä asunnossa olet esimerkiksi kerrostalon 
sisällä. Se sinun täytyy osata kertoa itse.

Hätäkeskukseen ei saa soittaa turhaan.

Älä soita hätänumeroon näissä tapauksissa:

 l Sinulla on tavallinen sairaustapaus, esimerkiksi flunssa. Soita silloin 
esimerkiksi terveysasemalle.

NÄIN SOITAT HÄTÄNUMEROON:

• kerro oma nimesi
• kerro, mitä on tapahtunut
• kerro tarkka osoite ja kunta/kaupunki, johon tarvitset apua
• vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin
• seuraa sinulle annettuja ohjeita
• älä lopeta puhelua, ennen kuin saat luvan.

Hätäkeskuslaitoksen työntekijä

Ku
va

: H
ät

äk
es

ku
sl

ai
to

s



70 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

 l Haluat kysyä jotakin yleistä asiaa sairaanhoidosta, liikenteestä tai 
paloturvallisuudesta. Nämä eivät ole pahoja hätätapauksia, joten et 
saa soittaa hätänumeroon.

 l Hätänumeroon ei saa soittaa sähkökatkoksen tai liikenneruuhkan 
takia, kun kukaan ei ole vaarassa. Hätäkeskus ei hoida näitä asioita.

Liikkuminen
Suomen suurimmissa kaupungeissa on hyvä julkinen liikenne. Julkinen liikenne 
tarkoittaa busseja, lähijunia, metroa ja raitiovaunuja. Bussiin tai lähijunaan voi 
ostaa kuukausilipun ja kulkea sillä työmatkat tai koulumatkat. Omaa autoa ei 
tavallisesti tarvita. Pienillä paikkakunnilla tai maalla oma auto voi olla välttä-
mätön.

Suomessa pääsee melkein mihin vain bussilla, junalla, lentokoneella tai laivalla. 
Osa julkisesta liikenteestä kulkee kuitenkin vain harvoin. Myös pyöräily on hyvä 
tapa liikkua, jos matka on lyhyt. Osa suomalaisista pyöräilee töihin tai kouluun 
myös talvella.

Oma auto, bensiini, vakuutusmaksut, verot ja auton huolto ovat Suomessa kal-
liita. Talvella autossa on pakko olla talvirenkaat ja kesällä kesärenkaat. Ren-
kaat siis täytyy vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Autolle saa 
usein autopaikan taloyhtiön parkkipaikalta tai autotallista. Autopaikka on usein 
maksullinen.
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Kun ajaa autolla liikenteessä, täytyy noudattaa tarkasti suomalaisia liikenne-
sääntöjä. Poliisi valvoo autoilijoita ja antaa sakkoja, jos sääntöjä rikotaan. Autoa 
ei saa ajaa, jos on juonut alkoholia. Promilleraja autoilulle on 0,5 promillea. Se 
on noin pari lasia viiniä tai 1−2 pientä pulloa olutta.

Kotoutuminen uuteen kotimaahan
Kun ihminen muuttaa uuteen maahan, vie aikaa tottua uuteen ympäristöön, 
tapoihin ja kulttuuriin. Ne voivat olla erilaisia kuin kotimaassa. Yhteiskunnan 
palvelut ja toimintatapa voivat olla vieraat.

Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että ihminen sopeutuu uuteen kotimaahansa. Hän 
oppii kieltä, löytää työtä tai opiskelupaikan ja oman paikkansa yhteiskunnassa.

Suomen valtion tavoite on, että Suomeen muualta muuttaneet tuntevat itsensä 
osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja ovat mukana sen rakentamisessa. Samalla 
he voivat säilyttää oman kielen, kulttuurin ja siteet synnyinmaahan.

Millaista kotoutuminen on?
Kun ihminen muuttaa uuteen maahan, uuden kulttuurin tavat ja yhteiskunnan 
toiminta tuntuvat usein oudoilta. Myös ihmisten kanssa toimiminen voi olla eri-
laista kuin kotimaassa. Aikuiselle on ehkä vaikeaa ja turhauttavaa joutua tilan-
teeseen, jossa hän ei osaa paikallisia tapoja eikä kieltä tai ymmärrä, miksi asiat 
hoidetaan tietyllä tavalla tai miksi asioiden hoitaminen ei onnistu.

Kun aika kuluu, ihminen tottuu uusiin tapoihin ja alkaa ymmärtää niitä. Sen 
jälkeen hänen on helpompaa noudattaa niitä. Lopulta voi löytää tasapainon 
kahden kulttuurin välillä. Yleensä ihminen säilyttää itselleen tärkeitä asioita 
vanhasta kulttuuristaan ja samalla omaksuu uusia ajatuksia ja toimintatapoja 
uudesta kulttuurista.

Kotoutuminen tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että ihminen oppii maan 
kielen riittävän hyvin. Silloin hän 
pystyy luomaan sosiaalisia suh-
teita, opiskelemaan tai työskentele-
mään tällä kielellä. Suomessa pää-
kieli on suomi, mutta myös ruotsin 
ja englannin kielillä pärjää.

Kotoutuminen tarkoittaa myös, että 
maahan muuttanut tuntee suoma-
laista yhteiskuntaa ja kulttuuria. 

Kuva: Anna Kuokkanen
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On tärkeää, että ihminen tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa Suomessa. 
Hän tuntee myös Suomen historiaa ja tietää, millaisia lakeja tai tapoja Suo-
messa on. Hän hyväksyy, että Suomi on hänen oma kotimaansa ja näkee täällä 
tulevaisuutensa. Hän on löytänyt yhteiskunnasta oman paikkansa ja sosiaali-
sia verkostoja. Halutessaan hän toimii aktiivisesti omissa yhteisöissään tai on 
mukana esimerkiksi politiikassa.

Mitkä asiat vaikuttavat kotoutumiseen?
Ihmisen kotoutumiseen vaikuttavat monet asiat. Uuteen maahan sopeutumi-
seen vaikuttaa esimerkiksi se, minkä vuoksi ihminen on päätynyt muuttamaan 
Suomeen. On eri asia lähteä pakoon sotaa kuin muuttaa Suomeen töihin tai 
puolison luokse.

Ihmisen kielitaito ja tuttavapiiri vaikuttavat sopeutumiseen. Jos ei osaa kieliä 
eikä tunne Suomesta ketään, kavereiden ja työn löytäminen voi viedä aikaa.

Myös ihmisen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne vaikuttavat kotoutumiseen. 
Jos ihminen tulee Suomeen pakolaisena, hän on ehkä menettänyt perheen-
jäseniä, omaisuutta ja kodin. Koko elämä täytyy rakentaa uudestaan. Se voi 
olla vaikeaa, varsinkin jos ihmisellä on traumaattisia kokemuksia sodasta tai 
pakomatkalta.

Lisäksi terveys ja perhetilanne vaikuttavat kotoutumiseen. Jos ihminen ei ole 
terve tai hän joutuu elämään erillään perheestään, uuden elämän rakentaminen 
voi olla hankalaa. Tukea ja apua saa esimerkiksi terveyskeskuksesta, järjestöiltä 
tai sosiaalitoimistosta.

Globalisaatio ja maahanmuutto
Globalisaatio tarkoittaa, että koko maailman asiat ja ihmisten olot riippuvat toi-
sistaan. Kaikkien valtioiden ja alueiden kehitys joka puolella maapalloa riippuu 
koko ajan enemmän siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu ja millaiset olot 
muualla on. Huonot olot yhdessä maassa vaikuttavat esimerkiksi muiden mai-
den talouteen ja maahanmuuttoon. Globalisaatio on koko ajan voimakkaampaa, 
eli yhden maan tai alueen olosuhteet vaikuttavat entistä enemmän myös muihin.

Keskinäinen riippuvuus ja verkottuminen eivät ole uusia ilmiöitä, mutta meidän 
aikanamme ne ovat huomattavasti laajempia kuin aiemmin. Globalisaatiossa 
ihmiset ja kansat lähentyvät toisiaan mm. politiikan, hallinnon ja kaupankäynnin 
tasolla, mutta myös informaation kulkuun ja tiedon tuottamiseen sekä ympäris-
töön liittyvien asioiden suhteen.

Globalisaation aikakaudella maahanmuutto ja ihmisten liikkuminen ovat lisään-
tyneet. Tähän vaikuttavat esimerkiksi globaali talous ja yritysten kansainvä-
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listyminen, ihmisten matkustelu ulkomaille turisteina tai vaihto-opiskelijoina, 
väestönkasvu, monikulttuuriset avioliitot, erilaiset levottomuudet ja sodat, ilmas-
tonmuutos sekä lait, jotka mahdollistavat ihmisten vapaan liikkumisen.

Koska Suomessa on aiemmin ollut vain vähän muualta muuttaneita, täällä on 
totuttu siihen, että ihmisten taustat, ulkonäkö ja tavat ovat melko samanlai-
set. Kun maahanmuuttajataustaisten määrä kasvaa, Suomen väestö ja kult-
tuuri monimuotoistuvat. Kulttuurille on luonteenomaista se, että se muuttuu ajan 
myötä, kun erilaiset ihmiset kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa. Nykyään on 
entistä enemmän erilaisia mutta samanarvoisia tapoja olla suomalainen ja elää 
Suomessa.

Globalisaatio ja sen aiheuttamat muutokset voivat aiheuttaa myös haasteita. 
Jotkut ajattelevat, että heillä on paljon vähemmän vaikutusvaltaa niihin poliitti-
siin ja taloudellisiin päätöksiin, joita Suomessa tehdään. Osa poliittisesta pää-
töksenteosta onkin siirtynyt Suomen valtiolta esimerkiksi Euroopan unionille, eli 
kauemmas tavallisista ihmisistä.

GLOBALISAATION VAIKUTUKSET, HYÖDYT JA HAITAT
Globalisaatio vaikuttaa Suomeen positiivisesti ja negatiivisesti. Toisaalta Suo-
men kansainvälinen kauppa on lisääntynyt. Se tuo Suomeen hyvinvointia, 
valinnanvapautta ja vaurautta. Kun ihmiset vaurastuvat, se tuo mukanaan 
yhteiskunnallista ja poliittista vakautta.

Toisaalta työpaikat Suomessa ovat vähentyneet globalisaation takia. Suuri 
määrä työpaikkoja on siirtynyt maihin, joissa työ on halvempaa kuin Suomessa. 
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Myös muiden maiden talouskriisit ovat vaikuttaneet Suomeen ja Suomen talou-
teen voimakkaasti.

Globalisaatiota ei voi estää ja se jatkuu tulevaisuudessakin. On tärkeää, että 
globalisaation hyödyt ja haitat jakautuvat tasaisemmin eri maissa. YK:ssa eli 
Yhdistyneissä kansakunnissa on otettu käyttöön kestävän kehityksen politiikka. 
Kestävä kehitys tarkoittaa paikallista, alueellista ja maailmanlaajuista kehitystä, 
joka säilyttää ihmisille mahdollisimman hyvän elämän nyt ja tulevaisuudessa. 
Kestävää kehitystä ovat köyhyyden vähentäminen, taloudellisen eriarvoisuuden 
vähentäminen ja maailmanlaajuinen ympäristönsuojelu.

Keskustelukysymyksiä
1. Miten ja milloin voit hakea Suomen kansalaisuutta?
2. Mitä hyötyä on siitä, että käyttää palveluita internetissä? Palveluja ovat  

esimerkiksi verkkopankki, nettiostaminen tai viranomaisasiointi.
3. Miten löydät Suomesta asunnon?
4. Miten otat naapurisi huomioon kerrostalossa tai rivitalossa?
5. Mitä mieltä olet jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä Suomessa?
6. Miten säästät energiaa, sähköä ja vettä kotona?
7. Miksi energiaa kannattaa säästää?
8. Mitkä asiat auttavat ihmistä kotoutumaan Suomeen?
9. Miten globalisaatio vaikuttaa Suomen talouteen ja yhteiskuntaan?
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4. PERHEET JA 
ERILAISET PALVELUT 
SUOMESSA 
Suomalainen perhe ennen ja nyt
Avioliitto ja avoliitto 
Monenlaisia perheitä
Lapsen hoito ja lapsiperheen palvelut
Tukea perheille ongelmatilanteissa
Muita terveys- ja sosiaalipalveluja
Kun perhe muuttaa Suomeen

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Merja Wesander



76 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Suomalainen perhe ennen ja nyt
Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Suomessa miehillä ja nai-
silla on samat oikeudet ja velvollisuudet. Tasa-arvo näkyy perhe-elämässä siten, 
että yleensä molemmat vanhemmat käyvät töissä ja hoitavat yhdessä perheen 
asioita.

Suomen valtio ja kunnat tukevat tasa-arvoa ja perheiden hyvinvointia. Perheet 
saavat valtiolta ja kunnilta monia tukia ja palveluita, esimerkiksi rahallista tukea 
ja edullisen varhaiskasvatuksen eli lasten päivähoidon.

Perheen koko on pienentynyt
Perhe tarkoittaa yleensä lapsiperhettä, johon kuuluvat vanhemmat ja vähintään 
yksi lapsi. Tavallinen suomalainen perhe on ydinperhe, johon kuuluvat äiti, isä ja 
heidän yhteiset lapsensa. Suomessa on myös paljon muunlaisia perheitä. Per-
heistä kerrotaan lisää myöhemmin tässä luvussa.

Viimeisten sadan vuoden aikana suomalaiset perheet ovat muuttuneet pal-
jon. Ennen perheisiin kuului enemmän ihmisiä. Nykyään perheissä on yleensä 
1–2 lasta. 100 vuotta sitten yksi nainen synnytti tilastojen mukaan noin 5 lasta. 
Lisäksi samassa talossa asuivat tavallisesti myös isovanhemmat sekä esimer-
kiksi serkkuja tai ottolapsia. Koko perhe työskenteli usein yhdessä maatalous-
töissä, ja perhe ja suku huolehtivat toistensa hyvinvoinnista. Kaikki jakoivat kodin 
ja ruoan sekä ilot ja surut. Tämä oli tyypillistä yhteisölliselle kulttuurille, joka oli 
ennen yleinen Suomessa.

Nykyään Suomen kulttuuri on yksilökeskeinen kulttuuri. Se tarkoittaa, että jokai-
nen on vastuussa itsestään ja omista teoistaan ja kaikilla on oikeus päättää 
omasta elämästään. Perheiden koostumus on erilainen. Ihmiset ajattelevat usein, 
että isovanhemmat tai muut sukulaiset eivät kuulu ydinperheeseen, vaikka he 
olisivat läheisiä. Suomalaiset eivät yleisesti ottaen pidä yhtä paljon yhteyttä 
sukulaisiinsa kuin ihmiset monissa muissa maissa. Suhteet sukuun ovat kuiten-
kin hyvin erilaisia eri perheissä.

Maatalousyhteiskunnasta kaupunkiin
Kun kaupungistuminen alkoi ja ihmiset alkoivat muuttaa asumaan maalta 
kaupunkeihin, suomalaiset perheet muuttuivat. Kaupungistuminen tapahtui 
1900-luvulla, kun paljon ihmisiä muutti maalta kaupunkiin työtä etsimään. Sama 
muuttoliike jatkuu yhä.

Maalla oli helppoa huolehtia isosta lapsikatraasta, koska lapset saattoivat olla 
mukana maataloustöissä ja asunnot olivat yleensä isompia kuin kaupungissa. 
Kaupungeissa kodit ovat pienempiä kuin maalla, ja myös perheet ovat pienem-
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piä. Lapset ovat suuren osan päivästä päivähoidossa, kun vanhemmat käyvät 
töissä kodin ulkopuolella. Isovanhemmat asuvat harvoin samassa asunnossa 
kuin heidän lapsenlapsensa. Suvun yhteisöllisyys on lähes hävinnyt kaupungis-
tumisen myötä, ja elämästä on tullut yksilökeskeisempää.

Lisäksi perheiden muutokseen on vaikuttanut talous. Kun ihmiset muuttivat kau-
punkeihin, he menivät palkkatöihin, yleensä tehtaaseen tai palvelualalle. He 
alkoivat saada palkkaa, eivätkä enää olleet riippuvaisia sukulaisistaan. Aiemmin 
taloudellinen ja sosiaalinen tuki oli perheen ja suvun vastuulla, mutta kaupungis-
tumisen ja hyvinvointivaltion kehityksen myötä vastuu on siirtynyt suvulta val-
tiolle. Tavoitteena on, että tukien avulla kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus tulla 
toimeen, vaikka he eivät saisi apua sukulaisilta tai ystäviltä.

Naisen aseman muutos ja sen vaikutus perheeseen
Nykyään naisilla ja miehillä on Suomessa sama arvo ja asema yhteiskunnassa 
sekä samat oikeudet ja velvollisuudet. Näin ei ole aina ollut, vaan aiemmin mie-
het kontrolloivat naisten elämää vuosisatojen ajan. Sata vuotta sitten aviomie-
hellä oli oikeus päättää vaimon puolesta, käykö vaimo töissä ja osallistuuko hän 
yhteiskunnalliseen toimintaan kodin ulkopuolella.

Suomessa säädettiin 1800-luvun lopulla laki, joka vapautti naimattomat naiset 
holhouksesta. He saivat siis päättää itse omista asioistaan. Jos nainen oli nai-
misissa, hän oli kuitenkin yhä aviomiehensä holhouksessa. Naisen täytyi valita 
joko työelämä tai avioliitto. Perheen ja työn yhdistäminen ei yleensä ollut mah-
dollista. Usein työnantaja irtisanoi naistyöntekijän, jos hän meni naimisiin. Monet 
naiset valitsivat työn, ja siksi naimattomuus yleistyi 1900-luvun alussa. Vasta 
kun uusi avioliittolaki tuli Suomessa voimaan vuonna 1930, naiset vapautuivat 
miehensä holhouksesta. Siitä asti Suomen naiset ovat olleet täysivaltaisia myös 
avioliitossa.

Perhe työskentelee 
perunapellolla,  
1940-luku.
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1906–1930-luvuilla Suomessa säädettiin monia lakeja, jotka antoivat naisille 
tärkeitä oikeuksia lain edessä. Nyt naisilla on Suomessa jo pitkään ollut kaikki 
samat oikeudet kuin miehilläkin, ja naiset päättävät itse omista asioistaan.

TYÖN JA PERHE-ELÄMÄN YHDISTÄMINEN
Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on ollut mahdollista Suomessa jo pitkään. 
Nykyään sekä naiset että miehet päättävät itse, miten he yhdistävät työn ja 
perhe- elämän.

Monet naiset eivät olleet töissä ennen maailmansotia, mutta kaikki muuttui, 
kun sota alkoi. Sotavuosina 1939−1944 miehet olivat rintamalla ja naiset hoiti-
vat myös miesten töitä tehtaissa ja maatiloilla. Moni nainen jatkoi töissä myös 
sodan jälkeen.

Vielä 1950-luvulla useimmat naiset hoitivat kotia ja lapsia eivätkä käyneet töissä 
kodin ulkopuolella. Kaupungistumisen myötä 1970-lukuun mennessä naisten 
työssäkäynti oli jo yleistä. Kunnat alkoivat tarjota päivähoitoa lapsille, ja naisten 
työssäkäynti yleistyi.

NÄIN SUOMALAISET NAISET SAIVAT TASA-ARVOISEN ASEMAN MIESTEN KANSSA:

• 1906 oikeus äänestää ja asettua ehdolle eduskuntavaaleissa

• 1919 oikeus harjoittaa elinkeinoa ilman aviomiehen suostumusta

• 1922 oikeus tehdä itse työsopimuksensa ilman aviomiestä

• 1922 laki oppivelvollisuudesta, joka takasi oppimisoikeuden sekä tytöille että pojille

• 1930 avioliittolaki, joka teki miehestä ja vaimosta tasa-arvoiset avioliitossa.

Päiväkodin lapsia, 1970.
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Naisten työssäkäynti vaikutti koko perheeseen, kun äiti ei enää ollut aina las-
ten kanssa kotona. Työssäkäynti antoi naisille itsenäisyyttä ja omaa rahaa. Kun 
naisten koulutus ja työssäkäynti yleistyivät, he saivat lisää mahdollisuuksia vai-
kuttaa omiin ja perheen asioihin.

Ehkäisy tuli helposti saataville 1960-luvulla ja ihmiset alkoivat puhua perhe-
suunnittelusta. Se tarkoittaa, että pariskunnat voivat itse vaikuttaa lasten mää-
rään, kun he käyttävät ehkäisyä. Kun naisten asema Suomessa vahvistui, per-
hesuunnittelu yleistyi. Myös sen vaikutuksesta perheissä on nykyään vähemmän 
lapsia kuin ennen.

Suomen yksilöllinen kulttuuri ja perheet
1900-luvun aikana tapahtuneiden yhteiskunnallisten muutosten myötä kulttuuri 
Suomessa muuttui hiljalleen yhteisöllisestä yksilölliseksi kulttuuriksi. Ihminen ei 
enää ole riippuvainen suvusta ja perheestä, vaan yhteiskunta ottaa vastuuta 
vanhuksista ja auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Kaikki voivat valita itse, 
kenen kanssa ovat tekemisissä. Yksilöllisessä kulttuurissa ihmiset ovat tottu-
neet siihen, että jokaisen täytyy kantaa vastuu vain itsestään ja alle 18-vuoti-
aista lapsistaan.

Seuraavat kolme ajatusta ovat yksilöllisen kulttuurin piirteitä Suomessa:

1. Vapaus tehdä omia valintoja

Yksilöllisessä kulttuurissa ihmiset näkevät itsensä lähtökohtaisesti yksilöinä, 
eivät ryhmän jäseninä. Yksilö saa päättää itse omasta elämästään ja muut ihmi-
set myös odottavat, että hän tekee niin. Suomen perustuslain mukaan jokaisella 
ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen.

Jokaisella ihmisellä on Suomessa vapaus olla sellainen kuin haluaa ja elää elä-
mänsä kuten haluaa, kunhan noudattaa lakeja. Lisäksi ihmisten toimintaan vai-
kuttavat moraali ja kulttuuriset normit. Kulttuuriset normit tarkoittavat sitä, 
mikä on yleensä ihmisten mielestä oikein tai väärin. Yksilöllisessä kulttuurissa 
yksilöllä on enemmän vapautta päättää omista asioistaan, eivätkä yksilöllisen 
kulttuurin moraalisäännöt ole yleensä yhtä tiukkoja kuin yhteisöllisessä kulttuu-
rissa. Esimerkiksi avioeroa ei pidetä Suomessa tuomittavana asiana.

2. Vapaus valita elämänkumppani

Yksilön vapaus tehdä omia valintoja näkyy myös ihmissuhteissa: miehet ja naiset 
saavat valita elämänkumppaninsa itse. Myös nuoret päättävät itsenäisesti rak-
kausasioistaan, eikä heidän tarvitse kysyä lupaa vanhemmilta tai muilta sukulai-
silta. Monet suomalaiset kyllä puhuvat sukulaisten kanssa päätöksistään, mutta 
ihmisillä on tapana kunnioittaa perheen ja yksilön yksityisyyttä.
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Yksilön oikeus omiin päätöksiin ja romanttisen rakkauden ihanne ovat ajan 
saatossa muuttaneet perheitä. On tavallista, että ihmisillä on elämänsä aikana 
useita seurustelukumppaneita. Lisäksi ihmiset seurustelevat usein pitkään, 
ennen kuin muuttavat yhteen tai menevät naimisiin. Toimivaa parisuhdetta 
pidetään tärkeänä onnellisuuden perustana ja onnellisuutta tärkeänä perheen 
perustana.

3. Henkilökohtainen koskemattomuus

Laki sanoo, että jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskematto-
muuteen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihminen päättää itse omasta ruu-
mistaan ja seksuaalisuudestaan. Jokainen ihminen saa itse valita, kuka hänen 
kumppaninsa on, mutta aikuinen ei saa harrastaa seksiä alle 16-vuotiaan 
kanssa. Ketään ei saa pakottaa seksiin. Seksistä ja seksuaaliasioista voi Suo-
messa puhua melko avoimesti, mutta yleensä ihmiset puhuvat siitä vain läheis-
ten ihmisten kanssa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla julkisilla paikoilla, esimerkiksi kaupungilla, ilman 
että kukaan häiritsee häntä seksuaalisesti. Se tarkoittaa, että toista ihmistä saa 
koskea vain silloin, jos hän selvästi sanoo kyllä. Häiritsemistä voi olla kosketta-
minen tai myös puhuminen, jos toinen ei sitä halua.

Lasten kohdalla henkilökohtainen koskemattomuus tarkoittaa myös sitä, että 
lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty laissa. Aikuinen ei siis saa lyödä 
lapsia tai esimerkiksi vetää lasta hiuksista rangaistukseksi. Lisäksi lain mukaan 
aikuisten täytyy kuunnella lapsen mielipidettä, kun aikuiset tekevät päätöksiä, 
jotka vaikuttavat lapsen elämään. Lapsella on siis oikeus osallistua asioihin, 
jotka koskevat häntä. Tämä tukee lapsen kehitystä ja itsetunnon myönteistä 
rakentumista.

Avioliitto ja avoliitto
Avioliitto on kahden ihmisen välinen juridinen sopimus. Suomessa on tavallista, 
että kaikki pariskunnat eivät solmi avioliittoa, vaikka he olisivat yhdessä vakitui-
sesti. Parisuhteen juridinen status määrittelee henkilön siviilisäädyn. Siviilisääty 
on tieto, joka merkitään Suomen väestötietojärjestelmään. Siviilisääty kertoo, 
onko henkilö virallisesti parisuhteessa vai ei. Ihmisen siviilisääty voi olla naimi-
sissa, naimaton, eronnut, leski tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avioliitto
Noin 2 miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä on naimisissa. He ovat siis solmineet 
avioliiton ja he ovat aviopuolisot. Avioliitto on kahden ihmisen välinen suhde, 
josta säädetään laissa. Aviopuolisoilla on lain mukaan oikeuksia ja velvollisuuk-
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Yksilön oikeus omiin päätöksiin ja romanttisen rakkauden ihanne ovat ajan 
saatossa muuttaneet perheitä. On tavallista, että ihmisillä on elämänsä aikana 
useita seurustelukumppaneita. Lisäksi ihmiset seurustelevat usein pitkään, 
ennen kuin muuttavat yhteen tai menevät naimisiin. Toimivaa parisuhdetta 
pidetään tärkeänä onnellisuuden perustana ja onnellisuutta tärkeänä perheen 
perustana.

3. Henkilökohtainen koskemattomuus

Laki sanoo, että jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskematto-
muuteen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihminen päättää itse omasta ruu-
mistaan ja seksuaalisuudestaan. Jokainen ihminen saa itse valita, kuka hänen 
kumppaninsa on, mutta aikuinen ei saa harrastaa seksiä alle 16-vuotiaan 
kanssa. Ketään ei saa pakottaa seksiin. Seksistä ja seksuaaliasioista voi Suo-
messa puhua melko avoimesti, mutta yleensä ihmiset puhuvat siitä vain läheis-
ten ihmisten kanssa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus olla julkisilla paikoilla, esimerkiksi kaupungilla, ilman 
että kukaan häiritsee häntä seksuaalisesti. Se tarkoittaa, että toista ihmistä saa 
koskea vain silloin, jos hän selvästi sanoo kyllä. Häiritsemistä voi olla kosketta-
minen tai myös puhuminen, jos toinen ei sitä halua.

Lasten kohdalla henkilökohtainen koskemattomuus tarkoittaa myös sitä, että 
lasten ruumiillinen kurittaminen on kielletty laissa. Aikuinen ei siis saa lyödä 
lapsia tai esimerkiksi vetää lasta hiuksista rangaistukseksi. Lisäksi lain mukaan 
aikuisten täytyy kuunnella lapsen mielipidettä, kun aikuiset tekevät päätöksiä, 
jotka vaikuttavat lapsen elämään. Lapsella on siis oikeus osallistua asioihin, 
jotka koskevat häntä. Tämä tukee lapsen kehitystä ja itsetunnon myönteistä 
rakentumista.

Avioliitto ja avoliitto
Avioliitto on kahden ihmisen välinen juridinen sopimus. Suomessa on tavallista, 
että kaikki pariskunnat eivät solmi avioliittoa, vaikka he olisivat yhdessä vakitui-
sesti. Parisuhteen juridinen status määrittelee henkilön siviilisäädyn. Siviilisääty 
on tieto, joka merkitään Suomen väestötietojärjestelmään. Siviilisääty kertoo, 
onko henkilö virallisesti parisuhteessa vai ei. Ihmisen siviilisääty voi olla naimi-
sissa, naimaton, eronnut, leski tai rekisteröidyssä parisuhteessa.

Avioliitto
Noin 2 miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä on naimisissa. He ovat siis solmineet 
avioliiton ja he ovat aviopuolisot. Avioliitto on kahden ihmisen välinen suhde, 
josta säädetään laissa. Aviopuolisoilla on lain mukaan oikeuksia ja velvollisuuk-

sia. Puolisot ovat avioliitossa yhdenvertai-
set, eli heillä on samat oikeudet ja velvolli-
suudet.

AVIOLIITTO ENNEN JA NYT
Parisuhteen ideaalina pidetään länsimaissa 
nykyään sitä, että romanttinen rakkaus-
suhde johtaa avioliittoon. Romanttinen 
käsitys avioliitosta on Suomessa vakiintu-
nut, mutta niin ei aina ole ollut.

Ennen Suomessakin oli käytössä järjestetty 
tai sovittu avioliitto. Silloin avioliiton tarkoi-
tus oli järjestää eri sukujen suhteita esimer-
kiksi maanomistuksen kannalta. Ihmiset 
kutsuivat avioliittoa myös naimakaupaksi. 
Sana naimakauppa kuvaa keskiaikaista 
lakia, jossa avioliitto oli kahden suvun väli-
nen sopimus. Avioliiton tarkoitus oli tehdä 
lapsia, perillisiä. Kun pari meni naimisiin, 
vaimo siirtyi osaksi miehen sukua. Miehen 
perhe antoi vaimon perheelle myötäjäisiä eli 
lahjoja tai rahaa. 

Nykyään Suomessa avioliitto on ihmisen 
vapaaehtoinen valinta, eikä kukaan saa pakottaa toista naimisiin. Parisuhteessa 
puolisot voivat itse päättää, millaiset heidän roolinsa ovat osana perhettä. Aikai-
semmin on ajateltu, että naisella on vastuu kotitöistä ja lastenhoidosta, kun taas 
miehen täytyy tehdä työtä ja turvata perheen talous. Nykyään jokainen perhe 
voi päättää, miten vastuut jaetaan.

TASA-ARVOINEN AVIOLIITTOLAKI
Suomen avioliittolakiin on tehty ajan kuluessa muutoksia. Laki muuttui viimeksi 
vuonna 2017, kun voimaan tuli tasa-arvoinen avioliittolaki. Se tarkoittaa, että 
myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Tätä ennen mies-
parit ja naisparit ovat voineet solmia vain rekisteröityjä parisuhteita. Rekisteröity 
parisuhde oli avioliiton kaltainen sopimus, jossa puolisoilla ei ollut kuitenkaan 
kaikkia samoja oikeuksia kuin aviopuolisoilla. 

Tasa-arvoisen avioliittolain säätäminen liittyy siihen, että viime vuosikymme-
ninä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksiin, kuten 
muihinkin ihmisoikeuskysymyksiin, on alettu kiinnittää huomiota kaikissa länsi-
maissa. Näin ei aina ole ollut, vaan Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuo-
teen 1971 asti. Syrjintä eli eriarvoinen kohtelu seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella on ollut laitonta vuodesta 1995 lähtien.

Häät kirkossa.
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Lain mukaan ihminen voi mennä naimisiin, jos hänellä ei ole estettä solmia avio-
liitto. Ennen kuin pariskunta voi mennä naimisiin, viranomainen tutkii, onko avio-
liitolle esteitä. Jos avioliitolle ei ole esteitä, pariskunta saa todistuksen esteettö-
myydestä.

Jos ulkomaalainen haluaa mennä naimisiin Suomessa, hänen täytyy ehkä hank-
kia asiakirjoja kotimaastaan. Siksi avioliiton esteettömyyden tutkimiseen kan-
nattaa varata aikaa.

AVIOLIITON ESTEET
Esteitä avioliitolle ovat Suomessa nämä asiat:

 l Moniavioisuus on Suomessa laissa kiellettyä. Ihminen voi olla Suomessa 
naimisissa vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Uuteen avioliittoon voi 
mennä vain, jos eroaa aikaisemmasta puolisostaan.

 l Lapsi ei voi mennä naimisiin. Alaikäraja on 18 vuotta. 

 l Lähisukulaisen kanssa ei voi mennä naimisiin. Esimerkiksi oman van-
hemman, lapsen, sisaruksen tai sisarpuolen kanssa ei voi mennä naimisiin.

KIHLAUS
Yleensä pariskunta menee kihloihin ennen avioliittoa. Kihlauksen merkiksi ihmiset 
ostavat yleensä kihlasormukset. Sormuksia pidetään vasemman käden nimettö-
mässä sormessa. Kun pariskunta menee naimisiin, samaan sormeen tulee myös 
vihkisormus, joka on merkki avioliitosta. Siksi monella suomalaisella on kaksi sor-
musta, kun he ovat naimisissa: yksi kihlasormus ja yksi vihkisormus.

Kihlaus on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen sopimus siitä, että pariskunta 
menee naimisiin myöhemmin. Kihlaus ei ole juridinen sopimus, eikä se velvoita 
ketään mihinkään lain edessä. Kihlaus on vapaaehtoinen, eikä laki vaadi kih-
loissa olemista ennen avioliittoa.

Kihlauksen voi vapaasti lopettaa, jos pariskunnasta toinen tai molemmat sitä 
haluavat. Kihlauksen purkamisesta ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille.

VIHKIMINEN
Ihmiset voivat mennä naimisiin joko kirkossa 
tai Digi- ja väestötietoviraston tiloissa.

Jos pariskunta solmii avioliiton kirkossa, kyse 
on kirkollisesta vihkimisestä. Kirkollinen vih-
kiminen tapahtuu tavallisesti kirkossa ja sen 
suorittaa yleensä pappi. Vihkijällä täytyy olla 
vihkimisoikeus ja hänen täytyy työskennellä 
Suomeen rekisteröidyssä uskonnollisessa Ku
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yhdyskunnassa, esimerkiksi luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa.

Jos pariskunta avioituu Digi- ja väestötietoviraston tiloissa, kyse on siviilivih-
kimisestä. Se on ei-kirkollinen vihkiminen. Siviilivihkimisen suorittaa virkamies, 
jolla on vihkimisoikeus, esimerkiksi notaari.

Kun pariskunta on vihitty, he ovat naimisissa eli he ovat toistensa aviopuolisot.

NIMENMUUTOS
Kun pariskunta menee naimisiin, nainen ottaa usein miehen sukunimen. Mies voi 
myös ottaa naisen sukunimen tai molemmat voivat pitää omat sukunimensä. 
Halutessaan ihminen voi ottaa kaksoisnimen eli lisätä puolison sukunimen oman 
sukunimensä perään.

OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET AVIOLIITOSSA
Avioliittolaki määrää, mitkä ovat puolisoiden oikeudet ja velvollisuudet aviolii-
tossa. Laki määrää, että puolisojen täytyy luottaa toisiinsa, kunnioittaa toisiaan 
ja toimia yhdessä perheensä hyväksi. Puolisoiden täytyy huolehtia toisistaan, 
lapsistaan, kodistaan ja yhteisestä taloudesta. Puolisoilla on elatusvelvollisuus. 
Se tarkoittaa, että jos toinen puolisoista on esimerkiksi työtön tai lapsen kanssa 
kotona, toisen täytyy ostaa hänelle ruokaa ja vaatteita.

Lain mukaan jokaisella ihmisellä on seksuaalinen itsemääräämisoikeus avio-
liitossa ja kaikissa seurustelusuhteissa. Jos toisen ihmisen pakottaa seksiin, 
kyseessä on raiskaus. Se on rikos avioliitossa ja myös sen ulkopuolella. Myös 
parisuhdeväkivalta on Suomessa rikos. Puolisoa ei saa koskaan lyödä tai muulla 
tavalla satuttaa.

Terveysasioissa puolisolla on oikeus saada tietoa puolisonsa terveydentilasta. 
Puoliso voi päättää miehensä tai vaimonsa hoidosta, jos tämä ei itse pysty sii-
hen esimerkiksi terveydellisistä syistä.

Puolisoilla voi avioliitossa olla yhteistä omaisuutta, mutta myös omaa omai-
suutta. Toinen puoliso ei voi esimerkiksi myydä toisen puolison omaisuutta. Toi-
nen ei myöskään saa myydä suurta määrää yhteistä omaisuutta, jos toinen ei 
anna siihen lupaa. Jos aviopari ottaa yhdessä lainaa, he vastaavat yhdessä lai-
nan maksamisesta takaisin. Jos taas toinen aviopuoliso ottaa yksin lainaa, hän 
on yksin vastuussa takaisinmaksusta.

AVIO-OIKEUS
Puolisoiden taloudellista asemaa turvaa avio-oikeus. Avio-oikeus tarkoittaa, 
että avioerossa puolisoiden kaikki omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puo-
liksi kummallekin. Jos aviopuoliso kuolee, eloonjäänyt puoliso ja lapset jakavat 
avioparin omaisuuden. Avio-oikeutta ei voi kumota testamentilla, mutta sen voi 
kumota avioehtosopimuksella.
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AVIOEHTOSOPIMUS
Jos puolisot haluavat pitää omaisuutensa erillään, he voivat tehdä avioehtoso-
pimuksen. Kun puolisot allekirjoittavat avioehtosopimuksen, avio-oikeus ei ole 
enää voimassa.

Avioehtosopimuksella puolisot sopivat, miten heidän omaisuutensa jaetaan, jos 
toinen kuolee tai tulee avioero. On hyvin yleistä, että aviopari solmii avioehto-
sopimuksen. Jos avioliitto päättyy eroon, syntyy usein riitoja omaisuudesta, ja 
ne voidaan välttää avioehtosopimuksella.

Avoliitto
Kaikki pariskunnat eivät solmi avioliittoa. Jos puolisot eivät ole naimisissa, mutta 
he asuvat yhdessä, he ovat avoliitossa. Silloin he ovat toistensa avopuolisot.

Avoliitosta ei tehdä kirjallista sopimusta. Lain edessä avopuolisoilla ei ole samoja 
oikeuksia ja velvollisuuksia kuin avioliitossa. Avopuolisot eivät ole elatusvelvol-
lisia toisistaan, eli puolison ei tarvitse elättää toista, jos toinen on esimerkiksi 
työtön. Jos toinen puoliso kuolee, toinen ei peri häntä. Avopuolisot sopivat kes-
kenään, miten he jakavat perheen tulot ja menot.

Avoliitto on yleistynyt viime vuosikymmeninä. Joka kolmannessa perheessä isä 
ja äiti eivät ole naimisissa. Nykyään nuoret parit ovat usein avoliitossa ennen 
kuin he menevät naimisiin. On myös tavallista, että avopari saa lapsia. Vaikka 
avoliitot ovat yleisiä, suurin osa ihmisistä menee naimisiin jossakin elämänsä 
vaiheessa.

Lapsen asema on lähes sama riippumatta siitä, ovatko hänen vanhempansa 
naimisissa vai eivät. Lapsi voi saada kumman tahansa vanhemman sukunimen, 
hänellä on oikeus periä vanhempansa ja saada perhe-eläkettä, jos vanhempi 
kuolee. Molemmilla vanhemmilla on velvollisuus elättää lastaan, vaikka he eivät 
olisi naimisissa.

Avioero
Avioero tarkoittaa, että avioliitto puretaan. Puolisot voivat hakea avioeroa 
yhdessä tai toinen puoliso voi hakea eroa yksin. Eroa varten ei tarvita molem-
pien suostumusta eikä erityisiä perusteluita. Avioeroa haetaan kirjallisesti kärä-
jäoikeudesta. Oikeus ei tutki, miksi puolisot hakevat avioeroa.

Kun ihminen jättää avioerohakemuksen, alkaa 6 kuukauden harkinta-aika. Har-
kinta-aikana erohakemuksen voi vetää takaisin, jos ei haluakaan erota. Kun har-
kinta-aika päättyy, puolisot tekevät uuden hakemuksen. Sitten avioero astuu 
voimaan ja avioliitto päättyy. Joskus avioerossa tulee riitaa omaisuudesta tai 
lapsesta. Silloin pariskunta voi tarvita juristin ja lastenvalvojan apua.
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Avioeron taustalla on yleensä toimimaton parisuhde. Avioeroon saatetaan 
päätyä, jos aviopuolisoilla on ratkaisemattomia riitoja. Syy voi olla myös uskot-
tomuus tai esimerkiksi päihdeongelmat tai mielenterveysongelmat. Yleensä 
pariskunnat yrittävät ratkaista ongelmiaan keskustelemalla. Apua voi saada 
esimerkiksi pariterapiasta.

Nykyisin avioerot ovat yleisiä Suomessa, eikä ihmisten ole pakko jäädä onnet-
tomaan avioliittoon. Avioero ei ole Suomessa häpeän aihe. On myös tavallista, 
että ihmiset menevät uudestaan naimisiin.

LAPSEN ASEMA AVIOEROTILANTEESSA
Jos pariskunnalla on lapsia, heidän täytyy sopia, miten he hoitavat lasten asiat 
eron jälkeen. Vanhempien täytyy päättää, kuka on lapsen huoltaja. Huoltajan 
tehtävä on pitää huolta lapsesta ja tehdä päätöksiä lapsen asioista. Suomessa 
aikuisten täytyy kuitenkin kuunnella lasta asioissa, jotka koskevat häntä.

Tavallisesti molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia myös avioeron jälkeen. 
Heillä on silloin yhteishuoltajuus eli he päättävät lapsen asioista yhdessä. Van-
hempien täytyy sopia, kumman luona lapsi asuu. Lapsen osoite voi olla vain 
yhdessä paikassa, vaikka hän viettäisi yhtä paljon aikaa molempien vanhem-
pien luona. On melko yleistä, että lapset asuvat puolet ajasta toisen vanhemman 
ja puolet toisen luona. Silloin on tärkeää, että kodit ovat melko lähellä toisiaan, 
jotta lapsi voi käydä koulua molempien luota.

Monet eroperheiden lapset tapaavat toista vanhempaansa vain viikonloppuisin 
tai harvemmin. Lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan. Yli 12-vuo-
tiaalla lapsella on oikeus päättää, haluaako hän tavata toista vanhempaansa 
lainkaan. Eron jälkeen kunnan sosiaalipalvelut hoitavat lapsiin liittyvät sopimus-
asiat yhdessä lapsen vanhempien kanssa.
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On myös mahdollista, että vain toinen vanhemmista nimetään lapsen viralliseksi 
huoltajaksi. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos vanhemmat eivät pysty 
ollenkaan keskustelemaan lapsen asioista tai jos toinen vanhempi asuu ulko-
mailla. Lapsen kanssa asuva vanhempi on silloin yksinhuoltaja.

Vanhemmilla on taloudellinen vastuu lapsistaan, eli heidän täytyy huolehtia siitä, 
että lapsella on ruokaa ja vaatteita. Vaikka vanhemmat eroavat, taloudellinen 
vastuu pysyy molemmilla. Se vanhempi, jonka luona lapsi asuu, saa toiselta 
vanhemmalta elatusapuna rahaa. Rahalla huoltaja maksaa esimerkiksi lapsen 
asumista, ruokaa, vaatteita ja muita menoja.

PERHEASIOIDEN SOVITTELU
Kun pariskunta eroaa, heidän täytyy sopia omaisuudesta ja lasten asemasta. 
Suomessa avioliittolaki määrää, että pariskunnan täytyy yrittää selvittää riidat 
ja oikeudelliset asiat neuvottelemalla. Riidat voivat liittyä esimerkiksi perintöön 
tai oikeuteen tavata lasta.

Joskus pariskunta ei pysty itse sopimaan riitojaan. Silloin he voivat pyytää apua 
ja tukea perheasioiden sovittelijalta. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen, 
luottamuksellinen ja ilmainen kunnan palvelu.

Monenlaisia perheitä
Yleisin perhemalli Suomessa on ydinperhe eli äiti, isä ja heidän yhteiset lapsensa. 
Ydinperheen lisäksi Suomessa on monia muitakin tapoja elää perhe-elämää.

Lapseton pariskunta
Kun puhutaan perheestä, ajatellaan usein lapsiperhettä. On kuitenkin tavallista, 
että perheeseen kuuluu vain kaksi aikuista. Kaikki pariskunnat eivät halua lapsia 
ja eivät siksi hanki lapsia. Monet pariskunnat ovat tyytyväisiä elämäänsä ilman 
lapsia, eikä heidän tarvitse perustella valintaansa muille.

Jotkut pariskunnat eivät saa lapsia, vaikka haluaisivat, vaan ongelmana on lap-
settomuus. Heille on tarjolla hedelmöityshoitoja, jotka parantavat todennäköi-
syyttä tulla raskaaksi ja saada lapsia. Pariskunnat voivat harkita myös lapsen 
adoptoimista. Adoptiolapsi on biologisesti jonkun toisen lapsi, mutta adoption 
kautta hän saa uudet vanhemmat. Suomessa lapsi adoptoidaan usein ulko-
mailta. Suomessa adoptioprosessi on laissa määritelty. Se alkaa lakisääteisellä 
adoptioneuvonnalla.

Yksinhuoltajaperhe
Kun perheeseen kuuluu lapsia, mutta vain yksi aikuinen, puhutaan yksinhuolta-
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japerheestä. Yksinhuoltaja on yleensä joko eronnut tai leski. Joskus yksinhuoltaja 
on hankkinut lapsen yksin, eli perheeseen on aina kuulunut vain yksi vanhempi.

Yksinhuoltajuuden yleisin syy on ero. Yleensä lapset jäävät eron jälkeen äidille, ja 
siksi suurin osa yksinhuoltajista on naisia. Suomessa on myös yksinhuoltajaisiä.

Yksinhuoltajan lapset viettävät tavallisesti aikaa myös toisen vanhempansa 
kanssa. Toisella vanhemmalla on oikeus tavata lastaan. Toisen vanhemman 
täytyy osallistua lapsen elatukseen, eli lapsen elämisen ja asumisen maksami-
seen. Joskus yksinhuoltaja voi olla yksin vastuussa lapsesta.

Lastenhoidon ja työssäkäynnin yhdistäminen voi olla haastavaa yksinhuolta-
jalle. Rahatilanne voi olla tiukka, ja lasten hoitaminen yksin voi välillä olla hen-
kisesti raskasta. Suomen valtio tukee yksinhuoltajia, jotta yksinhuoltajaperheet 
eivät olisi muita heikommassa asemassa. Esimerkiksi joissakin Kelan tuissa on 
yksinhuoltajakorotus, eli yksinhuoltajaperheen tuki on vähän korkeampi kuin 
muilla perheillä.

Uusperhe
Suomessa on tavallista, että eronneet ihmiset menevät uudestaan naimisiin tai 
avoliittoon. Uusperhe tarkoittaa perhettä, jossa on lapsia toisen tai molempien 
vanhempien entisistä liitoista. Uusperheessä voi olla myös yhteisiä lapsia. Usein 
uusperheiden lapsilla voi olla kaksi kotia. Silloin lapset asuvat osan ajasta toi-
sen vanhemman luona.

Uusperheessä äidin mies on lapsille isäpuoli. Isän vaimo on lapsille äitipuoli. Jos 
uusperheeseen syntyy lapsia, vanhemmat lapset ovat heille sisarpuolia.

Uusperheet ovat yleistyneet Suomessa viime vuosikymmenien aikana. Nykyään 
alle 18-vuotiaista lapsista joka kymmenes elää uusperheessä. 

Sateenkaariperhe
Suomessa samaa sukupuolta olevien parien perheitä kutsutaan sateenkaari-
perheiksi. Sateenkaari on seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen 
tunnus. Sateenkaariperheitä on erilaisia.

Suomessa on tehty pitkään töitä sen eteen, että seksuaalivähemmistöillä ja 
sateenkaariperheillä olisi samat oikeudet kuin miehen ja naisen muodostamilla 
perheillä. Ihmisten asenteet ovat vähitellen muuttuneet hyväksyvämmiksi.

Vuonna 2017 voimaan tullut tasa-arvoinen avioliittolaki on parantanut sateen-
kaariperheiden ja niissä elävien lasten oikeuksia lain edessä.



88 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Yksin elävät
Yli miljoona ihmistä asuu Suomessa yksin. Vaikka he asuvat yksin, heillä on 
yleensä läheisiä, kuten omat vanhemmat, aikuiset lapset, muita sukulaisia tai 
tärkeitä ystäviä.

Lapsen hoito ja lapsiperheen palvelut
Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on yksi maailman parhaista maista äideille 
ja lapsille. Äidit ja lapset voivat hyvin, koska Suomessa on hyvät terveyspalve-
lut kaikille raskaana oleville naisille ja pikkulapsille.

Suomen valtio on pitkään panostanut lasten hyvinvointiin. Lapsikuolleisuudesta 
ja siitä, että heikoista lapsista kasvoi heikkoja aikuisia, huolestuttiin jo 1800-
luvun lopulla. Siksi perustettiin lapsiperheiden asiaa ajavia järjestöjä, ja alettiin 
kehittää lasten terveyttä edistäviä palveluja. Järjestöt korostivat terveellisen 
ruoan ja hygienian merkitystä kansakunnan hyvinvoinnille. 

Lasten suojelemiseksi laadittiin lakeja, jotka kielsivät lapsilta raskaan työn ja 
määräsivät lapset kouluun. Lääketiede, hygienia ja yleinen tietoisuus terveydestä 
edistyivät nopeasti. Lapsikuolleisuus on laskenut huimasti 1940-luvulta läh-
tien, jolloin neuvolatoiminta alkoi heti toisen maailmansodan jälkeen. Nykyään 
Suomessa on hyvin harvinaista, että lapsi menehtyy synnytyksessä tai ennen 
ensimmäistä ikävuottaan.

Vanhempien velvollisuudet
Kaikilla alle 18-vuotiailla lapsilla on huoltaja. Huoltajia ovat tavallisesti lapsen 
vanhemmat. Joskus huoltaja voi olla joku muu ihminen. Huoltaja päättää lapsen 
hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta ja muista tärkeistä asioista. Suomen lain 
mukaan lapsen toivomuksia täytyy kuitenkin kuunnella ja hänellä täytyy olla tur-
vallinen ympäristö sekä positiivisia ja läheisiä suhteita muihin ihmisiin. Huoltajan 
velvollisuus on huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja tasapainoisesta kehityksestä.

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, hänestä tulee 
täysi-ikäinen. Sen jälkeen hän saa päättää 
itse kaikista omista asioistaan. Monet nuoret 
itsenäistyvät aikaisin ja muuttavat pois van-
hempiensa luota. Suomen valtio tukee nuor-
ten itsenäistymistä taloudellisesti. Kela mak-
saa esimerkiksi opintotukea ja asumistukea 
enemmän, kun nuori ei enää asu vanhem-
piensa kanssa.
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Lapsen saaminen
Nykyään suomalaiset vanhemmat saavat ensimmäisen lapsen keskimäärin 
30-vuotiaina. Toki osa vanhemmista saa lapsia jo nuorena, mutta yhä useam-
min lapsia saadaan vasta myöhemmällä iällä. 

RASKAUS
Kun nainen arvelee olevansa raskaana, hän voi ensin tehdä kotona raskaustes-
tin. Raskaustestejä voi ostaa apteekista. Jos testi on positiivinen, pitää varata 
aika kotikunnan neuvolaan. Neuvolassa terveydenhoitaja toteaa, onko nainen 
raskaana. Terveydenhoitaja arvioi, mikä on laskettu aika, eli tekee ennusteen 
siitä, milloin vauva syntyy.

NEUVOLA
Neuvola on terveyspalvelu, jossa äiti ja koko perhe saavat ohjausta ja neuvoja. 
Lastenneuvolan terveydenhoitaja seuraa lapsen kasvua ja kehitystä. Tervey-
denhoitaja myös keskustelee perheen kanssa lapsen asioista. Neuvola on mak-
suton, ja kaikki perheet voivat mennä sinne.

Ensimmäisen lapsen vanhemmille on neuvolassa perhevalmennuskurssi, jossa 
terveydenhoitajat kertovat vauvan hoitamisesta ja elämästä vauvan kanssa.

Kaikki äidit käyvät synnytyssairaalassa ultraäänitutkimuksessa kaksi kertaa 
raskauden aikana, joskus useamminkin. Tutkimuksissa kätilö tarkkailee vauvan 
kehitystä. Tutkimuksessa vauvan kuvaa voi katsoa monitorista. Kätilö on se sai-
raanhoitaja, joka auttaa äitejä synnytyksen aikana.

Joissakin synnytyssairaaloissa voi käydä tutustumassa synnytysosastoon etu-
käteen. Tutustumiskäynti on ennen synnytystä raskauden loppuvaiheessa.

ÄITIYSPAKKAUS
Kela antaa äitiysavustuksen kaikille äideille, jotka asuvat Suomessa vakituisesti. 
Äitiysavustus eli äitiyspakkaus sisältää tavaroita, joita vauva tarvitsee ensim-
mäisinä kuukausina. Mukana on esimerkiksi vaatteita, makuupussi ja hoitotar-
vikkeita. Tarvikkeet on pakattu isoon laatikkoon, jota voi käyttää vauvan ensim-
mäisenä sänkynä.

Jos äiti ei halua äitiyspakkausta, hän voi ottaa 
äitiysavustuksen rahana. Äitiysavustus hae-
taan Kelasta raskauden loppupuolella. Äiti 
tarvitsee sitä varten todistuksen raskaudesta. 
Todistuksen saa neuvolasta.

Valtio alkoi jakaa äitiysavustusta ensin vähä-
varaisille äideille 1930-luvulla. Sen avulla äidit 
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ja vauvat tulivat terveydenhuollon piiriin, ja lapsikuolleisuus alkoi vähentyä. Vuo-
desta 1949 alkaen kaikki äidit Suomessa ovat saaneet avustuksen.

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN
Jos vauvan vanhemmat ovat naimisissa, aviomiestä pidetään automaattisesti 
lapsen isänä. Jos taas pariskunta asuu avoliitossa ja he eivät ole naimisissa, 
tilanne on erilainen. Silloin miehen täytyy tunnustaa isyys. Se tarkoittaa, että 
mies ilmoittaa virallisesti, että hän on lapsen isä. Isyyden voi tunnustaa neuvo-
lassa raskausaikana tai lastenvalvojan luona lapsen syntymisen jälkeen. Vasta 
isyyden tunnustamisen jälkeen isästä voi tulla lapsen huoltaja.

Synnytys ja vauvan ensimmäiset päivät
Suomessa lähes kaikki äidit synnyttävät synnytyssairaalassa. Siellä kätilö avus-
taa äitiä synnytyksessä. Kätilö on sairaanhoitaja, joka on erikoistunut synnytyk-
siin. Yleensä myös vauvan isä on mukana synnytyksessä.

Suurin osa vauvoista syntyy alateitse. Jos alatiesynnytykseen liittyy ongelmia, 
lääkäri voi tehdä keisarileikkauksen. Silloin vauva leikataan ulos äidin vatsan 
kautta. Normaalisti äiti ja vauva ovat aina sairaalassa pari päivää synnytyk-
sen jälkeen.

NAISTEN SUKUELINTEN SILPOMINEN JA SYNNYTYS
Jos äidin sukuelimet on silvottu, se yleensä vaikeuttaa synnytystä ja lisää kipua. 
Silpomisella tarkoitetaan sellaista toimenpidettä, jossa osa ulkoisista sukupuoli-
elimistä poistetaan tai niitä vahingoitetaan jollakin muulla tavalla. Joskus silpo-
mistoimenpiteessä poistetaan ulkoiset sukuelimet kokonaan ja vagina ommel-
laan kiinni.

Suomessa on melko vähän synnyttäviä äitejä, joiden sukuelimet on silvottu 
kiinni. Kätilöt on kuitenkin koulutettu tekemään avausleikkaus, jos äiti on sil-
vottu. Avausleikkaus pitäisi tehdä ennen synnytystä, koska se helpottaa synnyt-
tämistä. Leikkaus on mahdollista tehdä myös synnytyssalissa. Avausleikkauksen 
voi pyytää, kun sen haluaa, vaikka ei olisikaan raskaana.

Suomessa naisen tai tytön silpominen on rikos. Myös vaginan aukon sulkeminen 
uudelleen, kun synnytys on ohi, on kielletty laissa.

TYTTÖJEN JA POIKIEN SUKUELINTEN SILPOMINEN
Tyttöjen sukuelinten silpominen on kielletty Suomessa.

Silpominen voi aiheuttaa naiselle pahoja terveysongelmia, esimerkiksi erilaisia 
tulehduksia. Suuria terveysongelmia tulee myös, kun virtsa tai kuukautisveri ei 
pääse normaalisti ulos. Seksuaalisessa kanssakäymisessä voi olla ongelmia ja 
naisen voi olla vaikeaa nauttia seksistä. Silpominen lisää myös raskausajan ja 
synnytyksen riskejä.
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Tytön sukuelinten silpominen on Suomessa rikos, vakava pahoinpitely. Siitä voi 
saada usean vuoden vankeusrangaistuksen. Suomen kansalaista tai täällä pysy-
västi asuvaa tyttöä ei saa silpoa Suomessa eikä missään muussa maassa. Aikui-
nen ei siis saa viedä lasta Suomesta toiseen maahan silvottavaksi.

Suomessa kaikkien, jotka tekevät työtä lasten kanssa, on lain mukaan pakko 
tehdä ilmoitus viranomaisille, jos he epäilevät, että tytön sukuelinten silpomista 
suunnitellaan. Esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja neuvoloiden työntekijöillä 
on velvollisuus tehdä ilmoitus, mutta lisäksi kuka tahansa ihminen voi tehdä 
ilmoituksen. Ilmoitus on lastensuojeluilmoitus ja se menee sosiaaliviranomaisille. 
Lisäksi tehdään rikosilmoitus. Ilmoitus tehdään, jos esimerkiksi tytön vanhempi 
tai sukulainen suunnittelee tytön silpomista tai jos tyttö on jo silvottu.

Joissain maissa sekä poikien että tyttöjen sukuelimet silvotaan. Suomessa poi-
kien silpominen eli ympärileikkaus ei ole laissa kiellettyä, mutta sitä ei tehdä 
ilman lääketieteellistä syytä julkisessa terveydenhuollossa.

Lisätietoa poikien ei-lääketieteellisestä ympärileikkaamisesta usealla eri kie-
lellä THL:n verkkosivuilta: www. thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen- 
moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali -ja-
lisaantymisterveys/poikien-ei-laaketieteellinen-ymparileikkaus

VAUVAN JA PIKKULAPSEN KANSSA
Neuvola tukee äidin ja vauvan hyvinvointia. Neuvolassa lapsi saa esimerkiksi 
rokotuksia. Ne suojaavat häntä tarttuvilta taudeilta koko hänen elämänsä ajan. 
Kunnat ja monet järjestöt tukevat lapsiperheitä erilaisilla palveluilla. Neuvola 
antaa tietoa palveluista tarpeen mukaan.

Vauva tarvitsee paljon hoitoa ja läheisyyttä. Lapselle on hyvä puhua paljon syn-
tymästä asti. Se auttaa lapsen kehitystä ja parantaa vanhemman ja lapsen suh-
detta.

Pientä vauvaa on hyvä imettää, jos mahdollista. Rintamaito on vauvalle kaik-
kein terveellisintä ruokaa. Imetyksen alkuun saa tukea sairaalasta, neuvolasta 
tai yhdistyksiltä. Imetys voi olla aluksi vaikeaa, mutta sen voi oppia.

Vanhempainvapaa ja etuudet
Vanhemmat saavat hoitaa lasta kotona, kun vauva on syntynyt. Kela maksaa 
tältä ajalta vanhemmille rahallista tukea. Tuki ei ole automaattinen, vaan tukia 
täytyy hakea Kelasta. Tuki korvaa vanhempien palkkaa siltä ajalta, kun van-
hemmat ovat poissa töistä.

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/poikien-ei-laaketieteellinen-ymparileikkaus
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/poikien-ei-laaketieteellinen-ymparileikkaus
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/poikien-ei-laaketieteellinen-ymparileikkaus
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Lapsiperheiden tuet on kehitetty siksi, 
että kaikki lapset voisivat viettää vau-
vaiän vanhempiensa lähellä ja että vau-
vojen varhaiset vaiheet perheissä sujuisi-
vat mahdollisimman hyvin. Vauva-aikana 
lapsen aivot kehittyvät nopeasti, ja siksi 
on tärkeää, että vauvat ovat kiinteässä 
suhteessa toisiin ihmisiin.

Yleensä äiti on kotona lapsen kanssa 
noin 9 kuukautta. Sen jälkeen hän palaa 
töihin. Monet isät jäävät sen jälkeen kotiin 
lapsen kanssa joksikin aikaa. Monet van-
hemmat tekevät myös lyhennettyä työ-
päivää, kun heillä on pieni lapsi kotona.

Äitiysloma ja äitiysraha
Raskausaikana äiti jää pois töistä noin kuukausi ennen kuin vauva syntyy. Sil-
loin alkaa äitiysloma. Kela maksaa äidille äitiysrahaa 4 kuukauden ajan. Äidin 
täytyy ilmoittaa työnantajalle äitiyslomasta hyvissä ajoin ennen kuin se alkaa.

Äitiysrahaa saavat kaikki äidit, jotka ovat kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan 
vähintään puoli vuotta ennen laskettua aikaa.

Vanhempainvapaa ja vanhempainraha
Vanhempainvapaa alkaa heti äitiysloman jälkeen. Vanhempainvapaa kestää 
noin puoli vuotta. Vanhempainvapaalle voi jäädä äiti tai isä. Yleensä kuitenkin 
äiti jää vanhempainvapaalle heti äitiysloman jälkeen. Vanhemmat voivat myös 
tehdä osa-aikatyötä ja hoitaa lasta vuorotellen. 

ISYYSVAPAA JA ISYYSRAHA
Isyysvapaa on noin 9 viikkoa. Isä voi pitää noin kolme viikkoa isyysvapaata 
samaan aikaan, kun äiti on äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla. Usein isät 
jäävät lyhyelle isyysvapaalle, heti kun lapsi syntyy, ja jatkavat isyysvapaata, kun 
äiti palaa töihin. Loput isyysvapaat voi pitää yhtä hyvin myöhemmin, kuitenkin 
enintään kahdessa jaksossa. Isyysvapaat täytyy kuitenkin käyttää ennen kuin 
lapsi täyttää 2 vuotta. Isyysvapaan ajalta Kela maksaa isyysrahaa. 

HOITOVAPAA JA KOTIHOIDONTUKI
Vanhempainvapaan jälkeen toinen vanhemmista voi hoitaa lasta kotona hoi-
tovapaalla. Hoitovapaa on palkaton ja sitä voi pitää, kunnes lapsi täyttää 3 
vuotta. Hoitovapaan aikana vanhempi voi saada kotihoidontukea eli rahallista 
tukea Kelasta.
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LAPSILISÄ
Kela maksaa jokaisesta lapsesta lapsilisää joka kuukausi. Lapsilisän tarkoitus 
on tukea perheen taloutta. Kela maksaa lapsilisää sen kuukauden loppuun asti, 
jolloin lapsi täyttää 17 vuotta.

Lasten päivähoito eli varhaiskasvatus

Päivähoito on lapsen varhaiskasvatusta. Suurin osa lapsista on päivähoidossa 
ennen kouluikää. Päivähoitoa voi saada päiväkodissa, perhepäivähoitajan luona 
tai kerhossa. Perhepäivähoito tarkoittaa, että koulutettu hoitaja hoitaa lapsia 
omassa kodissaan.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus saada varhaiskasvatusta, mutta 
vanhempien ei ole pakko laittaa lastaan varhaiskasvatukseen eli päivähoitoon. 
Vanhemmat päättävät itse, osallistuuko lapsi varhaiskasvatukseen vai ei. Tutki-
musten mukaan varhaiskasvatus kuitenkin vaikuttaa positiivisesti lapsen kehi-
tykseen.

Kun perhe haluaa lapselle päivähoitopaikan, heidän täytyy hakea päivähoito-
paikkaa. Hakemus täytyy tavallisesti tehdä lomakkeella, joka löytyy internetistä. 
Hakulomakkeen voi lähettää sähköisesti internetissä tai postissa. Päiväkotipaik-
kaa voi hakea kunnan päiväkodeista tai yksityisistä päiväkodeista. Niihin täytyy 
tehdä oma hakemus.

Normaalisti päivähoitoa saa päivisin, esimerkiksi kello 6.30−17.30. Jos vanhem-
mat tekevät vuorotyötä tai yötyötä, joissakin päiväkodeissa voi saada päivähoi-
toa myös muihin aikoihin.

Päivähoitomaksut riippuvat perheen tuloista ja lasten määrästä. Pienituloiset 
perheet maksavat usein vähemmän. Jos perheellä on monta lasta päivähoi-
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dossa, he voivat saada sisaralennusta. Kunnan päivähoito on vähän edullisem-
paa kuin yksityinen päivähoito.

MITÄ PÄIVÄHOIDOSSA TEHDÄÄN?
Perhe voi tavallisesti käydä tutustumassa päiväkotiin ja lastenhoitajiin ennen 
kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Kodin ja päiväkodin yhteistyö on tärkeää, koska 
hyvä suhde tukee lapsen kehitystä. Vanhemmat tapaavat henkilökunnan joka 
päivä, kun he vievät lapsen hoitoon ja hakevat hänet sieltä.

Päivähoidossa lapsi saa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Lapsen kielitaito kehit-
tyy nopeasti ja hän oppii sosiaalisia taitoja. Lapset syövät päivähoidossa aamu-
palan, lounaan ja välipalan, ulkoilevat ja lepäävät.

Päivähoidon tavoite on, että lapset oppivat aktiivisiksi, ja heille kehittyy halu 
oppia uutta. Suomalaisessa päivähoidossa ajatellaan, että lapsen itsehillintä 
kehittyy parhaiten, kun lapsi saa lempeää ohjausta. Tärkeitä asioita ovat leikki, 
liikkuminen, itseilmaisu ja muiden lasten kanssa oleminen.

Kaikki lapset ovat erilaisia, ja siksi päiväkoti tekee jokaiselle lapselle oman 
VASU:n eli varhaiskasvatussuunnitelman. VASU-keskustelussa vanhemmat 
ja opettaja puhuvat lapsesta. Samalla opettaja kirjoittaa suunnitelman, jossa 
kuvataan lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista ja sitä, miten niitä voidaan tukea.

Päivähoitoa saa myös päiväkerhoissa. Niitä järjestävät kunnat, järjestöt ja seu-
rakunnat. Myös kunnan leikkipuistoissa on kerhoja. Kerhoissa järjestetään lap-
sille esimerkiksi ohjattua leikkiä, laulua ja askartelua. Kerhot kestävät yleensä 
pari tuntia.

Tukea perheille ongelmatilanteissa
Jokainen kohtaa elämässään joskus haasteita, jotka voivat vaikuttaa myös 
perhe -elämään. Jos perheessä on ongelmia, perhe voi saada tukea ja apua eri 
paikoista. Suomessa yhteiskunta tarjoaa palveluita, jotka tukevat perheen hyvin-
vointia ja lasten tasapainoista kasvua.

Perhetyö ja lastensuojelu
Vanhemmat ovat vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Heillä on 
kuitenkin oikeus saada apua yhteiskunnalta, jos he sitä tarvitsevat. Apua antaa 
kunnallinen lastensuojelu. Lastensuojelu on osa kunnan sosiaalipalveluja. Las-
tensuojelu turvaa lapsen oikeuksia ja avustaa vanhempia lasten kasvatuksessa. 

Lasta pyritään aina auttamaan niin, että hän voisi asua omassa kodissaan oman 
perheensä kanssa. Jos lapsen ja perheen tilanne vaatii ulkopuolista apua, yri-
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tetään aina käyttää lievintä mahdollista keinoa. Lastensuojelussa näitä palve-
luita kutsutaan avohuollon tukitoimiksi. Tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja 
perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tukitoimia saa nykyään 
ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Suomessa lastensuojelulaki määrää, millaista lastensuojelu on. Lastensuoje-
lun tavoite on varmistaa, että lapsilla on turvallinen kasvuympäristö ja he voi-
vat kasvaa tasapainoisesti. Lastensuojelulaki koskee kaikkia Suomessa asuvia 
lapsia. Lastensuojeluviranomaiset ovat sosiaalityön ammattilaisia, ja heidän 
työnsä perustuu lakiin.

Suomessa viranomaiset tekevät ennaltaehkäisevää perhetyötä. Se tarkoittaa, 
että yhteiskunta yrittää puuttua perheiden ongelmiin mahdollisimman aikaisin. 
Perheet voivat saada monenlaisia palveluita, joiden avulla arkea voi helpottaa 
ja ongelmia estää. Lapsiperheet voivat saada esimerkiksi kasvatusneuvontaa ja 
perheneuvontaa tai ammatti-ihmisen apua kodin tehtäviin, esimerkiksi siivouk-
seen tai kaupassakäyntiin.

Joskus lapsi tai perhe voi saada oman tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö 
auttaa lasta esimerkiksi harrastuksissa ja kotitehtävissä. Tukiperhe on tavalli-
nen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä välillä, esimerkiksi viikonlopuksi. Sosi-
aalipalveluiden lisäksi neuvolat, päiväkodit ja koulut auttavat ja tukevat perhei-
den hyvinvointia.

Jos vanhemmat eivät pysty hoitamaan lasta tai lapsi on jotenkin uhattuna, las-
tensuojelulla on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Jos perhe tarvitsee apua vai-
keassa elämäntilanteessa, he voivat itse pyytää apua lastensuojelusta. Samoin 
apua täytyy pyytää, jos joku vahingoittaa lasta vakavasti.

LASTENSUOJELUILMOITUS
Jos näyttää siltä, että perheessä on vakavia ongelmia ja lapsen hyvinvointi on 
vaarassa, myös perheen ulkopuolinen ihminen voi tehdä lastensuojeluilmoituk-
sen. Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan sosiaalitoimistoon ja sen voi tehdä 
puhelimella, kirjallisesti tai käymällä virastossa.

Esimerkiksi päivähoidon ja koulun työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuo-
jeluilmoitus, jos he epäilevät, että lapsi tarvitsee apua tai tilanteeseen täytyy 
puuttua. Lisäksi kuka tahansa ihminen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen sosi-
aaliviranomaisille. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.

Jos perheestä on tehty lastensuojeluilmoitus, sosiaaliviranomaisen velvollisuus 
on selvittää, tarvitseeko lapsi tai nuori suojelua, apua tai tukea. Yleensä viran-
omaiset keskustelevat asiasta ensin perheen kanssa. Keskustelussa voi käyttää 
apuna tulkkia. Usein sosiaalityöntekijä tapaa myös lapsen ilman hänen vanhem-
piaan. Keskustelujen perusteella viranomaiset arvioivat, tarvitseeko perhe tukea. 
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He laativat yhdessä lapsen ja perheen kanssa suunnitelman, johon kirjataan, 
mihin perhe tarvitsee apua ja millaista apu on.

HUOSTAANOTTO
Huostaanotto on lastensuojelun toimenpide, jossa viranomaiset ottavat lapsen 
pois vanhemmiltaan. Näin voidaan tehdä, jos lapsi on vaarassa. Huostaanotto 
on viranomaisen viimeinen keino suojella lasta. Syitä huostaanotolle voivat olla 
esimerkiksi vanhempien vakava uupumus, liian ankara tai liian periksi antava 
kasvatus, perheen vakavat taloudelliset vaikeudet, vakava pitkäaikaissairaus tai 
mielenterveysongelmat perheessä, päihteiden ongelmakäyttö tai perheväkivalta.

Jos lapsi otetaan huostaan, kunta huolehtii hänestä. Hän menee asumaan sijais-
perheeseen, lastenkotiin tai nuorisokotiin. Huostaanotto voi olla lyhytaikainen, 
jolloin lapsi palaa kotiin, kun tilanne on rauhoittunut. Joskus tilanne vaatii, että 
viranomainen ottaa lapsen pysyvästi huostaan. Silloin lapsi muuttaa kokonaan 
pois oman perheensä luota.

Perhe ja väkivalta
Väkivalta on Suomessa rikos. Siitä huolimatta joissakin perheissä esiintyy väki-
valtaa. Perheväkivalta tarkoittaa väkivaltaa, joka tapahtuu perheen sisällä. Uhri 
on puoliso, kumppani, lapsi, sukulainen tai joku muu läheinen ihminen. Useim-
miten uhrit ovat naisia ja lapsia, mutta joskus myös miehiä. Väkivalta voi olla 
fyysistä, seksuaalista tai psyykkistä.

Jos perheen sisällä on väkivaltaa, siitä on tärkeää ilmoittaa poliisille. Valitetta-
vasti väkivaltatapauksista vain pienestä osasta ilmoitetaan poliisille. Ihmiset 
ajattelevat usein, että väkivalta perheessä on yksityisasia. Siksi he pysyvät hil-
jaa. Väkivalta on kuitenkin aina rangaistava teko, vaikka se tapahtuisi perheen 
sisällä.

LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA
Suomen laki kieltää lasten ruumiillisen kurituksen. Lapsia ei siis saa rangaista 
fyysisesti esimerkiksi lyömällä tai tarttumalla hiuksista. Kaikki väkivalta, joka 
kohdistuu lapseen, on rikos.

Lapsen fyysinen kuritus ja pahoinpitely voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jopa 
kuoleman. Lapsi voi saada siitä pahoja traumoja, jotka haittaavat hänen hen-
kistä ja sosiaalista kehitystään. Jos lapsi joutuu väkivallan uhriksi, hän voi tun-
tea paljon vihaa ja pelkoa sekä menettää luottamuksen aikuisiin. Jos lapsi oppii 
aikuiselta väkivaltaisen käytöksen mallin, se voi aiheuttaa hänelle ongelmia läpi 
elämän.

SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ
Aikuinen ei saa harrastaa seksiä alle 16-vuotiaan kanssa. Suomen lain mukaan 
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silloin kyseessä on seksuaalinen hyväksikäyttö, vaikka nuori itse olisikin suos-
tunut seksiin. Seksuaalinen hyväksikäyttö vahingoittaa lapsen seksuaalista ja 
psyykkistä kehitystä. Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina rikos.

Jos aikuinen perheen sisällä käyttää lasta seksuaalisesti hyväksi, kyseessä on 
insesti. Se aiheuttaa vakavia traumoja ja ongelmia lapsen kehitykselle.

VÄKIVALLAN VAIKUTUS LAPSIIN
Väkivallan käyttö tai sen uhka vaikuttaa aina lapsiin, vaikka väkivalta ei kohdis-
tuisi suoraan heihin. Vanhempien välinen väkivalta aiheuttaa lapselle suoria ja 
epäsuoria henkisiä seurauksia. Turvallisuuden tunne voi kadota jo yhdenkin väki-
valtakokemuksen seurauksena ja siitä voi jäädä lapsen elämään pysyvät jäljet.

Lapset voivat kokea esimerkiksi äitiin 
kohdistuvan väkivallan pelottavam-
pana kuin heihin itseensä kohdistuvan 
väkivallan. Vaikka lapset eivät näkisi 
väkivaltaa, he voivat aistia sen olemas-
saolon ja perheen kireän ilmapiirin. Lap-
sille on tyypillistä syyttää itseään van-
hempien ongelmista. Väkivalta ja sen 
pelko voivat aiheuttaa lapsille ahdis-
tusta, ilottomuutta ja univaikeuksia. 
Lapsen fyysinen ja psyykkinen terveys 
ja kehitys voivat vaarantua. Väkival-
lasta kärsivillä lapsilla on usein oppi-
mis- ja keskittymisvaikeuksia koulussa.

KUNNIAAN LIITTYVÄ VÄKIVALTA
Kunniaan liittyvä väkivalta on väkivaltaa, joka tapahtuu yleensä omassa per-
heessä, suvussa tai yhteisössä. Se liittyy yhteisön kunnian puolustamiseen. Kun-
nian säilyttäminen tarkoittaa sitä, että ihminen saa toisilta kunnioitusta eikä 
joudu häpeämään. Kunnian avulla ihminen yrittää säilyttää perheen, suvun tai 
yhteisön normeja ja perinteitä. Suku, perhe tai yhteisö kokee, että kunnia on koko 
perheen tai suvun asia. Kun jonkun yksilön teot loukkaavat yhteisön sääntöjä ja 
tapoja, muut yrittävät palauttaa kunnian tekemällä väkivaltaa tai uhkailemalla 
väkivallalla.

Kunniaan liittyvää väkivaltaa voi olla esimerkiksi painostaminen, rajoittaminen, 
pukeutumiseen, seurusteluun ja harrastuksiin puuttuminen, kotimaahan lähet-
tämisellä pelottelu ja muu uhkailu, tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen, 
avioliittoon pakottaminen tai avioeron estäminen. 

Kunniaan liittyvä väkivalta on Suomen lain mukaan rikos. Siitä voi saada kovan 
rangaistuksen. Kunniaan liittyvää väkivaltaa esiintyy enimmäkseen yhteisökes-
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keisissä kulttuureissa tai niissä yhteiskunnissa, joissa miehillä on paljon enem-
män valtaa kuin naisilla.

ENSIKODIT JA TURVAKODIT
Ensikodit ja turvakodit ovat turvapaikkoja, joihin ihminen voi mennä asumaan 
lyhyeksi ajaksi, jos hän tarvitsee apua.

Turvakoti on paikka, josta kuka tahansa ihminen saa apua tai turvaa. Turva-
kotiin voi mennä, jos ihminen ei voi mennä omaan kotiin esimerkiksi väkivallan, 
uhkailun tai pelon takia. Turvakoti on kodinomainen ja siellä on työntekijöitä pai-
kalla vuorokauden ympäri. Turvakodin työntekijät auttavat kriisitilanteen ratkai-
semisessa. Turvakotien palvelut ovat ilmaisia.

Turvakotien yhteystietoja löytyy osoitteesta www.nettiturvakoti.fi. Pääkaupun-
kiseudulla Monika-Naiset liitto ja sen turvakoti Mona auttavat maahanmuutta-
janaisia, jotka ovat joutuneet väkivallan uhriksi. Turvakotiin voi soittaa milloin 
tahansa, myös yöllä

Ensikoti on paikka, johon äiti tai isä voi tulla vauvan kanssa, jos hänellä on vai-
kea elämäntilanne tai hän on aivan yksin. Ensikoti on tarkoitettu erityisesti ras-
kaana oleville äideille ja niille, joilla on pieni vauva. Ensikotiin tarvitaan lähete 
sosiaalitoimistosta. Siksi ihmisen täytyy ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon, 
jos hän tarvitsee apua ensikodista.
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Muita terveys- ja sosiaalipalveluja
Jos perheessä yksi ihminen voi huonosti, sairastuu eikä pysty esimerkiksi käy-
mään töissä, tilanne vaikuttaa tavallisesti koko perheeseen. Silloin perhe voi 
saada erilaisia terveys- ja sosiaalipalveluja. Jos esimerkiksi vammainen ihminen 
ja hänen perheensä tarvitsevat apua tai tukea arkeen, heille on omia palveluja. 
Apua saa myös mielenterveyden haasteisiin ja päihdeongelmiin.

Vammaispalvelut
Ihminen on vammainen, jos hänellä on vamman tai sairauden takia pitkäaikai-
sia vaikeuksia selviytyä arjesta. Kunnilla on velvollisuus tarjota vammaisille vam-
maispalveluja. Vammaispalvelujen tarkoitus on tukea vammaista henkilöä ole-
maan osallisena yhteiskunnassa ja helpottaa hänen elämäänsä vamman 
kanssa.

Vammaispalveluja ovat esimerkiksi kuljetuspalvelu ja 
avustajapalvelu. Kuljetuspalvelu on taksikuljetus. Sitä 
saavat käyttää ne vammaiset ihmiset, jotka eivät voi 
käyttää julkista liikennettä tai jotka tarvitsevat apua, 
kun he liikkuvat kodin ulkopuolella. Henkilökohtai-
nen avustaja auttaa vammaista ihmistä esimerkiksi 
ruoanlaitossa, kaupassa käymisessä, työpaikalla tai 
opiskelussa. Kunta maksaa avustajan palkan.

MITEN VAMMAISPALVELUITA SAA?
Vammaispalveluja täytyy hakea omasta kunnasta. 
Hakemusta varten tarvitaan lääkärintodistus, ja sen 
saa esimerkiksi terveysasemalta. Kotikunnan sosiaa-
litoimisto auttaa hakemuksen tekemisessä. Sosiaali-
työntekijä selvittää, mitä vammaispalveluita asiakas 
voi saada.

Kunta järjestää vammaisille ihmisille myös palve-
luasumista ja tuettua asumista. Asukas maksaa 
asumispalvelut itse. Kunta järjestää vammaiselle 
ihmiselle apuvälineet, joita hän tarvitsee. Vammai-
nen voi saada esimerkiksi pyörätuolin, kuulolaitteen 
tai näkövammaisen valkoisen kepin ja opaskoiran. Ne 
ovat ilmaisia. Vammaispalveluita ovat lisäksi tulkkaus 
ja kuntoutus.

Suomessa on erilaisia vammaisjärjestöjä, jotka halua-
vat parantaa vammaisten asemaa. Järjestöt tarjoavat 
vammaisille apua esimerkiksi palvelujen hakemiseen 

Kuva: nathananderson, Unsplash.com

Kuva: codipunnett, Pixabay.com
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ja järjestävät vapaa-ajan toimintaa sekä vertaistukea. Suomessa toimii myös 
vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma. Se järjestää tukea ja toimin-
taa vammaisille maahanmuuttajille.

Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen terveyttä. Kun mielenterveys on kunnossa, 
ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämän vaikeistakin 
tilanteista. Hän pystyy käymään työssä ja osallistumaan yhteiskunnan toimin-
taan. Mielenterveysongelmia voi olla kenellä tahansa ihmisellä jossain vaiheessa 
elämää. Niihin saa apua.

Jos elämäntilanne on vaikea, mielenterveys voi horjua. Oireita voivat olla esimer-
kiksi pitkään kestävä unettomuus, ruokahaluttomuus, masennus, uupumus tai 
ahdistus. Ihminen voi tarvita mielenterveyspalveluja esimerkiksi silloin, jos työ-
paikalla on ongelmia, ihminen muuttaa maasta toiseen, tulee vakava sairaus, 
avioero, perheongelmia tai läheinen ihminen kuolee.

Ihminen voi vaikuttaa elämäntavoillaan siihen, että hän selviää vaikeista elä-
mänvaiheista tai ongelmista. Jos ongelmat kestävät hyvin pitkään tai ihminen 
ei pysty enää hoitamaan asioitaan, hänen on hyvä hakea ulkopuolista apua.

Vinkkejä mielenterveyden hoitamiseen:

 l Huolehdi itsestäsi. Terveet elämäntavat eli terveellinen ruoka, riittävä lepo 
ja nukkuminen sekä liikunnan harrastaminen lisäävät hyvinvointia ja tuke-
vat stressinhallintaa vaikeissa elämäntilanteissa.

Uusien asioiden 
oppiminen on 
mukavaa.
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 l Vietä aikaa perheen ja ystävien kanssa. Pidä yhteyttä tärkeisiin ihmisiin 
elämässäsi. Tapaa heitä ja kuuntele ja keskustele elämästä.

 l Mieti, mitä uutta haluaisit oppia. Aloita uusi harrastus. Uusien asioiden 
oppiminen piristää mieltä ja antaa ihmiselle elämyksiä.

 l Auta muita. Tee vapaaehtoistyötä, jossa olet tekemisissä uusien ihmisten 
kanssa. Kun olet tekemisissä muiden kanssa ja autat heitä, elämä voi tun-
tua mielekkäämmältä.

 l Tunnista omat tunteesi. Mieti, miksi sinusta tuntuu tältä nyt. Älä ole anka-
ra itsellesi. Muista, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja ne menevät aina 
ohi.

 l Pyydä apua. Keskustele vaikeuksistasi ystävien kanssa ja hae apua, jos 
tarvitset sitä. Apua saa julkisesta terveydenhuollosta, esimerkiksi terveys-
asemilta.

Lisätietoa eri kielillä: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja- 
oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/default.aspx

MITEN MIELENTERVEYSPALVELUIHIN PÄÄSEE?
Suomessa ihminen saa mielenterveyspalveluja terveysaseman kautta. Aluksi 
täytyy ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan ja varata sieltä aika terveyden-
hoitajalle tai lääkärille. Siellä lääkäri selvittää, millaista apua ihminen tarvitsee. 
Lääkäri voi kirjoittaa lähetteen psykiatrian poliklinikalle tai muihin mielenterveys-
palveluihin. Hoitoon kuuluu yleensä keskusteluja esimerkiksi psykologin tai psy-
koterapeutin kanssa, tavallisesti myös lääkitys.

Jos ihmisellä on jo kiire päästä hoitoon, hän voi soittaa päivystävälle terveys-
asemalle tai sairaalaan. Kiireellistä psykiatrista hoitoa saa psykiatristen sairaa-
loiden päivystyksistä.

Jos lapsella tai nuorella on ongelmia mielenterveyden kanssa, vanhempien täy-
tyy ottaa yhteyttä oman kunnan perheneuvolaan, koulupsykologiin tai koulu-
lääkäriin.

Ihminen voi myös varata ajan yksityiselle lääkäriasemalle. Siellä työskentelee 
psykiatreja ja psykologeja. Yksityinen lääkäri maksaa kuitenkin paljon enemmän 
kuin julkinen terveydenhoito terveysasemilla.

Päihdepalvelut
Päihteitä ovat alkoholi ja huumeet. Yleisimmät huumeet ovat kannabis, heroiini, 
amfetamiini, ekstaasi, kokaiini ja khat. Kaikki huumeet ovat Suomessa laittomia. 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/default.aspx
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Niiden hallussapito ja myynti on rikos, josta saa kovan sakkorangaistuksen tai 
vankilarangaistuksen.

Jos ihminen käyttää päihteitä, niiden käyttöä on usein vaikea lopettaa ilman 
apua. Apua ja tukea saa esimerkiksi terveysasemalta tai A-klinikalta. A-klinikka 
tarjoaa hoitoa ja kuntoutuspalveluja ihmisille, joilla on päihdeongelma ja jotka 
ovat riippuvaisia päihteistä. Apua ja tukea voivat saada myös heidän läheisensä, 
esimerkiksi perhe.

A-klinikan hoito on ilmaista. Se voi sisältää esimerkiksi lääkärin ja sosiaalite-
rapeutin tapaamisia sekä ryhmätapaamisia. Ihminen voi päästä myös katkai-
suhoitoon. Se tarkoittaa hoitoa, jossa päihteiden käyttö lopetetaan kokonaan 
hoidon aikana. Hoito sisältää vieroitusoireiden hoitoa, lääkehoitoa sekä keskus-
telua ja lepoa.

Lisätietoa hoitoonpääsystä A-klinikan verkkosivuilta: www.a-klinikka.fi

ALKOHOLIN JA HUUMEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA
Suomalaiset suhtautuvat huumeisiin hyvin negatiivisesti, mutta alkoholiin melko 
sallivasti. Viime vuosina suomalaisten alkoholinkäyttö on vähentynyt, mutta 
ihmiset juovat alkoholia kuitenkin paljon. Alkoholi aiheuttaa suomalaisille paljon 
ongelmia. Siitä kärsivät sekä ihmiset, jotka juovat liikaa, että heidän läheisensä.

Huumeongelmat ovat Suomessa melko uusi ilmiö. Usein huumeiden käyttäjät 
ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta ja heillä on monenlaisia muitakin ongelmia, 
esimerkiksi sosiaalisia ongelmia ja terveysongelmia. Huumeiden käyttöön liittyy 
usein rikollisuutta, koska huumeet ovat kalliita. Huumeiden käyttäjät tarvitsevat 
paljon rahaa, ja niin suurta rahamäärää on vaikea hankkia rehellisesti.

TERVEYSNEUVONTAPISTEET HUUMEIDENKÄYTTÄJILLE
Monissa kaupungeissa on terveysneuvontapisteitä, jotka on tarkoitettu huumei-
den käyttäjille. Neuvontapisteissä voi vaihtaa vanhat ja käytetyt huumeruiskut 
uusiin. Neuvontapisteistä saa myös sosiaali- ja terveysneuvontaa sekä ohjausta.

Viranomaiset tarjoavat ilmaisia huumeruiskuja ongelmakäyttäjille terveyssyistä. 
Jos huumeiden käyttäjät käyttävät likaisia ruiskuja, erilaiset taudit ja sairaudet 
leviävät niiden välityksellä. Neuvontapisteiden kautta ihminen voi myös päästä 
katkaisuhoitoon huumeidenkäytön lopettamiseksi.

Oman kuntasi terveysneuvontapisteet löydät täältä: www.vinkki.info/terveys-
pisteet

https://www.a-klinikka.fi/
https://www.vinkki.info/terveysneuvontapisteet
https://www.vinkki.info/terveysneuvontapisteet
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Kun perhe muuttaa Suomeen
Kun perhe muuttaa Suomeen ulkomailta, perheenjäsenten täytyy opetella paljon 
uusia asioita Suomesta ja suomalaisista. On tärkeää, että vanhemmat tuntevat 
Suomen kulttuuria, normeja ja yhteiskuntaa. Silloin he tietävät, miten Suomessa 
yleensä toimintaan. Tämä tieto ja ymmärrys auttaa perhettä voimaan hyvin ja 
sopeutumaan uuteen maahan. Vanhempien on myös helpompaa kasvattaa lap-
set toimimaan oikein ja menestymään Suomessa.

Kun perhe muuttaa Suomeen, lasten on tärkeää päästä nopeasti kouluun tai päi-
vähoitoon. Siellä lapsi oppii suomen tai ruotsin kieltä ja saa ikäisiään kavereita. 
Sillä aikaa kun lapset ovat päivähoidossa tai koulussa, vanhemmilla on aikaa 
käydä töissä, opiskella ja hoitaa omia ja perheen asioita.

Uudessa maassa perheen sisäiset roolit voivat joskus muuttua. Esimerkiksi lap-
set oppivat usein uuden kielen nopeammin kuin vanhemmat tai perheen äiti läh-
tee ensimmäistä kertaa työelämään.

Joskus ihmisen on täytynyt muuttaa uuteen maahan yksin. Silloin ympärillä ei 
ole tuttua ja turvallista perhettä ja sukua. On tavallista, että ihmiseltä vie aikaa 
sopeutua isoihin muutoksiin sekä omassa mielessä että perheen sisällä.

Kaikki perheenjäsenet käyvät läpi samoja asioita uudessa maassa, mutta jokai-
nen käsittelee ne omassa tahdissaan. Perheessä vaalitaan usein sekä oman 
kulttuurin tapoja että sopeudutaan suomalaiseen kulttuuriin. Lapset tavallisesti 
sopeutuvat nopeammin kuin vanhemmat. Kun lapset omaksuvat koko ajan uusia 
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arvoja ja tapoja, se voi aiheuttaa jännitteitä ja riitaa perheessä. On tärkeää, että 
vanhemmat keskustelevat näistä asioista. Ajan myötä on mahdollista löytää 
kaikille perheenjäsenille sopiva tapa elää Suomessa.

Myös parisuhteeseen saattaa tulla yllättäviä haasteita, kun koko perhe on uusien 
asioiden edessä. Miehen ja naisen roolit voivat Suomessa olla erilaiset kuin koti-
maassa. On tavallista, että perheenjäsenillä on monenlaisia tunteita uudessa 
tilanteessa. On luonnollista kokea turhautumista, kun asiat eivät toimi tutulla 
tavalla ja oma asema on erilainen kuin ennen. Jos toinen puoliso osaa jo uutta 
kieltä toista paremmin, hänen on hyvä yrittää auttaa ja tukea kumppaniaan. On 
kuitenkin tärkeää, että molemmat ovat aktiivisia ja oppivat kieltä, jotta toinen ei 
ole liian riippuvainen toisesta. Se vahvistaa myös parisuhdetta.

Keskustelukysymyksiä
1. Suomessa perheet ovat usein pieniä. Yleensä perheeseen kuuluu isä, äiti ja 

lapset. Onko perhe sinun kotimaassasi samanlainen?
2. Mitkä syyt ovat muokanneet suomalaisesta kulttuurista yksilökeskeisen?
3. Suomessa laki sanoo, että miehellä ja naisella on avioliitossa samat oikeudet ja 

velvollisuudet. Onko kotimaassasi samalla tavalla?
4. Minkälaisia erilaisia perheitä ja parisuhteita Suomessa on?
5. Suomessa avioparin on helppo erota, jos he haluavat. Mitä huonoja puolia 

tässä on sinun mielestäsi? Mitä hyviä puolia siinä on?
6. Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomi on yksi parhaista maista äideille ja 

lapsille. Mitä hyötyä tästä on koko perheelle?
7. Mikä on lastensuojelun rooli Suomessa?
8. Mitä negatiivisia vaikutuksia on perheväkivallalla?
9. Mitä haasteita voi liittyä perhe-elämään uudessa maassa? Miten niistä voi  

selviytyä?
10. Mitä hyötyä lapselle on siitä, että hän kasvaa kahdessa eri kulttuurissa? 
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5. KOULUTUS SUOMESSA
Suomalaisen koulutusjärjestelmän historia
Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyään 
Miten opiskelun voi rahoittaa?

Kuva:  Arlington Research, Unsplash.com
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Suomalaisen koulutusjärjestelmän historia
Suomessa koulutusta arvostetaan ja suomalaiset ovat yleensä hyvin koulutet-
tuja. Suomessa on paljon mahdollisuuksia opiskella, sekä nuorena että aikui-
sena. Nykyään ihmisellä täytyy Suomessa olla koulutus, jotta hän saa työtä ja 
voi menestyä siinä. Koulutuksella ja tutkintotodistuksilla on suuri merkitys, sillä 
Suomessa on enää todella vähän töitä, joihin pääsee ilman alan koulutusta.

Suomalaiset uskovat vahvasti, että oppiminen ja koulutus auttavat ihmisiä sel-
viämään maailmassa, joka muuttuu koko ajan kansainvälisemmäksi. Ihmiset 
uskovat, että Suomi pärjää paremmin kansainvälisessä kilpailussa, jos yhteis-
kunta panostaa väestön koulutukseen. Koulutuksen avulla voi myös päästä 
parempaan asemaan yhteiskunnassa.

Elinikäinen oppiminen
Suomalaisen koulutusjärjestelmän taustalla on ajatus elinikäisestä oppimisesta. 
Se tarkoittaa, että ihminen oppii uutta koko elämänsä ajan, vauvaiästä vanhuk-
seksi asti. Oppiminen ei siis pääty silloin, kun ihminen nuorena suorittaa koulun 
loppuun tai kasvaa aikuiseksi.

Ihminen oppii sekä koulussa että elämässä, esimerkiksi arjessa ja harrastuksissa. 
Nykyään ihmisen on pakko oppia uutta koko elämänsä ajan, koska ympäröivä 
yhteiskunta ja työelämä muuttuvat jatkuvasti. Elinikäinen oppiminen on välttä-
mätöntä.

Miten suomalainen koulutusjärjestelmä syntyi?
Ensimmäiset koulut tulivat Suomeen yli 700 vuotta sitten. Koulut olivat katolisen 
kirkon kouluja. Vain harvat yläluokan pojat pääsivät kouluun. Heistä koulutettiin 
enimmäkseen pappeja.

Monissa Euroopan maissa alkoi 1500-luvulla uskonpuhdistus, ja Suomi siirtyi 
luterilaiseen uskontoon. Sen jälkeen ihmiset alkoivat vähitellen suhtautua kou-
luihin uudella tavalla, koska luterilainen kirkko korosti kansankieltä ja lukutai-
toa. Papit ajattelivat, että kaikkien ihmisten pitäisi osata lukea Raamattua itse.

KIRKKO JÄRJESTI KOULUTUSTA
Uskonpuhdistuksen jälkeen 1600-luvulla kirkko alkoi ottaa vastuuta kansan ope-
tuksen järjestämisestä, ja lopulta siitä tuli kirkon velvollisuus. Kaikkien vanhem-
pien täytyi periaatteessa huolehtia siitä, että lapset osasivat lukea ja tunsivat 
uskonnon perusasiat. Kirkko auttoi tässä vanhempia ja tarjosi lapsille opetusta.
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Kirkko huolehti kansan opettamisesta aina 1800-luvun puoliväliin asti. 1800-
luvun lopulla Suomeen alkoi syntyä tehtaita ja ihmisiä siirtyi maaseudulta kau-
punkien ja taajamien tehtaisiin töihin. Pikkuhiljaa valtion edustajat alkoivat aja-
tella, että on tärkeää tarjota opetusta yhä useammille ihmisille. Tietoa ja oppia 
pidettiin niin sanottuna “valona ja järkenä” kansalle. Ajateltiin, että Suomen ase-
man muuttumisen myötä kansan valtiollisia oikeuksia pitäisi jossain vaiheessa 
laajentaa ja sen toteuttaminen vaatisi laajempaa kansanopetusta. Opetuksen 
tarjoaminen koko kansalle oli tärkeää myös kansan moraalin ja itsetunnon 
kohottamisen takia.

KOULUTUS SIIRTYY KIRKOLTA KUNNILLE
Kun Suomi teollistui, koulu ja kirkko erotettiin toisistaan. Koska vanhemmat kävi-
vät töissä, heillä ei ollut enää mahdollisuutta huolehtia lapsistaan päivisin. Kun-
nat alkoivat perustaa kansakouluja ja vähitellen ne levisivät koko Suomeen.

Kansakoulujen rinnalla toimi myös oppikouluja, joista monet olivat yksityisiä kou-
luja. Niissä opiskelivat enimmäkseen rikkaiden perheiden lapset.

Kesti monta kymmentä vuotta, ennen kuin koko Suomen kansa sai koulutusta. 
Erityisesti maaseudulla asui paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärtäneet koulutuk-
sen merkitystä eivätkä halunneet lähettää lapsiaan kouluun. Vasta 1900-luvun 
puolella suurin osa suomalaisista kannatti kansakoulua.

KOULUTUSTA KAIKILLE SUOMALAISILLE
Koulutuksen kehittymiseen ja lisääntymiseen vaikutti myös nationalismi 1800-
luvun lopussa. Suomi oli vielä osa Venäjää, mutta suomalaiset alkoivat haa-

Kansakoulussa, 
1913.
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veilla omasta valtiosta. Yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti kulttuurin, kie-
len ja taiteen saralla, alettiin edistää kansallisuusaatetta eli korostaa Suomen 
ja suomalaisuuden erityisyyttä. Ajateltiin, että koulutuksen avulla kansaa voi-
daan yhdistää ja että kansalaisten tulisi osallistua yhä aktiivisemmin yhteisten 
asioiden hoitoon. Siten kansalaisyhteiskunta alkoi kehittyä ja Suomi alkoi siirtyä 
kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa.

Vuonna 1906 Suomessa astui voimaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Se tar-
koitti, että kaikki yli 24-vuotiaat Suomen kansalaiset saivat äänestää vaaleissa. 
Myös naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Tämän 
jälkeen oli yhä tärkeämpää kehittää koulutusta, jotta suomalaisista tulisi vas-
tuullisia kansalaisia ja äänestäjiä.

1920-luvulla Suomeen tuli oppivelvollisuuslaki. Se tarkoitti, että koulunkäynti 
oli pakollista kaikille. Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinnot yleistyivät 1950- ja 
1960-luvuilla.

Suomessa alettiin tavoitella yhteiskunnallista tasa-arvoa ja taloudellista kehi-
tystä hyvinvointivaltiota rakentamalla. Samalla syntyi ajatus yhtenäisestä 
9-vuotisesta peruskoulusta, johon pääsivät kaikki lapset. Tällaiseen uuteen 
peruskouluun suomalaiset siirtyivät 1970-luvulla. Kun koulutusjärjestelmä kehit-
tyi, yhteiskunnasta tuli tasa-arvoisempi ja Suomi kehittyi taloudellisesti. Koulu-
tus oli tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Viimeisen sadan vuoden aikana koulutus on laajentunut kattamaan koko Suo-
men kansan, ja erilaisia koulutusmahdollisuuksia on valtavan paljon. Koulutus-
järjestelmän kehittyminen mahdollisti taloudellisen kehityksen ja tasa-arvoisem-
man yhteiskunnan syntymisen. Se oli myös tärkeä osa hyvinvointiyhteiskunnan 
rakentamista.

Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyään
Kaikilla lapsilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti, on oppivelvollisuus. Se tar-
koittaa, että lain mukaan heillä on velvollisuus käydä koulua. Kaikkien lasten täy-
tyy hankkia ne tiedot ja taidot, jotka laki ja perusopetuksen opetussuunnitelma 
määräävät. Yleensä lapset suorittavat oppivelvollisuuden käymällä peruskoulun.

Oppivelvollisuus alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Se 
loppuu lukuvuoden lopussa samana vuonna, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Lap-
sen vanhempien tai huoltajien täytyy huolehtia, että lapsi suorittaa oppivelvol-
lisuutensa. Jos huoltajat eivät huolehdi lapsen oppivelvollisuudesta, oikeus voi 
määrätä heille rangaistuksen.

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ



109Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

veilla omasta valtiosta. Yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti kulttuurin, kie-
len ja taiteen saralla, alettiin edistää kansallisuusaatetta eli korostaa Suomen 
ja suomalaisuuden erityisyyttä. Ajateltiin, että koulutuksen avulla kansaa voi-
daan yhdistää ja että kansalaisten tulisi osallistua yhä aktiivisemmin yhteisten 
asioiden hoitoon. Siten kansalaisyhteiskunta alkoi kehittyä ja Suomi alkoi siirtyä 
kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa.

Vuonna 1906 Suomessa astui voimaan yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Se tar-
koitti, että kaikki yli 24-vuotiaat Suomen kansalaiset saivat äänestää vaaleissa. 
Myös naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Tämän 
jälkeen oli yhä tärkeämpää kehittää koulutusta, jotta suomalaisista tulisi vas-
tuullisia kansalaisia ja äänestäjiä.

1920-luvulla Suomeen tuli oppivelvollisuuslaki. Se tarkoitti, että koulunkäynti 
oli pakollista kaikille. Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinnot yleistyivät 1950- ja 
1960-luvuilla.

Suomessa alettiin tavoitella yhteiskunnallista tasa-arvoa ja taloudellista kehi-
tystä hyvinvointivaltiota rakentamalla. Samalla syntyi ajatus yhtenäisestä 
9-vuotisesta peruskoulusta, johon pääsivät kaikki lapset. Tällaiseen uuteen 
peruskouluun suomalaiset siirtyivät 1970-luvulla. Kun koulutusjärjestelmä kehit-
tyi, yhteiskunnasta tuli tasa-arvoisempi ja Suomi kehittyi taloudellisesti. Koulu-
tus oli tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Viimeisen sadan vuoden aikana koulutus on laajentunut kattamaan koko Suo-
men kansan, ja erilaisia koulutusmahdollisuuksia on valtavan paljon. Koulutus-
järjestelmän kehittyminen mahdollisti taloudellisen kehityksen ja tasa-arvoisem-
man yhteiskunnan syntymisen. Se oli myös tärkeä osa hyvinvointiyhteiskunnan 
rakentamista.

Suomalainen koulutusjärjestelmä nykyään
Kaikilla lapsilla, jotka asuvat Suomessa vakituisesti, on oppivelvollisuus. Se tar-
koittaa, että lain mukaan heillä on velvollisuus käydä koulua. Kaikkien lasten täy-
tyy hankkia ne tiedot ja taidot, jotka laki ja perusopetuksen opetussuunnitelma 
määräävät. Yleensä lapset suorittavat oppivelvollisuuden käymällä peruskoulun.

Oppivelvollisuus alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Se 
loppuu lukuvuoden lopussa samana vuonna, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Lap-
sen vanhempien tai huoltajien täytyy huolehtia, että lapsi suorittaa oppivelvol-
lisuutensa. Jos huoltajat eivät huolehdi lapsen oppivelvollisuudesta, oikeus voi 
määrätä heille rangaistuksen.

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
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Esiopetus
Ennen kuin lapset aloittavat koulun, he osallistuvat esiopetukseen. Puhekielessä 
esiopetus on esikoulu tai eskari. Esiopetus on vuosi ennen koulun alkua. Kaikkien 
kuusivuotiaiden lasten täytyy osallistua esiopetukseen tai muuhun vastaavaan 
toimintaan. Esiopetus valmistelee lasta koulua varten.

Esikoulussa lapsi saa taitoja, joiden avulla hän voi oppia uutta koulussa. Esi-
koulu vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa. Tarkoitus on myös antaa 
lapsille positiivisia kokemuksia oppimisesta ja edistää kielellistä kehitystä. Lap-
set opettelevat uusia asioita leikkimällä, yhdessä tutkimalla ja mielikuvituksen 
avulla. Esikoulujen opettajat ottavat huomioon lapsen kehitystason. Jos lapsen 
kehitykseen tai oppimiseen liittyy vaikeuksia, se huomataan usein jo esiopetuk-
sessa.

Kunnat vastaavat esiopetuksen järjestämisestä. Kaikkien lasten täytyy saada 
paikka esiopetuksessa. Yleensä esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväko-
deissa tai peruskouluissa, mutta sitä voi saada myös yksityisistä päiväkodeista 
tai kouluista.

Lapsen vanhemmat hakevat itse esiopetuspaikkaa lapselleen. Paikkaa hae-
taan sen vuoden alussa, kun lapsi aloittaa esiopetuksen. Esiopetuksen järjes-
täjät ilmoittavat perheille hyvissä ajoin, milloin esiopetuspaikkaa täytyy hakea. 
Esiopetus alkaa aina elokuussa.

Esiopetusryhmän toiminnasta vastaa opettaja, jolla on joko luokanopettajan tai 
lastentarhanopettajan koulutus. Hän ohjaa ryhmän kaikkea toimintaa ja arvioi 
lapsen edistymistä yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa.

Esiopetus noudattaa opetussuunnitelmaa, joka on sama koko Suomessa. Esi-
opetuksessa ei ole eri aineita vaan sisältöalueita, esimerkiksi kieli ja vuorovaiku-
tus, matematiikka, etiikka ja elämänkatsomus, ympäristö- ja luonnontieto, ter-
veys, fyysinen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri.

Esiopetus on ilmaista kaikille. Normaalisti esikoulupäivä kestää noin neljä tuntia. 
Esiopetuspäivän aikana lapset saavat ilmaisen lämpimän aterian. Myös kaikki 
oppimateriaalit ovat maksuttomia. Jos vanhemmat käyvät työssä, lapsi on esi-
opetuksen jälkeen iltapäivän päivähoidossa. Silloin vanhemmat maksavat puo-
lesta päivästä normaalia päivähoitomaksua.

Perusopetus eli peruskoulu
Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. 
Kaikki lapset aloittavat koulun syksyllä. Melkein kaikki suomalaiset lapset opis-
kelevat kunnan peruskouluissa, mutta on olemassa myös yksityisiä kouluja sekä 
valtion kouluja.
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Perusopetus eli peruskoulu sisältää luo-
kat 1−9. Puhekielessä luokat 1−6 ovat 
alakoulu ja luokat 7−9 ovat yläkoulu. 
Peruskoulu on perheille ilmainen, koska 
se kustannetaan verorahoilla. Myös kaikki 
oppikirjat, oppimateriaalit ja työvälineet 
ovat ilmaisia. Oppilaat saavat joka kou-
lupäivä ilmaisen lämpimän aterian. Lain 
mukaan oppilailla on myös oikeus saada 
ilmaisia kouluterveydenhoitajan ja opis-
keluhuollon palveluita. Opiskeluhuoltoon 
kuuluvat esimerkiksi psykologin ja kuraat-
torin palvelut. Palveluja saa koulupäivän 
aikana koulussa tai sen lähellä.

Perusopetuksen tavoite on, että kaikki 
lapset oppivat elämässä tarpeellisia tie-
toja ja taitoja. Opetuksen tarkoitus on

 l tukea lasten kasvua tasapainoisiksi ihmisiksi,
 l tukea lasten kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäseniksi,
 l saada kaikki lapset osalliseksi yhteiskuntaan,
 l opettaa lapsille kestävää elämäntapaa,
 l kasvattaa lapset tuntemaan ihmisoikeudet ja kunnioittamaan niitä,
 l opettaa lapset tuntemaan erilaisia kulttuureja monipuolisesti ja
 l antaa lapsille tukea oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen.

Kuusi ensimmäistä vuotta lapsia opettaa luokanopettaja, joka opettaa kaikkia 
tai melkein kaikkia aineita. Luokilla 7−9 melkein kaikissa aineissa on eri opet-
taja eli aineenopettaja, joka on erikoistunut juuri siihen aiheeseen. On myös ole-
massa “kymppiluokka”, joka on yksi lisävuosi perusopetusta sellaisille oppilaille, 
jotka haluavat vielä kehittää opiskelutaitojaan ja parantaa jatko-opintoihin pää-
syn edellytyksiään. Silloin hän voi kehittää taitojaan ja parantaa numeroitaan. 

Kun perusopetus loppuu, oppilaat saavat päättötodistuksen. Sen avulla oppi-
laat voivat hakea jatko-opintoihin, esimerkiksi lukioon tai ammattioppilaitokseen.

OPETUSSUUNNITELMA OHJAA KOULUJEN TYÖTÄ
Suomessa laki ohjaa perusopetuksen järjestämistä. Lisäksi koulujen ja opettajien 
täytyy noudattaa opetussuunnitelmaa, jonka laatii Opetushallitus. Sama ope-
tussuunnitelma koskee kaikkia kouluja koko Suomessa. Opetussuunnitelmassa 
ovat kaikki kasvatus- ja opetustyön kannalta tärkeät asiat.

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan täytyy saada toimia aktiivisesti, kun hän 
opiskelee uutta. Oppilas pääsee osallistumaan myös oppimisprosessin suunnit-
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teluun. Opettaja ohjaa oppimista, kannustaa ja antaa rohkaisevaa palautetta. 
Oppimisen pitäisi tapahtua vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja ympäris-
tön kanssa.

Oppilaiden työskentelyn koulussa halutaan olevan tutkivaa ja luovaa. Ope-
tustavat voivat olla erilaisia. Tietotekniikan ja viestinnän osaaminen eli erilais-
ten laitteiden, kuten tietokoneiden ja kännyköiden käyttäminen, korostuu nyky- 
yhteiskunnassa. Nämä taidot ovat välttämättömiä arjessa ja työelämässä. 
Tämän vuoksi myös koulussa opetellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

PERUSOPETUKSEN AIKATAULUT
Kouluvuosi eli lukuvuosi alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy kesäkuun ensim-
mäisenä lauantaina. Vuosi jakautuu kahteen osaan, jotka ovat syyslukukausi 
ja kevätlukukausi.

Syyslukukausi alkaa elokuussa ja loppuu ennen joulua joulujuhlaan. Sen jälkeen 
alkaa joululoma. Kevätlukukausi alkaa tammikuun alussa ja loppuu kesäkuun 
ensimmäisenä lauantaina. Kevätlukukauden lopussa on kevätjuhla, jossa oppi-
laat ja opettajat juhlivat kesäloman alkua.

Joululoman ja kesäloman lisäksi lukuvuoden aikana on syysloma syksyllä ja tal-
viloma helmi−maaliskuussa. Jos jonakin arkipäivänä on suomalainen juhlapäivä, 
kuten pääsiäinen, vappu tai itsenäisyyspäivä, se on vapaapäivä koulusta.

Koulupäivän pituus vaihtelee eri luokilla. Alemmilla luokilla koulupäivät ovat 
lyhyem piä kuin ylemmillä luokilla. Luokilla 1−6 minimituntimäärä on 19−25 tun-
tia viikossa ja luokilla 7−9 se on 30 tuntia viikossa. Oppituntien välillä on taukoja 
eli välitunteja. Yksi oppitunti kestää yleensä 45 minuuttia.

PERUSKOULUN OPPIAINEET
Perusopetukseen kuuluu kaikille yhteisiä pakollisia aineita ja lisäksi valinnaisia 
aineita, jotka oppilas voi valita itse. Valinnaisten aineiden tavoite on antaa oppi-
laalle lisää osaamista niissä aineissa, jotka kiinnostavat häntä. Valinnaisia 
aineita on luokilla 7−9.

PAKOLLISIA AINEITA OVAT ESIMERKIKSI:

• äidinkieli ja kirjallisuus
• toinen kotimainen kieli (ruotsi 

tai suomi)
• vieraat kielet
• ympäristöoppi
• matematiikka
• kemia
• fysiikka
• biologia
• maantieto

• historia
• yhteiskuntaoppi
• uskonto tai elämänkatsomustieto
• liikunta
• terveystieto
• musiikki
• käsityö
• kuvataide
• kotitalous
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Maahanmuuttajataustaiset ja kaksikieliset oppilaat voivat saada oman äidin-
kielen opetusta perusopetuksen osana. Oppilailla on myös oikeus saada oman 
uskontonsa opetusta, jos vanhemmat sitä pyytävät. Silloin samaan uskontoon 
kuuluvia oppilaita täytyy olla yhteensä vähintään kolme samassa koulussa, jotta 
opetus voidaan järjestää.

Lapset voivat opiskella myös elämänkatsomustietoa, jos he eivät ole luterilai-
sen tai ortodoksisen kirkon jäseniä. Elämänkatsomustiedon tunneilla käsitellään 
etiikkaa, ihmisoikeuksia, erilaisia katsomuksia, kulttuuri-identiteettiä ja yksilön 
moraalista kasvua.

OPPILAANOHJAUS JA ERITYINEN TUKI
Jos oppilaalle on vaikeaa selviytyä opinnoista, koulut järjestävät lisäopetusta 
eli tukiopetusta. Joskus sitä voi saada oppilaan äidinkielellä. Oppilailla on myös 
oikeus saada oppilaanohjausta. Siellä oppilas saa tukea opiskelussa, häntä 
ohjataan jatko-opintoihin liittyen sekä yritetään ehkäistä ongelmien syntymistä 
opiskelussa. Oppilaanohjausta saa koko luokka kerralla, oppilaat pienryhmissä 
tai yksi oppilas kerrallaan, jos tarvitaan. Oppilaanohjausta antaa opinto-ohjaaja 
eli “opo”, joka on ohjaustyöhön erikoistunut opettaja.

Lain mukaan oppilaiden täytyy saada tarpeeksi tukea oppimiseen ja koulun-
käyntiin koko peruskoulun ajan. Oppilas voi tarvita tukea esimerkiksi siksi, että 
hänellä on jokin sairaus, vamma tai oppimisvaikeuksia.

Jos oppilas tarvitsee tukea, hänen tilanteensa selvitetään huolellisesti yhteis-
työssä oppilaan, huoltajien, koulun ja asiantuntijoiden kanssa. Oppilaat voivat 
saada tukea eri tavalla. Koulu, huoltajat ja asiantuntijat päättävät yhdessä, 
mitä oppilas tarvitsee ja milloin. Tuen pitäisi olla joustavaa, hyvin suunniteltua 
ja muuttua sen mukaan, mitä oppilas tarvitsee. Mitä aikaisemmin huomataan, 
että lapsi tarvitsee tukea, sitä paremmin hän saa apua. Näin on mahdollista 
estää ongelmien kasautuminen myöhemmin.

Jos oppilas saa päätöksen erityisen tuen tarpeesta, hänelle laaditaan HOJKS eli 
henkilökohtainen opetuksen järjestelyä koskeva suunnitelma. Opetus koulussa 
tapahtuu sen jälkeen HOJKSin mukaisesti. HOJKS tukee lapsen omaa oppimis-
prosessia pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että tuki jatkuu, kun lapsi myöhemmin 
siirtyy eri kouluun ja alakoulusta yläkouluun tai jatko-opintoihin.

MITEN YHTEISKUNTA TUKEE NUORTEN KASVUA?
Suomessa yhteiskunta haluaa tukea lapsia ja nuoria, jotta he kasvavat itsenäi-
siksi ja tasapainoisiksi aikuisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi ja osaavat ottaa 
muut huomioon. Nuoret tarvitsevat tässä vanhempiensa ja muiden ihmisten 
tukea. Koulussa nuoria tukevat opettajat, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja 
koulukuraattori.



114 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS
Koulujen opetussuunnitelma koskee kaikkia kouluja Suomessa. Opetussuunni-
telma pätee myös maahanmuuttajalasten opetuksessa. Silloin opettaja ottaa 
huomioon myös lapsen taustan ja lähtökohdan, esimerkiksi äidinkielen ja kult-
tuurin. Kun lapsi muuttaa Suomeen, hänet pyritään sijoittamaan normaalille 
perusopetuksen luokalle sen perusteella, kuinka vanha hän on ja mitä tietoja ja 
taitoja hänellä on. Lapsi voi kuitenkin saada myös perusopetukseen valmista-
vaa opetusta, jos se on tarpeen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa lapselle tarvittavat taidot tai tar-
vittavat valmiudet, joiden avulla hän voi siirtyä tavalliseen perusopetukseen. 
Valmistava opetus myös tukee lasta kotoutumisessa Suomeen. Kielen opiskelu 
on tärkeä osa valmistavaa opetusta. Lapsilla on mahdollisuus saada suomen 
tai ruotsin opetusta erityisen maahanmuuttajataustaisille suunnatun oppimää-
rän mukaan. Opetus on tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät vielä osaa kieltä 
riittävästi, että he voisivat opiskella suomea, ruotsia tai kirjallisuutta tavallisen 
luokan mukana.

OPPILAAN ARVIOINTI
Opettajat arvioivat oppilaiden oppimista ja edistymistä jatkuvasti koko lukuvuo-
den ajan. He antavat edistymisestä monipuolista palautetta oppilaalle ja van-
hemmille. Kun opettaja arvioi oppilaan työskentelyä, edistymistä ja käyttäyty-
mistä, hän vertaa niitä opetussuunnitelman tavoitteisiin.

JOS NUORELLE TULEE ELÄMÄSSÄ VAIKEITA TILANTEITA, HÄN VOI SAADA 
NEUVOJA TAI APUA MYÖS NÄISTÄ PAIKOISTA:

• perheneuvolat ja nuorten poliklinikat: etsi internetistä oman paikkakuntasi perhe-
neuvola tai nuorten poliklinikka

• Väestöliitto: www.vaestoliitto.fi/nuoret

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto: www.mll.fi/nuorille

• Nuorten kriisipiste: www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste

• Nuorten turvatalot: www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvata-
losta/turvatalojen-yhteystiedot

• Tyttöjen Talot: etsi internetistä oman paikkakuntasi Tyttöjen talo

• Poikien Talot: etsi internetistä oman paikkakuntasi Poikien talo

• Poikien Puhelin

http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
https://www.mll.fi/nuorille/
https://www.helsinkimissio.fi/nuorten-kriisipiste
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/turvatalojen-yhteystiedot
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta/turvatalojen-yhteystiedot


Lukuvuoden aikana eri aineissa on kokeita, joiden avulla opettajat seuraavat, 
miten hyvin oppilas on oppinut uudet asiat. Arviointi ei kuitenkaan perustu pel-
kästään kokeiden tuloksiin, vaan opettajat tekevät arviointia jatkuvasti − he 
seuraavat esimerkiksi oppilaan työskentelyä tunneilla ja kotitehtäviä.

Koulun täytyy antaa oppilaalle todistus vähintään kerran vuodessa, yleensä 
keväällä. Todistuksessa voi olla numeroita, sanallista arviointia tai molempia. Jos 
todistuksessa on numeroita, neljä on huonoin numero ja kymmenen on paras. 
Todistuksen lisäksi oppilas ja hänen vanhempansa saavat tietoa arvioinnista 
esimerkiksi keskusteluissa opettajan kanssa. Koulu antaa arvion myös oppilaan 
käyttäytymisestä koulussa vähintään kerran vuodessa.

Jos oppilas ei saa lukuvuoden lopussa jostain aineesta hyväksyttyä arvosanaa, 
voi olla, että hän ei voi siirtyä seuraavalle luokalle. Siinä tapauksessa hän jou-
tuu käymään saman luokan uudelleen. Toinen vaihtoehto on, että oppilas jou-
tuu tekemään lisätehtäviä tai kokeita, jotta hänet voidaan päästää siirtymään 
seuraavalle luokalle. Näissä tapauksissa oppilaan opettajat ja rehtori kuitenkin 
aina keskustelevat ensin oppilaan huoltajan kanssa ja sitten päätetään, miten 
toimitaan.

KOULURUOKAILU
Kaikissa Suomen kouluissa on lounastauko keskellä koulupäivää. Silloin oppilaat 
saavat ilmaisen lämpimän aterian koulun ruokalassa. Kouluruokaa on tarjottu 
suomalaisissa kouluissa jo vuodesta 1948 lähtien.

Kouluruoka on terveellistä perusruokaa. 
Se noudattaa virallisia ravitsemussuosi-
tuksia, eli sellaista ruokaa, jota asiantun-
tijat suosittelevat Suomessa syötäväksi, 
jotta ihminen pysyy terveenä. Ruoasta 
oppilaat saavat riittävästi tärkeitä ravin-
toaineita ja energiaa, jotta he jaksavat 
koulupäivän ajan. On kuitenkin tärkeää, 
että oppilaat syövät kunnollisen aamu-
palan kotona, ennen kuin tulevat kouluun.

Jos oppilas noudattaa erityisruokavaliota 
eettisistä, uskonnollisista tai terveydellisistä syistä, koulu pyrkii ottamaan sen 
huomioon. Vanhempien täytyy kuitenkin silloin keskustella opettajan ja koulun 
keittiöhenkilökunnan kanssa erityisruokavaliosta. Koulu saattaa myös pyytää 
lapsen ruokavalioon liittyviä dokumentteja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

115Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Koulun ruokala

Ku
va

: H
ei

di
 M

aj
da

hl



116 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Suomessa koulun ja oppilaan vanhempien yhteistyö on erittäin tärkeää. Lapsen 
vanhemmat ovat aina vastuussa lapsen kasvatuksesta. Koulu vastaa oppilaan 
opetuksesta ja kasvatuksesta koulupäivien ajan. Lapsen koulutyö onnistuu par-
haiten, kun koti ja koulu tekevät yhteistyötä.

Oppilas joutuu koulussa alusta lähtien ottamaan vastuuta omasta opiskelus-
taan. Hän tarvitsee tässä kodin tukea ja kannustusta. On tärkeää, että vanhem-
mat seuraavat lapsen opiskelua tarkasti ja esimerkiksi huolehtivat siitä, että lapsi 
tekee kotitehtävänsä.

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään monin eri tavoin. Kouluissa järjestetään esi-
merkiksi vanhempainiltoja ja avointen ovien päiviä sekä yhteisiä juhlia ja retkiä, 
joihin perheet ovat tervetulleita. Opettajat pitävät myös yhteyttä vanhempiin vies-
teillä, sähköpostilla ja puhelimella.

Monilla kouluilla on käytössään internetissä toimiva sähköinen järjestelmä, jonka 
avulla opettajat ja vanhemmat pitävät yhteyttä oppilaan asioissa. Esimerkiksi 
Wilma on tällainen järjestelmä. Opettajat ja vanhemmat myös tapaavat henkilö-
kohtaisesti ja keskustelevat oppilaan tilanteesta. He voivat yhdessä päättää, mikä 
on paras tapa pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä. Kun kodin ja koulun yhteistyö 
toimii, lapsen koulunkäynti sujuu paremmin. Silloin mahdolliset ongelmat on hel-
pompi huomata ja ratkaista, ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi.

Jos vanhemmat eivät ole tyytyväisiä koulun toimintaan, on hyvä puhua ensin 
oppilaan oman opettajan kanssa. Vanhemmat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä 
myös rehtoriin. Jos vanhemmat epäilevät, että koulu ei noudata lakeja ja säädök-
siä, he voivat ottaa yhteyttä kuntaan tai aluehallintovirastoon.

TURVALLISUUS KOULUSSA
Lain mukaan kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Kaik-
kien oppilaiden täytyy käyttäytyä asiallisesti opettajia ja muita oppilaita koh-
taan. Kaikilla kouluilla on järjestyssäännöt. Niiden avulla koulussa säilyy järjes-
tys, opiskelu sujuu ja kouluyhteisö on turvallinen ja viihtyisä. Myös koulumatkan 
pitäisi olla mahdollisimman turvallinen.

Kaikilla kouluilla täytyy olla suunnitelma siitä, mitä tehdä, jos tulee kriisi. Kouluissa 
täytyy olla toimintaohjeet ongelmatilanteisiin, esimerkiksi jos koulussa tapah-
tuu väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää. Lisäksi koulujen täytyy osata tunnistaa, 
ehkäistä ja hoitaa päihteiden käyttöä.

Kouluissa ei hyväksytä mitään syrjintää, kiusaamista, häirintää tai väkivaltaa. 
Kiusaaminen tarkoittaa pitkäaikaista väkivaltaa, joka kohdistuu yhteen ihmiseen. 
Kiusaaminen voi olla fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Kiusaajalla on yleensä vah-
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vempi asema verrattuna kiusattuun. Kiusaaja voi olla isompi, vanhempi tai suo-
situmpi, ja hän esimerkiksi pelottelee, uhkailee tai satuttaa toista. Jos kiusaa-
mista tapahtuu koulussa tai koulumatkoilla, vanhempien ja lapsen täytyy heti 
ilmoittaa siitä opettajalle ja koulun rehtorille. Kouluilla on velvollisuus puuttua 
kiusaamiseen.

Kouluissa turvallisuutta pyritään edistämään kasvatuksen keinoin, sillä turvalli-
suus on osa opetussuunnitelmaa. Turvallisuuteen liittyviä teemoja ovat esimer-
kiksi ihmisenä kasvaminen, turvallisuus ja liikenne sekä vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA SEKÄ KERHOT
Lapset 1. ja 2. luokalla tai erityisopetuksessa voivat päästä aamu- ja iltapäivä-
toimintaan. Toimintaa on kouluilla ennen koulun alkua ja koulupäivän jälkeen, 
jos kunta on päättänyt sitä järjestää. Jos vanhemmat haluavat lapsensa mukaan 
toimintaan, heidän täytyy itse etukäteen hakea lapselleen paikkaa toimintaan. 
Kunta voi ottaa toiminnasta maksun.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu erityisesti niille lapsille, joiden van-
hemmat ovat töissä pitkiä päiviä. Toiminnan avulla lasten ei tarvitse olla yksin 
kotona, vaan he saavat olla turvallisessa ympäristössä ohjaajien ja muiden las-
ten kanssa. Toiminnan tavoite on tukea koulun ja kodin kasvatustyötä.

Joskus koulut järjestävät kerhoja koulupäivän jälkeen. Kerhot ovat harrastuksia 
ja niihin voivat mennä kaikki lapset, mutta erityisesti he, jotka eivät muuten voi 
harrastaa. Kerhot ovat vapaaehtoisia.

AIKUISTEN PERUSOPETUS
Jos ihminen ei ole suorittanut perus-
koulua lapsena, esimerkiksi koti-
maassaan, hänen on mahdollista 
suorittaa se aikuisena. Suomessa 
aikuislukiot ja kansalaisopistot tar-
joavat perusopetusta aikuisille. 
Opetus on tarkoitettu nimenomaan 
heille, jotka eivät ole suorittaneet 
peruskoulua lapsena.

Aikuisten perusopetuksessa voi 
opiskella koko peruskoulun tai ottaa 
vain yksittäisiä kursseja. Jotkut opis-
kelevat peruskoulun aikuisena, jotta 
he voivat jatkaa opintoja lukiossa tai 
ammatillisessa oppilaitoksessa.
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Aikuisten perusopetuksessa on oma opetussuunnitelma, joka ottaa huomioon 
sen, että opiskelijat ovat aikuisia. Aikuisten perusopetus on ilmaista opiskelijoille, 
ja opiskelijat voivat hakea rahallista tukea opiskeluun Kelasta.

Lukio
Peruskoulun jälkeen opintoja voi jatkaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitok-
sessa. Lukiosta ei saa ammattia, vaan opiskelu on yleissivistävää. Lisäksi oppi-
las saa mahdollisuuden hakea opiskelupaikkaa esimerkiksi yliopistosta, kun hän 
on suorittanut lukion loppuun.

Lukion lukuvuosi noudattaa yleensä samaa aikataulua kuin peruskoulussa. Lukio 
on luokaton, eli aineet jakautuvat kursseihin ja opiskelijat voivat itse suunnitella 
lukujärjestyksensä. Oppilaan täytyy suorittaa vähintään 75 kurssia, jotta hän 
saa lukion loppuun. Kursseja voi kuitenkin opiskella enemmänkin. Suurin osa 
kursseista on pakollisia, mutta osan opiskelija voi valita itse.

Yleensä oppilas suorittaa lukion kolmessa vuodessa, mutta sen voi myös suo-
rittaa hitaammin tai nopeammin, jos haluaa. Opinnot eivät kuitenkaan saa kes-
tää yli neljää vuotta.

Opetus lukioissa on yleensä ilmaista. Jos oppilas ei suorita koko lukiota, vaan 
vain pari kurssia, ne voivat maksaa. Suomessa on myös lukioita, joilla on eri-
tyislupa ottaa maksu koko lukion oppimäärän suorittamisesta. Oppilaat luki-
ossa saavat ilmaisen ruoan koulun ruokalassa, jos he suorittavat koko lukion. 
Yli 17-vuotiaat oppilaat voivat hakea opintotukea Kelasta.

Oppilaiden täytyy yleensä ostaa kaikki lukion kirjat ja muut oppimateriaalit itse.  

LUKION AINEET

OPPILAAN ARVIOINTI LUKIOSSA
Lukiossa oppilaat saavat numeron kursseista, jotka he suorittavat. Numero 

LUKIOSSA OPPILAAT OPISKELEVAT ESIMERKIKSI NÄITÄ AINEITA:

• äidinkieli ja kirjallisuus
• toinen kotimainen kieli
• vieraat kielet
• matematiikka
• biologia
• maantieto
• historia
• yhteiskuntaoppi

• psykologia
• filosofia
• uskonto tai elämänkatsomustieto
• liikunta
• terveystieto
• musiikki
• kuvaamataito
• oppilaanohjaus
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kertoo, miten hyvin oppilas on edistynyt kurssilla ja miten hyvin hän on oppinut 
uudet asiat.

Kun lukio loppuu, opettajat päättävät jokaisen aineen lopullisen arvosanan. He 
katsovat silloin kaikkia kurssiarvosanoja yhdessä. Kun opiskelija on suorittanut 
koko lukion oppimäärän, hän saa lukion päättötodistuksen.

YLIOPPILASTUTKINTO
Lukion aikana oppilaat suorittavat ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnon tai 
kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä korkea-
kouluopintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Ylioppilastutkinto on samanlainen koko Suomessa. Se sisältää kokeita aineista, 
joita oppilaat opiskelevat lukion aikana. Kokeita ovat esimerkiksi matematiikka, 
äidinkieli, vieras kieli, toinen kotimainen kieli ja reaaliaineet. Reaaliaineita ovat 
esimerkiksi historia, fysiikka, biologia, psykologia, uskonto ja filosofia.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, joka kevät ja syksy. Kun 
oppilas suorittaa ylioppilastutkinnon, hänen täytyy tehdä vähintään neljä koetta. 
Oppilaat saavat kuitenkin suorittaa useampiakin kokeita, jos he haluavat.

Oppilas saa ylioppilastutkinnosta arvosanan kirjaimilla. Kirjaimet ovat parhaim-
masta huonoimpaan L, E, M, C, B, A, ja hylätty on I. Opiskelija saa ylioppilastut-
kintotodistuksen sitten, kun hän on suorittanut lukion koko oppimäärän (kaikki 
pakolliset kurssit) ja lisäksi ylioppilastutkinnon kokeet.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisesta koulutuksesta puhutaan 
usein ammattikouluna. Ammatillisissa opin-
noissa ihminen opiskelee ammatin ja sii-
hen kuuluvia taitoja käytännössä. Opiskelu 
ammatillisissa oppilaitoksissa on hyvin käy-
tännönläheistä ja teoriaopintoja on melko 
vähän. Opiskelijan tavoite on suorittaa tut-
kinto, eli opiskelijalla on koulutus ja osaami-
nen johonkin ammattiin.

Ammatillisen oppilaitoksen voi suorittaa monella eri tavalla, ja opiskelumahdol-
lisuuksia on tarjolla niin nuorille kuin aikuisillekin. Opintoja voi suorittaa amma-
tillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja kansano-
pistoissa. Lisäksi Suomessa on ammatillisia erityisoppilaitoksia ja ammatillista 
erityisopetusta niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat säännöllisesti tukea opiske-
luun esimerkiksi oppimisvaikeuksien, vamman tai sairauden takia.



120 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Ammatillisen oppilaitoksen tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammat-
titutkinto ja erikoisammattitutkinto. Ne voi suorittaa perusopintoina ammatilli-
sissa oppilaitoksissa, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksessa.

Näyttötutkinto on tarkoitettu lähinnä aikuisille, ja se tarkoittaa, että opiske-
lija näyttää ammattitaitonsa ja osaamisensa oikeissa tilanteissa työelämässä. 
Oppisopimuskoulutus tarkoittaa, että opiskelija opiskelee työpaikalla työsuh-
teessa, samaan aikaan kun tekee jo työtä.

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleminen on yleensä ilmaista, mutta opis-
kelijan täytyy itse ostaa kirjat, usein myös muita materiaaleja ja ammatin työ-
välineet. Koulut voivat lisäksi ottaa ammattitutkinnoista ja erityisammattitutkin-
noista tutkintomaksuja. Joskus koulutuskin voi olla maksullista.

Opiskelijat hakevat opiskelupaikkaa ammatillisista oppilaitoksista yleensä inter-
netissä opintopolku.fi-sivun kautta. Toinen vaihtoehto on hakea suoraan kou-
lun omien internet-sivujen kautta (aikuiskoulutuksessa). Koulu järjestää haki-
joille pääsykokeen, jossa on erilaisia testejä. Pääsykokeessa voi olla esimerkiksi 
kirjallinen koe, haastattelu, ennakkotehtävä, käytännön tehtäviä tai psykologi-
sia testejä.

Jos opiskelija ei ole suorittanut perusopetusta Suomessa, hänen täytyy yleensä 
lisäksi todistaa, että hän osaa suomea tai ruotsia tarpeeksi hyvin opintoja var-
ten. Silloin hänen täytyy osallistua suomen tai ruotsin kielen kokeeseen pääsy-
kokeissa.

AMMATILLISET TUTKINNOT
Ammatillinen perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aiempaa osaa-
mista kyseisestä ammatista, ja se edellyttää säännöllistä osallistumista opetuk-
seen. Opiskelun aikana opiskelijat saavat ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja 
sekä valmistautuvat työskentelemään ammatissa itsenäisesti. Suomessa on yli 
50 erilaista ammatillista perustutkintoa. Lukio ja ammatillinen peruskoulutus on 
myös mahdollista suorittaa samaan aikaan.

IHMINEN VOI OPISKELLA SEURAAVILLA ALOILLA:

• humanistinen ala ja kasvatusala (esim. lastenhoitaja, opettaja)
• kulttuuri- ja viestintäala (esim. kuvataiteilija, medianomi)
• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (esim. toimistotyöntekijä, myyjä, 
• markkinointiassistentti)
• luonnontieteiden ala (esim. laborantti, lääketeknikko)
• tekniikan ja liikenteen ala (esim. koneinsinööri, teknikko, laitesuunnittelija) 
• luonnonvara- ja ympäristöala (esim. biologi, laborantti, luonto- ja ympäristöneuvoja)
• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (esim. lähihoitaja, kampaaja, kosmetologi)
• matkailu-, ravitsemus- ja talousala (esim. kokki, tarjoilija, matkailuvirkailija)

https://opintopolku.fi/wp/fi/
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Koulutus perustuu opetussuunnitelmaan, ammatillisten perustutkintojen perus-
teisiin, jotka Opetushallitus on laatinut kouluille. Yleensä opiskelijat suorittavat 
ammatillisen perustutkinnon 2−3 vuodessa. Suurin osa opinnoista on ammatil-
lisia opintoja, eli kunkin alan työelämässä vaadittujen tietojen ja taitojen opis-
kelua. Osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla, sillä ammatillisten oppilaitosten 
perustutkintoihin kuuluu paljon työssäoppimista eli työharjoittelua.

Tutkintoon kuuluu kaikille yhteisiä tutkinnonosia, joista osa on pakollisia ja osa 
valinnaisia. Yhteisiä tutkinnonosia ovat äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka, 
fysiikka, kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, 
yrittäjyys, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, kulttuurien tuntemi-
nen, taide ja kulttuuri, etiikka, psykologia ja ympäristöosaaminen.

Kun opinnot alkavat, koulu tekee jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman (HOPS). Se on yksilöllinen suunnitelma jokaiselle opiskelijalle. 
Opiskelija osallistuu opintojensa suunnitteluun aktiivisesti ja lisäksi hän saa opin-
to-ohjausta opintojen aikana. Opinto-ohjaus on erityisen tärkeää opiskelijalle, jos 
hänellä on opiskeluvaikeuksia tai vaikeuksia elämänhallinnassa. Opinto-ohjaus 
auttaa opiskelijaa saamaan opinnot loppuun, tukee opiskelijaa, edistää hänen 
kehitystään ja vahvistaa ammattitaidon kehittymistä.

Jos opiskelija opiskelee erityisopetuksessa, koulu tekee hänelle myös henkilökoh-
taisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, eli HOJKSin.

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijan osaaminen arvioidaan yleensä 
työpaikalla tapahtuvissa ammattiosaamisen näytöissä työssäoppimisjaksojen 
aikana. Opiskelija siis näyttää käytännössä, miten hyvin hän osaa tehdä tietyt 
työt. Opiskelija saa jokaisesta näytöstä todistuksen ja se on osa tutkintotodis-
tusta.

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto on 
tarkoitettu henkilöille, joilla on jo valmiiksi työssä 
tai harrastuksissa hankittua ammatillista osaa-
mista kyseiseltä alalta tai jotka haluavat kehit-
tää osaamistaan. Tutkinto sopii myös ihmiselle, 
joka haluaa oppia lisää ammatistaan. Tutkinnon 
voi suorittaa osaamisen näytöllä, eikä opiskeli-
jan ole pakko osallistua koulutukseen. Koulut kui-
tenkin järjestävät myös tutkintoon valmistavaa 
koulutusta. Ammattitutkinnossa ihmisen täytyy 
osoittaa, että hän osaa ammattinsa ja sen työt 
kuin alan ammattilainen. Erikoisammattitutkin-
nossa ihmisen täytyy osoittaa, että osaa oman 
alansa kaikkein vaativimmat tehtävät.
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Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija opiskelee ammatin työpaikalla.

Opiskelija tekee määräaikaisen työsopimuksen työnantajan kanssa. Sopimuk-
seen kuuluu, että työpaikka kouluttaa opiskelijan ammattiin työsuhteen aikana. 
Opiskelijan täytyy löytää sopiva työpaikka itse. Työpäivien ajalta opiskelija saa 
normaalia palkkaa.

Opintoihin kuuluu työn opettelu työpaikalla ja lisäksi teoriaopintoja, jotka opis-
kelija suorittaa ammattikoulussa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Teoriaopintoja 
on yleensä aina muutama päivä kuukaudessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka perustuu Opetushallituksen laati-
miin tutkinnon perusteisiin.

Oppisopimuskoulutus kestää tavallisesti 1–3 vuotta. Kesto riippuu opiskelijan 
aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta. Opiskelijalle nimetään työpai-
kalla oma työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja arvioi opiskelijan edistymistä sekä 
toimii yhteyshenkilönä oppilaitoksen suuntaan.

SUOMEN KIELEN TAITO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA
Monet ammattikoulut tarjoavat nykyisin myös koulutuksia, jotka on tarkoitettu 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Näissä koulutuksissa opis-
kelijat oppivat sekä ammatillisia taitoja että suomen kieltä.

Koulut tarjoavat opiskelijoille paljon erilaisia ja eripituisia koulutuksia eri aloilla. 
Joissakin koulutuksissa opiskelija suorittaa kokonaisen tutkinnon, joissakin vain 
tutkinnon osan.

Valma-koulutus on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Se on tar-
koitettu niille, jotka haluavat parantaa opiskeluvalmiuksiaan ammatillisia opin-
toja varten. Opiskeluvalmiuksia ovat esimerkiksi tiedonhankintataidot, opiske-
lutaidot ja elämänhallintataidot sekä työelämään tutustuminen.

Valma-koulutus antaa opiskelijoille myös mahdollisuuden opiskella lisää suomen 
kieltä. Koulu tekee jokaiselle opiskelijalle oman opiskelusuunnitelman.

Valma-koulutus kestää 6−10 kuukautta. Koulutus on yleensä maksutonta ja sitä 
järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa sekä aikuiskoulutuskeskuksissa. Kou-
lutuksen suoritettuaan opiskelija voi hakea ammatilliseen koulutukseen.

Valma-koulutukseen ja muihin ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin kou-
lutuksiin haetaan yleensä internetissä opintopolku.fi-sivun kautta tai suoraan 
oppilaitoksen internet-sivujen kautta. Koulu järjestää hakijoille pääsykokeen, 
joka voi olla esimerkiksi haastattelu.

http://opintopolku.fi
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Korkeakoulut
Suomessa korkeakoulut tarkoitta-
vat ammattikorkeakouluja ja yliopis-
toja. Ammattikorkeakoulut kouluttavat 
ihmisiä työelämän korkeisiin ammatti-
taitovaatimuksiin. Yliopistojen opetus 
perustuu tieteelliseen tutkimukseen. 
Ammattikorkeakouluopinnot ovat käy-
tännönläheisempiä ja yliopisto-opinnot 
teoreettisempia.

Suomessa suurin osa korkeakouluista 
on julkisia ja niiden toimintaa ylläpide-
tään enimmäkseen verorahoilla. Opin-
not eivät yleensä maksa mitään opiskelijoille, jotka asuvat Suomessa. Korkea-
kouluihin voi hakea, jos on suorittanut lukion tai kolmivuotisen ammatillisen 
koulutuksen. Myös ulkomailla suoritettu tutkinto kelpaa, jos se antaa mahdol-
lisuuden opiskella korkeakoulussa siinä maassa, jossa tutkinto on suoritettu.

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin voi hakea yhteishaussa. Yhteishaku tar-
koittaa, että ihminen hakee opiskelupaikkaa lomakkeella internetissä. Haku 
tapahtuu opintopolku.fi-sivulla ja samalla kertaa voi hakea moneen eri kouluun. 
Suurin osa korkeakouluopinnoista on sellaisia, joihin voi hakea vain kevään 
yhteishaussa. Syksyn yhteishaussa on tarjolla paljon vähemmän koulutuksia. 
Joihinkin koulutuksiin on erillishakuja, jotka ovat eri aikaan kuin yhteishaku. Niistä 
saa tietoa oppilaitosten omilta sivuilta.

Jokaisessa koulutuksessa on omat valintaperusteet, joita koulut noudattavat, 
kun ne valitsevat opiskelijoita. Opiskelijat pääsevät koulutuksiin todistusten ja/tai 
pääsykokeiden perusteella. Kaikissa korkeakouluissa on pääsykoe. Siihen kan-
nattaa valmistautua hyvin etukäteen, koska moniin koulutuksiin valitaan vain 
pieni määrä hakijoista.

OPINTOPOLKU.FI-PALVELUSSA VOIT:

• selailla eri aloja ja tutkintoja
• saada tietoa opinnoista
• etsiä ajankohtaisia koulutuksia
• tutustua valintaperusteisiin

• hakea koulutuksiin yhteishaussa 
www.opintopolku.fi/wp/valintojen- 
tuki/yhteishaku

• katsoa videoita ja lukea tarinoita 
opiskelijoiden omista kokemuksista.

https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/
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Pääsykoe voi olla kirjallinen tai käytännönläheinen. Joskus hakijan täytyy tehdä 
ennakkotehtäviä pääsykokeiden lisäksi. Jos korkeakouluopinnot halutaan opis-
kella suomeksi, opiskelijalla täytyy olla erittäin hyvä kielitaito, sillä vaadittava 
kielitaitotaso on hyvin korkea. Joitakin tutkintoja voi suorittaa myös englanniksi. 
Silloin opiskelijan täytyy osoittaa hyvä englannin kielen taito.

AMMATTIKORKEAKOULUT
Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta samoilla aloilla kuin ammatilliset 
oppilaitokset. Ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä työelämän 
kanssa ja kouluttavat ammattilaisia, joita työelämä tarvitsee. Opinnot ammat-
tikorkeakoulussa kestävät 3−4,5 vuotta. Joillakin aloilla voi suorittaa erikseen 
myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja, jotka kestävät 1−1,5 vuotta.

Ammattikorkeakoulun opintoihin kuuluu työharjoittelua ja lopuksi opinnäytetyö. 
Opinnäytetyössä opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin erikoistumisalueeseen 
ja näyttää, että osaa soveltaa uusia tietoja ja taitojaan käytännössä.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita
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Ammattikorkeakouluissa on myös mahdollista suorittaa tutkintoja ja täydentäviä 
opintoja samaan aikaan kun käy töissä. Jotkut opinto-ohjelmat on suunniteltu 
niin, että ne sisältävät vain vähän lähiopetusta koulussa tai että koulutusta on 
vain iltaisin ja kursseja on mahdollista suorittaa etänä esimerkiksi internetissä.
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YLIOPISTOT
Suomessa on 13 yliopistoa: 

 l Aalto-yliopisto 
 l Helsingin yliopisto
 l Itä-Suomen yliopisto
 l Jyväskylän yliopisto
 l Lapin yliopisto
 l Lappeenrannan–Lahden  

teknillinen yliopisto LUT

 l Oulun yliopisto
 l Svenska handelshögskolan
 l Taideyliopisto
 l Tampereen yliopisto
 l Turun yliopisto
 l Vaasan yliopisto
 l Åbo Akademi

Suurin osa Suomen yliopistoista on monitieteisiä oppilaitoksia. Se tarkoittaa, että 
niissä voi opiskella tutkintoja monelta eri alalta. Muutama yliopisto on keskitty-
nyt vain tietyn alan opetukseen. Niissä voi opiskella vain esimerkiksi taidealoja, 
tekniikkaa tai kauppatieteitä. Jos ihminen asuu Suomessa vakituisesti, tutkinnon 
opiskelu on hänelle ilmaista.

Yliopistossa voi suorittaa kaksi eri tasoista tutkintoa: alempi korkeakoulututkinto 
on kandidaatin tutkinto ja ylempi korkeakoulututkinto on maisterin tutkinto. 
Opiskelijat suorittavat ensin alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tut-
kinnon. Se kestää yleensä noin kolme vuotta. Sen jälkeen opiskelija voi jatkaa 
opintoja ja suorittaa myös maisterin tutkinnon. Se kestää noin 2 vuotta. Suurin 
osa suomalaisista opiskelijoista suorittaa maisterin tutkinnon, sillä sitä vaadi-
taan esimerkiksi julkisissa viroissa ja monissa asiantuntijatöissä.

Yliopistoissa voi suorittaa tutkintoja 15 eri alalla. Suurimmat alat ovat humanis-
tinen, luonnontieteellinen ja tekniikan ala. Humanistisia aloja ovat esimerkiksi 
kielet ja historia, luonnontieteellisiä aloja esimerkiksi matematiikka, fysiikka ja 
tietotekniikka.

Jos opiskelija on kiinnostunut tieteellisestä tutkimuksesta, hän voi maisteriopin-
tojen jälkeen hakea jatko-opintoihin ja suorittaa lisensiaatin tutkinnon tai toh-
torin tutkinnon.

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO
Kaikissa ammattikorkeakouluissa toimii myös avoin ammattikorkeakoulu ja yli-
opistoissa avoin yliopisto. Niissä kuka tahansa voi opiskella yliopiston tai ammat-
tikorkeakoulun opintoja ilman pääsykokeita. Tarjolla on yksittäisiä kursseja sekä 
laajempia kokonaisuuksia. Opinnot ovat maksullisia.

Jos opiskelee avoimessa yliopistossa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa tie-
tyn määrän opintoja, voi hakea erillisen haun kautta suorittamaan koko tutkin-
non loppuun yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
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Aikuiskoulutus
Suomessa aikuiset opiskelevat jatkuvasti lisää esimerkiksi päivittääkseen työssä 
tarvittavaa osaamista tai omaksi huvikseen. Erilaisia opiskelumahdollisuuksia 
on tarjolla paljon. Monet ajattelevat, että työelämä vaatii uusien asioiden opis-
kelemista. Monille opiskelu on myös harrastus.

Aikuiset voivat opiskella peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, 
ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Monet niistä tarjoavat opintoja erityi-
sesti aikuisille, ja niitä voi suorittaa työn ohella esimerkiksi iltaisin tai etäopin-
toina. Suomessa on myös paljon aikuiskoulutuskeskuksia, joissa aikuiset voivat 
suorittaa ammatillisia tutkintoja. Tarjolla on myös muita aikuisille suunnattuja 
koulutuksia, esimerkiksi vapaan sivistystyön opintoja ja työvoimakoulutusta.

Vapaa sivistystyö
Vapaa sivistystyö tarkoittaa opintoja, joissa opiskelijat eivät suorita tutkintoa. 
Opinnot ovat yleissivistäviä tai harrastuksia opiskelijoille. Ne tukevat ihmisen 
kehitystä ja hyvinvointia. Samalla opinnot edistävät demokratiaa ja tasa- arvon 
toteutumista ja niistä on hyötyä koko yhteiskunnalle. Opintojen sisältöä ei mää-

ritellä missään virallisesti, vaan koulutuksen järjestä-
vät saavat itse vapaasti suunnitella, millaisia kurs-
seja he tarjoavat ja mitä kursseilla tehdään.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat esimerkiksi 
kansalaisopistot ja työväenopistot, kansanopistot ja 
kesäyliopistot. Ne tarjoavat paljon erilaisia kursseja, 
joille kuka tahansa voi mennä. Kurssit ovat yleensä 
maksullisia ja niitä järjestetään iltaisin ja viikonlop-
puisin. Kurssivalikoimassa on esimerkiksi eri kieliä, 
liikuntaa ja tanssia, kädentaitoja, kuvataiteita, tie-
totekniikkaa, musiikkia, teatteria ja yhteiskunnalli-
sia opintoja.

Jotkut oppilaitokset tarjoavat myös työelämän täy-
dennyskoulutusta, avoimen yliopiston opetusta sekä 
yleisöluentoja. Nykyisin monet vapaan sivistystyön 
oppilaitokset järjestävät paljon suomen kielen kou-
lutusta ja aikuisten perusopetusta.

Vapaan sivistystyön opinnot tulivat ihmisten saataville 1900-luvun alkupuolella. 
Nykyisin melkein joka paikkakunnalla on vapaan sivistystyön oppilaitos. Lisätie-
toa kansalaisopistossa opiskelusta: www.kansalaisopistot.fi

Vapaan sivistystyön opistoissa voi 
harrastaa esimerkiksi maalausta.
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https://kansalaisopistot.fi/
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Työvoimahallinnon koulutus
Työvoimahallinto tarjoaa työvoimakoulutusta työikäisille, jotka ovat työttömiä 
tai ovat vaarassa jäädä työttömiksi. Koulutuksiin pääsee TE-toimiston kautta. 
TE-toimistot valitsevat opiskelijat koulutuksiin. Koulutus on maksutonta. Yleensä 
opiskelijoilla on oikeus saada koulutuksen ajalta työttömyysetuutta sekä kor-
vausta matkakuluihin ja ateriakuluihin.

Työvoimakoulutukset ovat usein ammatillista koulutusta. Siksi niitä järjestävät 
yleensä ammatilliset oppilaitokset tai aikuiskoulutuskeskukset. Joskus opiske-
lija voi suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan, mutta tavallisesti 
koulutus on lisäkoulutusta tai jatkokoulutusta. Tavoite on täydentää opiskelijan 
aiempaa osaamista.

Koulutukset kestävät muutamasta päivästä kuukausiin. Jos ihmisellä on jäänyt 
yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot kesken, hänen voi olla mahdollista 
suorittaa ne loppuun työvoimakoulutuksena.

Kun opiskelijat hakevat koulutuksiin, kouluttaja valitsee heidät yleensä haastat-
telun tai kartoitusjakson perusteella. Kartoitusjakson aikana kouluttaja arvioi 
henkilön soveltuvuutta koulutukseen.

Miten opiskelun voi rahoittaa?
Tutkinnon opiskeleminen ei yleensä maksa, jos opiske-
lija asuu vakituisesti Suomessa. Yksittäiset kurssit tai 
lisäkoulutus voivat kuitenkin maksaa ja jotkut koulut 
ovat kokonaan maksullisia. Lisäksi ihmisellä täytyy olla 
rahaa elämiseen sillä aikaa, kun hän opiskelee.

Suomessa on monia eri tapoja rahoittaa opiskeluaika. 
Lasten perusopetukseen luokille 1.–9. ei voi hakea 
taloudellista tukea, mutta ylempiin koulutusasteisiin 
voi. Kela myöntää opintotukea toisen asteen koulu-
tukseen eli lukio-opiskeluun ja ammatillisiin opintoi-
hin, korkeakouluopintoihin sekä niihin valmentaviin opintoihin. Opiskelun täy-
tyy silloin olla päätoimista, eli opiskelija ei voi olla päätoimisesti töissä tai työtön 
samaan aikaan. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Opintotu-
kea voi saada vain tietyn ajan. Sen kesto riippuu opintojen laajuudesta.

Opintorahan määrä riippuu monesta asiasta, esimerkiksi oppilaitoksesta, opis-
kelijan iästä, siitä, asuuko opiskelija itsenäisesti vai vanhempien luona, onko hän 
naimisissa ja onko hänellä lapsia. Opintorahan maksimimäärä kuukaudessa on 
noin 250 euroa.

Opintojen rahoittaminen vaatii selvittämistä.
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Opiskelija hakee opintotukea Kelasta ja opintolainaa pankista. Kela kuitenkin 
myöntää lainalle valtiontakauksen. Silloin opiskelija ei tarvitse ketään sukulaista 
tai ystävää lainan takaajaksi. Laina täytyy maksaa takaisin, kun opinnot lop-
puvat. Opintolainan maksimimäärä on 650 euroa kuukaudessa, kun opiskelija 
opiskelee Suomessa.

Opiskelija voi saada myös asumistukea. Myös siihen vaikuttavat monet asiat, 
esimerkiksi perheen koko, asunnon koko ja vuokran suuruus. Jos opintotuki, opin-
tolaina ja asumistuki eivät riitä opiskelijan välttämättömiin menoihin, Kelasta voi 
hakea yleistä toimeentulotukea. Lisätietoa Kelan myöntämistä tuista löytyy 
sivulta www.kela.fi/kelan-tuet.

Aikuisopiskelijat, jotka ovat olleet töissä riittävän pitkään, voivat saada aikuis-
koulutustukea. Sen myöntää Työllisyysrahasto. Aikuiskoulutustukea voi saada 
ihminen, jolla on vähintään kahdeksan vuoden työhistoria ja joka on saanut 
opintovapaata nykyisestä työstään. Tukea voi saada opintoihin, jotka lisäävät 
ihmisen osaamista tai joiden avulla voi suorittaa tutkinnon tai sen osan. Työlli-
syysrahasto arvioi jokaisen hakijan kohdalla, voivatko he saada tukea vai eivät. 
Myös aikuiskoulutustuen saajat voivat hakea Kelan takaamaa opintolainaa.

LISÄTIETOA OPISKELUUN LIITTYVISTÄ TUISTA JA NIIDEN HAKEMISESTA:

• opiskeluun liittyvät tuet: www.kela.fi./opiskelijat
• aikuiskoulutustuki: www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet
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Työtön TE-toimiston asiakas voi opiskella työttömyysetuudella ammatillisessa 
työvoimakoulutuksessa, johon haetaan TE-toimiston kautta. Työttömyysetuu-
della voi opiskella myös muissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa, mikäli 
TE-toimisto katsoo koulutuksen parantavan henkilön työllistymismahdollisuuk-
sia.

Jotta työttömyysetuudella voi opiskella omaehtoisessa koulutuksessa, opiskelun 
pitää olla päätoimista ja opiskelijan vähintään 25-vuotias. Työttömyysetuudella 
saa opiskella maksimissaan 24 kuukautta (jos kyse on opintokokonaisuudesta) 
tai 48 kuukautta perusopetuksessa. Työvoimakoulutuksessa opiskelevilla on 
mahdollisuus saada työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta opiskelupäiviltä.

Edellä mainitut tuet koskevat vain Suomessa vakituisesti asuvia. Jos joku muut-
taa ulkomailta Suomeen vain opintojen takia, hän joutuu yleensä kustantamaan 
opintonsa ja elämisensä itse.

Keskustelukysymyksiä
1. Miten ihmiset Suomessa suhtautuvat koulutukseen ja opiskeluun? Ajattelevatko 

ihmiset kotimaassasi samalla tavalla? Mitä samaa ja mitä eroja huomaat?
2. Mitkä arvot vaikuttavat suomalaisen koulutusjärjestelmän taustalla? Mitä mieltä 

olet näistä arvoista?
3. Millaiset mahdollisuudet maahan muuttaneilla on mielestäsi opiskella Suomessa?
4. Haluaisitko itse opiskella jotain Suomessa? Mitä ja miksi?
5. Miten opinnot voi rahoittaa Suomessa?
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6. TYÖ JA TOIMEENTULO 
SUOMESSA
Työmarkkinat
Työllistyminen eli työn löytäminen
Palkka ja verotus
Mitä tehdä, jos jää työttömäksi?
Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Juho Nurmi



131Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

6. TYÖ JA TOIMEENTULO 
SUOMESSA
Työmarkkinat
Työllistyminen eli työn löytäminen
Palkka ja verotus
Mitä tehdä, jos jää työttömäksi?
Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen

Työmarkkinat
Työmarkkinat tarkoittavat sitä, että työnantajat tarjoavat töitä ja työntekijät 
etsivät töitä. Kun työnantaja tarjoaa työntekijälle työpaikan, he tekevät työso-
pimuksen. Sen jälkeen heidän välillään on työsuhde. Työmarkkinat ovat tärkeä 
osa yhteiskuntaa ja niiden toimintaan yritetään vaikuttaa politiikassa ja muussa 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Työmarkkinoita ohjaavat erilaiset lait ja 
sopimukset. Lisäksi työmarkkinoihin vaikuttavat talouselämän suhdanteet, eli 
se, miten maan taloudella menee ja onko esimerkiksi työpaikkoja tarjolla.

Suomessa työmarkkinat ovat muuttuneet ja kehittyneet aikojen kuluessa. 1900-
luvun alussa suurin osa suomalaisista työskenteli maataloudessa. Vähitellen 
teollisuustyö lisääntyi ja erityisesti metsäteollisuus tarjosi paljon työpaikkoja. 
Nyt suurin osa työntekijöistä työskentelee palvelualoilla.

Suomalaisilla työmarkkinoilla asioista neuvotellaan ja sovitaan demokraatti-
sesti. Yksittäisiä työntekijöitä edustavat ammattiliitot eri aloilla, esimerkiksi pal-
velualoilla tai teollisuudessa. Ne neuvottelevat työnantajia edustavien järjestö-
jen kanssa ja sopivat työmarkkinoiden säännöistä ja esimerkiksi palkkatasosta, 
työajoista, asioista, jotka parantavat ihmisten mahdollisuutta saada työtä. Tätä 
järjestelmää kutsutaan työmarkkinajärjestelmäksi, ja se on saanut nykyisen 
muotonsa vähitellen.

Työvoima ja sen ulkopuolella olevat ihmiset
Työmarkkinoiden näkökulmasta ihmiset luokitellaan työvoimaan ja sen ulko-
puolella oleviin ihmisiin. Työvoimaan kuuluvat työssäkäyvät ihmiset sekä työt-
tömät ihmiset. Työttömät eivät ole töissä, mutta he ovat työmarkkinoiden käy-
tettävissä, koska he haluavat töitä ja etsivät niitä.

Työvoiman ulkopuolella olevat ihmiset eivät sen sijaan ole työmarkkinoiden 
käytettävissä. He ovat esimerkiksi sairauslomalla tai kotona hoitamassa lap-
sia. Työvoiman ulkopuolella ovat myös eläkeläiset, opiskelijat sekä varusmiehet, 
jotka ovat armeijassa.

Työnantajasektorit ja alat
Suomessa työtä tarjoavat yhteiskunnan eri sektorit: Yksityiseen sektoriin kuu-
luvat työmarkkinoiden näkökulmasta yritykset, yhdistykset ja järjestöt. Julkiseen 
sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat. Suomessa julkinen sektori työllistää eniten 
ihmisiä.

Ammatit luokitellaan eri ryhmiin sen mukaan, millaista työ on ja missä työ teh-
dään.
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Eri ammattialoja ovat esimerkiksi

 l sosiaali- ja terveysala
 l kaupallinen ala
 l palveluala
 l kuljetus- ja liikenneala
 l tekniikan ala

 l kulttuurin ja viestinnän ala
 l rakennusala
 l opetusala
 l hotelli- ja ravintola-ala
 l hallinnon ala.

Suomessa eniten ihmisiä työllistävät sosiaaliala ja terveysala, teollisuus ja tek-
niikan ala sekä kaupallinen ala ja palveluala.

Millä aloilla on töitä?
Joillakin aloilla töitä riittää paremmin kuin toisilla aloilla. Joillakin aloilla työnte-
kijöistä on pulaa, kun taas toisissa ammateissa töitä ei riitä kaikille.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa työpaikkoja on hävinnyt amma-
teista, joissa työntekijän panosta on voitu korvata uudella teknologialla. Nämä 
työt ovat rutiininomaisia ja niissä on paljon toistoa. Eniten töitä on vähentynyt 
teollisuusaloilla ja valmistustyössä sekä toimistotyössä.

Asiantuntijatöitä ja palvelualan töitä on vastaavasti ollut tarjolla enemmän kuin 
ennen. Viime aikoina työntekijöistä on ollut eniten pulaa sosiaali- ja terveyden-
huollon alalla. Esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijoita, lastentarhanopet-
tajia, lääkäreitä ja lähihoitajia tarvitaan lisää. 

Liian paljon tarjontaa on esimerkiksi näissä ammateissa: sihteeri, graafinen 
suunnittelija, toimittaja, vaatealan työntekijät ja käsityöläiset.

Lisätietoa lähitulevaisuuden työmarkkinatilanteesta:  
https://www.ammattibarometri.fi/

Korkeakoulututkinnon suorittaneista parhaiten työllistyvät sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaiset. Myös tekniikan alalla ja kasvatustieteellisellä alalla työlli-
syys on hyvä. Neljänneksi paras työllisyys korkeakoulutettujen keskuudessa on 
kaupallisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla. Huonoiten työllistyvät humanis-
tiselta ja luonnontieteelliseltä alalta valmistuneet. Alan valinta ja erikoistumi-
nen jonkin tietyn alan sisällä vaikuttaa suuresti siihen, miten korkeakoulutettu 
henkilö työllistyy.

Työmarkkinoiden vaatimukset
Jokaisessa ammatissa työntekijöiltä odotetaan ja vaaditaan hieman erilaisia 
asioita ja osaamista. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että Suomen työmark-

https://www.ammattibarometri.fi/
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kinoilla arvostetaan hyvää koulutusta. Se on yksi työllistymiseen eniten vaikut-
tavista tekijöistä. Ihminen työllistyy sitä paremmin, mitä koulutetumpi hän on.

Korkeakoulutetut työllistyvät parhaiten, mutta toisaalta myös perustason koulu-
tuksen saaneista työntekijöistä on kysyntää palvelualoilla. Korkeakoulututkinto 
ei kuitenkaan aina takaa hyvää ja vakaata työpaikkaa, vaan korkeakoulutut-
kinto alkaa olla työmarkkinoiden perusvaatimus. Koulutuksen lisäksi työn saa-
miseen vaikuttavat paljon myös esimerkiksi aktiivisuus, käytöstavat, persoona, 
ulkonäkö, ikä ja asuinpaikkakunta.

Työelämän muutos
Suomalainen työelämä ja työn luonne ovat muuttuneet paljon viime vuosikym-
menien aikana. Ennen suurin osa ihmisistä työskenteli kokopäiväisesti samassa 
työpaikassa monta vuotta, jopa koko uransa ajan. Nykyään työelämä ei ole yhtä 
vakaata. Jotkut ihmiset tekevät samaan aikaan monta eri työtä eri työnantajille. 
Osa-aikaiset työt ja lyhyet työsuhteet (eli pätkätyöt) ovat lisääntyneet. Tämä 
muutos edellyttää työntekijöiltä luovuutta, aktiivisuutta, joustavuutta, hyviä sosi-
aalisia taitoja ja verkostoja.

Enää ei riitä, että ihminen opiskelee nuorena yhden ammatin. Nykyisin ihmisten 
täytyy päivittää osaamistaan jatkuvasti. Muuten he eivät pysty vastaamaan 
työmarkkinoiden vaatimuksiin, jotka muuttuvat koko ajan, ja kilpailemaan työ-
paikoista.

Suomessa arvostetaan sitä, että työntekijällä on monipuolista osaamista ja val-
mius hoitaa monia erilaisia tehtäviä samassa työssä. Työnantajat odottavat, 
että työntekijät sitoutuvat vahvasti työhönsä ja haluavat kehittää omaa osaa-
mistaan. On myös tärkeää, että työntekijä osaa kuvailla ja markkinoida omaa 
osaamistaan.

Nykypäivänä melkein jokaisessa ammatissa on tärkeää osata tieto- ja viestin-
tätekniikkaa. Joissain töissä riittävät perustaidot, mutta toisissa ammateissa 
työntekijän täytyy osata käyttää erittäin vaativia ohjelmia ja teknologioita. Myös 
sosiaalisen median osaamisesta (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram jne.) on 
hyötyä sekä työnhaussa että itse työssäkin.

Työmarkkinajärjestelmä
Suomessa toimii työmarkkinajärjestelmä, joka on rakennettu monien vuosi-
kymmenien aikana. Se koostuu työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöistä eli 
liitoista sekä valtiovallan edustajista.
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Ammattiliitot ja toimialaliitot
Työntekijöiden liitot ovat ammattiliittoja. Työnantajien liitot ovat toimialaliittoja. 
Ne ovat isoja organisaatioita. Liitot puolustavat omien jäsentensä etuja ja yrit-
tävät vaikuttaa yhteiskuntaan ja politiikkaan kaikissa sellaisissa asioissa, jotka 
koskevat niiden jäseniä. Kunkin liiton jäsenet kuuluvat samaan ammatti- tai toi-
mialaan tai heillä on samanlainen koulutus.

Liitot pystyvät ajamaan jäsentensä etuja tehokkaasti vain, jos tarpeeksi iso osa 
kaikista työntekijöistä ja työnantajista kuuluu liittoon. Suomessa työntekijät ovat 
hyvin järjestäytyneitä, eli suurin osa heistä kuuluu ammattiliittoon. Tällä hetkellä 
noin 71 % kaikista suomalaisista työntekijöistä kuuluu oman alansa ammatti-
liittoon. Luku on yksi maailman korkeimmista.

Ammattiliitot puolustavat työntekijöiden oikeuksia ja yrittävät parantaa työeh-
toja. Historiansa aikana ne ovat onnistuneet neuvottelemaan monenlaisia etuja 
työntekijöille. Niitä ovat esimerkiksi 40 tunnin viikkotyöaika, vuosilomat, äitiys- 
ja perhevapaat, lapsilisät, työterveyshuolto ja työturvallisuuslaki.

Mitä tarkoittaa kolmikantayhteistyö?
Suomessa työmarkkinoiden osapuolet neuvottelevat ja sopivat yhdessä niistä 
asioista, jotka ovat työmarkkinoiden ja työelämän kannalta tärkeitä. Mukana 
neuvotteluissa ovat yleensä ammattiliitot, työnantajajärjestöt ja maan hallitus. 
Koska sopijoita on kolme, sopimuksia kutsutaan kolmikantaiseksi sopimiseksi. 
Kolmikantayhteistyöllä on neuvoteltu esimerkiksi työntekijöiden tapaturmava-
kuutuksesta, työttömyysturvasta, eläke-etuuksista ja perhevapaista. Toiminta 
perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) 
periaatteille ja yhteistyöhön kolmen eri osapuolen välillä. 

Suomen työelämää ja palkansaajien oikeuksia ja velvollisuuksia säätelevät työ-
lainsäädäntö sekä työmarkkinajärjestöjen väliset sopimukset. Työlainsäädännön 
valmistelee ja lakeja kehittää työ- ja elinkeinoministeriö. Se tekee yhteistyötä 
työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa. Työnantajien ja työntekijöi-

Työnantajia edustavat toimialaliitot. Ne 
kuuluvat seuraaviin keskusjärjestöihin: 

• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)

• Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) 

• Valtion työmarkkinalaitos (VTML) 

• Kirkon työmarkkinalaitos

Työntekijöillä on useita ammattiliittoja. 
Ne kuuluvat kolmeen eri keskusjärjestöön. 
Keskusjärjestöt ovat:

• Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
(SAK)

• Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) 

• Korkeakoulutettujen keskusjärjestö 
(AKAVA)
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den isot keskusjärjestöt neuvottelevat keskitettyjä tuloratkaisuja ja yleisiä kes-
kusjärjestösopimuksia. Niissä sopimuksissa osapuolet sopivat esimerkiksi pal-
koista yleisellä tasolla.

Joskus myös Suomen hallitus on mukana sopimuksissa. Silloin sopimus on tulo-
poliittinen kokonaisratkaisu. Siinä osapuolet sopivat palkasta ja esimerkiksi 
talous-, vero- ja sosiaalipoliittisista toimista. 

Ensin siis keskusjärjestöt tekevät keskitettyjä sopimuksia työn tekemisestä. Sen 
perusteella ammattiliitot ja työnantajaliitot tekevät työehtosopimukset. Työeh-
tosopimuksissa he sopivat tarkemmat työehdot eri aloille. Joskus kuitenkin työ-
ehdot sovitaan suoraan ammattiliittojen kesken tai sopimalla niistä paikallisesti. 
Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleensä työpaikalla tapahtuvaa koko hen-
kilöstöä tai henkilöstöryhmää koskevaa sopimista. Työpaikalla voidaan sopia 
paikallisesti esimerkiksi joustavista työaikajärjestelyistä. Työehtosopimus kui-
tenkin määrittää, mistä asioista voidaan sopia paikallisesti.

Sopimuksia työn tekemisestä voidaan siis tehdä kolmikantayhteistyössä, kes-
kusjärjestöjen tai ammattiliittojen kesken tai sopimalla paikallisesti. Työnanta-
jaliittojen ja työntekijäliittojen väliset sopimukset ovat lisääntyneet Suomessa 
viime vuosina. 

Työlainsäädäntö
Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeleminen. Työlainsäädäntö 
koostuu monista eri laeista. Niitä ovat esimerkiksi:

 l työsopimuslaki
 l työaikalaki
 l vuosilomalaki
 l yhdenvertaisuuslaki
 l laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 l työehtosopimuslaki
 l vuorotteluvapaalaki
 l opintovapaalaki
 l palkkaturvalaki
 l henkilöstön osallistumisjärjestelmiä (eli yritysten yhteistoimintaa,  

hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa) koskeva lainsäädäntö.

Työlainsäädäntöä paremmista työehdoista voidaan sopia työntekijä- ja työn-
antajajärjestöjen solmimissa työehtosopimuksissa tai henkilökohtaisissa työso-
pimuksissa.

Jotkut työlainsäädännön kohdat ovat pakottavia eli niitä on aina pakko noudat-
taa. Esimerkiksi työsopimuksessa ei voi määrätä huonompia työn ehtoja kuin 
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laki määrää. Toisista kohdista voidaan sen sijaan poiketa työehtosopimuksella. 
Työlainsäädännön vähimmäisehdot koskevat kaikkea Suomessa tehtävää työtä 
ja myös ulkomaiden kansalaisia. Työlainsäädännön noudattamista valvovat val-
tion aluehallintovirastoissa työskentelevät työsuojeluviranomaiset.

Työntekijän kannalta tärkeimmät kohdat työlainsäädännössä ovat työsopimus-
laki, työaikalaki ja vuosilomalaki. 

TYÖSOPIMUSLAKI
Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jota sovelletaan kaikkiin työsuhteisiin. 
Työsuhteen muodolla (määräaikainen, vakituinen, osa-aikainen) tai työn laa-
dulla ei ole merkitystä.

Työsopimuslaki säätää seuraavat asiat:

 l miten työsopimus tehdään
 l mitkä ovat työnantajan ja työntekijän velvollisuudet
 l työntekijät ovat yhdenvertaisia
 l mitkä ovat työsuhteen vähimmäisehdot
 l työntekijöiden oikeudesta perhevapaisiin
 l miten työntekijän voi lomauttaa
 l miten työsopimus päättyy
 l millaisia vahingonkorvausvelvollisuuksia työssä on
 l mitä ja millaisia kansainvälisluonteisia työsopimuksia on
 l millainen on työntekijöiden edustajien asema.

Työsopimus

Työehtosopimus

Työlainsäädäntö

Työsuhteen tarkemmat ehdot sovitaan 
työehtosopimuksissa. Jokaisella alalla on 

yleensä oma työehtosopimus.

Työlainsäädäntö antaa yleisen perustan 
työsuhteen ehdoille.

Henkilökohtainen
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TYÖAIKALAKI
Työaikalaki määrää siitä, millainen on työntekijöiden säännöllinen työaika. 
Useimpia työaikalain kohtia on pakko noudattaa, mutta joistakin kohdista voi-
daan poiketa työehtosopimuksissa tai paikallisissa sopimuksissa. Laki sisältää 
luettelon niistä töistä, joihin työaikalakia ei ole pakko soveltaa.

Lähtökohtaisesti laki sanoo, että Suomessa säännöllistä työtä saa tehdä enin-
tään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksissa eri aloilla voi-
daan kuitenkin sopia erilaisesta työajasta, kunhan työaika silti noudattaa työ-
aikalakia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joskus päivittäinen työaika voi 
olla yli 8 tuntia, kunhan se toisena päivänä on vähemmän kuin 8 tuntia.

Työaikalaki määrää myös ylityöstä. Ylityö tarkoittaa työtä, jota työntekijä tekee 
säännöllisen työajan lisäksi. Ylityöstä täytyy aina maksaa työntekijälle korotet-
tua palkkaa.

VUOSILOMALAKI
Kun työntekijä tekee työtä työsuhteessa, hänelle kertyy tietty määrä lomaa, 
jonka ajalta hän saa palkkaa. Tätä lomaa kutsutaan vuosilomaksi.

Vuosilomalaki määrää, miten pitkä vuosiloma voi olla, millainen on vuosiloma-
palkka, lomakorvaus ja miten työntekijä saa pitää vuosilomaa. Tätä lakia sovel-
letaan ihmisiin, jotka ovat työsuhteessa tai virkasuhteessa. Virkasuhde tarkoit-
taa vakituista työtä valtiolla tai kunnalla.

Loman pituus ja loma-ajan palkka riippuvat siitä, kuinka pitkään työsuhde on 
kestänyt ja millainen työtuntimäärä työntekijällä on. Lomapäivien määrä las-
ketaan ajalta 1.4.−31.3. Jos ihminen on ollut työssä koko tuon ajan, hän saa 
jokaiselta kuukaudelta palkallisia lomapäiviä. Pääsääntö on, että täysi kuukausi 
työssä antaa työntekijälle 2 päivää lomaa, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden. 
Kun työsuhde on kestänyt yli vuoden, työntekijä saa 2,5 päivää lomaa kuukau-
desta. Kuukausi- tai viikkopalkkaa saavat työntekijät saavat loman ajalta nor-
maalia palkkaa.

Tuntipalkkaisten työntekijöiden lomapalkka lasketaan keskipäiväpalkan ja loma-
päivien lukumäärän mukaan määräytyvien kertoimien perusteella. Vaihtoeh-
toisesti se määräytyy prosentuaalisesti lomanmääräytymisvuoden palkoista. 
Lomapalkka on 9 % lomanmääräytymisvuoden palkasta, jos työsuhde on kes-
tänyt alle vuoden, ja 11,5 %, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden.

Normaalisti vuosilomapalkka täytyy maksaa ennen kuin loma alkaa. Jos ihmisen 
työsuhde loppuu, hän saa rahana ne lomapäivät, joita hän ei ole pitänyt. Työn-
tekijällä on oikeus saada 24 päivää vuosilomasta kesälomakaudelle eli ajalle 
2.5.−30.9. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin yhdessä sopia (tietyissä lain 
säätämissä rajoissa) myös muun ajankohdan vuosilomalle.
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Työehtosopimukset
Työlainsäädäntö antaa yleisen perustan työsuhteen ehdoille. Työsuhteen tar-
kemmat ehdot sovitaan työehtosopimuksissa. Jokaisella alalla on yleensä oma 
työehtosopimus. 

Lähes aina työehtosopimukset ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa muuta-
man vuoden kerrallaan. Työehtosopimukset ovat julkisia asiakirjoja, ja ne löy-
tyvät esimerkiksi ammattiliittojen kotisivuilta internetistä. Jos työehtosopimuk-
sen tulkinnasta tai noudattamisesta tulee riitaa, asia käsitellään ja ratkaistaan 
oikeudessa, työtuomioistuimessa.

Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Ne määritellään 
laeissa ja työehtosopimuksissa. Kun molemmat osapuolet noudattavat yhtei-
sesti sovittuja asioita, työelämä sujuu paremmin.

TYÖEHTOSOPIMUKSET:

• Tehdään yhteistyössä, ja mukana neuvotteluissa ovat ammattiliitot (jotka edus-
tavat työntekijöitä) ja työnantajien edustajat. 

• Työehtosopimusten tarkoitus on taata työntekijöille jokin vähimmäistaso työeh-
doille ja toisaalta työrauha.

• Työehtosopimuksissa sovitaan palkoista ja muista alan työehdoista.  
Työehtoja ovat esimerkiksi työaika, tauot ja vuosilomat.

• Työehtosopimuksia on pakko noudattaa. 

• Ihminen voi omassa työsopimuksessaan sopia paremmista työehdoista kuin 
alan työehtosopimuksiin on kirjattu. Työehtosopimusta huonommista työeh-
doista työsopimuksessa ei voi sopia.

Ku
va

: H
el

si
ng

in
 k

au
pu

ng
in

m
us

eo
, J

uh
o 

N
ur

m
i



139Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Työntekijän tärkeimpiä oikeuksia ovat:

 l saada työehtosopimuksen mukainen palkka
 l saada lain ja sopimusten antama suoja työhön
 l mahdollisuus ammatilliseen järjestäytymiseen (esimerkiksi olla 

ammattiliiton jäsen)
 l saada turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Työnantajan oikeuksiin kuuluu:

 l päättää kenet hän ottaa työhön
 l valvoa ja johtaa työtä
 l antaa ohjeita ja määräyksiä
 l lopettaa työsuhde, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Työntekijällä on monia velvollisuuksia. Jos hän ei noudata niitä, työsuhde voi-
daan jopa päättää. 

Työntekijän velvollisuuksia ovat:

 l tehdä työ hyvin
 l noudattaa työnantajan ohjeita ja työpaikan sääntöjä (esimerkiksi töi-

hin ei saa tulla humalassa, työnantajan omaisuutta ei saa varastaa 
tai rikkoa tahallaan)

 l säilyttää liike- ja ammattisalaisuus työnantajan puolesta
 l ottaa huomioon työnantajan etu
 l kieltäytyä toiminnasta, joka kilpailee työnantajan kanssa.

Moniin ammatteihin, kuten terveydenhuoltoalan ammat-
teihin, kuuluu myös vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että 
työntekijä ei missään tapauksessa saa kertoa muille, mitä 
hän kuulee työssään tai millaisia asiakirjoja hän näkee 
työssään. Vaitiolovelvollisuutta on ehdottomasti pakko 
noudattaa.

Myös työnantajalla on velvollisuuksia työntekijöitä kohtaan.  
Työnantajan täytyy:

 l noudattaa lakeja ja sopimuksia
 l kohdella kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti
 l huolehtia työturvallisuudesta
 l antaa työntekijälle työsuhteen keskeiset ehdot kirjallisena
 l edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijöiden työssä suoriutumista sekä 

ammatillista kehittymistä.

Monissa ammateissa on 
vaitiolovelvollisuus.
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AMMATTILIITON JÄSENYYS
Kun ihminen on ammattiliiton jäsen, hän maksaa liitolle jäsenmaksua joka kuu-
kausi tai vuosi. Jäsenmaksu voi olla kiinteä vuosimaksu tai pieni prosentti joka 
kuukauden palkasta, esimerkiksi 1,5 %. Ammattiliiton jäsenmaksu vähennetään 
verotuksessa. Se tarkoittaa, että maksun suuruus vähennetään verotettavien 
tulojen määrästä, jolloin veroprosentti pienenee hieman.

Voidaan sanoa, että työntekijälle on monesta syystä hyödyllistä olla ammatti-
liiton jäsen. Ammattiliitot puolustavat jäsentensä etuja. Jos työelämässä tulee 
ongelmatilanteita, ammattiliitolta saa tukea ja apua. Riitatilanteissa ammat-
tiliitot tarjoavat jäsenilleen lakipalveluita. Ammattiliitosta saa myös tukea esi-
merkiksi työnhaussa ja työttömyydessä.

Lisäksi ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen monenlaisia jäsenetuja, esimerkiksi 
edullisempia vakuutuksia, alennuksia, lomapaikkoja, koulutusta, uravalmen-
nusta. Lisätietoja löytyy jokaisen ammattiliiton kotisivuilta.

Yksi tärkeimmistä ammattiliiton eduista on ansiosidonnainen työttömyysturva. 
Se tarkoittaa, että ammattiliittoon kuuluva ihminen on yleensä myös kyseisen 
alan työttömyyskassan jäsen. Jos ihminen jää työttömäksi, hänellä on oikeus 
saada työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 
enintään 500 päivän ajan.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä lasketaan palkan perusteella 
siltä ajalta, jolloin ihminen oli töissä ennen työttömyyttä. Määrä on yleensä pal-
jon suurempi kuin Kelan peruspäiväraha. Kelan peruspäivärahaa saavat ne työt-
tömät, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan voi kuulua 
ilman, että kuuluu ammattiliittoon.

Ansiopäivärahan saa tietyillä ehdoilla:

 l Henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.
 l Henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja
 l henkilö täyttää työssäoloehdon. Työssäoloehto tarkoittaa, että ihmi-

nen on ollut työssä vähintään 26 viikkoa (työaika vähintään 18 tuntia/
viikko) viimeisen 28 kuukauden aikana.

LUOTTAMUSMIES
Isoilla työpaikoilla ammattiliiton jäseniä edustaa luottamusmies. Hänet valitaan 
vaaleilla työntekijöiden keskuudesta. Luottamusmies valvoo, että työnantaja 
noudattaa työehtosopimuksia ja työelämälakeja työpaikalla. Luottamusmiehen 
tehtävä on tukea ja auttaa työntekijöitä sekä puuttua ongelmatilanteisiin. Luot-
tamusmies huolehtii, että työntekijät saavat oikeudenmukaista ja tasa-arvoista 
kohtelua työpaikalla.
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Kaikilla työpaikoilla ei ole luottamusmiestä. Silloin työntekijät voivat valita jon-
kun työntekijän luottamusvaltuutetuksi tai hakea tukea suoraan ammattiliitosta. 
Luottamusvaltuutetulla ei ole yhtä laajat tehtävät ja valtuudet kuin luottamus-
miehellä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä
Suomessa kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohte-
luun. Kaikenlainen syrjintä eli eriarvoinen kohtelu sekä häirintä on kielletty. Tämä 
koskee myös työelämää. Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki takaavat kaikille 
ihmisille nämä perusoikeudet.

MITEN YHDENVERTAISUUSLAKIA SOVELLETAAN TYÖELÄMÄSSÄ?
Yhdenvertaisuuslaki takaa samanlaisen kohtelun kaikille ihmisille ja suojelee 
heitä syrjinnältä. Työelämässä noudatetaan yhdenvertaisuuslakia, kun työnte-
kijöitä palkataan työhön, koko työsuhteen ajan ja silloin, kun työsuhde loppuu. 
Kaikkia työntekijöitä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet. Yhdenvertai-
suuslaki kieltää kaiken syrjinnän esimerkiksi iän, kansalaisuuden tai tervey-
dentilan perusteella.

Työnantajalla on velvollisuus edistää esimerkiksi vammaisten ihmisten pääsyä 
työhön ja työssä selviytymistä. Työnantaja voi tehdä työpaikalla mukautuksia, 
joita vammaiset työntekijät tarvitsevat ja jotka ovat työnantajalle kohtuullisia. 
Jos työnantaja kieltäytyy tekemästä näitä mukautuksia, kyse on syrjinnästä 
vammaista ihmistä kohtaan.

MITEN TASA-ARVOLAKIA SOVELLETAAN TYÖELÄMÄSSÄ?
Tasa-arvolaki takaa, että miehiä ja naisia kohdellaan 
tasa-arvoisesti. Laki kieltää kaiken syrjinnän sukupuo-
len perusteella. Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on 
velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnas-
saan. Miehillä ja naisilla pitää olla esimerkiksi saman-
laiset mahdollisuudet edetä urallaan.

YHDENVERTAISUUDEN JA TASA-ARVON TOTEUTUMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
Suomessa yhdenvertainen kohtelu ja tasa-arvo ovat erittäin tärkeitä asioita 
sekä yleisesti että työelämässä. Päättäjät, viranomaiset ja ammattiliitot teke-
vät koko ajan paljon työtä niiden toteutumiseksi. Tasa-arvoinen yhteiskunta ei 
kuitenkaan ole koskaan täysin valmis.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän 
sukupuolen perusteella Ku
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Jos joku kokee syrjintää, häirintää tai eriarvoista kohtelua työelämässä, hänellä 
on oikeus hakea hyvitystä. Sitä voi hakea työsuojeluviranomaisilta tai viranomai-
silta, jotka valvovat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Miten ulkomaalaiset sijoittuvat Suomen työmarkkinoille?
Suomeen muuttaneiden työllistyminen on erittäin tärkeää sekä yksilöiden oman 
toimeentulon, hyvinvoinnin ja kotoutumisen että koko yhteiskunnan kannalta. 
Jos maahan muuttaneet työllistyvät hyvin, he maksavat enemmän veroja, mikä 
hyödyttää kansantaloutta ja auttaa julkisten palveluiden rahoittamista. Maahan 
muuttaneissa on myös huomattava työvoimapotentiaali, koska he ovat pääosin 
melko nuorta väestöä.

Kun ihminen muuttaa Suomeen, työn löytäminen voi aluksi olla vaikeaa, esimer-
kiksi puutteellisen kielitaidon takia. Mutta mitä kauemmin ihminen asuu Suo-
messa, sitä paremmaksi tulevat hänen mahdollisuutensa löytää töitä.

KOULUTUS JA YHTEISKUNNALLINEN TILANNE VAIKUTTAVAT TYÖN SAAMISEEN
Suomessa koulutus vaikuttaa paljon siihen, miten ihminen työllistyy. Yleisesti 
ottaen korkeasti koulutetut ihmiset työllistyvät paremmin kuin matalasti koulute-
tut. Silläkin on merkitystä, missä koulutus on suoritettu. Suomalaiset työnantajat 
arvostavat usein enemmän Suomessa hankittua koulutusta ja työkokemusta.

Kielitaito vaikuttaa työllistymiseen hyvin paljon. Jos ihminen osaa suomea hyvin, 
hän työllistyy tavallisesti hyvin. Jos ihminen osaa suomea huonosti, työn löytä-
minen on vaikeampaa. Joillakin aloilla pärjää myös englannin kielellä, mutta työ-
mahdollisuuksia on paljon vähemmän.

Yhteiskunnan ja talouden tila vaikuttaa kaikkien työllistymiseen. Jos taloudel-
linen tilanne on huono, avoinna olevia työpaikkoja on vähemmän.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN
Osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan, että henkilön aiemmin eri maassa 
hankkimaa osaamista arvioidaan suhteessa johonkin suomalaiseen ammattiin 
tai tutkintoon. Ihminen on voinut hankkia osaamisensa koulutuksessa tai työssä.

Jos viranomainen voi luotettavasti tunnistaa, että opiskelijan osaaminen vastaa 
jotakin ammatillista tutkintoa tai sen osaa, viranomainen voi tunnustaa osaa-
misen. Silloin ihminen saa todistuksen, että hän on suorittanut tutkinnon tai sen 
osan. Esimerkiksi TE-toimistot ja koulut pyrkivät tunnistamaan ja tunnustamaan 
Suomeen muuttaneiden aikaisempaa osaamista.

Jos ihmisellä on tutkintotodistus kotimaasta, hän voi yrittää rinnastaa sen suo-
malaiseen tutkintoon samalta alalta. Suomessa moniin ammatteihin on korkeat 
vaatimukset. Sen vuoksi on tärkeää vertailla eri maissa suoritettujen tutkintojen 
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laajuutta ja sisältöä. Ulkomaisen tutkinnon tunnustamista haetaan Opetushal-
lituksesta tai Valvirasta. Jos tutkinnon rinnastaminen Suomessa onnistuu, voi-
daan päästä helpommin työelämään tai jatkamaan opintoja. Ohjeet tutkintojen 
rinnastamiseen löytyvät Opetushallituksen ja Valviran kotisivuilta.

MITÄ OVAT SÄÄNNELLYT JA SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT ALAT?
Suomessa moniin ammatteihin ja töihin täytyy olla oma, tietynlainen koulutus. 
Yksityisellä sektorilla työnantaja voi yleensä päättää vaatimuksista itse, mutta 
valtion ja kunnan virkoihin on tiukemmat vaatimukset. Niihin voi työllistyä vain 
sellainen ihminen, jolla on tietty, vaadittu tutkinto.

Joissakin ammateissa ihmisen täytyy täyttää pätevyysvaatimukset, joista mää-
rää laki. Vaatimukset voivat liittyä koulutukseen ja/tai työkokemukseen tai tietyn 
kokeen suorittamiseen. Tällaiset ammatit ovat säänneltyjä ammatteja. Esimer-
kiksi kaikki terveydenhuollon ja sosiaalialan ammatit ovat säänneltyjä Suo-
messa. Jotta ihminen voi työskennellä näillä aloilla, hänellä täytyy olla tietty 
tutkinto ja lisäksi ammatinharjoittamisoikeus. Sen myöntää Valvira, joka on 
sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Muita säänneltyjä ammatteja ovat esimerkiksi opetusalan ammatit, asianajaja, 
tilintarkastaja, liikenneopettaja, ajokokeen vastaanottaja ja vartija sekä kirkol-
liset ammatit ja pelastusalan ammatit.

Lista säännellyistä ammateista ja niitä valvovista viranomaisista löytyy Ope-
tushallituksen kotisivuilta. Jos ihminen on suorittanut tutkinnon ulkomailla, hän 
tarvitsee Suomessa viranomaisen päätöksen, jotta hän saa pätevyyden tehdä 
työtä näissä ammateissa.

OSAAMISTODISTUKSET
Joissakin ammateissa ja työtehtävissä vaaditaan erilaisia osaamistodistuksia. 
Jos työssä täytyy käsitellä elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassi. Alko-
holia myyvissä ravintoloissa työskentelevillä pitää olla anniskelupassi. Monissa 
rakennusalan ja teollisuuden töissä työntekijöillä täytyy olla työturvallisuus-
kortti. Tulitöitä tekeviltä tai valvovilta puolestaan vaaditaan tulityökortti. Osaa-
mistodistusta varten täytyy suorittaa testi. Testi kestää yleensä pari tuntia tai 
yhden päivän, mutta asiat täytyy opiskella itsenäisesti kotona ennen testiä.

Työllistyminen eli työn löytäminen
Työpaikan etsiminen ja löytäminen vaatii paljon omaa aktiivisuutta. Työ- ja elin-
keinotoimistot tarjoavat palveluja työnhakijoille, mutta päävastuu työllistymi-
sestä on aina työnhakijalla itsellään.

Joskus työllisyystilanne on vaikea ja usein samaa avointa työpaikkaa hakee 
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monta kymmentä ihmistä. Siksi työnhaku saattaa olla työlästä ja joskus kestää 
pitkäänkin. Työnhaussa kannattaa kuitenkin olla positiivinen ja käyttää hyväk-
seen kaikki mahdolliset ideat.

Työn etsiminen

Perinteisesti ihmiset etsivät tietoa avoimista työpaikoista niin, että he lukevat 
lehdistä ja internetistä työpaikkailmoituksia. Internetissä työpaikkailmoituksia 
on monella eri sivustolla, esimerkiksi osoitteessa www.te-palvelut.fi. Sieltä työ-
paikkoja voi etsiä paikkakunnan tai ammatin mukaan. 

Työpaikkoja voi etsiä myös yritysten omilta verkkosivuilta. Melkein kaikkien isojen 
yritysten kotisivuilta löytyy kohta ”työpaikat”. Sieltä voi katsoa yrityksen avoi-
met työpaikat.

Yleensä yrityksen sivulla voi myös jättää avoimen hakemuksen. Se tarkoittaa, 
että työnhakija jättää omat tietonsa yritykselle. Jos yrityksessä sitten vapau-
tuu työpaikka, yritys voi ottaa yhteyttä työnhakijaan, jos hän on sopiva työhön.

PIILOTYÖPAIKAT JA NIIDEN LÖYTÄMINEN
Kun työpaikasta on ilmoitus lehdessä tai internetissä, samaa työtä hakee usein 
kymmeniä tai jopa satoja työnhakijoita. Kilpailu samasta työpaikasta on kovaa.

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA VOI LÖYTÄÄ ESIMERKIKSI TÄÄLTÄ:

• https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/

• www.duunitori.fi 

• www.tyopaikat.oikotie.fi

• www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota

Ku
va

: S
to

ck
Sn

ap
, P

ix
ab

ay
.c

om

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/


145Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Kaikista avoimista työpaikoista ei kuitenkaan ilmoiteta missään. Suuri osa avoi-
mista työpaikoista on niin sanottuja piilotyöpaikkoja. Ne eivät koskaan ole avoi-
messa julkisessa haussa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että yrityksillä ei ole 
aikaa tai mahdollisuutta etsiä työntekijää julkisesti. Työpaikasta ilmoittaminen 
on työlästä yrityksille.

Työnhakijan kannattaa siis etsiä aktiivisesti piilotyöpaikkoja. Kontaktiverkos-
tojen rooli on tärkeä, kun ihminen hakee piilotyöpaikkoja. Omasta työnhausta 
kannattaa puhua kaikille mahdollisille ystäville ja tuttaville, koska voi olla, että 
joku on kuullut avoimesta työpaikasta. Kun yritys haluaa palkata uuden työnte-
kijän, se etsii työntekijää usein ensin omista ja sitten työntekijöidensä kontak-
teista. Vasta jos niistä ei löydy sopivaa työntekijää, yritys ilmoittaa työpaikasta 
julkisesti.

Työnhakijan kannattaa kasvattaa omaa kontaktiverkostoaan tietoisesti. Esimer-
kiksi rekrytointimessut ovat hyvä paikka tutustua yrityksiin ja saada hyödyllisiä 
kontakteja.

Työnhakija voi myös ottaa suoraan yhteyttä yritysten rekrytointiin ja tarjota 
osaamistaan. Osaamisesta täytyy osata kertoa selkeästi. On myös tärkeää miet-
tiä, mikä siinä voisi kiinnostaa työnantajia. Hakijan kannattaa soittaa tai yrittää 
sopia tapaaminen rekrytoijan kanssa, mieluummin kuin lähettää sähköpostia.

Sosiaalista mediaa kannattaa myös käyttää hyväkseen työnhaussa. Esimer-
kiksi Facebookissa tai Twitterissä voi kysellä vapaita työpaikkoja ja markkinoida 
itseään hyvänä työntekijänä.

Nykyään työnhakijat ja yritykset käyttävät LinkedIn-palvelua, joka on tarkoitettu 
työelämän verkostojen luomiseen. Työnhakijan kannattaa tehdä sinne oma pro-
fiili, joka herättää rekrytoijien mielenkiinnon. Monet isot yritykset etsivät työn-
tekijöitä LinkedIn-profiilien joukosta. LinkedInissä voi myös kasvattaa kontakti-
verkostoaan ja ottaa yhteyttä yritysten rekrytoijiin.

Työn hakeminen
Kun hakee työpaikkaa Suomessa, täytyy laatia ansioluettelo ja työhakemus. Ne 
lähetetään työnantajalle, kun haetaan työtä.

ANSIOLUETTELO
Ansioluettelossa on perustiedot työnhakijasta, esimerkiksi koulutus, työkoke-
mus, kielitaito, tietotekniset taidot ja harrastukset. Ansioluettelossa voi kertoa 
myös suosittelijan. Suosittelija on esimerkiksi entinen esihenkilö tai työkaveri, 
joka osaa kertoa positiivisia asioita työnhakijasta. Hyvä ansioluettelo on melko 
lyhyt, maksimissaan kaksi sivua. Sen täytyy olla selkeä ja helppo lukea.
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Suomessa koulutus ja työkokemus ovat tärkeimpiä asioita työnhaun kannalta. 
Harrastuksista ja vapaaehtoistyöstä kannattaa kuitenkin kertoa, sillä niissä oppii 
usein työelämässä tarpeellisia taitoja. Omat yhteystiedot täytyy laittaa selkeästi 
näkyviin ansioluetteloon. Mukaan voi laittaa myös oman kuvan. Hyviä malleja 
ansioluettelon tekemiseen löytyy internetistä.

TYÖHAKEMUS
Työhakemus on tärkeä osa työnhakua. Se on markkinointikirje, jonka avulla 
työnhakija yrittää erottua muista. Hyvä työhakemus on selkeä, lyhyt ja ytime-
käs sekä tarpeeksi persoonallinen, jotta se herättää rekrytoijan huomion. Työ-
hakemuksen pituus on maksimissaan yksi sivu.

Hakemuksessa on tärkeä kertoa, miksi työnhakija hakee tiettyä työpaikkaa ja 
millaista osaamista hänellä on. Työnhakijan täytyy kertoa, miten hän täyttää 
työn vaatimukset ja millainen työntekijä hän on. Hakijan täytyy osata kertoa ne 
asiat, jotka ovat tärkeitä juuri sen työn kannalta, jota hän nyt hakee. Hakemuk-
sen täytyy saada rekrytoija kiinnostumaan niin, että hän kutsuu hakijan haas-
tatteluun.

TYÖHAASTATTELU
Kun työnantaja on lukenut työhakemukset ja ansioluettelot, hän kutsuu osan 
hakijoista työhaastatteluun. Jos saa kutsun haastatteluun, siihen on tärkeää 
valmistautua hyvin. Haastattelukysymyksiä voi harjoitella etukäteen.

Ennen haastattelua hakijan on tärkeää miettiä, miten itse täyttää avoinna ole-
van työtehtävän vaatimukset. Silloin on helpompaa vastata haastattelukysy-
myksiin.

Hakijan kannattaa etsiä taustatietoa työpaikasta, johon on menossa. Jos työn-
hakija tuntee yrityksen toimintaa, hänen on helpompi kertoa, miten hän olisi hyö-
dyllinen työntekijä yritykselle. Usein haastattelija pyytää hakijaa myös kysymään 
jotakin. Hakijan kannattaa siis miettiä etukäteen pari kysymystä, jotka liittyvät 
työtehtävään tai yritykseen.

TYÖHAASTATTELUSSA SINULTA VOIDAAN KYSYÄ SEURAAVIA ASIOITA:

• Kerro jotain itsestäsi.

• Millaista osaamista sinulla on tähän työhön?

• Millaisia vahvuuksia sinulla on?

• Mikä on suurin heikkoutesi?

• Miksi hait tätä työpaikkaa?

• Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
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On tärkeää pyrkiä antamaan 
haastattelijalle hyvä ensivaiku-
telma. Haastatteluun kannattaa 
pukeutua siististi, mutta ei juhlal-
lisesti. Suomessa ihmiset pukeu-
tuvat työelämässä yleensä melko 
rennosti.

Työhaastatteluun otetaan mukaan 
kaikki työ- ja koulutodistukset. Pai-
kan päälle on saavuttava hyvissä 
ajoin. Haastattelussa on pyrittävä 
puhumaan selkeästi ja totuuden-
mukaisesti. Jos haastattelija kysyy 
heikkouksista, ne voi pyrkiä kääntämään asioiksi, joista haluaa oppia lisää.

TYÖSOPIMUS
Ennen kuin työntekijä aloittaa uudessa työssä, hän tekee työsopimuksen työn-
antajan kanssa. Työsopimus tehdään yleensä kirjallisesti, mutta myös suullinen 
työsopimus on lain mukaan pätevä. Työnantajan on pakko aina antaa työnteon 
ehdot kirjallisena, jos työntekijä pyytää niitä. Työsopimus kannattaa aina tehdä 
kirjallisena. Silloin sovitut asiat pysyvät molempien osapuolten mielessä ja ongel-
matilanteissa voidaan vedota työsopimuksen sisältöön.

Työsopimuksia tehdään aina kaksi samanlaista kappaletta, yksi työntekijälle ja 
yksi työnantajalle. Molemmat osapuolet allekirjoittavat työsopimuksen.

TYÖSOPIMUKSEEN TULEE AINAKIN SEURAAVAT TIEDOT:

• milloin työ alkaa

• työntekopaikka

• työsuhteen muoto (vakituinen, määräaikainen, osa-aikainen työ)

• työsuhteen kesto

• mikä on työaika

• mitä työtehtäviä työntekijä hoitaa

• onko työssä koeaika ja kauanko se on (enintään 6 kk)

• paljonko palkka on ja mikä on palkanmaksukausi

• mikä on sovellettava työehtosopimus

• tiedot vuosilomasta ja miten se määräytyy

• mikä on irtisanomisaika ja miten se määräytyy.

Ku
va

: L
in

ke
dI

n 
Sa

le
s 

N
av

ig
at

or
, U

ns
pl

as
h.

co
m



148 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Erilaiset työsuhteet
Nykyään Suomessa ihmiset tekevät työtä hyvin erilaisissa työsuhteissa. Työ-
suhteen muoto kirjataan työsopimukseen ja se vaikuttaa esimerkiksi työsuh-
teen kestoon ja työaikaan. Työsopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva 
(vakituinen) työ tai määräaikainen.

Kaikkia työntekijöitä täytyy kohdella tasapuolisesti, riippumatta siitä millainen 
työsuhde heillä on. Määräaikaisilla tai osa-aikaisilla työntekijöillä ei saa olla 
huonompia työehtoja kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä. Työnantaja 
saa kuitenkin suhteuttaa jotkut työsuhteen edut työtuntien määrään, esimerkiksi 
työterveyspalvelut tai lounasedun.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA JA MÄÄRÄAIKAINEN TYÖ
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa sitä, että työsuhde on jat-
kuva eli vakituinen. Työnantaja tai työntekijä voi tarvittaessa irtisanoa sopi-
muksen, mutta tällöin noudatetaan irtisanomisaikaa. Jos työnantaja irtisanoo 
työntekijän, hänellä täytyy olla siihen pätevä syy. Pätevä syy voi olla esimerkiksi 
yrityksen huono taloudellinen tilanne tai se, että työntekijä ei ole täyttänyt vel-
vollisuuksiaan. Työntekijä voi irtisanoutua ilman syytä. Jos työntekijä irtisanou-
tuu itse ja jää työttömäksi, hänelle ei yleensä makseta työttömyysetuutta heti 
vaan vasta tietyn ajan kuluttua.

Määräaikainen työsopimus loppuu sovittuna päivänä, joka lukee työsopimuk-
sessa. Jos työsopimus on määräaikainen, määräaikaisuudelle täytyy olla hyvä 
syy, esimerkiksi sijaisuus tai kausityö. Syy täytyy olla työsopimuksessa. Määrä-
aikaista työsopimusta ei voi yleensä irtisanoa.

KOKOAIKAINEN JA OSA-AIKAINEN TYÖ
Työ voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista. Jos työ on kokoaikaista, työtä tehdään 
yleensä viisi päivää viikossa ja työaika on 37,5−40 tuntia viikossa.

Kokoaikaisesta työstä maksetaan yleensä kuukausipalkkaa eikä työtuntien 
määrä tai palkka vaihtele. Ammatista riippuu, onko kokoaikatyö päivätyötä, 
iltatyötä, yötyötä tai vuorotyötä.

Jos työ on osa-aikaista, viikon työaika on vähemmän kuin kokoaikatyössä. Myös 
työtuntien määrä voi vaihdella. Palkka maksetaan yleensä tuntipalkkana. Silloin 
kuukauden palkka riippuu siitä, kuinka paljon työntekijä on tehnyt työtunteja.

KEIKKATYÖ
Niin sanottu keikkatyö on yleistynyt Suomessa viime aikoina. Se tarkoittaa, että 
ihmisellä on lyhyitä ja määräaikaisia työsuhteita eri paikkoihin. Yksi työsuhde 
voi kestää esimerkiksi pari päivää.
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Keikkatyö on joustavaa, koska työntekijä voi itse päättää, milloin haluaa ottaa 
työtä vastaan. Toisaalta keikkatyö ei tarjoa varmaa toimeentuloa, koska työtä 
ei aina ole tarjolla koko ajan.

Joissakin ammateissa työ on lähes aina keikkatyötä. Paljon keikkatöitä tekevät 
esimerkiksi tulkki, muusikko ja toimittaja. Myös ravintola-alalla ja kaupan alalla 
on paljon keikkatöitä.

Työelämän pelisäännöt
Työelämässä on monenlaisia sääntöjä ja ne voivat myös vaihdella eri työpai-
koissa. Monet asiat on kuitenkin säädetty työlaissa ja työehtosopimuksissa. 
Näitä sääntöjä kaikkien työnantajien on pakko noudattaa.

SAIRAUSPOISSAOLOT
Työstä ei koskaan saa olla poissa ilman perusteltua syytä. Poissaolosta pitää 
aina ilmoittaa. Jos työntekijä sairastuu, hänen pitää ilmoittaa siitä heti työnan-
tajalle soittamalla tai työpaikan omien käytäntöjen mukaan.

Jokaisella työpaikalla on omat sääntönsä siitä, kuinka monta päivää ihminen voi 
olla poissa töistä ilman lääkärintodistusta. Jos työntekijän alle 10-vuotias lapsi 
sairastuu, työntekijällä on oikeus hoitaa lasta kotona neljä työpäivää ja saada 
tältä ajalta palkkaa.

Jos työntekijä on ollut töissä vähintään kuukauden, työnantajan täytyy mak-
saa hänelle normaalia palkkaa ensimmäiset kymmenen sairauslomapäivää. Jos 
sairausloma jatkuu sen jälkeen, Kela maksaa sairauspäivärahaa työntekijälle. 
Työehtosopimuksessa voidaan sopia myös, että työnantajan täytyy maksaa 
normaalia sairausajan palkkaa pidempään kuin kymmenen päivää. Silloin Kela 
korvaa työnantajalle osan sairausajan palkan kustannuksista.

TAUOT TYÖPÄIVÄN AIKANA
Työpäivän aikana työntekijällä on taukoja. Taukojen määrä ja pituus riippuvat 
työpäivän pituudesta. Myös tauoista on sovittu eri alojen työehtosopimuksissa. 
Jos työpäivä kestää yli kuusi tuntia, työntekijällä on oikeus vähintään puolen tun-
nin taukoon työpäivän aikana. Jos työntekijä on töissä 8 tuntia päivässä, hänellä 
on yleensä yksi pidempi ruokatauko ja kaksi lyhyttä kahvitaukoa.

Puolen tunnin ruokatauko ei yleensä kuulu palkalliseen työaikaan ja silloin voi 
poistua työpaikalta. Kahvitauko sen sijaan kuuluu työaikaan ja se täytyy viet-
tää työpaikalla.

Työntekijä ei saa hoitaa omia asioitaan työajalla. Yleensä esimerkiksi oman 
puhelimen käyttöä on rajoitettu työaikana. Työntekijä saa kuitenkin käyttää 
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omaa puhelintaan tauolla ja hoitaa silloin omia asioitaan. Jos työnantaja hank-
kii työntekijälle työpuhelimen, se on tarkoitettu vain työasioiden hoitamiseen.

TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS
Työsuojelu tarkoittaa, että työnantajan täytyy huolehtia työntekijöiden turval-
lisuudesta ja sekä henkisestä että fyysisestä hyvinvoinnista työpaikalla. Kai-
killa on oikeus voida hyvin työpaikalla. Työnantajan täytyy huolehtia siitä, että 
ihmiset voivat tehdä työnsä turvallisissa olosuhteissa ja että kaikkia mahdollisia 
sairauksia ehkäistään ennalta. Työsuojeluviranomaiset valvovat, että työsuojelu 
toteutuu ja että työpaikalla noudatetaan työturvallisuusohjeita lain mukaan.

Työnantajan velvollisuus on perehdyttää työntekijä hyvin työhön. Työntekijälle 
täytyy siis opettaa oikeat työtavat ja käydä hänen kanssaan läpi työturvalli-
suuteen liittyvät asiat. Työpaikalla täytyy olla selkeät ohjeet siltä varalta, että 
tapahtuu tapaturma tai onnettomuus. Kaikkien työntekijöiden täytyy tietää, 
miten he voivat toimia näissä tilanteissa. Työntekijän täytyy noudattaa työn-
antajan ohjeita ja tehdä työ turvallisesti. Jos työtehtävä on liian vaarallinen, 
siitä voi kieltäytyä.

Suomen lain mukaan työnantajalla täytyy olla työtapaturma- ja ammattitau-
tivakuutus, joka koskee kaikkia työntekijöitä. Vakuutus korvaa kustannukset, 
jos työntekijälle sattuu työssä tapaturma. Vakuutus korvaa kustannukset myös 
silloin, jos työntekijälle tulee työstä ammattitauti. Yleensä työnantajan täytyy 
ottaa myös ryhmähenkivakuutus työntekijöille. Jos työntekijä kuolee työaikana 
tai vapaa-aikana, vakuutus maksaa korvausta työntekijän perheelle.

TYÖTERVEYSHUOLTO
Lain mukaan työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöille työterveys-
huolto. Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, mutta se 
sisältää usein myös sairaanhoitopalveluita. Työntekijä pääsee siis esimerkiksi 
terveydenhoitajan, työterveyslääkärin ja työterveyspsykologin vastaanotolle, 
jos hän sairastuu.

Työnantajan täytyy tarjota työterveyshuolto kaikille työntekijöille riippumatta 
siitä, ovatko he vakituisia, määräaikaisia vai osa-aikaisia työntekijöitä. Työter-
veyshuollon sisältämien palveluiden laajuus voi kuitenkin vaihdella esimerkiksi 
työntekijän tuntimäärän perusteella.

Työterveyshuolto voi olla paikallisessa terveyskeskuksessa tai yksityisessä lää-
kärikeskuksessa. Palveluja saavat käyttää vain työntekijät, eivät heidän per-
heenjäsenensä.
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Suomalainen työkulttuuri
Suomalaisessa työkulttuurissa heijastuu maan yksilökeskeinen ja demokraatti-
nen kulttuuri. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksilön oma osaaminen ja suo-
riutuminen ovat tärkeitä eikä esimerkiksi hänen perhetaustansa. Sukulaisten 
suosiminen rekrytoinnissa ei ole Suomessa hyväksyttävää.

Yksilökeskeinen kulttuuri näkyy myös siinä, että ihmiset erottavat tavallisesti 
työn ja vapaa-ajan toisistaan. Työaikana ihmiset tekevät töitä ja vapaa-aika 
on työntekijän omaa aikaa. Työ alkaa ja loppuu tiettyyn aikaan eivätkä ihmiset 
välttämättä vietä työkavereiden kanssa aikaa vapaalla, kuten monissa muissa 
maissa. Poikkeuksia ovat työpaikan yhteiset juhlat, kuten pikkujoulut ja virkis-
täytymispäivät. Niiden tarkoitus on parantaa työpaikan yhteishenkeä.

Suomalaisilla työpaikoilla on yleensä matala hierarkia. Se tarkoittaa, että esi-
henkilö ei juurikaan erotu joukosta ja usein hän tekee samanlaisia töitä kuin 
muutkin. Usein esihenkilö pukeutuu samalla tavalla kuin muutkin ja häntä kut-
sutaan etunimellä. Esihenkilö ei ole ehdoton auktoriteetti, vaan tavallisesti hän 
antaa työntekijöille mahdollisuuden suunnitella omaa työtään ja antaa ideoita. 
Tällä tavalla demokratia ilmenee arkipäivän kanssakäymisessä työpaikoilla.

Esihenkilö myös odottaa, että työntekijät ovat oma-aloitteisia ja hoitavat sovi-
tut työnsä tunnollisesti. Hän ei koko ajan valvo vieressä, kun työntekijät tekevät 
työtä, vaan hän luottaa työntekijöihin. Myös palkkaerot esihenkilön ja työnteki-
jöiden välillä ovat usein pieniä.
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Täsmällisyys, ahkeruus, tunnollisuus ja oma-aloitteisuus ovat arvostettuja asioita 
suomalaisessa työelämässä. Jos työntekijä myöhästyy usein töistä tai ei nou-
data aikatauluja, häntä pidetään epäluotettavana ja se voi olla jopa syy työ-
suhteen loppumiselle.

Työaikana pyritään olemaan ahkeria ja tekemään työ mahdollisimman hyvin. 
Kun yksi työtehtävä on valmis, työntekijä aloittaa oma-aloitteisesti toisen, ja 
kun hän huomaa, että jotain pitää tehdä, hän tekee sen. Hän ei jää odottamaan, 
että esihenkilö käskee tehdä työn. Jos työntekijä ei tiedä, mitä pitää tehdä, hän 
kysyy esihenkilöltä tai työkaverilta.

Työelämässä on tärkeää tehdä yhteistyötä työkavereiden kanssa, ja työpai-
koilla tehdään paljon tiimityötä. Yleensä työntekijät auttavat toisiaan ja tekevät 
joustavasti erilaisia tehtäviä, silloin kun tarvitsee. Ihmiset luottavat toisiinsa ja 
siihen, että jokainen hoitaa sovitut työt.

Suomessa on tavallisesti arvostettu vaatimattomuutta. On ajateltu, että se mitä 
ihminen tekee, on tärkeämpää kuin se, mitä hän sanoo.

Suomessa ihmiset puhuvat yleensä melko suoraan ja sanovat, mitä ajattelevat. 
Suomalaiset menevät usein suoraan asiaan eivätkä juttele ensin niitä näitä. 
Myös hiljaisuus ja pitkät tauot puheessa kuuluvat suomalaiseen puhekulttuuriin. 
Vaikka ihminen ei puhu paljon, hän ei silti välttämättä ole vihainen eivätkä asiat 
ole huonosti. Työelämässä myös negatiivisista asioista keskustellaan usein suo-
raan. Ei siis kannata loukkaantua, jos esimerkiksi esihenkilö tai työkaveri sanoo, 
että työ on tehty huonosti. Jokainen epäonnistuu joskus ja se on työelämässä 
ihan normaalia.

Palkka ja verotus
Suomessa ei ole yleistä minimipalkkaa, joka koskisi kaikkia ammatteja. Eri alojen 
vähimmäispalkat löytyvät työehtosopimuksista. Palkka voi olla kuukausipalkka 
tai tuntipalkka, joka maksetaan joka kuukausi. Palkka voi olla myös urakka-
palkka. Silloin ihminen saa palkan, kun tietty projekti tai työsuoritus on valmis.

Jos työntekijä tekee työtä iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä, hän saa nor-
maalin palkan lisäksi lisiä. Lisien suuruus riippuu ammatista ja alan työehto-
sopimuksesta. Sunnuntaityöstä täytyy kaikilla aloilla maksaa kaksinkertainen 
palkka. Jos työntekijä tekee ylityötä normaalin työajan lisäksi, myös siitä täytyy 
maksaa lisää palkkaa.

Palkka maksetaan yleensä kerran kuukaudessa, mutta palkkapäiviä voi olla 
useampiakin. Palkanmaksupäivä lukee työsopimuksessa. Työnantaja ei saa 
maksaa palkkaa myöhässä ja se täytyy aina maksaa työntekijän tilille. Työnan-
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taja vähentää palkasta automaattisesti työntekijän verot (eli ennakonpidätyk-
sen), eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajan täytyy antaa 
työntekijälle palkkalaskelma. Siitä työntekijä näkee kaikki palkasta vähennetyt 
verot ja muut maksut.

Palkat ja progressiivinen verotus
Suomessa kaikkien täytyy maksaa veroja. Verora-
hoilla valtio järjestää laajat julkiset palvelut, jotka 
tukevat kansalaisten hyvinvointia. Ihmiset maksa-
vat veroa ansiotuloista. Ansiotuloja ovat esimerkiksi 
palkka, työttömyyspäiväraha, eläke ja opintotuki. 
Työnantaja tai etuuksien maksaja (esimerkiksi Kela) 
vähentää verot automaattisesti ja maksaa ne suo-
raan verohallinnolle.

Suomessa ihmiset maksavat myös paljon muita veroja. Tuotteista ja palveluista 
maksetaan arvonlisäveroa, auton omistajat maksavat autoveroa, perinnöstä 
maksetaan perintövero, kiinteistön omistajat maksavat kiinteistöveroa jne.

Suomessa ansiotulojen verotuksessa on käytössä progressiivinen verotus. Se 
tarkoittaa, että mitä enemmän ihminen saa tuloja, sitä isomman prosentin hän 
maksaa veroja. Jos ihmisellä siis on iso palkka, myös veroprosentti on korkea, ja 
jos palkka on pieni, veroprosentti on pieni.

Verokortti
Verokortista näkyy ihmisen veroprosentti. Verokortin voi tulostaa itse interne-
tissä osoitteesta www.omavero.fi tai valita, että verokortti postitetaan kotiin tai 
esimerkiksi suoraan työnantajalle. Jos ihminen käy töissä, hänen täytyy antaa 
verokortti työnantajalle. Työnantaja näkee verokortista, kuinka paljon työnteki-
jän palkasta täytyy ottaa veroa.

Jos työntekijä ei toimita verokorttiaan työnantajalle, palkasta on perittävä 60 % 
veroa. Korttiin merkitty veroprosentti on yleensä paljon tätä pienempi. Verohal-
litus laskee ihmiselle veroprosentin aina edellisen vuoden tulojen perusteella.

Jos tulot ovat muuttuneet ja verokortissa näkyvä prosentti on väärä, voi pyytää 
uuden verokortin internetin kautta, puhelimitse tai käymällä verotoimistossa. 
Uutta verokorttia varten ihminen tarvitsee arvion siitä, mitkä ovat hänen tulonsa 
koko vuodelta.

Veroilmoitus
Joka vuosi huhtikuussa kaikki ihmiset saavat postissa kotiin esitäytetyn veroil-
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moituksen. Siinä näkyvät kaikki edellisen vuoden tulot. Veroilmoitus pitää tar-
kistaa, ja jos siinä on virheitä, ne pitää korjata. Jos veroilmoitusta korjaa, vero-
hallinto lähettää syys−lokakuussa uuden verotuspäätöksen.

Jos ihminen on maksanut liian paljon veroja edellisenä vuonna, verohallinto mak-
saa veronpalautusta. Palautukset maksetaan yleensä elo-syyskuussa tai vii-
meistään joulukuussa. Jos taas ihmisellä on ollut edellisenä vuonna liian pieni 
veroprosentti, hän joutuu myöhemmin maksamaan lisää. Puuttuvat verot täytyy 
maksaa valtiolle jäännösverona. Tämän takia on hyvä tarkistaa, että veropro-
sentti on oikean suuruinen.

Luontoisedut ja niiden verotus
Joskus työnantaja tarjoaa työntekijälle palkan lisäksi muita etuja. Ne ovat luon-
toisetuja. Työnantaja voi maksaa ja antaa työntekijän käyttöön jonkin tavaran 
tai palvelun, esimerkiksi puhelimen, lounasseteleitä, asunnon, auton tai työsuh-
dematkalipun.

Luontoisedut ovat tuloa ja niistä täytyy maksaa veroa. Verotus on hyvin saman-
laista kuin palkan verotus. Verohallinto päättää joka vuosi, mikä on luontoisedun 
arvo euroissa. Se vaikuttaa ihmisen veroprosenttiin.

Pimeä työ
Pimeä työ on työtä, jota tehdään 
ilman verokorttia ja josta ei makseta 
veroja. Pimeä työ ei ole kannatta-
vaa työntekijälle eikä yhteiskunnalle. 
Lisäksi pimeä työ on Suomessa rikos. 
Sekä työntekijä että työnantaja voi-
vat saada siitä rangaistuksen.

Yhteiskunnan palvelut maksetaan 
yhteisillä verorahoilla. Jos ihmiset 
eivät maksa veroja, yhteiskunnan hyvinvointi ja vakaus vaarantuvat. Pimeän 
työn tekijä ei saa työttömyyspäivärahaa, äitiys- tai isyysrahaa tai vanhempain-
rahaa. Myöskään eläkettä ei kerry vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle.

Pimeän työn tekijä on todella huonossa asemassa verrattuna laillisen työsuh-
teen työntekijöihin. Jos työnantajan kanssa tulee riitaa esimerkiksi palkanmak-
susta, kukaan ei voi auttaa. Tai jos työpaikalla sattuu tapaturma, työntekijä ei 
saa vakuutuksesta korvauksia. Pimeä työ ei koskaan kannata.

Lisätietoa verotuksesta Verohallinnon verkkosivuilta: www.vero.fi
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Jos työnantaja haluaa maksaa palkan käteisellä eikä pankkitilille, kyseessä on 
luultavasti pimeä työ. Työ voi olla pimeää myös silloin, jos työnantaja ei anna 
palkkakuittia eikä työtodistusta.

Mitä tehdä, jos jää työttömäksi?
Kuka tahansa voi jossain vaiheessa elämää jäädä työttömäksi. Silloin voi saada 
tukea eri viranomaisilta ja ammattiliitoilta. Jos jää työttömäksi, 
pitää ensimmäiseksi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi 
Työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Ilmoituksen voi 
tehdä jo ennen ensimmäistä työttömyyspäivää internetissä tai 
käymällä henkilökohtaisesti TE-toimistossa.

Kun ilmoittautuu työttömäksi, TE-toimisto päättää, onko hakijalla oikeus saada 
työttömyysetuutta. Työttömyysetuus on rahallista tukea, jota maksaa Kela tai 
työttömyyskassa. TE-toimisto pyytää hakijalta lisäselvitystä, jos ilmoituksessa 
on jotain epäselvää.

Kun TE-toimisto on valmis, se lähettää lausunnon työttömyydestä Kelaan tai 
työttömyyskassaan. TE-toimistolle täytyy aina ilmoittaa, jos hakijan tilanteessa 
tapahtuu muutoksia. Ilmoitus täytyy tehdä, jos hakija saa työtä tai opiskelupai-
kan tai jos osoite tai puhelinnumero muuttuvat.

TE-toimisto myös arvioi, millaista tukea ihminen tarvitsee, kun hän on työtön. 
Tarvittaessa TE-toimisto kutsuu ihmisen haastatteluun. Haastattelussa keskus-
tellaan erilaisista toimenpiteistä, joilla työllistymistä voitaisiin helpottaa, sekä 
siitä, miten ihminen voi jatkossa asioida TE-toimiston kanssa.

Työttömyysetuus
Kun ihminen on työtön työnhakija, hänellä on tavallisesti oikeus saada työttö-
myysetuutta. Se tarkoittaa työttömyyspäivärahaa, siis rahallista tukea työttö-
myyden aikana. Työttömyysetuutta voi saada vain siltä ajalta, kun työnhaku on 
voimassa. Ihmisen on siis pakko olla koko ajan työmarkkinoiden käytettävissä 
ja etsiä työtä. Jos hän ei ole, hän ei voi saada tukea.

Työttömyysetuutta ei makseta ensimmäisen 7 työttömyyspäivän ajalta. Työt-
tömyysetuudesta täytyy maksaa veroa. Ihminen hakee itse työttömyysetuutta 
työttömyyskassasta tai Kelasta erillisellä hakemuksella. Lisätietoa työttömyys-
päivärahan hakemisesta saa työttömyyskassasta ja Kelasta.

TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA ANSIOSIDONNAISEN PÄIVÄRAHAN
Työttömyyskassa maksaa työttömyysetuutena ansiosidonnaista päivärahaa 
henkilölle, joka on kassan jäsen ja on jäsenyyden aikana ollut riittävän kauan 
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työssä. Työttömyyskassa on yhteisö, jonka tarkoituksena on maksaa jäsenil-
leen lain mukaista ansiosidonnaista päivärahaa. Kun liittyy työttömyyskassaan, 
ottaa itselleen tavallaan vakuutuksen työttömyyden varalta. Kassaan makse-
taan jäsenmaksua kuukausittain, ja jos jää työttömäksi, kassasta saa toimeen-
tulon työttömyyden ajalta.

Ansiosidonnainen päiväraha rahoitetaan sekä verorahoilla että työnantajilta 
ja työntekijöiltä kerättävillä pakollisilla työttömyysturvamaksuilla. Sen taso on 
Kelan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korkeampi.

PERUSPÄIVÄRAHAN JA TYÖMARKKINATUEN MYÖNTÄÄ KELA
Niille, jotka eivät ole työttömyyskassan jäseniä, työttömyysetuuden myöntää ja 
maksaa Kela. Työttömät voivat saada peruspäivärahaa tietyillä ehdoilla:

 l Hakijan on täytynyt olla työssä vähintään 6 kuukautta. Tämä aika täytyy 
olla viimeisten 28 kuukauden aikana ennen työttömyyttä.

 l Työtä on täytynyt olla vähintään 18 tuntia viikossa.

Jos ihminen ei ole vielä ollut töissä riittävän pitkään tai on jo saanut maksimiajan 
peruspäivärahaa, hän ei välttämättä voi saada peruspäivärahaa. Silloin hän voi 
saada Kelasta työmarkkinatukea.

Työttömyysturvan tavoite on se, että kaikilla työttömillä olisi kohtuullinen talou-
dellinen toimeentulo. Tuet ovat kuitenkin melko alhaisia ja pelkästään niiden 
varassa eläminen on vaikeaa. Työttömyysturvan lisäksi työtön saa usein asu-
mistukea tai toimeentulotukea.

Ku
va

: K
el

a



157Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Toimeentulotukea voi hakea Kelalta tai sosiaalitoimistosta
Ihminen voi hakea toimeentulotukea, jos hänen rahansa eivät riitä elämiseen. 
Toimeentulotukea voi saada vain silloin, jos omat tulot eivät riitä välttämättö-
miin menoihin. Se on yhteiskunnan viimesijainen rahallinen tuki toimeentulon 
turvaamiseksi. Välttämättömiä menoja ovat esimerkiksi ruoka, vaatteet, tervey-
denhoito ja asunnon vuokra. Tuloja ovat palkka tai työttömän ihmisen peruspäi-
väraha, eläke tai asumistuki.

Kelassa tai sosiaalitoimistossa lasketaan, paljonko toimeentulotukea voi saada. 
Silloin otetaan huomioon kaikki hakijan tulot ja välttämättömät menot. Jos hakija 
saa muita tukia, esimerkiksi asumistukea, ne pienentävät toimeentulotuen mää-
rää.

Toimeentulotuessa on kaksi osaa: perustoimeentulotuki sekä täydentävä ja 
ehkäisevä tuki. Toimeentulotuki rahoitetaan verovaroista.

Perustoimeentulotukea myöntää Kela, ja sitä voi saada yleensä kuukaudeksi 
kerrallaan. Toimeentulotukea täytyy siis hakea joka kuukausi uudelleen. Tämä 
johtuu siitä, että tuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi vaikeaan taloudelliseen 
tilanteeseen. Se ei ole pysyvä tuki.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan oman kunnan sosiaa-
litoimistosta. Täydentävää tukea voi saada ylimääräisiin erityismenoihin, kuten 
lasten harrastusmenoihin.

Ehkäisevän tuen tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä. Tuen avulla yhteis-
kunta auttaa ihmisiä selviämään vaikeuksista itsenäisesti. Ehkäisevää tukea voi 
saada, jos taloudellinen tilanne huononee äkkiä. Näin voi käydä esimerkiksi sil-
loin, jos ihminen ylivelkaantuu. Ylivelkaantuminen tarkoittaa sitä, että ihmisellä 
on niin paljon velkaa, ettei hän pysty enää maksamaan velkaa ja elämiskulujaan.

Millaisia ovat TE-toimiston palvelut työnhakijoille?
Kun ihminen hakee työtä, tärkein asia on oma aktiivisuus. TE-toimistot eivät 
pysty suoraan tarjoamaan töitä hakijoille, mutta niistä voi saada apua työnha-
kuun.

TE-toimistot tiedottavat työnhakijoita vapaista työpaikoista ja välittävät työnha-
kijoille sellaisia työtarjouksia, jotka sopivat heille. TE-toimistosta voi saada myös 
ohjausta ja neuvontaa työnhakuun ja työn löytämiseen. Tarjolla on esimerkiksi 
työhönvalmentajan ohjausta. Valmentaja auttaa työnhakijoita tuomaan parhai-
ten esille osaamisensa ja vahvuutensa työmarkkinoilla.

Yksi TE-toimiston palveluista on työkokeilu. Työkokeilu muistuttaa työharjoitte-
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lua. Työkokeilussa työnhakija voi näyttää työnantajalle, mitä kaikkea osaa ja 
miten hyvä motivaatio hänellä on työhön. Työkokeilun aikana työnhakija saa 
normaalia työttömyysetuutta, eli päivärahaa. Joskus työkokeilun kautta voi 
saada oikean työpaikan tai palkkatukityötä.

Palkkatuki on valtion maksama 
rahallinen tuki, jolla pyritään edis-
tämään työttömien työnhakijoi-
den työllistymistä. Palkkatuki mak-
setaan työnantajalle työntekijän 
palkkakustannuksia varten. Silloin 
työnantajalle on edullisempaa pal-
kata työntekijöitä. Työntekijällä on 
normaali työsuhde työnantajaan. 
Mahdollisuutta palkkatukeen voi 
kysyä TE-toimistosta. Palkkatuen 
suuruus ja kesto riippuvat tapauk-
sesta. Työttömät työnhakijat voivat 
hakea palkkatukea myös oppisopi-
muskoulutukseen.

Jos työnhakija on ollut työttömänä 
pitkään, hän voi päästä kuntoutta-
vaan työtoimintaan. Sen sisältö 
sovitaan yhdessä TE-toimiston ja 
oman kunnan kanssa.

TYÖVOIMAKOULUTUS
TE-toimistosta voi pyytää tukea myös, kun miettii kouluttautumista tai ammatin-
vaihtoa. Yksi tärkeimmistä TE-toimiston palveluista on ammatillinen työvoima-
koulutus. Työvoimakoulutuksessa voi parantaa osaamista ja siten työllistymisen 
mahdollisuuksia. Koulutusta on tarjolla monilla eri aloilla. Työvoimakoulutuksiin 
haetaan TE-toimiston kautta.

Työvoimakoulutuksen lisäksi TE-toimisto voi myöntää tukea myös työnhakijan 
itsensä löytämään omaehtoiseen koulutukseen, mikäli se parantaa henkilön työl-
listymismahdollisuuksia eikä työvoimakoulutuksista löydy mitään sopivaa kou-
lutusta. Muusta kuin TE-toimiston tarjoamasta työvoimakoulutuksesta on aina 
sovittava erikseen TE-toimiston kanssa.

Lisätietoa TE-toimistojen palveluista TE-toimiston verkkosivulta:  
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita
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Yrittäjyys ja ammatinharjoittaminen
Yksi vaihtoehto saada työtä on perustaa oma yritys tai harjoittaa ammattiaan 
itsenäisenä ammatinharjoittajana. Itsenäisiä ammatinharjoittajia voivat olla 
esimerkiksi tulkki, toimittaja, muusikko, kirjanpitäjä tai graafinen suunnittelija.

Jos ihminen haluaa yrittäjäksi, hänellä täytyy olla hyvä liikeidea. Tarvitaan myös 
tarpeeksi rahaa, jotta pääsee alkuun. Yrittämiseen liittyy aina taloudellinen riski. 
Jos yrityksellä ei ole asiakkaita, se ei saa tuloja.

Jos ihminen on päätoiminen yrittäjä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, hänellä 
ei ole oikeutta saada työttömyysetuutta.

Miten yritys perustetaan?
Yrityksen perustaminen vaatii ammattitaitoa sekä tietoa suomalaisesta yhteis-
kunnasta, esimerkiksi verotuksesta ja kirjanpidosta. Jos miettii yrityksen perus-
tamista, pitää ensin laatia alustava liiketoimintasuunnitelma eli laskelma siitä, 
voiko yritys olla kannattava. Liiketoimintasuunnitelma perustuu hyvälle liikei-
dealle.

Kaupunkien uusyrityskeskukset tarjoavat apua liiketoimintasuunnitelman teke-
miseen ja kaikkiin yrityksen perustamisasioihin. Ne tarjoavat myös koulutusta 
ihmisille, jotka haluavat yrittäjiksi. Samoin TE-toimistot tarjoavat palveluja yrit-
täjille.

Kun aloittaa yritystoiminnan, toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus kaupparekis-
teriin ja verohallinnolle. Silloin yritys saa yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tun-
nuksen. Se on tunnusnumero, jolla yritys löytyy eri rekistereistä.

YRITYKSEN RAHOITUS JA KIRJANPITO
Yrityksen perustamiseen tarvitaan rahaa, varsinkin silloin jos yritykselle tarvit-
see vuokrata liiketila tai ostaa erilaisia tarvikkeita. Pankit voivat myöntää lai-
naa yritystoimintaa varten. Myös valtion omistama erityisrahoituslaitos Finnvera 
voi auttaa. Se voi myöntää yritykselle lainaa tai olla takaajana pankkilainassa.

SUOMESSA JOKAISELLA ON MAHDOLLISUUS SAADA ILMAISTA YRITYSNEUVONTAA.  
NEUVONTAA TARJOAVAT ESIMERKIKSI:

• Uusyrityskeskukset 

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 

• Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot)

• Yritys-Suomi
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Uusi yrittäjä voi hakea TE-toimistosta starttirahaa yrityksen perustamisen alku-
vaihetta varten. Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän omiin elinkustannuksiin, ei yri-
tyksen toimintaa varten. Starttirahaa voi saada maksimissaan 12 kuukaudeksi.

Yrittäjän velvollisuus on järjestää yrityksen kirjanpito. Kirjanpidossa listataan yri-
tyksen tulot ja menot. Yrittäjä voi tehdä kirjanpidon itse tai palkata tilitoimiston 
tekemään sen. Kirjanpito täytyy tehdä oikein ja lain vaatimalla tavalla. 

YRITYKSEN LUPA-ASIAT JA VAKUUTUKSET
Joillakin aloilla yritystoimintaan täytyy olla viranomaisen lupa. Lupa tarvitaan 
esimerkiksi näille yrityksille: ravintola, kioski, matkatoimisto, sosiaali- ja terveys-
palvelut, henkilökuljetukset ja tavarakuljetukset sekä asunnonvälitys.

Lain mukaan yrittäjän täytyy ottaa itselleen yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL tai 
MYEL. Jos yritys palkkaa työntekijöitä, sillä täytyy olla myös työntekijöiden elä-
kevakuutus (TyEL) ja tapaturmavakuutus.

LISÄTIETOA YRITTÄJYYDESTÄ:

• Yrittäjän ABC:stä: www.yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123

• Uusyrityskeskuksen yrityksen perustamisopas usealla kielellä: 
 www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle
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Yritysmuodot
Suomessa on useita erilaisia yritysmuotoja. Kun ihminen haluaa yrittäjäksi, 
hänen täytyy valita työlleen sopivin yritysmuoto. Yrityksen perustajien määrä 
on tärkeä asia, kun yritysmuotoa valitaan.

Erilaisia yritysmuotoja ovat

 l yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi)
 l osakeyhtiö
 l osuuskunta
 l henkilöyhtiö (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö)

TOIMINIMI
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli toiminimi, on yksinkertaisin yritysmuoto. 
Toiminimet ovat yleensä pieniä yhden ihmisen yrityksiä, esimerkiksi kääntäjiä 
tai kampaajia. Yrittäjä vastaa itse yrityksen toiminnasta, myös veloista. Toimi-
nimen perustaminen on helppoa ja nopeaa.

OSAKEYHTIÖ
Yleinen yhtiömuoto on osakeyhtiö eli Oy. Sen voi perustaa yksi tai useampi ihmi-
nen. Perustaja voi olla myös yhteisö. Osakeyhtiö koostuu osakkeista, ja osak-
keenomistajat omistavat yhtiön yhdessä.

Yhtiön päätösvalta, vastuut ja voitot jakaantuvat sen mukaan, miten paljon 
osakkeita kukin osakas omistaa. Eli jokaisen osakkaan oma riski riippuu siitä, 
miten paljon rahaa hän on sijoittanut yhtiöön. Jos sijoitus on pieni, myös riski on 
pieni. Mutta samalla osuus yhtiön voitoista on pienempi.

Osakeyhtiöllä on yhtiökokous ja hallitus. Siksi osakeyhtiön hallinto on melko ras-
kas. Isot yritykset ovat lähes aina osakeyhtiöitä, mutta myös pieni yritys voi olla 
osakeyhtiö.

OSUUSKUNTA
Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi ihminen. Jäsenet omistavat osuus-
kunnan yhdessä. He tekevät päätökset osuuskunnan asioista demokraattisesti. 
Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Jäse-
net vastaavat osuuskunnan veloista vain sillä summalla, jonka he ovat sijoitta-
neet osuuskuntaan.

Yleensä osuuskunnan ei ole tarkoitus tuottaa voittoa vaan se tarjoaa palveluita 
jäsenilleen. Jos voittoa syntyy, se voidaan jakaa jäsenille. Voitot voidaan jakaa 
esimerkiksi sen mukaan, miten jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluita, 
tai sen mukaan, kuinka paljon he ovat sijoittaneet osuuskuntaan. Jakoperusteista 
sovitaan tavallisesti osuuskunnan säännöissä.
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HENKILÖYHTIÖ
Toinen yritysmuoto on henkilöyhtiö ja niitä on kahdenlaisia: avoin yhtiö ja kom-
mandiittiyhtiö.

Avoimen yhtiön voi perustaa vähintään kaksi ihmistä. Kommandiittiyhtiössä 
taas täytyy olla vähintään yksi vastuullinen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. 
Äänetön yhtiömies on yleensä sijoittaja, joka antaa rahaa yrityksen toimintaan, 
mutta ei osallistu päivittäisten asioiden hoitamiseen. Yhtiömiehet vastaavat 
yleensä itse kaikesta yrityksen toiminnasta ja veloista, mutta kommandiitti-
yhtiössä äänetön yhtiömies on vastuussa vain sillä omaisuudella, jonka hän on 
sijoittanut yhtiöön. Kun yhtiö tekee tulosta, se jaetaan sovitulla tavalla yhtiö-
miesten kesken.

Keskustelukysymyksiä
1. Mitä ajattelet suomalaisista työmarkkinoista? Mitä eroa ja samaa on Suomen ja 

kotimaasi välillä?
2. Mitkä ovat tärkeitä arvoja suomalaisessa työelämässä?
3. Mitä ajattelet ammattiliittoon kuulumisesta?
4. Mitkä ovat parhaita tapoja etsiä työtä Suomessa?
5. Mitä sellaista osaamista sinulla on, josta voi olla hyötyä suomalaisessa 

työelämässä?
6. Mitä ajattelet verojen maksamisesta? Mitä tapahtuu, jos veroja ei makseta?
7. Mitä voit tehdä, jos työnantaja ei maksa palkkaasi ajallaan tai kohtelee sinua 

epäasiallisesti?
8. Mitä seurauksia on pimeän työn tekemisestä?
9. Miten voi etsiä työtä?
10. Mitä asioita täytyy tietää ja ottaa huomioon, jos haluaa perustaa yrityksen 

Suomessa?
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7. TERVEYS JA VANHUUS 
SUOMESSA
Terveys ja sairaus
Terveyspalvelut 
Vanhusten terveys ja hyvinvointi
Eläkkeet
Vanhusten hoitopalvelut
Kuolema ja hautaaminen
Perintö

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, Merja Wesander
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Terve ihminen on sellainen, jolla ei ole mitään sairauksia. Terveys tarkoittaa kui-
tenkin myös sitä, että ihminen voi hyvin. Hän kykenee selviytymään ja suoriu-
tumaan elämän eri vaiheista ja kokee elämänlaatunsa hyväksi. Terve ihminen 
pystyy tekemään elämässään haluamiaan asioita, esimerkiksi opiskelemaan, 
harrastamaan, työskentelemään tai osallistumaan sosiaaliseen elämään.

Jos ihminen sairastuu tai vammautuu vakavasti, hän joutuu usein luopumaan 
hänelle tärkeistä asioista. Ihminen voi kuitenkin kokea olevansa terve ja hyvin-
voiva, vaikka hänellä olisi pitkäaikainen sairaus. Jos sairautta hoidetaan, ihmi-
nen voi elää hyvää elämää siitä huolimatta.

Terveys ja sairaus
Ihmisen terveyteen vaikuttavat perimä ja elintavat. On tärkeää pyrkiä elämään 
terveellisesti ja huolehtia itsestään. Suomessa ajatellaan, että ihmisillä on vas-
tuu omasta terveydestään.

Vinkkejä hyvään terveyteen:

 l Älä tee liikaa töitä. Normaali työpäivä on yleensä 8 tuntia. Jos teet yli-
töitä, on tärkeää myös levätä tarpeeksi.

 l Lepää ja nuku tarpeeksi työn tai muun rasituksen jälkeen. Hyvä uni 
antaa voimia uuteen työpäivään. Aikuinen tarvitsee 6−10 tuntia unta 
yössä. Jos on koko ajan väsynyt, on vaikea keskittyä asioiden hoitoon 
tai työhön. Myös mieliala voi olla matala.

 l Syö terveellisesti. Syö paljon vihanneksia, hedelmiä ja kokojyväviljaa. 
Maitotuotteita ja lihaa voi syödä kohtuullisesti. Syö kalaa pari kertaa 
viikossa. Älä käytä liikaa suolaa, sokeria ja rasvaa. Juo tarpeeksi vettä.

 l Harrasta liikuntaa monipuolisesti ja säännöllisesti. Liikunta auttaa 
rentoutumaan. Se myös parantaa unen laatua, auttaa hallitsemaan 
stressiä ja antaa lisää energiaa arkeen.

 l Pukeudu sään mukaan. Pukeudu talvella lämpimästi, kun ulkona on 
kylmä. Jos vaatteita on liian vähän, voit sairastua.

 l Lopeta tupakointi. Tupakointi aiheuttaa syöpää ja erilaisia keuhko- ja 
hengitystiesairauksia. Tupakka heikentää ihmisen fyysistä suoritusky-
kyä ja hidastaa haavojen paranemista.
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Suomessa on helppo löytää lisää tietoa oman terveyden edistämisestä esimer-
kiksi internetistä, kirjastoista, lääkäriltä tai erilaisilta terveysjärjestöiltä. Lisäksi 
kunnat, järjestöt ja yritykset tarjoavat paljon erilaisia hoitopalveluja, liikuntahar-
rastuksia, hyvinvointineuvontaa ja ravitsemusneuvontaa sekä erilaisia kulttuu-
ripalveluita. Ne auttavat pysymään terveenä ja voimaan hyvin.

Kunnilla on myös erilaisia liikuntapaikkoja, uimahalleja, kuntosaleja, uimaran-
toja, urheilukenttiä ja hiihtolatuja, joita kaikki saavat käyttää. Kansalaisopistot 
tarjoavat kursseja liikunnasta ja kulttuurista. Lisäksi voi olla mukavaa osallis-
tua kulttuuritapahtumiin, esityksiin, kursseille, konsertteihin ja näyttelyihin sekä 
käyttää kirjastoja ja tutkia museoita ja taidekokoelmia.

Miksi ihminen sairastuu?
Sairaus on häiriö ihmisen elimistön toiminnassa. Elimistö ei toimi normaalisti 
ja sairaus haittaa ihmisen työntekoa tai muuta elämää. Sairauksia aiheuttavat 
monet eri asiat. Sairauden oireet voivat olla erilaisia eri ihmisillä, eikä kaikkien 
sairauksien syytä ole aina helppo selvittää.

Suomessa vallitsevat käsitykset siitä, miksi ihminen sairastuu, ovat muuttuneet 
voimakkaasti ajan myötä. Ennen ihmiset uskoivat, että joku on voinut kirota 
toisen ihmisen eli hän on pyytänyt pahoja henkiä tai jumalia vahingoittamaan 
toista henkilöä tai tekemään hänet sairaaksi. Sairaus pyrittiin parantamaan 
poistamalla kirous. Poistaminen tapahtui esimerkiksi jonkin rituaalin avulla.

Raamatun Vanhassa testamentissa esitetään ajatus siitä, että ihminen sairas-
tuu, koska Jumala rankaisee häntä hänen pahoista teoistaan. Parantuminen on 
mahdollista katumuksen ja rukouksen avulla. Rukouksessa pyydetään Jumalalta 
ihmettä, joka poistaa sairauden ihmisestä.

Nyky-Suomessa lääkärit tutkivat ja hoitavat sairaudet tieteellisen maailman-
kuvan mukaan. Sen mukaan ihminen on elävä organismi, joka koostuu elimistä, 
soluista ja molekyyleistä. Tieteelliseen maailmankuvaan kuuluu ajatus, että sai-
rauksia aiheuttavat erilaiset elimistön vauriot. Näitä vaurioita aiheuttavat esi-
merkiksi ihmisen perimä, elintavat, ympäristö ja tapaturmat tai onnettomuudet. 
Lääkärit korjaavat vaurioita hoidoilla, kuten leikkauksilla tai lääkkeillä.

Terveys hyvinvointiyhteiskunnassa
Terveys liittyy elämään monella tavalla ja monet asiat vaikuttavat terveyteen. 
Ihmisen on helpompi pysyä terveenä, jos hänen terveyttään tuetaan hyvillä ter-
veyspalveluilla. Palvelut auttavat ihmisiä noudattamaan terveitä elämäntapoja. 
Palvelujen avulla monet sairaudet voidaan todeta aikaisin.
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Terveyttä ja hyvinvointia edistävät monet muutkin asiat, esimerkiksi:

 l riittävä ravinto
 l riittävä toimeentulo
 l kohtuulliset asumisolot
 l hyvät sosiaaliset suhteet
 l yhteiskunnassa vallitseva rauha
 l yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja demokratia
 l riittävä koulutus
 l mahdollisuus tehdä työtä tai muuta hyödyllistä toimintaa yhteis-

kunnassa.

TERVEYDEN EDISTÄMINEN SUOMESSA
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta huolehtii monella tavalla siitä, että suoma-
laiset pysyisivät mahdollisimman terveinä. Tätä varten Suomessa on säädetty 
monia lakeja, jotka pyrkivät edistämään kansalaisten terveyttä. Yksi esimerkki 
on tupakkalaki. Se rajoittaa tupakointia julkisissa tiloissa, koska tupakointi on 
epäterveellistä ja aiheuttaa sairauksia tupakoijalle itselleen ja niille, jotka joutu-
vat hengittämään hänen tupakansavuaan.

Yhteiskunta kerää koko ajan tutkimustietoa suomalaisten terveydestä ja sai-
rauksista. Tietojen avulla yhteiskunnassa voidaan suunnitella ja toteuttaa ter-
veyttä edistäviä ohjelmia. Ohjelmat voivat liittyä esimerkiksi sydän- ja verisuo-
nitauteihin tai syöpiin.

Ihmisten terveyttä tarkkaillaan myös seulontojen avulla. Seulonta on tutkimus, 
jonka avulla lääkärit yrittävät löytää jonkin sairauden mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa. Seulontaan kutsutaan aina iso joukko ihmisiä. Heiltä otetaan 
näytteet ja tutkitaan, onko niissä merkkejä sairaudesta. Esimerkiksi rintasyöpää 
tai papilloomavirusta seulotaan eri-ikäisiltä naisilta säännöllisesti.

Terveyspalvelut Suomessa
Suomessa julkisia terveyspalveluja saa kuntien terveysasemilta ja kouluista. 
Näitä palveluja ovat esimerkiksi lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotto, ham-
mashoito, neuvola sekä kouluterveydenhuolto. Lasten kouluterveydenhuoltoon 
kuuluu hammashoito, oppilaiden säännölliset terveys- ja lääkärintarkastukset 
ja terveysneuvonta.

Osa näistä palveluista on ilmaisia ja osassa on asiakasmaksu. Palvelut ovat kui-
tenkin yleensä edullisia, koska ne maksetaan yhteisillä verorahoilla.
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Kenellä on oikeus saada terveyspalveluja?
Jos ihminen asuu Suomessa vakituisesti, hän saa käyttää julkisia sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Vakituisesti Suomessa asuvalla on kotikunta Suomessa. Koti-
kunta on se paikkakunta tai kaupunki, jossa ihminen asuu ja jossa hän on kir-
joilla.

Lain mukaan kotikunnan tehtävä on tarjota asukkailleen julkisia terveyspalve-
luja.

Kun Suomeen muuttanut henkilö pääsee suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, hän 
saa postissa Kela-kortin eli suomalaisen sairausvakuutuskortin. Kela-kortti täy-
tyy näyttää aina, kun käy julkisissa tai yksityisissä terveyspalveluissa tai aptee-
keissa. Kela-kortilla voi saada korvauksia monista terveyspalveluista ja lääk-
keistä. Tämä tarkoittaa, että Kela maksaa osan kustannuksista ihmisen puolesta. 
Jos Kela-korttia ei ole, monet hoidot ja lääkkeet maksavat paljon enemmän.

OPISKELIJAN TERVEYDENHUOLTO
Kun ihminen muuttaa Suomeen opiskelemaan, viranomaiset yleensä katsovat, 
että hän on maassa vain väliaikaisesti. Siksi hän ei kuulu Suomen sosiaalitur-
van piiriin eikä voi käyttää julkisia terveyspalveluja. Sairaustapauksissa hän voi 
käydä yksityisellä lääkärillä, ja hänellä on oltava yksityinen sairausvakuutus 
oleskeluluvan saadakseen.

Jos opiskelu Suomessa kestää yli kaksi vuotta, viranomainen voi katsoa, että 
ihminen asuu Suomessa vakituisesti. Silloin hän saa oikeuden käyttää myös jul-
kisia terveyspalveluja.

Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveydestä vastaa Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiö YTHS, jolla on omat toimipisteensä eri kaupungeissa.

Käynti terveyskeskuslääkärillä tai terveydenhoitajalla
Kun ihminen sairastuu, hänen täytyy ottaa 
yhteyttä lähimpään terveysasemaan. Sieltä voi 
varata ajan yleislääkärille tai terveydenhoita-
jalle. Terveysasemat ovat yleensä auki maa-
nantaista perjantaihin klo 8–16. Ajanvaraukseen 
kannattaa soittaa heti aamulla kello 8, kun ter-
veysasema aukeaa. Jos sairaus vaatii kiireellistä 
hoitoa, ajan voi saada nopeasti. Jos tapaus ei ole 
kiireellinen, lääkärinaikaa voi joutua odottamaan 
kauemmin.
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Monilla terveysasemilla on käytössä takaisinsoittopalvelu. Silloin puhelut vas-
taanottaa automaatti, jossa on nauhoitettu ohje soittajille. Nauhoituksessa on 
useita vaihtoehtoisia syitä soittaa terveysasemalle. Soittaja valitsee nauhoi-
tuksen vaihtoehdoista oman syynsä ja järjestelmä tallentaa hänen puhelinnu-
meronsa. Myöhemmin terveysaseman henkilökunta soittaa hänelle takaisin ja 
palvelee häntä, esimerkiksi varaa hänelle ajan lääkärille tai terveydenhoitajalle.

Kun ihminen soittaa terveysasemalle ja varaa aikaa, hänen täytyy kertoa, miksi 
haluaa hoitoon. Ajanvarauksen työntekijä arvioi puhelimessa, tarvitseeko ihmi-
nen ajan lääkärille vai terveydenhoitajalle. Suomessa terveydenhoitajat hoitavat 
monia sairauksia, eikä ihminen välttämättä tarvitse aikaa lääkärille. Terveyden-
hoitajan vastaanotolle pääsee usein nopeammin kuin lääkärille. Terveydenhoi-
taja lähettää potilaan lääkärin vastaanotolle, jos lääkäriä kuitenkin tarvitaan.

Jos sairauden hoitoon tarvitaan erikoislääkäriä, varataan ensin aika yleislääkä-
rin vastaanotolle. Yleislääkäri arvioi tilanteen ja kirjoittaa lähetteen erikoislää-
kärille, jos ihminen tarvitsee erikoislääkäriä.

Päivystys auttaa kiireellisissä sairaustapauksissa
Jos sairastuu illalla tai viikonloppuna, kun terveysasemat ovat jo kiinni, pitää 
mennä päivystykseen. Päivystykseen mennään vain silloin, kun sairaus vaatii 
välitöntä hoitoa eikä sen hoitamisessa voida odottaa seuraavaan arkipäivään. 
Isoilla paikkakunnilla päivystyksessä voi joutua odottamaan pitkään. Potilaita ei 
hoideta siinä järjestyksessä, missä he tulevat sisälle, vaan sen mukaan, kenen 
tapaus on kiireellisin. Niinpä se, jolla on kiireellisintä hoitoa vaativa vaiva tai 
vamma, pääsee ensin lääkärin tutkittavaksi. Lääkäri päättää järjestyksestä.

Päivystys on usein jonkin sairaalan yhteydessä. Pienillä paikkakunnilla päivys-
tys voi olla jopa naapurikaupungissa. Lasten ja nuorten päivystys voi olla eri 
paikassa kuin aikuisten päivystys. Omalta terveysasemalta tai kunnan verkko-
sivuilta löytyy tietoa siitä, missä oman kunnan päivystys on.

Yksityiset terveyspalvelut
Suomessa voi mennä myös yksityiselle lääkäriasemalle minkä tahansa sairau-
den hoitoa varten. Yksityisiä lääkäriasemia on ympäri Suomea ja niiden yhteys-
tiedot löytyvät internetistä.

Yksityislääkärille saa usein ajan nopeammin kuin julkisiin terveyspalveluihin. 
Yksityiset terveyspalvelut ovat kuitenkin paljon kalliimpia kuin julkiset palvelut. 
Jotkut yksityiset lääkärit tekevät myös kotikäyntejä, mutta hinta voi olla korkea. 
Jos ihmisellä on oma Kela-kortti, hän voi saada pienen osan yksityislääkärin 
maksuista takaisin Kelalta.
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Hammashoito
Suun ja hampaiden terveys on tärkeä osa ihmisen terveyttä. Jos suu tulehtuu, 
bakteerit voivat levitä suusta koko kehoon ja aiheuttaa erilaisia sairauksia. Myös 
purentaan liittyvät vaivat voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia.

Suomalaiseen julkiseen hammashuoltoon kuuluu kahdenlaista hammashoitoa: 
ennaltaehkäisevää ja korjaavaa hoitoa. Ennaltaehkäisevässä hoidossa ylläpi-
detään terveyttä. Korjaavassa hoidossa hammaslääkäri korjaa ja hoitaa jo ole-
massa olevia vaurioita ja vaivoja.

JULKINEN HAMMASHOITO
Julkisella terveysasemalla pääsee hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaan-
otolle. Joissain kunnissa voi olla erillinen hammashoitola. Kunnan hammashoi-
toon on usein pitkä jono. Jos ihmisellä ei ole kiireellistä asiaa hammaslääkärille, 
hän saa tavallisesti ajan kuuden kuukauden sisällä.

Suuhygienisti tekee ennaltaehkäisevää suun ja hampaiden hoitoa ja hammas-
tarkastuksia. Hammaslääkäri paikkaa hampaita ja korjaa purentaa sekä muita 
hammasvaivoja.

Kunnan päivystys palvelee niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat kiireellistä hammas-
hoitoa. Sieltä saa ajan nopeasti. Ajanvaraaja arvioi puhelimessa, kuinka kiireel-
linen hammashoidon tarve on. Jos hampaiden hoitoon tarvitaan hammaskirur-
gia, varataan ensin aika tavalliselle hammaslääkärille. Hän kirjoittaa lähetteen 
erikoishammashoitoon tarpeen mukaan.

YKSITYINEN HAMMASHOITO
Hammashoitoon voi mennä myös yksityiselle hammaslääkärille. Yksityinen ham-
mashoito on kalliimpaa kuin julkinen. Kela korvaa osan yksityisen hammaslää-
kärin maksusta, jos ihmisellä on oma Kela-kortti.

LASTEN HAMMASHOITO
Alle 18-vuotiaan lapsen hammas-
hoito on ilmaista julkisella terveys-
asemalla. Lapsille järjestetään sään-
nöllisiä hammastarkastuksia, kun he 
ovat päiväkoti-ikäisiä (1–6 vuotta) 
ja kouluikäisiä (7–15 vuotta). Lasten 
ja nuorten kohdalla hammashoidon 
tavoite on varmistaa, että lapsella 
on hyvä suun ja hampaiden terveys 
alusta lähtien.
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Hoitotakuu ja potilaan oikeudet
Suomessa vakituisesti asuvalla henkilöllä on lain mukaan oikeus päästä julkiseen 
terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä. Tätä kutsutaan hoitotakuuksi. Sen mukaan 
ihmisellä on oikeus päästä kiireettömään hoitoon kohtuullisessa ajassa. Hän ei 
saa joutua odottamaan liian pitkään. Jos taas ihminen tarvitsee kiireellistä hoi-
toa, se järjestetään aina heti.

Hoitotakuun mukaan terveyskeskuksen on pakko vastata ihmisten puhelinsoit-
toihin tai oltava auki ihmisiä varten arkisin kello 8−16. Kun ihminen ottaa yhteyttä 
terveysasemalle, hänellä on oikeus saada aika kolmen arkipäivän sisällä yhtey-
denoton jälkeen. Jos ihminen ei tarvitse kiireellistä hoitoa, terveysaseman täy-
tyy aloittaa hoito kolmessa kuukaudessa. Kiireellistä hoitoa täytyy saada heti.

Kun lääkäri kirjoittaa ihmiselle lähetteen sairaalaan, sairaalan täytyy arvioida 
hoidon tarve kolmen viikon sisällä. Jos ihminen tarvitsee sairaalahoitoa, hoito 
täytyy aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun lääkäri on 
todennut, että potilas tarvitsee hoitoa.

MITÄ OVAT POTILAAN OIKEUDET?
Kun ihminen sairastuu ja häntä hoidetaan terveysasemalla tai sairaalassa, 
hänestä tulee potilas. Suomessa laki määrää, millaisia oikeuksia potilaalla vähin-
tään on.

Potilaan oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi:

 l Potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja ihmisarvoista, hyvää koh-
telua julkisissa terveyspalveluissa.

 l Lääkärien ja sairaanhoitajien täytyy kysyä potilaalta suostumus, 
ennen kuin he aloittavat hoidon. Potilas voi kieltäytyä hoidosta, jos 
hän haluaa.

 l Potilas saa tarkistaa omat tietonsa potilaspapereista ja korjata tie-
toja, jos ne eivät ole oikein.

Lain mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus saada yhdenvertaista julkista tai yksi-
tyistä terveyspalvelua Suomessa.

POTILASASIAMIES JA SOSIAALIASIAMIES AUTTAVAT
Jos tulee väärin tai epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi terveyspalveluissa, voi 
ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Potilasasiamiehen palvelut ovat ilmaisia. Hän 
auttaa ja neuvoo, jos potilas haluaa tehdä huonosta tai virheellisestä hoidosta 
muistutuksen tai hakea korvausta potilasvahingosta. 

Jos tulee väärin tai epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi sosiaalihuollon palve-
luissa, voi ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaaliasiamieheen. 
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Vanhusten terveys ja hyvinvointi
Suomessa ihmiset elävät keskimäärin pitkään. Vuonna 2018 syntyneiden tyt-
töjen eliniänodote on noin 84 ja poikien 79 vuotta. Ihmiset elävät nykyisin noin 
30 vuotta pidemmän elämän kuin 100 vuotta sitten. Elintason ja terveydenhuol-
lon kehitys ovat vaikuttaneet siihen, että ihmiset elävät vanhemmiksi ja pysyvät 
terveempinä.

Vanhukset Suomessa
Ennen vanhukset asuivat myös Suomessa kotona perheensä kanssa ja samassa 
taloudessa saattoi asua useampi sukupolvi. Lapset, vanhemmat ja isovanhem-
mat asuivat yhdessä, ja perheen ja suvun jäsenet pitivät huolta toisistaan. Jos 
vanhuksella ei ollut perhettä, hän joutui asumaan kunnalliskodissa. Se oli van-
huksille tarkoitettu laitos, jossa olot olivat vaatimattomat ja huonot.

Kun naiset alkoivat käydä töissä kodin ulkopuolella ja perheiden koko pieneni, 
vanhusten hoitaminen kotona vaikeutui. Samaan aikaan elintaso nousi ja se 
antoi vanhuksille uusia mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nykyään vanhat ihmiset elävät Suomessa usein itsenäisesti tai puolisonsa 
kanssa. Vuonna 1957 voimaan tulleen kansaneläkelain ansiosta heillä on mah-
dollisuus siihen. Kansaneläkelaki takasi jokaiselle vanhukselle eläkkeen, vaikka 
tämä ei olisi käynyt töissä. Eläke on rahallinen etuus, joka varmistaa, että jokai-
sen vanhuksen perustarpeet täyttyvät myös työelämän jälkeisenä aikana.

Väestön rakenne on muuttunut Suomessa, kun elinikä on pidentynyt, elintaso on 
noussut ja terveydenhuolto on parantunut. Vanhoja ihmisiä on yhä enemmän. 
Työssäkäyvien ihmisten määrä pienenee ja eläkkeellä olevien ihmisten määrä 
kasvaa. Tulevaisuudessa vanhuksille suunnattuja palveluita tarvitaan yhä enem-
män, mutta veronmaksajia on vähemmän kuin ennen.

Vanhusten terveys
Kun ihminen vanhenee, on tärkeää, että hän huolehtii terveydestään. Tervey-
den merkitys kasvaa, kun vuodet lisääntyvät. Vanheneminen aiheuttaa muu-
toksia ihmisen kehossa: liikkumisesta voi tulla vaikeaa ja erilaiset sairaudet voi-
vat muuttaa kehoa.

Terveyteen voi vaikuttaa omilla elämäntavoilla läpi elämän. Ihmisen toiminta-
kyky pysyy hyvänä, kun hän syö monipuolisesti, liikkuu, välttää ylipainoa, eikä 
tupakoi tai käytä liikaa alkoholia. Lisäksi on hyvä, että ihminen osallistuu aktii-
visesti elämään ja tapaa muita ihmisiä. Kun toimintakyky on hyvä, ihminen sel-
viää arjesta ja pystyy huolehtimaan itsestään ja kodistaan.
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Liikunnan harrastamisella on monia hyviä vaikutuksia. Se vahvistaa luustoa ja 
pitää lihasten kunnon hyvänä. Tasapaino pysyy hyvänä ja nivelet kunnossa eikä 
ihminen jäykisty. Sopiva liikunta voi parantaa sydämen ja keuhkojen toimintaa 
sekä unen laatua. Lisäksi liikunta tuottaa hyvää mieltä.

Vanhuksen mielialaan vaikuttavat monet elämän kriisit, muutokset ja menetyk-
set. Hyvä arki tukee vanhemman ihmisen mielen hyvinvointia. Ihmisen vanhe-
tessa hänen muistinsa usein huononee ja asiat unohtuvat. On tärkeää nauttia 
omasta elämästä ja etsiä ilon lähteitä kaikenikäisenä.

Aktiivinen elämä ja muiden ihmisten tapaaminen tuovat iloa arkeen. Kunnat jär-
jestävät vapaa-ajan toimintaa vanhuksille. Myös monet yhdistykset ja järjestöt 
järjestävät toimintaa ja kerhoja. Suomessa monet vanhukset tekevät vapaaeh-
toistyötä, koska se antaa tekijälleen hyvän mielen. Vapaaehtoistyö voi olla esi-
merkiksi lapsiperheiden tai yksinäisten ihmisten auttamista.

Eläkeläisalennukset
Suomessa yli 65-vuotiaat voivat saada eläkeläisalennusta, kun he matkustavat 
bussilla, junalla tai laivalla. Eläkeläisalennus on tavallisesti 10−50 % matkalipun 
hinnasta. Alennusta voi saada myös liikunta- ja kulttuuriharrastuksista, esimer-
kiksi uimahallin lipuista tai teatteri- ja konserttilipuista.

Myös alle 65-vuotiaat eläkeläiset voivat saada eläkeläisalennuksia. Silloin hei-
dän täytyy todistaa, että he ovat eläkkeellä. Asian voi todistaa esimerkiksi työ-
eläkekortilla tai kansaneläkkeensaajan kortilla.

Lisätietoa eläkeläisalennuksista Kelan verkkosivulla:  
www.kela.fi/elakelainen-ja-alennukset
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Eläkkeet
Kun ihminen jää eläkkeelle, hän ei käy enää töissä. Eläkeläiset saavat eläkettä 
joka kuukausi. Se auttaa ihmisiä tulemaan toimeen sen jälkeen, kun he eivät 
enää saa palkkaa työstä. Suomessa ihminen voi jäädä eläkkeelle, kun hän 
on 63−68-vuotias. Eläkkeelle voi jäädä myös aikaisemmin, jos on sairas tai ei 
muusta syystä pysty osallistumaan työelämään.

Työeläke ja kansaneläke
Suomessa on kaksi rinnakkaista eläkejärjestelmää: työeläke ja kansaneläke. 
Jos ihminen on ollut töissä, hän saa työeläkettä, joka perustuu palkkatuloihin. 
Jos ihminen ei ole ollut töissä ollenkaan tai vain vähän, hän saa kansaneläkettä. 
Kansaneläke on pienempi kuin työeläke. Usein ihmisen eläke koostuu useasta 
eläkelajista, esimerkiksi työeläkkeestä ja osittaisesta kansaneläkkeestä.

Suurin osa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläkkeen määrä perustuu omasta pal-
kasta maksettuihin maksuihin. Maksut ovat eläkevakuutusmaksuja. Työnantaja 
ottaa jokaiselle 17−68-vuotiaalle työntekijälle eläkevakuutuksen. Osan vakuu-
tusmaksuista maksaa työntekijä ja osan työnantaja. Eläkkeen määrään vaikut-
taa se, kuinka suuri palkka ihmisellä on ollut ja kuinka kauan hän on ollut töissä. 
Työeläkettä ei saa, jos ei ole ollut töissä. Myös yrittäjät voivat saada työeläkettä. 
Yrittäjän täytyy maksaa eläkevakuutusmaksut itse.

Kansaneläke takaa perustoimeentulon ihmisille, jotka eivät saa työeläkettä tai 
joiden työeläke on hyvin pieni. Kansaneläkettä voi saada, kun ihminen on täyt-
tänyt 65 vuotta.

Suomessa ihmiset maksavat veroja eläkkeistään, niin kuin muistakin ansioista. 
Yhteiskunta maksaa eläkkeet verotuksesta saaduilla varoilla. Jokainen ihminen, 
joka maksaa veroa Suomessa, osallistuu eläkkeiden maksuun.

Muita eläkkeitä
Jos ihminen ei enää pysty tekemään töitä sairauden tai vamman vuoksi, hän 
voi saada työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi saada jo ennen virallista eläkeikää. 
Työkyvyttömyyseläke voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen.

Jos puoliso kuolee, leski ja alle 18-vuotiaat lapset voivat saada perhe-eläkettä. 
Perhe-eläke lasketaan sen mukaan, kuinka paljon kuollut puoliso on saanut 
työstään palkkaa.

Yksityiset eläkevakuutukset
Jos ihminen haluaa isomman eläkkeen tulevaisuudessa, hän voi ottaa yksityi-
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sen eläkevakuutuksen. Silloin hän itse tai hänen työnantajansa maksaa ylimää-
räisiä eläkemaksuja joka kuukausi. Kun ihminen sitten jää eläkkeelle, eläkeyhtiö 
palauttaa maksetut eläkemaksut. Eläkeyhtiö voi ehkä maksaa myös korkoa niille.

Yksityinen eläkevakuutus ei vaikuta siihen, kuinka paljon ihminen saa työelä-
kettä. Ylimääräiset eläkevakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa. Veroista 
tehtävät vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää.

Ulkomailla tehty työ
Kaikki työ, jota ihminen on tehnyt, vaikuttaa eläkkeen määrään. Myös ulkomailla 
tehty työ vaikuttaa siihen, paljonko ihminen saa eläkettä Suomessa. Kun ihmi-
nen hakee eläkettä, hän voi samalla hakea ulkomailla tehdyn työn eläkettä. Sil-
loin ihmisen palkkatulojen täytyy olla EU-maista tai ETA-alueelta tai sellaisista 
maista, joiden kanssa Suomella on sopimus. Jos ihmisellä on ollut palkkatuloja 
muista maista, hänen täytyy hakea niistä eläkettä erikseen.

ELÄKETTÄ VOI SAADA ULKOMAILLE
Ihminen voi saada suomalaista työeläkettä ulkomaille, jos hän muuttaa pois 
Suomesta eläkkeellä. Samoin ihminen voi hakea eläkettä Suomesta, kun hän jää 
eläkkeelle jossakin toisessa maassa. Suomi maksaa myös kansaneläkettä jos-
kus ulkomaille. Tavallisesti eläkettä saa ulkomaille silloin, jos asuminen on tila-
päistä ja kestää alle vuoden. Jos eläkeläinen muuttaa ulkomaille, hänen täytyy 
aina ilmoittaa siitä Kelaan.

Joskus Kela maksaa perhe- ja vanhuuseläkettä ulkomaille, vaikka asuminen kes-
tää yli vuoden. Maan täytyy silloin olla EU-maa tai ETA-maa tai muu sellainen 
maa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus.

Miten eläkettä saa?
Kun ihminen haluaa eläkkeelle, hänen täytyy hakea eläkettä ja täyttää eläkeha-
kemus. Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella tai sähköisesti verkossa. Sen 
jälkeen hakemus lähetetään eläkeyhtiöön tai Kelaan. Jokaisella eläkelajilla on 
oma lomake. Ulkomailla ansaittua eläkettä voi kuitenkin hakea samalla lomak-
keella kuin Suomen eläkettä.

Verotus ja työnteko eläkkeellä
Kun ihminen on eläkkeellä, hän maksaa eläkkeestä veroja, samalla tavalla kuin 
palkastakin. Veroilmoituksessa täytyy ilmoittaa myös ulkomailta saatu eläke, 
vaikka siitä ei tarvitsisi maksaa veroja Suomessa.

Ihminen voi käydä töissä, vaikka hän on eläkkeellä. Eläkkeellä tehty työ kas-
vattaa työeläkkeen määrää. Eläkkeellä ollessa työtä voi tehdä osa-aikaisesti 
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tai kokoaikaisesti. Joidenkin eläkeläisten työntekoa on rajoitettu. Jos ihminen on 
vanhuuseläkkeellä, hän saa tehdä töitä niin paljon kuin haluaa. Jos ihminen taas 
on työkyvyttömyyseläkkeellä, hän saa tehdä töitä vain rajoitetusti. Jos hän saa 
palkkaa tietyn rajan yli, se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen määrään.

Vanhusten hoitopalvelut
Kunnat vastaavat yleensä vanhusten hoidosta. Kunnan palveluja ovat asumis-
palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnat voivat tuottaa palvelut itse, 
järjestää ne yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai ostaa palvelut yrityksiltä. 
Oman kunnan palveluista saa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista.

Jos vanha ihminen tarvitsee kunnan palveluja, kunnan viranomainen tekee 
hänelle palvelutarpeenkartoituksen. Siinä arvioidaan, mitä palveluita ihminen 
tarvitsee. Kunta myöntää palveluja tarpeen mukaan.

Tuettu asuminen kotona
Koti on jokaiselle tärkeä paikka. Suomessa vanhukset asuvat usein kotona, joko 
yksin tai puolison kanssa. Suuri osa ihmisistä toivoo, että voisi asua omassa 
kodissaan myös vanhana. Yksin asumisesta voi kuitenkin tulla hankalaa, kun 
ihminen vanhenee. Esimerkiksi liikkuminen voi vaikeutua, kuulo tai näkö voivat 
huonontua ja muistaminen voi olla hankalaa.

Kotihoidon työntekijä asiakkaan luona.
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On tärkeää, että ihminen tuntee olonsa turvalliseksi kotonaan. Jos kotona asu-
minen ei ole enää turvallista, vanhukset voivat päästä asumaan palvelutalon 
asuntoihin. Ne ovat vanhuksille tarkoitettuja asuntoja, joissa saa apua päivän 
toimissaan.

Oma kotikunta järjestää vanhusten asumispalvelut. Kunta päättää asumispal-
veluista jokaisen ihmisen kohdalla erikseen. Kunta yrittää löytää jokaiselle rat-
kaisun, joka sopii juuri hänelle.

Kunnat tukevat vanhusten asumista kotona. Asunnossa tai sen ympäristössä 
voidaan tehdä muutoksia, jotta asuminen kotona helpottuu. Esimerkiksi ovia on 
mahdollista leventää tai poistaa kynnyksiä.

KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO
Kunta voi järjestää vanhuksille kotihoitoa tai kotisairaanhoitoa. Kotihoitopal-
velut auttavat vanhuksia asioissa, joita he eivät pysty enää tekemään itsenäi-
sesti. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi syöminen, vessassa käyminen, suihku tai 
pukeutuminen. Kunnan sosiaalitoimi järjestää kotihoidon palvelut.

Jos vanhus tarvitsee kotisairaanhoitoa, kotiin voidaan lähettää sairaanhoitaja. 
Kotisairaanhoitoa täytyy hakea oman terveysaseman kautta.

Kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa järjestävät sekä kunnat että yksityiset yrityk-
set. Kunta voi antaa vanhuksille palveluseteleitä, joilla he voivat ostaa hoitopal-
veluja yrityksiltä. Palvelusetelillä ostettu palvelu on vaihtoehto kunnan omalle 
palvelulle.

ATERIAPALVELU
Kotona asumista voidaan tukea tilaamalla kotiin ateriapalvelu. Ateriapalvelu 
tuo vanhuksille valmiita lämpimiä aterioita kotiin joka päivä tai muutaman ker-
ran viikossa.

TURVAPALVELU
Turvapalvelu tai turvapuhelin on tarkoitettu sellaisille ihmisille, joilla on vaikeuk-
sia selvitä arjesta yksin tai joilla on joku sairaus. Turvapuhelin voi olla esimerkiksi 
turvaranneke. Kun ihminen painaa turvarannekkeen nappia, hän saa yhteyden 
hälytyskeskukseen ympäri vuorokauden.

OMAISHOITO
Joskus vanhuksen perhe haluaa hoitaa häntä kotona. Silloin joku perheenjäsen 
hoitaa vanhusta ja kunta voi maksaa hoitajalle omaishoidon tukea. Omaishoi-
taja on ihminen, joka hoitaa oman perheensä jäsentä kotona, jos hän sairastuu 
vakavasti tai tarvitsee jatkuvaa hoitoa vanhana. Omaishoidon tukea voi saada, 
jos vanhus tarvitsee apua jatkuvasti ja hoito on sitovaa ja vaativaa. Omaishoi-
tajalla on oikeus saada myös vapaapäiviä.
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PÄIVÄKESKUKSET
Kuntien päiväkeskukset järjestävät päivätoimintaa vanhuksille. Toiminta tukee 
kotihoitoa, auttaa vanhuksia selviytymään kotona ja auttaa omaishoitajia jak-
samaan. Vanhukset voivat viettää päiväkeskuksessa aikaa ja tavata muita ihmi-
siä. He voivat myös osallistua liikunta-, virkistys- tai kulttuuripalveluihin, esimer-
kiksi teatteriesityksiin. Kunta järjestää kuljetuksen päiväkeskukseen ja tarjoaa 
yleensä päivän aikana aterian.

Palveluasuminen ja laitoshoito
Kun vanha ihminen ei enää pysty asumaan omassa kodissaan, kunta voi järjes-
tää hänelle asunnon palvelutalossa tai laitoksessa. Palveluasumista järjestävät 
myös yksityiset yritykset. Tämä vaihtoehto edistää vanhusten valinnanvapautta 
ja oikeutta jatkaa elämäänsä sillä tavalla kuin he itse haluavat. Palveluasumisen 
tavoite on, että vanhuksella olisi turvallinen ja arvokas elämä. Vanhus yleensä 
maksaa itse palveluasumisen.

PALVELUASUMINEN
Vanhus voi asua palvelutalossa, kun hän tarvitsee apua ja hoivaa ympäri vuo-
rokauden.

Palvelutalossa henkilökunta on aina paikalla. Työntekijät auttavat asukkaita päi-
vittäisissä asioissa. Palvelutalon jokaisella asukkaalla on oma asunto tai huone 
ja yhteisiä tiloja on paljon. Oman asunnon voi kalustaa ja sisustaa omilla tava-
roilla. Suomessa on kunnallisia ja yksityisiä palvelutaloja.

LAITOSHOITO
Jos ihminen ei enää pysty asumaan kotona tai palvelutalossa, hänet siirretään 
laitoshoitoon. Laitoshoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat jatkuvasti 
vaativaa hoitoa, jota ei voi järjestää muualla turvallisesti. Vanhus voi esimerkiksi 
sairauden takia tarvita monen hoitajan apua joka päivä.

Jos perhe haluaa, he voivat osallistua vanhuksen hoitoon laitoshoidossa. Lai-
toshoidon tavoite on ylläpitää vanhusten toimintakykyä ja parantaa heidän elä-
mänlaatuaan ja oloaan.

Muita palveluita
Vanhukset voivat lainata terveysasemilta erilaisia apuvälineitä. Liikkumista var-
ten voi saada lainaksi esimerkiksi kävelykepin tai rollaattorin. Rollaattori on apu-
väline, johon voi nojata, kun kävelee.

Oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista saa neuvontaa ja palveluita. Kunta 
voi myöntää vanhuksille ja vammaisille pysäköintilupia ja kuljetuspalveluja, joi-
den avulla heidän on helpompi liikkua.
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Kuolema ja hautaaminen
Kun elämä loppuu ja ihminen kuolee, perheen ja suvun täytyy surusta huolimatta 
hoitaa monia asioita. Jos kuolema tapahtuu kotona, täytyy soittaa lääkärille tai 
poliisille. Lääkäri toteaa kuoleman ja päättää, onko kuoleman syy selvä vai täy-
tyykö kuolleelle ihmiselle tehdä ruumiinavaus. Jos kuolema on yllättävä tai se 
tapahtuu yöllä tai viikonloppuna, kuolemasta ilmoitetaan yleensä poliisille.

Hautauslupa
Kuoleman vahvistaa aina lääkäri. Lääkäri antaa perheelle hautausluvan. Lääkäri 
myös lähettää tiedon ihmisen kuolemasta väestötietojärjestelmään. Viranomai-
set välittävät tiedon Kelaan ja vainajan työeläkeyhtiöön. Läheisten tulee ilmoit-
taa kuolemasta vainajan mahdolliselle työnantajalle, taloyhtiön isännöitsijälle 
ja vuokranantajalle sekä postiin, pankkiin ja vakuutusyhtiöihin.

Kuolintodistus
Kuolintodistuksessa lukee kuoleman syy. Joskus lääkäri kirjoittaa todistuksen 
vasta kuukausien päästä kuolemasta. Perhe ei tarvitse kuolintodistusta, kun he 
asioivat viranomaisten kanssa, vaan Digi- ja väestötietovirastosta saatava vir-
katodistus riittää. Kuolintodistusta tarvitaan yleensä silloin, kun perheen täytyy 
hoitaa kuolleen ihmisen vakuutusasioita.
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Ruumiinavaus
Jos kuoleman syy ei ole selvä, kuolleelle ihmiselle täytyy tehdä ruumiinavaus. 
Ruumiinavauksessa lääkäri selvittää, miksi ihminen kuoli. Ruumista ei voi hau-
data ennen kuin kuolemansyy on selvitetty. Ruumiinavaus voi olla lääketieteel-
linen tai oikeuslääketieteellinen.

Lääketieteellisen kuolemansyynselvityksen tekee lääkäri. Se tehdään, jos ihmi-
sen kuolema johtuu sairaudesta. Silloin kuolinsyyn selvittäminen hyödyttää ter-
veyden- ja sairaudenhoitoa yleisesti. Perheen täytyy antaa lupa lääketieteelli-
seen ruumiinavaukseen. Sitä ei voi tehdä ilman lupaa.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyynselvityksestä vastaa poliisi. Poliisi 
määrää oikeustieteellisen ruumiinavauksen, jos kuolema ei johdu sairaudesta, 
jos se on tapahtunut yllättäen tai jos kuolemaan liittyy onnettomuus, rikos tai 
itsemurha. Poliisi ei tarvitse perheen lupaa eikä perhe voi kieltää ruumiinavausta.

Elinluovutustestamentti
Jos ihminen haluaa, hän voi tehdä elinluovutustestamentin ennen kuolemaansa. 
Silloin hän lahjoittaa ruumiinsa elimet ja kudokset luovutettavaksi muille ihmisille 
kuolemansa jälkeen. Luovutetut elimet voivat pelastaa toisten ihmisten hengen 
tai parantaa toisten terveyttä. Elinluovutustestamentin voi tehdä internetissä, 
kun tilaa elinluovutuskortin. Elinluovutuskorttia on hyvä kuljettaa aina mukana.

Perhe ei voi kieltää elintenluovutusta, jos ihminen on itse halunnut luovuttaa eli-
mensä. Suomen lain mukaan jokainen ihminen on elinluovuttaja, jos hän ei ole 
sitä vastustanut eläessään.

Ihminen voi myös testamentata ruumiinsa lääketieteellisiin tutkimuksiin, jos 
haluaa. Silloin täytyy allekirjoittaa ruumiinluovutuskirja, missä ihminen antaa 
kehonsa opetuskäyttöön kuoleman jälkeen.

Hautajaiset
Suomessa on tavallista, että hautajaiset järjestetään vasta kaksi tai kolme viik-
koa kuoleman jälkeen. Käytännön asioiden hoitaminen ja hautajaisjärjestelyt 
vievät aikaa, ja lisäksi hautauspaikoissa voi olla ruuhkaa. Vainajan eli kuolleen 
ihmisen voi kuitenkin haudata nopeamminkin, jos kuolemansyy on selvitetty ja 
lääkäri on antanut hautausluvan.

Jokainen saa järjestää omaiselleen sellaiset hautajaiset kuin haluaa. Eri uskon-
toihin kuuluvilla ihmisillä on erilaisia hautajaisperinteitä. Suomessa toimii paljon 
erilaisia hautaustoimistoja, jotka voivat auttaa. Hautaustoimistot ovat yrityksiä, 
jotka järjestävät hautajaisia. Hautajaiset voi järjestää myös itse.
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SUOMALAISIA HAUTAJAISTAPOJA
Suomessa hautajaisiin kutsutaan yleensä vainajan lähimmät ystävät ja perhe. 
Usein on tapana, että vainajan perhe laittaa sanomalehteen kuolinilmoituksen. 
Ilmoituksessa lukee, milloin ja missä hautajaiset ovat.

Suurin osa suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Luterilaisissa hautajai-
sissa pappi siunaa vainajan. Perhe ja ystävät laskevat arkulle kukkia ja sanovat 
viimeisen tervehdyksen vainajalle. Jos vainaja ei kuulunut mihinkään uskontoon, 
hän voi saada uskonnottomat hautajaiset.

Kun kirkollinen siunaus tai saattohetki on ohi, vainaja viedään arkussa kirkon 
hautausmaalle. Arkku lasketaan hautaan, joka on kaivettu maahan. Tämä on 
hautaus. Hautauksen jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Muistotilaisuudessa 
hautajaisvieraat syövät aterian, juovat kahvia ja muistelevat vainajaa. Suomessa 
on tavallista ottaa valokuvia hautajaisista.

ARKKUHAUTAUS VAI TUHKAUS
Luterilaisen tavan mukaan vainaja itse tai perhe päättävät, mitä ruumiille tapah-
tuu kuoleman jälkeen: vainaja voidaan haudata arkussa (arkkuhautaus) tai ruu-
mis voidaan polttaa (polttohautaus eli tuhkaus). Arkkuhautaus on Suomessa 
yleistä. Arkussa ihmisen saa haudata vain hautausmaille, joilla on asianmukai-
nen lupa.

Polttohautaus on yleistynyt viime vuosikymmeninä nopeasti. Se on edullisin hau-
taustapa. Kun vainaja on tuhkattu, tuhkat viedään usein tuhkauurnassa hau-
tausmaalle haudattavaksi. Hautausmailla on oma paikka tuhkalle: uurnalehto. 
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Tilaisuus, jossa tuhkat viedään hautausmaalle, on uurnanlaskutilaisuus. Se jär-
jestetään noin pari viikkoa siunaustilaisuuden jälkeen, ja siihen osallistuvat taval-
lisesti vain lähiomaiset. Uurnalehdossa vainajan tuhka voidaan sirotella maahan.

Jos vainaja tai vainajan perhe haluaa, tuhkan voi sirotella myös muualle, esimer-
kiksi perheen omalle maalle tai mereen. Jos perhe haluaa sirotella tuhkan jonkun 
toisen maalle, maan omistajalta täytyy pyytää lupa. Tuhka täytyy lisäksi laittaa 
vain yhteen paikkaan eli sitä ei saa jakaa.

HAUTAUSMAAT
Suomessa suurin osa hautaus-
maista on evankelisluterilaisen 
kirkon hautausmaita. Niihin saa 
kuitenkin haudata myös muihin 
uskontokuntiin kuuluvia. Useilla 
hautausmailla on omat alueet vai-
najille, jotka kuuluvat eri uskontoon 
tai eivät kuulu mihinkään uskon-
toon. Kunnilla voi olla myös omia 
hautausmaita eri uskontoihin kuu-
luville, esimerkiksi juutalainen, orto-
doksinen tai islamilainen hautaus-
maa. Eri uskonnollisilla yhteisöillä tai uskonnottomien yhdistyksillä voi olla omia 
yksityisiä hautausmaita. Hautapaikoista ja käytännön asioista saa tietoa omasta 
uskonnollisesta yhteisöstä.

ULKOMAALAISEN KUOLEMA SUOMESSA
Jos ulkomaalainen kuolee Suomessa ja perhe haluaa kuljettaa vainajan ruumiin 
tai tuhkat toiseen maahan haudattavaksi, heidän kannattaa ottaa yhteyttä koh-
demaan suurlähetystöön Suomessa. Joidenkin maiden suurlähetystöt avustavat 
perhettä vainajan kuljettamisessa. Perhe maksaa itse kuljetuksen.

Perintö
Kun ihminen kuolee, häneltä jää usein omaisuutta, esimerkiksi rahaa tai asunto. 
Vainajan omaisuutta kutsutaan perinnöksi. Perintö jaetaan lain mukaan peril-
listen kesken. Perillisiä ovat tavallisesti perheenjäsenet.

Jos vainajalla ei ole perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, hänen omaisuu-
tensa menee valtiolle. Testamentti on vainajan viimeinen tahto. Siinä hän voi 
määrätä, kuinka hänen omaisuutensa jaetaan, kun hän on kuollut. Suomen laki 
määrää, että lapsille kuuluu kuitenkin aina lakiosa omaisuudesta, vaikka vai-
naja testamentilla määrää omaisuutensa jollekulle toiselle. Lakiosa on puolet 
perintöosasta. 

Ku
va

: H
el

si
ng

in
 k

au
pu

ng
in

m
us

eo
, K

ar
i H

ak
li



182 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Perunkirjoitus
Kun perintö jaetaan, järjestetään perunkirjoitus. Perunkirjoitus on tilaisuus, jossa 
selvitetään vainajan varat ja velat. Tilaisuuden järjestää tavallisesti vainajan 
leski tai lapset. Se täytyy järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja 
sinne täytyy kutsua kaikki vainajan perilliset.

Perunkirjoituksessa kirjoitetaan luettelo vainajan omaisuudesta eli kuolinpe-
sästä. Luettelo vainajan omaisuudesta on perukirja. Perukirjan voi tehdä kuo-
linpesänhoitaja, joka on tavallisesti vainajan sukulainen tai lakimies. Perukirjaan 
merkitään vainajan varallisuus ja velat, tiedot hänen perillisistään ja testamen-
tin sisältö, jos sellainen on. Kopio perukirjasta tulee toimittaa verotoimistoon.

Perintövero
Lopuksi vainajan omaisuus jaetaan perillisille, eli he saavat perinnön. Perillisten 
täytyy maksaa perintöveroa, jos omaisuuden arvo on yli 20 000 euroa. Suo-
messa on kaksi eri perintöveroluokkaa. Mitä läheisempää sukua perijä on vai-
najalle, sitä vähemmän hän maksaa perintöveroa. Jos perijä on kaukaista sukua 
tai ei ole sukua vainajalle ollenkaan, verot ovat korkeammat.

Keskustelukysymyksiä
1. Mitä mieltä olet suomalaisista terveyspalveluista?
2. Miten hoidat omaa terveyttäsi?
3. Mitä tapahtuu, kun ihminen vanhenee?
4. Miten vanhuksia hoidetaan Suomessa? Millaisia palveluja vanhukset  

saavat Suomessa?
5. Mitä hyötyä on tehdä työtä eläkkeellä?
6. Kuka maksaa eläkkeet?
7. Miten ihminen voi itse vaikuttaa omaan vanhuuteensa?
8. Vertaile hautajaisiin liittyviä erilaisia tapoja ja käytäntöjä Suomessa ja  

kotimaassasi.
9. Miten perintö jaetaan Suomessa?
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8. LAIT JA OIKEUS 
SUOMESSA
Suomen oikeusjärjestelmä
Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta
Yksilön oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
Rikokset
Oikeusprosessi ja oikeusapu

Kuva: Angelo_Giordano, Pixabay.com
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Lait ovat yhteiskunnan yhteisiä pelisääntöjä. Suomessa kaikkien ihmisten täy-
tyy noudattaa Suomen lakia. Samanaikaisesti Suomessa noudatetaan myös 
kansainvälisiä sopimuksia − kuten YK:n ihmisoikeusjulistusta, pakolaissopimusta 
ja lasten oikeuksien julistusta − sekä Euroopan unionin yhteisiä direktiivejä ja 
säännöksiä. Direktiivi on ohje, jonka mukaan EU:n jäsenmaiden täytyy säätää 
jokin laki.

Lakien noudattamista valvovat eri viranomaiset ja poliisi. Kun ihminen asuu ja 
elää Suomessa, hänen on tärkeää tuntea lait ja noudattaa niitä. Lait turvaavat 
yhteiskunnan arvoja, kaikkien tasavertaisuutta ja oikeuksia.

Lait perustuvat yhteiskunnan arvoihin ja normeihin. Arvoilla tarkoitetaan asioita, 
joita ihmiset pitävät tärkeinä ja tavoiteltavina. Eri kulttuureilla ja uskonnoilla on 
erilaisia arvoja, mutta toisaalta samassa kulttuurissa elävillä ihmisillä on eri-
laisia henkilökohtaisia arvoja. Normit ovat vakiintuneita ajatuksia, sääntöjä tai 
käskyjä siitä, miten ihmisten täytyy käyttäytyä. Normit kertovat, mitä pidetään 
hyväksyttävänä käytöksenä, mitä ihmiset pitävät oikeana ja vääränä ja miten 
ihmisten pitäisi elää.

Suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja ovat ajatus yhteisestä hyvästä sekä 
vapaus, ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, 
että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Jokaisella ihmisellä täytyy olla mahdol-
lisuus opiskella, saada ammatti ja menestyä elämässä. Nämä arvot muodosta-
vat vakaan pohjan hyvälle ja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle. Suomalaisen 
yhteiskunnan arvot ovat myös pohjoismaisen demokratian yhteisiä arvoja. Poh-
joismaisiin arvoihin kuuluvat esimerkiksi vapaus, tasa-arvo ja lainkuuliaisuus.
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Suomen oikeusjärjestelmä
Suomen oikeusjärjestelmä tarkoittaa sitä tapaa, jolla oikeus toimii Suomessa ja 
jolla viranomaiset valvovat oikeuden käyttöä. Suomi on hyvän hallinnon maa. 
Hyvä hallinto tarkoittaa, että yhteiskunta on toimiva ja tasa-arvoinen, että ihmi-
set voivat toteuttaa oikeuksiaan sekä velvollisuuksiaan ja korruptiota on vähän. 
Korruptio tarkoittaa, että viranomaiset voi lahjoa eivätkä he aina noudata sään-
töjä tai lakia työssään.

Suomalaiset ovat lainkuuliaista kansaa. Lakien noudattamista pidetään Suo-
messa yleisesti tärkeänä ja kunniallisena. Lain rikkominen on tuomittavaa eikä 
sitä hyväksytä. Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että lakeja täytyy nou-
dattaa, vaikka ne olisivat joskus ristiriidassa oman oikeustajun kanssa.

Suomessa valtio pyrkii luomaan tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Siksi se tasoit-
taa ihmisten tuloeroja verotuksen avulla. Tulojen tasa-arvoisuus lisää ihmisten 
luottamusta yhteiskuntaan ja vähentää korruptiota. Suomi kuuluukin maailman 
vähiten korruptoituneiden maiden joukkoon.

Oikeusvaltion periaatteet
Suomi on oikeusvaltio. Se tarkoittaa, että julkinen valta perustuu lakiin. Yhteis-
kunnassa valta on jaettu eri toimijoille, jotta se ei keskittyisi liikaa yhdelle taholle. 
Lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettu toisistaan. Sil-
loin valtaa on vaikeampi käyttää väärin. Jaolla pyritään turvaamaan ihmisten 
tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua.

Oikeusvaltiossa kunnioitetaan lakeja sekä ihmisten perusoikeuksia ja ihmisoi-
keuksia. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada koulutusta ja välttämätön toimeen-
tulo. Jokaisella kansalaisella on myös oikeus osallistua ja vaikuttaa oman maan 
asioihin.

Oikeusvaltio toteutuu vain, jos valtio kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia 
ja jokaisella kansalaisella on oikeusturva. Oikeusturva tarkoittaa, että jokaisen 
ihmisen asiat käsitellään oikeudessa lain mukaan, tasa-arvoisesti ja yhdenver-
taisesti.

Suomi on hyväksynyt YK:n ihmisoikeuksien julistuksen (1948) ja sitoutunut sen 
periaatteisiin. Periaatteita ovat:

 l Turvallisuus eli se, että kansalaiset voivat elää rauhassa eikä kukaan 
uhkaa heidän terveyttään tai henkeään.

 l Ihmisillä on oikeus omaisuuteensa.
 l Ihmisillä on vapaus työskennellä haluamassaan ammatissa.
 l Jokainen ihminen saa sanoa, mitä ajattelee.
 l Kaikilla täysi-ikäisillä ihmisillä on poliittiset oikeudet.
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YK:n ihmisoikeuksien julistus löytyy täältä:  
www.ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus

Yksi oikeusvaltion tehtävistä on suojella sen heikoimpia asukkaita. Lait turvaa-
vat kansalaisten oikeuksia. Lakien tarkoitus on turvata samanlainen ja oikeu-
denmukainen kohtelu kaikille ihmisille.

Oikeusvaltiota pitää yllä oikeuslaitos. Oikeuslaitokseen kuuluvat tuomioistui-
met, asianajajalaitos ja valtion oikeusaputoimistot, syyttäjälaitos, ulosottovi-
ranomaiset ja Rikosseuraamuslaitos. Oikeuslaitos selvittää rikoksia ja varmis-
taa, että kansalaiset voivat elää rauhassa ja turvassa. Rikos on teko, josta on 
Suomen laissa säädetty rangaistus. Suomessa kaikki 15 vuotta täyttäneet ihmi-
set ovat rikosoikeudellisessa vastuussa tekemisistään. Se tarkoittaa sitä, että 
kaikki vähintään 15-vuotiaat ihmiset voivat saada syytteen ja tuomion, jos he 
tekevät rikoksen.

Oikeusjärjestelmän rakenne
Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä eduskunta säätää lait. Poliisi ja muut viran-
omaiset valvovat, että ihmiset noudattavat lakia. Politiikasta riippumattomat 
tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa, eli tuomitsevat ihmiset, jotka ovat teh-
neet rikoksen.

Suomessa on kolmiportainen tuomioistuinjärjestelmä: käräjäoikeudet, hovioi-
keudet ja korkein oikeus. Lisäksi Suomessa on hallinto-oikeus, joka käsittelee 
erityisesti viranomaisiin ja heidän toimintaansa liittyviä asioita. Näiden lisäksi 

Oikeuden jumalattaren 
Justitian patsas, 

 joka symboloi mm. 
tuomiota, oikeuden-

mukaisuutta ja  
puolueettomuutta.
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on erityistuomioistuimia, esimerkiksi työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja mark-
kinatuomioistuin.

Oikeudessa tuomarit arvioivat, ovatko todistukset ja todisteet luotettavia. Sit-
ten he antavat tuomion asioista, joita he käsittelevät. Joissakin muissa maissa 
todistuksia arvioivat valamiehistöt eli juryt tai maan oikeusjärjestelmä voi perus-
tua uskontoon. Suomessakin oikeuden istunnoissa voi joskus olla lautamiehiä 
eli maallikkotuomareita, jos kyseessä on törkeä tai vakava rikosasia. Maallikko-
tuomareilla on äänioikeus, mutta he eivät voi yksin päättää tuomiosta.

Suomi on maallinen eli sekulaarinen maa. Valtio ja uskonto on erotettu toisis-
taan, eivätkä Suomen lait perustu uskontoon. Siksi oikeusistuimien päätökset 
eivät noudata uskontoa. Eurooppalaiset lait perustuivat yleisesti vielä 1500- ja 
1600-luvuilla Raamatun teksteihin. Vuonna 1734 Ruotsissa, johon Suomi sil-
loin kuului, tehtiin suuri lainuudistus ja sen myötä siirryttiin maalliseen lainsää-
däntöön.

Viranomaiset valvovat lakeja

Suomessa viranomaiset valvovat, että ihmiset noudattavat lakeja. Myös viran-
omaisten täytyy noudattaa lakia. Jos epäillään, että viranomainen ei toimi lain 
mukaan, hänen toimintaansa voi puuttua. Ihmiset voivat valittaa viranomaisen 
toiminnasta oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Suomessa turvallisuutta valvovat pelastuslaitos, poliisi ja puolustusvoimat 
yhdessä. Poliisi ylläpitää yleistä turvallisuutta ja järjestystä. Poliisi myös tutkii 
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rikoksia ja yrittää ehkäistä rikollisuutta. Poliisi on Suomessa arvostettu viran-
omainen. Poliisi, viranomaiset tai poliitikot eivät ota vastaan lahjuksia. Lahjus on 
lahja tai jokin etu, joka annetaan viranomaiselle, jotta hän auttaisi lahjan anta-
jaa eri tavalla kuin muita ihmisiä. Suomessa lahjonta on rikos.

Suomen lain mukaan ihmistä täytyy kohdella syyttömänä, kunnes oikeus toteaa, 
että hän on syyllinen. Kansalaisilla on velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos he huo-
maavat rikoksen. Rikosilmoituksen voi tehdä poliisiasemalla, puhelimessa tai 
internetissä. Ilmoitus voi olla suullinen tai kirjallinen.

OIKEUSASIAMIES JA OIKEUSKANSLERI
Suomessa kaksi korkeaa virkamiestä valvoo, että oikeudenmukaisuus toteutuu 
ja myös viranomaiset noudattavat lakeja: presidentin nimittämä oikeuskansleri 
valtioneuvostossa ja eduskunnan valitsema oikeusasiamies. Heillä on osittain 
samat tehtävät.

Oikeuskansleri ja oikeusasiamies valvovat, että hallitus, ministeriöt, presidentti, 
tuomioistuimet, viranomaiset ja muut virkamiehet toimivat lain mukaisesti sekä 
täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies valvoo lisäksi asianajajien toimintaa. 
Hän varmistaa, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat oikeudessa ja oikeus 
noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Kuka tahansa kansalainen voi tehdä oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle 
kantelun eli valituksen, jos joku viranomainen on toiminut väärin. Valituksen voi 
tehdä viranomaisista, virkamiehistä tai julkista tehtävää hoitavista ihmisistä. 
Kantelu tehdään aina kirjallisesti. Se voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä 
lomakkeella. Lomakkeita saa oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virastosta tai 
internetistä. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri tutkivat kantelut.

Kantelun voi tehdä oikeuskanslerin verkkosivuilla: www.okv.fi/fi/kantelu/kan-
telulomake tai suojatulla sähköpostilla oikeusasiamiehelle: oikeusasiamies@
eduskunta.fi. 

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta
Suomalaisen yhteiskunnan perusta on kansalaisten yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo. Jokainen yhteiskunnan jäsen on vastuussa siitä, että nämä arvot toteutu-
vat yhteiskunnassa. Jokainen voi vaikuttaa asiaan omalla käytöksellään. Myös 
eri lait turvaavat näiden arvojen toteutumista.

Laki on Suomessa sama kaikille ihmisille. Ennen näin ei aina ollut. Esimerkiksi 
1800-luvulla ylempien säätyjen jäsenillä oli erilaisia oikeuksia kuin muilla. Aate-

http://www.okv.fi/fi/kantelu/kantelulomake
http://www.okv.fi/fi/kantelu/kantelulomake
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listo ei esimerkiksi maksanut veroa eikä papistoon kuuluvia ihmisiä voinut tuo-
mita rikoksista samalla tavalla kuin muita ihmisiä.

Tasa-arvo Suomessa
Lain mukaan naiset ja miehet ovat Suomessa tasa-arvoisia. Tasa-arvo tarkoit-
taa sitä, että naisilla ja miehillä on samat oikeudet sekä velvollisuudet ja heitä 
täytyy kohdella samalla tavalla. Suomessa naisten ja miesten osuus työelä-
mässä on lähes sama. 

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Tasa-arvosta puhuttaessa 
tarkoitetaan usein naisten ja miesten samanarvoisuutta yhteiskunnan jäseninä, 
mutta laajemmin tasa-arvo tarkoittaa myös erilaisten seksuaalivähemmistöjen 
ja vammaisten tasa-arvoa yhteiskunnassa. Seksuaalivähemmistöihin kuuluu 
ihmisiä, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jokin muu kuin heteroseksu-
aalinen.

Nykyään ei enää ajatella, että tasa-arvo olisi vain naisten asia, vaan ymmär-
retään, että tasa-arvo hyödyttää kaikkia − sekä miehiä että naisia. Tasa-arvo 
edistää naisten työllisyyttä, lisää työn tuottavuutta ja tukee yhteiskunnan talous-
kasvua. Joissakin maissa on huomattu, että naisten osallistuminen poliittiseen 
päätöksentekoon lisää investointeja ja vähentää korruptiota.

Kansainvälisten lakien rinnalla Suomessa on myös kansallisia lakeja, jotka tur-
vaavat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Näitä lakeja ovat tasa-arvolaki ja 
yhdenvertaisuuslaki.

TASA-ARVOLAKI
Tasa-arvolaki säädettiin Suomessa vuonna 1987. Tasa-arvolain mukaan mie-
het ja naiset ovat tasa-arvoisia eikä ketään saa syrjiä sukupuolen perusteella.

Tasa-arvolaki parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain mukaan 
työntekijää ei saa esimerkiksi irtisanoa työstä siksi, että hän on raskaana. Kun 
työnantaja palkkaa uusia työntekijöitä, valinta täytyy tehdä työntekijän ansioi-
den mukaan. Työntekijää ei saa valita sukupuolen mukaan.

Tasa-arvolaissa syrjintä tarkoittaa, että naiset ja miehet ovat eri asemassa. 
Syrjintä voi tapahtua:

 l sukupuolen takia.
 l sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa sitä, miten ihminen itse kokee omaa 
sukupuolensa. Se ei välttämättä ole sama kuin fyysinen sukupuoli. Ihmi-
nen voi ilmaista sukupuolta esimerkiksi käytöksellä tai pukeutumisella.

 l raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.



190 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

 l vanhemmuuden takia, eli koska hänellä on lapsia.
 l perheen huoltovelvollisuuden takia, eli koska hänen täytyy huolehtia 

perheestään, tai
 l muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella.

Työssä miehille ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin naisille vain siksi, että 
he ovat miehiä. 

Suomessa jokainen nainen voi itse valita oman ammattinsa tai sen, mitä haluaa 
opiskella. Nainen voi mennä naimisiin tai erota ja tehdä lapsia, jos haluaa. Kenel-
läkään muulla ei ole oikeutta päättää näistä asioista hänen puolestaan.

YHDENVERTAISUUSLAKI
Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Yhdenver-
taisuuslain mukaan kaikilla ihmisillä täytyy Suomessa olla samat mahdollisuu-
det opiskella, tehdä työtä ja saada palveluita. Lain mukaan viranomaisten täy-
tyy edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan.

Yhdenvertaisuuslaki pyrkii varmistamaan, että yhteiskunta on oikeudenmukai-
nen. Se kieltää syrjinnän, jonka perusteena on ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, 
uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, per-
hesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu 
ihmisen ominaisuuksiin liittyvä syy. Kukaan ei saa joutua muita huonompaan 
asemaan näiden syiden takia.

Ihmisen seksuaalinen suuntautuneisuus kertoo, mihin sukupuoleen hän tuntee 
seksuaalista ja romanttista kiinnostusta. Kohde voi olla oma sukupuoli, vastak-
kainen sukupuoli tai molemmat. 

Yhdenvertaisuuslaki perustuu Suomen perustuslakiin. Lain avulla on helpom-
paa puuttua syrjintään, kun sitä tapahtuu.

Syrjintä
Suomen lain mukaan kaikkia ihmisiä täytyy kohdella yhdenvertaisesti. Ketään 
ihmistä tai mitään ryhmää ei saa syrjiä, eli heitä ei saa kohdella huonommin 
kuin muita ihmisiä. Syrjintä on Suomessa rikos. Valtio suojelee asukkaitaan syr-
jinnältä.

Aina erilainen kohtelu ei kuitenkaan ole syrjintää, jos se perustuu lakiin tai sii-
hen on hyväksyttävät syyt. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa, että joku ihmi-
nen tai ryhmä saa erityistä tukea. Positiivista erityiskohtelua voi olla esimerkiksi 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus tai nuorten työllistämistuki. Tavoite on, 
että kaikilla ihmisillä on samat mahdollisuudet saada koulutusta, käydä työssä 
ja osallistua yhteiskunnalliseen elämään.
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RASISTINEN SYRJINTÄ JA VIHARIKOKSET
Jos joitakin ihmisiä syrjitään tai pidetään huonompana kuin muita etnisen alku-
perän, ihonvärin, uskonnon, äidinkielen tai kansalaisuuden vuoksi, kyse on rasis-
mista. Rasistinen toiminta on ihmisarvoa loukkaava ja rangaistava teko. Siitä 
tulee ilmoittaa aina poliisille. Rasistinen toiminta tai teko kohdistuu ihmiseen 
siksi, että hän kuuluu johonkin tiettyyn ryhmään.

Jos rikos kohdistuu tiettyyn ihmiseen siksi, että hän kuuluu etniseen, kansal-
liseen tai uskonnolliseen ryhmään tai muuhun kansanryhmään, kyseessä on 
viharikos. Viharikoksien motiivina on usein ennakkoluulo tai viha jotakin tiettyä 
ryhmää kohtaan. Jos rikos on viharikos, siitä saa kovemman rangaistuksen kuin 
samasta rikoksesta muuten.

Kuka valvoo tasa-arvon toteutumista?
Suomessa tasa-arvon toteutuminen on tärkeää. Ihmisoikeuksien loukkauksiin 
suhtaudutaan vakavasti. Viranomaiset valvovat, että tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus toteutuvat käytännössä.

TASA-ARVON TOTEUTUMISTA VALVOVAT SEURAAVAT VIRANOMAISET: 

• Tasa-arvovaltuutettu: Miesten ja naisten välisen tasa-arvon noudattamista val-
voo tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmis-
töjen asemaa. Tasa-arvovaltuutettu antaa apua ja neuvoja, jos ihmistä syrjitään 
sukupuolen vuoksi. 

• Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertai-
suutta ja ehkäisee syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös auttaa ihmistä 
viemään asiansa tuomioistuimeen tai yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan 
käsittelyyn. Yhdenvertaisuusvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä myös toisen ihmi-
sen tai ryhmän puolesta. 

• Työsuojeluviranomainen: Työsuojeluviranomaisen tehtävä on ylläpitää ja 
turvata työntekijöiden työkykyä. Sitä varten työsuojeluviranomainen yrit-
tää parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Ihminen voi ottaa yhteyt-
tä työsuojeluviranomaiseen, jos häntä syrjitään työsuhteessa tai työnhaussa.  

• Ammattiliitot: Ammattiliitot antavat lakineuvontaa työsuhdeasioissa. Työpaikal-
la ammattiliittoa edustaa luottamusmies. Luottamusmies valvoo, että työnantaja 
noudattaa lakeja ja kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.  

• Aluehallintovirasto: Ihminen voi ilmoittaa viranomaisen toiminnasta aluehallinto-
virastolle, jos esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalveluissa, terveydenhuollossa, kou-
lussa tai jossakin muussa kunnallisessa palvelussa tapahtuu virhe tai laiminlyönti. 
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Yksilön oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
Yhteiskunta muodostuu yksilöistä. Kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta tasa- 
arvoisessa ja vapaassa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä on samat oikeudet. 
Jokaisessa yhteiskunnassa on myös velvollisuuksia, jotka kansalaisten täytyy 
hoitaa. Kun kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet ovat tasapainossa, yhteis-
kunta toimii ja sen asukkaat voivat hyvin.

Suomen perustuslaki
Suomen tärkein laki on perustuslaki. Mikään muu laki ei voi olla ristiriidassa sen 
kanssa. Suomen nykyinen perustuslaki tuli voimaan vuonna 2000.

Perustuslaki määrää, kuinka Suomen valtio toimii ja mitkä ovat ihmisten perus-
oikeudet Suomessa. Perustuslaki on korkeammassa asemassa kuin muut lait. 
Se tarkoittaa sitä, että jos jokin toinen laki on ristiriidassa perustuslain kanssa, 
sitä lakia ei sovelleta.

Perustuslain mukaan Suomi on tasavalta. Silloin valta päättää maan asioista on 
kansalla. Kansa valitsee vaaleilla eduskunnan, ja se säätää lait, joiden mukaan 
yhteiskunta toimii. Tuomioistuimet valvovat, että lakeja noudatetaan. Suomen 
eduskunta valitsee hallituksen. Se valmistelee ja toteuttaa eduskunnan pää-
tökset.

Suomen lait korostavat ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusoikeuksia. Suomen 
perustuslain pohjalla on YK:n ihmisoikeuksien julistus vuodelta 1948. 
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Kaikki Suomen lait ovat osoitteessa www.finlex.fi

Perusoikeudet ja velvollisuudet
Perustuslaki määrittelee valtiomuodon (demokraattinen tasavalta) ja kansalai-
sen perusoikeudet. Perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille, jotka asuvat ja elä-
vät Suomessa, ei vain Suomen kansalaisille.

Perusoikeudet lain mukaan ovat:

 l Suomessa laki on sama kaikille ja kaikki ovat yhdenvertaisia lain 
edessä. Ketään ei saa kohdella eri tavalla sukupuolen, iän, uskonnon, 
vammaisuuden tai ihmisen muun ominaisuuden takia.

 l Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään, oikeus elää rauhassa ja olla 
vapaa. Ketään ei saa tuomita kuolemaan eikä kiduttaa tai kohdella 
ihmisarvoa loukkaavasti.

 l Suomessa on sananvapaus. Ihmiset saavat sanoa oman mielipiteensä 
vapaasti.

 l Ihmiset saavat järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallis-
tua niihin.

 l Jokainen saa itse valita oman asuinpaikkansa ja liikkua Suomessa 
vapaasti.

 l Jokaisella on oikeus yksityisyyden suojaan. Perustuslaki suojaa jokai-
sen yksityiselämää ja kaikilla on oikeus elää omaa elämäänsä rau-
hassa. Kenenkään kotiin ei saa mennä ilman lupaa. Muiden ihmisten 
kirjeitä ei saa lukea eikä kenenkään puheluita saa kuunnella.

 l Suomessa on uskonnonvapaus. Jokaisella on oikeus uskoa niin kuin 
haluaa ja kuulua kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön. 
Kenenkään ei ole pakko kuulua mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

 l Suomen kansalliset eli viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Virallisissa 
asioissa jokaisella on oikeus käyttää ruotsia tai suomea koko maan 
alueella. Saamen kielillä on myös virallinen asema saamelaisalueilla 
Suomen pohjoisosissa.

 l Jokaisella on oikeus opiskella peruskoulussa ilmaiseksi. Jokaisella on 
myös oikeus saada koulutusta perusopetuksen jälkeen, omien kyky-
jensä ja tarpeidensa mukaan.

 l Valtion täytyy järjestää jokaiselle työtä ja suojella työntekijöitä.
 l Suomessa jokaisella on oikeus toimeentuloon ja huolenpitoon. Laki 

takaa jokaiselle ihmiselle oikeuden perustoimeentuloon, vaikka ihmi-
nen olisi työtön, sairas tai vanha. Kaikilla ihmisillä on oikeus sosiaali- 
ja terveyspalveluihin.

 l Ihmisillä on oikeus elää terveellisessä ympäristössä ja vaikuttaa pää-
töksiin, jotka koskevat heidän elinympäristöään.

http://www.finlex.fi/
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VELVOLLISUUDET LAIN MUKAAN:
 l Kaikkien Suomessa asuvien ihmisten tärkein velvollisuus on noudat-

taa Suomen lakia.
 l Kansalaisten täytyy maksaa valtiolle veroa tuloista, omaisuudesta ja 

perinnöstä. Ihmiset maksavat veroa myös palveluista ja tuotteista.
 l Kaikilla 7−16-vuotiailla lapsilla on oppivelvollisuus eli velvollisuus suo-

rittaa peruskoulu.
 l Vanhemmilla on velvollisuus huolehtia alaikäisistä lapsistaan.
 l Kaikilla ihmisillä on velvollisuus auttaa, jos joku tarvitsee apua esimer-

kiksi onnettomuudessa.
 l Kaikilla on velvollisuus todistaa oikeudessa, jos oikeus kutsuu hänet 

todistajaksi.

SUOMEN KANSALAISUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
 l Kun ihmisellä on Suomen kansalaisuus, hänellä on joitakin sellaisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia, joita Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla 
ei ole.

 l Suomen kansalaisilla on oikeus saada Suomen passi.
 l Suomalaisilla on äänioikeus eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa 

sekä EU-vaaleissa. (Kuntavaaleissa saavat äänestää myös pysyvästi 
Suomessa asuvat ulkomaalaiset, vaikka he eivät olisikaan Suomen 
kansalaisia.)

 l Suomen kansalaisilla on myös EU-kansalaisen oikeudet. He voivat liik-
kua vapaasti sekä tehdä töitä EU:n alueella.

 l Suomen kansalaisilla on velvol-
lisuus noudattaa Suomen lakeja 
myös Suomen ulkopuolella.

 l Kaikilla 18–60-vuotiailla suomalai-
silla miehillä on asevelvollisuus. Se 
tarkoittaa, että suomalaisten mies-
ten on pakko osallistua maanpuo-
lustukseen. Heidän täytyy käydä 
armeija tai suorittaa siviilipalvelus. 
Siviilipalvelus on vaihtoehto niille, 
jotka eivät halua armeijaan. 
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SIVIILIPALVELUS JA VARUSMIESPALVELUS:

• Siviilipalvelukseen kuuluu kuukauden koulutusjakso ja vajaan vuoden työpalvelu.
• Varusmiespalveluksen eli armeijakoulutuksen kesto on noin 6 kk–1 vuosi.
• Jos ihminen saa Suomen kansalaisuuden alle 30-vuotiaana, myös hänen täytyy 

suorittaa asepalvelus. 
• Naisilla ei ole asevelvollisuutta, mutta myös naiset saavat suorittaa asepalve-

luksen, jos haluavat.
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Lasten oikeudet Suomessa
Yhteiskunta pyrkii suojelemaan lapsia. Lapsia suojelevat lait ja säädökset, esi-
merkiksi lastensuojelulaki. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kehityk-
sestä on lapsen vanhemmilla tai huoltajilla. Kaikkien aikuisten täytyy yhdessä 
suojella lapsia sekä huolehtia, että lasten etu ja oikeudet toteutuvat. Yhteiskun-
nan tulevaisuus on lapsissa.

LASTEN OIKEUDET
Lapsilla on samat perusoikeudet kuin aikuisilla. Lapsilla on lisäksi myös omia 
oikeuksia. Ne määritellään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka on voi-
massa myös Suomessa. Sen tavoite on antaa kaikille lapsille perusoikeudet 
eli terveys, koulutus, tasa-arvo ja turva. Sopimuksen mukaan kaikilla lapsilla 
on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, oikeus kasvaa ja käydä koulua, 
oikeus leikkiä ja osallistua sekä oikeus saada suojelua ja huolenpitoa. Perus-
tuslain mukaan lapsia täytyy kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä ja lasten täytyy 
saada vaikuttaa omiin asioihinsa.

Lasten oikeuksien toteutumista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Suomen 
oikeusministeriössä työskentelee myös lapsiasiavaltuutettu, joka on itsenäinen 
viranomainen. Lapsiasiavaltuutettu huolehtii, että YK:n sopimus toteutuu Suo-
messa.

Rikokset
Rikos on kielletty teko, josta saa lain mukaan rangaistuksen. Myös laiminlyönti 
eli jonkin asian tekemättä jättäminen voi olla rikos, samoin kuin toisen ihmisen 
yllyttäminen rikokseen. Joskus jo rikoksen yritys on rikos ja siitä voi saada ran-
gaistuksen.

Suomessa jokaisella ihmisellä on velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos tietää, että 
joku suunnittelee rikosta. Silloin rikos voidaan vielä estää. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee vakavia rikoksia, esimerkiksi henkirikoksia, raiskauksia, pahoinpitelyitä 
tai ryöstöjä. Ilmoitusvelvollisuus ei koske rikosta suunnittelevan ihmisen puoli-
soa, lapsia, sisaruksia tai vanhempia.

Tyypillisiä rikoksia Suomessa ovat:

 l Varastaminen: Varastaminen tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa toi-
selta tavaran ilman lupaa. Kaupasta varastamiset eli myymälävarkau-
det ilmoitetaan aina poliisille.

 l Liikennerikokset: Liikennesääntöjä täytyy noudattaa. Ajoneuvoa ei 
saa ajaa ilman ajokorttia. Autoa, moottoripyörää tai mopoa ei saa 
ajaa humalassa tai silloin, jos on ottanut huumeita.
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 l Vahingonteko: Toisen omaisuutta ei saa vahingoittaa eikä rikkoa. Jos 
ihminen aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle, hänellä on korvaus-
velvollisuus. Se tarkoittaa, että hänen täytyy maksaa vahingot. Jos 
tekijä ei maksa vahinkoja, viranomainen voi ottaa korvaukset suoraan 
hänen palkastaan.

 l Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvät rikokset: Suomessa 
alkoholia ja tupakkaa saavat käyttää vain yli 18-vuotiaat. Kukaan ei 
saa ostaa tai myydä alkoholia alaikäiselle. Se on rikos, josta voi saada 
sakkoja tai vankeutta. Kaikki huumeiden valmistaminen, myynti, kul-
jetus, hallussapito ja käyttö ovat laissa kiellettyjä, ja Suomessa niistä 
saa ankaran tuomion.

 l Väkivaltarikokset ja henkirikokset: Väkivalta on Suomessa rikos. 
Väkivalta voi olla fyysistä, seksuaalista tai henkistä väkivaltaa tai 
myös väkivallalla uhkailua. Jos toiselta ihmiseltä vie hengen (tekee 
esimerkiksi murhan, tapon tai kuolemantuottamuksen), siitä saa kovan 
rangaistuksen.

Väkivalta
Väkivalta loukkaa ihmisoikeuksia. Se vaikuttaa kaikkien siihen osallisten hyvin-
vointiin ja terveyteen. Väkivalta aiheuttaa fyysisten vammojen lisäksi esimer-
kiksi masennusta, ahdistuneisuutta, syömishäiriöitä ja unihäiriöitä. Jos väkivaltaa 
kestää pitkään, uhri voi alkaa käyttäytyä itsetuhoisesti tai esimerkiksi käyttää 
väärin alkoholia ja huumeita.

 l Fyysistä väkivaltaa on esimerkiksi lyöminen, töniminen, hiuksista 
vetäminen, kuristaminen, potkiminen tai liikkumisen estäminen. 
Pahoinpitely tarkoittaa, että ihminen kohdistaa tai yrittää kohdistaa 
väkivaltaa toiseen ihmiseen. Pahoinpitely on rikos, vaikka kehoon ei 
jäisi siitä jälkiä.

 l Henkistä väkivaltaa on toisen ihmisen uhkailu, kiristäminen, nimittely, 
muista ihmisistä eristäminen ja huono kohtelu tai puhelimen ja säh-
köpostin tutkiminen. Henkisestä väkivallasta ei jää ulkoisia merkkejä, 
ja siksi sitä on joskus vaikea tunnistaa.

 l Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, koskettelu, häirintä, 
raiskaus tai seksiin pakottaminen. Jokaisella oikeus päättää omasta 
seksuaalisuudestaan ja ruumiistaan myös avioliitossa ja seuruste-
lusuhteissa.

Pahoinpitely on Suomessa virallisen syytteen alainen rikos. Se tarkoittaa sitä, 
että tekijä voidaan laittaa syytteeseen teostaan, vaikka uhri (eli väkivallan kohde) 
ei sitä haluaisikaan.



197Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Rikosilmoitus
Jos ihminen tietää tai epäilee, että on tapahtunut rikos, hän voi tehdä rikosilmoi-
tuksen poliisille. Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla, inter-
netissä, kertomalla asiasta poliisipartiolle tai joskus myös puhelimitse. Poliisilla 
on velvollisuus ottaa rikosilmoitukset vastaan.

Rikoksesta voi ilmoittaa poliisille myös nimettömänä soittamalla vihjepuheli-
meen tai lähettämällä sähköpostia. Silloin rikoksen tekijä ei saa tietää, kuka on 
ilmoittanut rikoksesta poliisille.

Poliisin yhteystiedot löytyvät täältä: www.poliisi.fi/yhteystiedot

Mistä saa apua
Kun hätätilanne on kiireellinen ja paikalle tarvitaan apua heti, täytyy soittaa 
hätänumeroon 112. Hätätilanne on kiireellinen silloin, kun jonkun henki, terveys, 
omaisuus tai ympäristö ovat vaarassa.

On tärkeää, että ihminen hakee apua, jos hän joutuu rikoksen kohteeksi. Tilan-
teesta voi olla vaikeaa selvitä yksin.

APUA TARJOAVAT ESIMERKIKSI SEURAAVAT PAIKAT:

• Kunta: Apua saa oman kunnan tai kaupungin sosiaalitoimistosta, terveyskes-
kuksesta ja perheneuvolasta.

• Rikosuhripäivystys: Rikosuhripäivystys RIKU on maksuton palvelu, jota voivat 
käyttää rikoksen uhrit, uhrin läheiset ja todistajat. Rikosuhripäivystyksestä voi 
saada neuvontaa tai tukihenkilön rikosprosessin eri vaiheisiin. www.riku.fi 

• Turvakodit: Useilla paikkakunnilla on turvakoteja. Niihin voi mennä yksin tai las-
ten kanssa, jos kotona on väkivaltaa tai sen uhkaa. Turvakodissa voi asua väli-
aikaisesti, ja sieltä saa apua väkivallasta selviämiseen. Ensi- ja turvakotien liitto 
ja kunnan sosiaalitoimisto antavat lisätietoa turvakodeista: www.ensijaturva-
kotienliitto.fi

• Turvakoti Mona: Helsingissä toimii Turvakoti Mona, joka on tarkoitettu erityisesti 
maahanmuuttajanaisille. Turvakodin osoite on salainen. www.monikanaiset.fi/
apua-vakivaltaa-kokeneille/turvakoti-mona

• Yhdistykset: Monet yhdistykset auttavat ihmisiä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa 
tai sen uhkaa. Apua saavat myös uhrien läheiset. Tällaisia yhdistyksiä ovat esi-
merkiksi Monika-Naisten liiton Kriisikeskus Monika ja Naisten linja: www.monika-
naiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/kriisikeskus-monika ja www.naistenlinja.fi

• Kirkko: Apua voi hakea myös kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta.

https://www.poliisi.fi/yhteystiedot
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
http://www.monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/turvakoti-mona
http://www.monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/turvakoti-mona
http://www.monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/kriisikeskus-monika
http://www.monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/kriisikeskus-monika
http://www.naistenlinja.fi
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Oikeusprosessi ja oikeusapu
Suomessa tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos. Se pyrkii toteuttamaan oikeutta 
ja huolehtii, että ihmiset noudattavat lakeja. Rikoslaki määrittelee, millaisista 
teoista saa rangaistuksen.

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeusturva. Jokaisella kansalaisella on oikeus 
saada asiansa käsitellyksi oikeusistuimessa. Käsittelyn täytyy olla asianmu-
kainen ja se täytyy hoitaa ilman viivytyksiä. Oikeuslaitoksen tehtävä on antaa 
oikeus turvaa. Suomessa valtio tukee oikeusturvan toteutumista ja tarjoaa 
oikeus apua ihmisille. Oikeusapu tarkoittaa, että valtio maksaa kokonaan tai 
osittain oikeudellisen avun tai avustajan, jota ihminen tarvitsee.

Esitutkinta
Jos poliisi uskoo, että on tapahtunut rikos, aloitetaan esitutkinta. Esitutkinnan 
aikana poliisi selvittää tarkemmin, mitä on tapahtunut. Poliisi kirjoittaa esitutkin-
nan jälkeen esitutkintapöytäkirjan eli raportin asiasta ja päättää, lähettääkö se 
pöytäkirjan syyttäjälle. Poliisi voi ehdottaa myös sovittelua osapuolille ja mää-
rätä tekijälle sakkoja. Sovittelu tarkoittaa sitä, että asiasta sovitaan osapuolten 
kesken, eikä asia mene tuomioistuimeen.

SYYTTÄJÄ
Oikeusprosessi alkaa, kun poliisi toimittaa esitutkintapöytäkirjan yleiselle syyt-
täjälle. Syyttäjä tutkii tapauksen ja päättää, eteneekö asia tuomioistuimeen. 
Syyttäjä voi päättää, että syytettä ei nosteta, jos rikos on vähäinen tai siitä on 
jo tehty sovinto. Syyttäjä voi myös määrätä tekijälle sakkoja. Joskus syyttäjä 
ehdottaa myös sovittelua.

Jos kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos, poliisi tutkii rikosta, vaikka 
rikoksen uhri ei vaadi sitä. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi henkirikokset tai 
pahoinpitelyt.

Jos kyseessä on asianomistajarikos, poliisi tutkii rikosta vain, jos asianomis-
taja sitä itse haluaa. Asianomistajarikoksia ovat esimerkiksi kunnianloukkaus 
tai kotirauhan rikkominen.

Asian käsittely oikeudessa
Jos syyttäjä nostaa syytteen, asia käsitellään tuomioistuimessa eli oikeudessa. 
Tuomioistuin ratkaisee erimielisyyksiä ja päättää, mikä on lainmukaista.

Ensimmäinen oikeusaste on käräjäoikeus, joka antaa asiasta tuomion. Käräjä-
oikeuden käsittely voi olla suullinen tai kirjallinen. Suullisessa oikeudenkäynnissä 
kumpikin osapuoli (syytetty ja syyttäjä) voi kertoa omasta näkökulmastaan, mitä 
on tapahtunut.

Helsingin oikeustalo, jossa toimii Helsingin käräjäoikeus.
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Oikeusprosessi ja oikeusapu
Suomessa tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos. Se pyrkii toteuttamaan oikeutta 
ja huolehtii, että ihmiset noudattavat lakeja. Rikoslaki määrittelee, millaisista 
teoista saa rangaistuksen.

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeusturva. Jokaisella kansalaisella on oikeus 
saada asiansa käsitellyksi oikeusistuimessa. Käsittelyn täytyy olla asianmu-
kainen ja se täytyy hoitaa ilman viivytyksiä. Oikeuslaitoksen tehtävä on antaa 
oikeus turvaa. Suomessa valtio tukee oikeusturvan toteutumista ja tarjoaa 
oikeus apua ihmisille. Oikeusapu tarkoittaa, että valtio maksaa kokonaan tai 
osittain oikeudellisen avun tai avustajan, jota ihminen tarvitsee.

Esitutkinta
Jos poliisi uskoo, että on tapahtunut rikos, aloitetaan esitutkinta. Esitutkinnan 
aikana poliisi selvittää tarkemmin, mitä on tapahtunut. Poliisi kirjoittaa esitutkin-
nan jälkeen esitutkintapöytäkirjan eli raportin asiasta ja päättää, lähettääkö se 
pöytäkirjan syyttäjälle. Poliisi voi ehdottaa myös sovittelua osapuolille ja mää-
rätä tekijälle sakkoja. Sovittelu tarkoittaa sitä, että asiasta sovitaan osapuolten 
kesken, eikä asia mene tuomioistuimeen.

SYYTTÄJÄ
Oikeusprosessi alkaa, kun poliisi toimittaa esitutkintapöytäkirjan yleiselle syyt-
täjälle. Syyttäjä tutkii tapauksen ja päättää, eteneekö asia tuomioistuimeen. 
Syyttäjä voi päättää, että syytettä ei nosteta, jos rikos on vähäinen tai siitä on 
jo tehty sovinto. Syyttäjä voi myös määrätä tekijälle sakkoja. Joskus syyttäjä 
ehdottaa myös sovittelua.

Jos kyseessä on virallisen syytteen alainen rikos, poliisi tutkii rikosta, vaikka 
rikoksen uhri ei vaadi sitä. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi henkirikokset tai 
pahoinpitelyt.

Jos kyseessä on asianomistajarikos, poliisi tutkii rikosta vain, jos asianomis-
taja sitä itse haluaa. Asianomistajarikoksia ovat esimerkiksi kunnianloukkaus 
tai kotirauhan rikkominen.

Asian käsittely oikeudessa
Jos syyttäjä nostaa syytteen, asia käsitellään tuomioistuimessa eli oikeudessa. 
Tuomioistuin ratkaisee erimielisyyksiä ja päättää, mikä on lainmukaista.

Ensimmäinen oikeusaste on käräjäoikeus, joka antaa asiasta tuomion. Käräjä-
oikeuden käsittely voi olla suullinen tai kirjallinen. Suullisessa oikeudenkäynnissä 
kumpikin osapuoli (syytetty ja syyttäjä) voi kertoa omasta näkökulmastaan, mitä 
on tapahtunut.

Helsingin oikeustalo, jossa toimii Helsingin käräjäoikeus.

Oikeudenkäynnissä oikeus voi 
kuulla asiantuntijoiden mielipi-
teitä ja todistajia. Osapuolet voi-
vat käyttää avustajaa oikeuden 
istunnon aikana. Joskus oikeus 
voi kuulla todistajaa myös puhe-
limessa tai videon välityksellä. 
Jos todistaja pelkää, oikeus voi 
kuulla häntä eri aikaan kuin syy-
tettyä. Silloin todistajan ei tar-
vitse nähdä tai tavata syytettyä 
oikeudessa.

Jos ihminen on tyytymätön käräjäoikeuden päätökseen, hän voi tehdä valituksen 
seuraavaan oikeusasteeseen, joka on hovioikeus. Hovioikeus käsittelee valituk-
set käräjäoikeuden päätöksistä. Joskus hovioikeus voi muuttaa käräjäoikeuden 
päätöksen. Jos osapuolet eivät ole tyytyväisiä hovioikeuden päätökseen, he voi-
vat hakea valituslupaa ylimmästä oikeusasteesta. Se on korkein oikeus.

Korkein oikeus on Suomessa viimeinen ja ylin oikeusaste. Korkein oikeus käsitte-
lee vain sellaisia tapauksia, jotka ovat saaneet valitusluvan korkeimpaan oikeu-
teen. Valituslupa annetaan vain harvoin. Korkeimman oikeuden käsittely on aina 
kirjallinen. Korkein oikeus käsittelee vain yhteiskunnallisesti tärkeitä tapauksia. 
Sellaisia ovat tapaukset, joista ei ole aikaisemmin tehty oikeuden päätöksiä ja 
jotka voivat myöhemmin olla ennakkotapauksia. Oikeus katsoo ennakkotapauk-
sia, kun se päättää tuomioista seuraavissa samanlaisissa tapauksissa.

TODISTAJANSUOJELU
Joskus todistaja pelkää rikoksen tekijän kostoa, eikä siksi uskalla todistaa oikeu-
dessa tekijää vastaan. Silloin todistaja voi päästä todistajansuojeluohjelmaan.

Todistajansuojelu aloitetaan vain, jos todistajaa ei ole mahdollista suojella mil-
lään muulla keinolla ja todistaja on vakavassa vaarassa, joka uhkaa hänen ter-
veyttään tai henkeään. Silloin voi saada tilapäisen peitehenkilöllisyyden (eli esi-
merkiksi eri nimen) ja uuden asuinpaikan.

Rangaistukset Suomessa
Viranomaiset, poliisi, syyttäjä ja tuomioistuimet voivat määrätä rangaistuksia 
niille ihmisille, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin. Suomessa vain rikoksen tekijä 
saa rangaistuksen, ei hänen perheensä.

Jos rikos ei ole kovin vakava, rangaistus voi olla sakko eli rahallinen korvaus val-
tiolle. Muita tavallisia rangaistuksia Suomessa ovat vankeus, yhdyskuntapalvelu 
tai valvontarangaistus. Jos rikos on virkarikos, lisärangaistuksena ihminen voi 
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joutua luopumaan työstään tai saada varoituksen. Suomessa ei ole käytössä 
kuolemanrangaistusta.

RIKOSREKISTERI
Jos ihminen tekee rikoksen, siitä tulee hänelle merkintä rikosrekisteriin. Rikos-
rekisteri on tietokanta, jota poliisi ylläpitää. Rikosrekisterissä on tiedot kaikista 
ihmisistä, jotka ovat tehneet rikoksen. Sakoista ei tule merkintää rikosrekisteriin, 
mutta kaikista muista rikoksista tulee merkintä.

Rikosrekisterimerkintä voi estää oleskeluluvan tai joidenkin työpaikkojen saami-
sen, tai ainakin se vaikeuttaa niiden saamista.

LASTEN JA NUORTEN TEKEMÄT RIKOKSET
Alle 15-vuotiaat lapset eivät ole Suomessa rikosoikeudellisessa vastuussa. Jos 
he tekevät rikoksen, he eivät joudu oikeuteen. Heilläkin on silti korvausvastuu, 
eli heidän täytyy korvata vahingot, joita he aiheuttavat.

Jos alle 15-vuotias lapsi tekee rikoksen, hänestä tehdään lastensuojeluilmoitus. 
Lastensuojeluilmoitus tarkoittaa ilmoitusta sosiaaliviranomaisille. Sosiaaliviran-
omaiset tutkivat lapsen tilanteen ja selvittävät, miten häntä voi auttaa.

Jos rikoksentekijä on 15−17-vuotias nuori, oikeus voi määrätä hänelle nuoriso-
rangaistuksen. Sen tarkoitus on estää nuorta tekemästä uusia rikoksia tai syr-
jäytymästä sosiaalisesti. Nuorisorangaistus voi olla esimerkiksi valvottua palka-
tonta työtä, työhön perehdyttämistä tai osallistumista erilaisiin ohjelmiin, jotka 
edistävät nuoren kykyä toimia sosiaalisissa tilanteissa.
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Oikeusapu
Suomessa jokaisella ihmisellä on oikeus saada oikeusapua, jos hänellä on oikeu-
dellisia ongelmia. Valtio auttaa vähävaraisia ihmisiä, joiden tulot eivät riitä esi-
merkiksi asianajajien palkkioiden maksamiseen. Oikeusapu voi olla esimerkiksi 
asianajaja oikeudenkäyntiin, oikeudellista neuvontaa, apua sovintoneuvottelui-
hin ja erilaisten asiakirjojen, sopimusten tai valitusten tekoon. Jos ihminen tar-
vitsee oikeusapua, hänen täytyy hakea sitä oikeusaputoimistosta.

Jos ihminen joutuu syytteeseen rikoksesta, hänellä on oikeus saada puolustus-
asianajaja. Joskus tuomioistuin määrää syytetylle puolustajan. Näin voi tapahtua 
esimerkiksi jos syytetty on alaikäinen tai ei muuten pysty puolustamaan itseään. 
Myös rikoksen uhri voi saada avustajan tai tukihenkilön oikeudenkäynnin ajaksi.

Keskustelukysymykset
1. Mikä on lakien tarkoitus?
2. Ovatko yhdenvertaisuus ja tasa-arvo mielestäsi tärkeitä arvoja? Miksi?
3. Mikä on mielestäsi kansalaisen tärkein oikeus?
4. Mitä ihminen voi tehdä, jos hän joutuu rikoksen uhriksi?
5. Millainen on hyvä yhteiskunta?
6. Miten lakeja säädetään Suomessa? Miten niitä voidaan muuttaa?
7. Mitkä tavat ovat joissakin muissa maissa tai kulttuureissa hyväksyttyjä, mutta 

Suomessa rikoksia?
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9. POLITIIKKA JA 
VAIKUTTAMINEN 
SUOMESSA
Mitä demokratia on?
Demokratian kehitys Suomessa
Vaalit Suomessa
Suomen poliittiset puolueet
Kansalaisvaikuttaminen

Kuva: Tapio Haaja, Unsplash.com
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Mitä demokratia on?
Suomi on perustuslaillinen demokratia. Perustuslaki kertoo, millainen oikeusjär-
jestelmä ja yhteiskuntajärjestelmä maassa on. Perustuslaki on maan ylin laki ja 
kaikki muu lainsäädäntö rakentuu sen varaan.

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Demokratia on valtiojärjestelmä, jossa 
maan kansalaisilla on valta päättää siitä, millaisia päätöksiä yhteisistä asioista 
tehdään, kuka päätökset tekee ja mihin valtion rahat käytetään. Päätöksiin saa-
vat osallistua kaikki täysi-ikäiset kansalaiset. Sukupuolella tai yhteiskunnallisella 
asemalla ei ole merkitystä.

Kansalaiset valitsevat päättäjät vaalien avulla. Päättäjät tekevät päätökset 
maan asioista keskustelemalla, äänestämällä ja tekemällä kompromisseja.

Suomi on myös tasavalta. Tasavalta on valtio, jossa valtaa käyttävät eduskunta 
ja presidentti. Kansalaiset valitsevat eduskunnan jäsenet ja presidentin vapailla 
vaaleilla. Vapaat vaalit tarkoittavat, että kansalaisilla on täysi vapaus valita, 
mitä puoluetta tai ketä ihmistä he äänestävät vaaleissa.

Suomi on siis perustuslaillinen demokraattinen tasavalta.

Demokratian juuret ovat Ateenan kaupunkivaltiossa 300-luvulla ennen ajanlas-
kumme alkua. Ateenassa yhteiset asiat päätettiin tuolloin kansankokouksissa. 
Päätöksenteossa saivat kuitenkin olla mukana vain vapaat yli 20-vuotiaat mie-
het. Nykyisissä demokratioissa päätöksentekovalta on yleensä kaikilla täysi-ikäi-
sillä kansalaisilla sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta. Suo-
messa täysi-ikäinen tarkoittaa 18 vuotta täyttänyttä.

Demokratia tekee valtioista vakaita
Demokraattinen valtiojärjestelmä auttaa ylläpitämään valtion sisäistä rauhaa ja 
vakautta, koska valta vaihtuu rauhanomaisesti ja säännöllisesti vaalien kautta. 
Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja valita uudet päättäjät 4–6 vuoden 
välein.

Demokraattiset valtiot eivät aloita sotia yhtä helposti kuin diktatuurit, koska 
sodalle täytyy aina yhteiskuntarauhan nimissä saada kansalaisten tuki. Vaikka 
demokratiassa osa päättäjistä olisikin sodan kannalla, heidän täytyy ottaa huo-
mioon se, mitä mieltä on enemmistö kansalaisista. Diktatuurissa lopulliset pää-
tökset tekee hallitsija yksin.

Demokraattiset valtiot huolehtivat parhaiten myös ihmisoikeuksista ja yksilön-
vapaudesta.
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Suomi oli maailman vakain valtio kansainvälisessä vertailussa, joka tehtiin 
vuonna 2016. Neljä seuraavaksi vakainta maata olivat Norja, Sveitsi, Tanska 
ja Ruotsi.

Millaisia muita valtiojärjestelmiä on olemassa?
Demokratian vastakohta on diktatuuri. Siinä valta on vain yhdellä ihmisellä tai 
pienellä ryhmällä. Kun diktatuurin vallanpitäjät tekevät päätöksiä, he eivät ota 
huomioon kansalaisten mielipidettä päätöksenteossa. Diktaattorit sanelevat 
yksinvaltaisesti, miten yhteiskunnassa toimitaan. Heidän valtansa on rajoitta-
maton, ja kansalaisten oikeudet vaikuttaa valtion asioihin voivat olla hyvin pie-
net. Maailmassa on tällä hetkellä useita maita, joissa on diktatuuri.

Monarkia on valtiomuoto, 
jossa valtion päämies 
on kuningas tai esimer-
kiksi keisari, eli monarkki. 
Häntä ei ole valittu tehtä-
viinsä vaaleilla, vaan hän 
on perinyt vallan. Monarkki 
on siis syntynyt kuningas-
sukuun. Monarkin valta 
pysyy yleensä hänellä niin 
kauan kuin hän elää.

Monarkia voi olla absoluuttinen tai parlamentaarinen. Jos monarkia on absoluut-
tinen, monarkki hallitsee maata yksin. Tämä valtiomuoto voi olla lähellä diktatuu-
ria. Sen sijaan parlamentaarinen monarkia on demokratian muoto. Siinä kansa-
laiset valitsevat vaaleilla parlamentin, ja parlamentti sekä pääministeri johtavat 
maata. Jotkut nykyiset monarkiat ovat siirtyneet demokratiaan siten, että maata 
johtaa pääministeri ja parlamentti. Monarkilla ei ole todellista valtaa. Euroopan 
monarkioissa kuninkaalla tai kuningattarella ei nykyään ole päätösvaltaa valtion 
asioihin. Parlamentaarinen monarkia on esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa.

Suora demokratia
Demokratia voi olla suoraa tai edustuksellista. Suora demokratia tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että kansankokous tai kansanäänestys päättää jostakin asiasta. 
Päätös perustuu suoraan siihen, mitä mieltä kansalaiset ovat. Enemmistön mie-
lipide voittaa. Kun kansalainen osallistuu äänestykseen, hän voi suoraan vaikut-
taa siihen, miten äänestyksessä käy.

Suoraa kansanvaltaa on hankala toteuttaa valtiollisessa mittakaavassa, koska 
ihmisiä on paljon. Suorassa kansanvallassa jokaisen kansalaisen olisi käytet-
tävä paljon aikaa yhteisistä asioista päättämiseen osallistumalla kokouksiin, 
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äänestyksiin ja erilaisiin vaaleihin. Siksi monissa demokraattisissa valtioissa vain 
jotkut asiat päätetään suoran kansanvallan avulla. Esimerkiksi kun Suomessa 
vuonna 1994 haluttiin päätös siitä, pitäisikö Suomen liittyä Euroopan unioniin 
vai ei, järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys.

Edustuksellinen demokratia
Demokraattisissa valtioissa on yleensä käytössä 
edustuksellinen demokratia. Se on käytössä 
myös Suomessa. Suomessa järjestetään säännöl-
lisesti vaalit, joissa kansalaiset valitsevat edus-
tajia itselleen. Edustajat tekevät poliittista työtä 
yhteiskunnassa ja edustavat tavallisia kansalai-
sia.

Kun edustaja saa vaaleissa riittävän määrän 
ääniä, hänet valitaan. Silloin hän saa kansalta 
valtuutuksen tehdä päätöksiä yhteisistä asioista 
muiden puolesta. Äänestäjät siis luovuttavat 
osan omasta vallastaan hänelle. Vaalien avulla 
suomalaiset valitsevat esimerkiksi eduskunnan jäsenet eli kansanedustajat sekä 
kunnanvaltuutetut, jotka tekevät päätöksiä kunnissa.

Edustuksellisessa demokratiassa edustajat työskentelevät kokopäiväisesti tai 
osa-aikaisesti ja päättävät yhteisistä asioista kansalaisten puolesta. Silloin muut 
kansalaiset voivat keskittyä omiin töihinsä. Monet suomalaiset seuraavat kui-
tenkin tarkasti, mitä politiikassa tapahtuu.

Edustaja saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, eikä hänen ole pakko noudattaa äänes-
täjiensä tahtoa. Äänestäjät ovat kuitenkin kiinnostuneita siitä, miten edustajat 
hoitavat työnsä ja millaisia päätöksiä he tekevät. Esimerkiksi presidentin, minis-
terien ja kansanedustajien täytyy usein perustella päätöksiään kansalaisille. 
Asioita käsitellään esimerkiksi mediassa. Kansalaiset odottavat, että edustaja 
on perehtynyt yhteiskunnallisiin asioihin hyvin ja monipuolisesti.

Poliittisen päättäjän työ on vaativaa. Heidän täytyy perehtyä monimutkaisiin 
asioihin lyhyessä ajassa. Valtion varat ovat rajalliset. On kyettävä tekemään 
mahdollisimman tasapuolisia päätöksiä siitä, mihin asioihin rahaa käytetään ja 
kuinka paljon. Rahoitettavia asioita ovat mm. koulutus, turvallisuus, vanhusten-
hoito, työpaikat, lastenhoito ja terveyden edistäminen.

Jos edustaja haluaa, että äänestäjät valitsevat hänet uudelleen seuraavissa 
vaaleissa, hänen täytyy pyrkiä noudattamaan lupauksia, jotka hän on tehnyt 
äänestäjille. Lisäksi hänen täytyy tehdä sellaisia päätöksiä, jotka äänestäjät 
voivat hyväksyä.
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Vapaat vaalit
Vapaat ja rehelliset vaalit ovat yksi demokratian tärkeimmistä ominaisuuksista. 
Ääniä ei voi ostaa eikä myydä. Ketään ihmistä ei voi pakottaa äänestämään 
tietyllä tavalla. Vaalivilppi ei ole mahdollista. Vilppi tarkoittaa, että joku yrittää 
epärehellisesti vaikuttaa vaalien tulokseen. Saatuja ääniä tai vaalituloksia ei voi 
väärentää.

Demokratia tarkoittaa, että ihmisten täytyy voida tehdä valintoja eri vaihtoeh-
tojen välillä, sekä vaaleissa että muussa päätöksenteossa. Vaaleissa vaihtoeh-
toja täytyy olla vähintään kaksi. 

Vaaleissa tulevat valituiksi ne, jotka saavat eniten ääniä äänestäjiltä. Se ei silti 
tarkoita, että seuraaviin vaaleihin asti enemmistöllä olisi oikeus syrjiä tai sortaa 
vähemmistöä eli niitä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä. Demokraattisessa 
yhteiskunnassa valtaa pitää käyttää siten, että ihmisoikeudet huomioidaan. 
Kaikkia ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti ja perustuslakiin kirjattujen kan-
salaisen perusoikeuksien mukaisesti.

Kansalaisen perusoikeudet ovat demokratian perusta
Keskeisiä perusoikeuksia demokratiassa ovat sananvapaus, kokoontumisvapaus 
ja yhdistymisvapaus, yhdenvertaisuus lain edessä sekä tasa-arvo. Kansalaisen 
perusoikeudet ja niiden turvaaminen yhteiskunnassa kytkeytyvät tiiviisti demo-
kratian toteutumiseen.

Sananvapaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kansalainen voi arvostella poliit-
tisia päättäjiä ja vallanpitäjiä, jos hän ei ole tyytyväinen heidän toimintaansa. 
Suomessa esimerkiksi sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa käydään koko 
ajan vilkasta keskustelua yhteiskunnallisista asioista. Kuka tahansa kansalai-
nen voi osallistua siihen ja kirjoittaa, mitä mieltä hän on näistä asioista tai päät-
täjistä. Poliitikkoihin voi myös ottaa suoraan yhteyttä ja kertoa ajatuksistaan. 
Ihmiset voivat arvostella poliitikkojen työtä, ilman että he joutuvat painostuksen 
tai uhkailun kohteeksi. Keskustelun täytyy kuitenkin pysyä asiallisena ja omat 
mielipiteet täytyy osata perustella.

Keskustelu on tärkeä asia demokratiassa. Poliitikot eri puolueista keskustelevat 
ja neuvottelevat keskenään sekä virkamiesten kanssa, kun he tekevät päätök-
siä yhteisistä asioista. Ennen kaikkea keskusteluun tarvitaan kuitenkin mukaan 
kaikkia kansalaisia, joita yhteiset asiat kiinnostavat ja jotka seuraavat, mitä poli-
tiikassa ja yhteiskunnassa tapahtuu. Poliitikot saavat äänestäjiltä tärkeää tietoa 
siitä, mikä ei toimi yhteiskunnassa ja miten ongelmia voisi korjata. Asiat, joista 
poliitikot päättävät, vaikuttavat usein kaikkien suomalaisten arkeen.

Kokoontumisvapaus ja yhdistymisvapaus tarkoittavat, että kansalaiset voivat 
halutessaan perustaa yhdistyksiä, jotka ajavat heille tärkeitä asioita. Yhdistykset 
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voivat olla poliittisia yhdistyksiä tai ne voivat olla edunvalvontajärjestöjä. Edun-
valvontajärjestöt haluavat edistää jonkin tietyn ihmisryhmän asioita.

Demokraattisessa valtiossa kaikki kansalaiset ovat tasavertaisia lain edessä. 
Viranomaisten ja työnantajien täytyy kohdella ihmisiä samanarvoisesti. Demo-
kraattinen valtio on myös oikeusvaltio. Se tarkoittaa, että julkisessa toiminnassa 
täytyy noudattaa lakia. Jos ihminen uskoo, että viranomaisten päätöksenteossa 
on tehty virhe, hän voi valittaa päätöksestä.

Mikä on median rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja politii-
kassa?
Suomessa perustuslaki antaa ihmisille sananvapauden. Lisäksi ihmisillä on 
oikeus päättää itse, mitä mieltä he ovat asioista, eli heillä on mielipiteenvapaus. 
Tämä vapaus on kaikilla ihmisillä ja lisäksi medialla, eli televisiolla, radiolla, sano-
malehdillä, internetillä ja muilla joukkotiedotusvälineillä.

Media on tärkeä osa demokratiaa. Media kertoo ihmisille luotettavaa tietoa 
yhteiskunnasta. Median avulla ihmiset saavat tietoa yhteiskunnallisista pää-
töksistä ja keskustelusta. Lisäksi media seuraa ja arvostelee poliitikkojen sekä 
muiden vallanpitäjien toimia ja puheita. Suomessa vallanpitäjät eivät uhkaile toi-
mittajia tai tee heille väkivaltaa. Suomi onkin ollut kansainvälisissä vertailuissa 
kolmen parhaan joukossa, kun puhutaan lehdistönvapaudesta.

Medialla on paljon valtaa, kun se valitsee, mitä asioita se nostaa julkisuuteen ja 
millä tavalla se käsittelee niitä. Media tuo esiin ongelmia ja väärinkäytöksiä. Jos 
media haluaa, se voi antaa niille paljon näkyvyyttä. Toimittajat voivat myös har-
joittaa itsesensuuria, jos he haluavat. Silloin he vapaaehtoisesti eivät julkaise 
asioita, jotka ovat arkaluontoisia valtiolle.
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Demokratian kehitys Suomessa
Demokratian kehittymistä ja säilymistä edesauttavat yleisesti valtion taloudel-
linen kehitys, varojen jakautuminen kansalaisille, teollistuminen ja kansalaisten 
korkea koulutustaso.

Suomi oli osa Ruotsin valtiota 600 vuotta. Sinä aikana Ruotsi siirtyi hitaasti 
kohti demokraattisempaa yhteiskuntajärjestelmää. Ruotsin ja samalla Suomen 
kehitykseen vaikuttivat samat keskeiset antiikin jälkeisen ajan yhteiskunnalliset 
muutokset kuin moneen muuhunkin sen ajan eurooppalaiseen valtioon.

Suomen politiikka itsenäisyyden alkuvaiheessa
Vuonna 1906 Suomi oli edelleen autonominen osa Venäjää. Silloin maassa teh-
tiin eduskuntauudistus, jonka ansiosta maahan saatiin edistyksellinen kansan-
edustuslaitos. Aikaisemmin Suomella oli ollut säätyvaltiopäivät, jossa maan 
asioista päättivät säädyt. Säätyjä olivat aatelisto, porvaristo, papisto ja talon-
pojat. Vuonna 1907 Suomessa järjestettiin ensimmäiset eduskuntavaalit. Kaikki 
yli 24-vuotiaat suomalaiset saivat äänestää.

Uudistus oli merkittävä edistysaskel. Suomi oli maailman kolmas maa ja Euroo-
pan ensimmäinen maa, joka antoi naisille äänioikeuden. Suomi oli ensimmäinen 
maa maailmassa, joka antoi kaikille naisille oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. 
Vuonna 1907 Suomen eduskuntaan valittiin 19 naista. He olivat maailman 
ensimmäiset naiskansanedustajat.

Eduskuntavaalit, 
1907.
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Vaaleissa työläiset, maaseudun köyhät ja naiset pääsivät ensimmäistä kertaa 
vaikuttamaan Suomen politiikkaan. Vaalien suurin voittaja oli Suomen Sosiali-
demokraattinen Puolue eli SDP. Suomen politiikka jakaantui vasemmistoon 
ja oikeistoon. Vasemmistossa olivat sosialistit ja oikeistossa porvarit. SDP oli 
vasemmisto- eli sosialistipuolue. Oikeistopuolue oli esimerkiksi Maalaisliitto.

Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, vasemmiston ja oikeiston kahtiajako syveni. 
Sosialistit halusivat tehdä laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia, joilla parannet-
taisiin työläisten ja köyhien maalaisten oloja ja kehitettäisiin demokratiaa kun-
nissa. Tuohon aikaan kunnallisvaaleissa äänestämään pääsivät vain ne, joilla 
oli rahaa tai muuta omaisuutta. Oikeisto vastusti uudistuksia ja pelkäsi sosialis-
min vaikutusvaltaa Suomessa. Yhteiskunnalliset olot olivat epävakaat ja molem-
mat osapuolet kokosivat aseellisia joukkoja Suomessa. Verinen sisällissota alkoi 
tammikuussa 1918 ja päättyi huhtikuussa, kun porvarit (eli valkoiset) voittivat.

Suomen itsenäistymisjulistuksessa vuonna 1917 määriteltiin, että Suomi oli 
tasavalta. Eduskunta vahvisti Suomen perustuslain vuonna 1919. Sen mukaan 
Suomesta tuli tasavalta.

Suomalainen demokratia vahvistuu
Sisällissodan jälkeen suomalaisessa politiikassa tehtiin paljon uudistuksia, joiden 
tarkoitus oli yhdistää jakaantunutta kansaa ja parantaa köyhien asemaa. Sää-
dettiin muun muassa laki yleisestä oppivelvollisuudesta, asevelvollisuudesta ja 
laki, jonka avulla maaseudun köyhät saivat hankkia viljelysmaata. Uudistusten 
seurauksena yhteiskunnasta tuli vakaampi. Samalla kasvoi luottamus siihen, 
että muutoksia oli mahdollista tehdä demokraattisesti. Suomalaiset jakautui-
vat silti vahvasti työläisiin ja porvareihin. Poliittinen yhteistyö ei ollut helppoa. 

Seuraava uhka demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa kohtaan oli äärioikeiston 
nousu 1920- ja 1930-lukujen Euroopassa. Äärioikeiston kannattajat olivat kan-
sallismielisiä. Äärioikeisto vastusti demokratiaa ja halusi valtiolle vahvan joh-
tajan. 1920- ja 30-lukujen äärioikeistolaiset myös vihasivat kommunismia. 
1930-luvulla oli paha talouslama, jolloin kaikesta oli pulaa, jopa ruuasta. Äärioi-
keistolaiset lupasivat nostaa Euroopan lamasta, jos ihmiset kannattaisivat heitä.

Suomessa oli sekä äärioikeistolaista että äärivasemmistolaista toimintaa. 
Molempien toiminta kiellettiin lailla 1930-luvulla. Sen jälkeen ääriliikkeiden mer-
kitys pieneni Suomessa. Suomi säilyi demokratiana ja yhteiskunta rauhoittui. 
Laman jälkeen Suomen talous alkoi kasvaa ja kansa muuttua vähitellen yhtenäi-
semmäksi. Sisällissodan eri osapuolia edustaneet puolueet olivat ensimmäistä 
kertaa samassa hallituksessa 1930-luvun loppupuolella. Demokratia vahvistui 
ja politiikassa tehtiin lisää uudistuksia köyhien elämän helpottamiseksi.
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Yhteiskunnan rauhanomainen kehittäminen keskeytyi, kun Neuvostoliitto hyök-
käsi Suomeen toisessa maailmansodassa vuonna 1939. Työläiset ja porvarit, 
jotka olivat entisiä vihollisia, taistelivat yhdessä Neuvostoliittoa vastaan. Suo-
malaisilla oli yhteinen vihollinen ja yhteinen päämäärä – säilyttää itsenäisyys. 
Vanhat erimielisyydet haluttiin unohtaa ja mediassa korostettiin Suomen kan-
san yhtenäisyyttä. Se antoi ihmisille voimia selvitä sodasta.

Puolueeton Suomi Neuvostoliiton naapurina
Sotien jälkeen Suomen teollisuus kehittyi, talous kasvoi voimakkaasti. Suomelle 
määrättyjen sotakorvausten vuoksi teollisuus kehittyi ja talous kasvoi. Myös jäl-
leenrakennus tuotti paljon uusia työpaikkoja. Lisäksi poliittinen tahto rakentaa 
Suomesta entistä parempi ja turvallisempi maa oli luja. Kaikki puolueet hyväk-
syivät poliittiseksi tavoitteeksi hyvinvointivaltion rakentamisen ja näkivät, että 
keskeinen edellytys rakentamiselle oli riittävä taloudellinen kasvu.

Sotien jälkeen Suomen politiikka oli varovaista. Suomalaiset olivat huolissaan 
siitä, että Neuvostoliitto yrittäisi miehittää Suomen. Jännitys väheni, kun olot 
vakiintuivat.

Kun suhteet Neuvostoliittoon vakiintuivat, Suomessa opittiin, miten kannattaa 
toimia vaikutusvaltaisen suurvallan naapurimaana. Suomi teki vuonna 1948 
Neuvostoliiton kanssa YYA- eli Ystävyys-, Yhteistyö- ja Avunantosopimuksen. 
Sopimus toi Suomelle taloudellisia etuja, mutta samalla Suomen täytyi toimia 
kaikessa politiikassaan niin, että se ei ärsyttänyt Neuvostoliittoa. Suomi oli viral-
lisesti itsenäinen ja puolueeton maa, mutta todellisuudessa sen täytyi ottaa huo-
mioon Neuvostoliiton edut.

Muut maat arvostelivat Suomea siitä, että se otti Neuvostoliiton mielipiteitä niin 
paljon huomioon. Varovaisuus kuitenkin kannatti sekä poliittisesti että taloudel-
lisesti. Suomessa säilyi rauha. Suomi myös hyötyi taloudellisesti kaupasta, jota 
se teki Neuvostoliiton kanssa.

Suomesta tuli EU:n jäsen
Suomi jatkoi puolueettomalla ja varovaisella 
linjallaan siihen saakka, kunnes Neuvostoliitto 
hajosi. Kun Neuvostoliitto vuonna 1991 hajosi, 
linjasta voitiin luopua. Sen jälkeen Suomi tii-
visti nopeasti suhteitaan Länsi-Eurooppaan ja 
Euroopan yhteisöön. Vuonna 1995 Suomesta 
tuli Euroopan unionin jäsen. Silloin Suomi viral-
lisesti luopui puolueettomuuden politiikasta 
Neuvostoliiton kanssa.
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Nykyään Suomi puolustaa avoimesti Euroopan etuja ja arvoja taloudessa ja 
politiikassa. Venäjä, joka on osa entistä Neuvostoliittoa, on Suomelle yhä tärkeä 
kauppakumppani ja rajanaapuri.

Suomessa on käytössä euroalueen yhteinen valuutta euro. Kun Suomi säätää 
lakeja, sen täytyy ottaa huomioon EU:n yhteinen politiikka.

SUOMALAINEN KANSALLISTUNNE JA KANSAN YHTENÄISYYS
Suomi on osa eurooppalaista yhteisöä. Suomi osallistuu Euroopan yhteiseen 
ulkopolitiikkaan ja talouspolitiikkaan. Suomalaisten kansallistunne on kuitenkin 
yhä voimakas. Suuri osa ihmisistä ajattelee, että suomalaiset ovat ensi sijassa 
oma itsenäinen kansa, jolla on oma valtio.

Ajatus kansakunnan ainutlaatuisuudesta ja yhtenäisyydestä on ollut Suomessa 
keskeinen sota-ajoista nykypäivään asti. Yhtenäisyyttä on korostettu, kun taas 
erilaisia sisäisiä eroja ja ristiriitoja on vähätelty. Suomalaiset on haluttu nähdä 
keskenään samanlaisina ihmisinä, joista muodostuu yhtenäinen Suomen kansa. 
On katsottu, että se eroaa muista kansoista historiansa, kielensä ja tyypillisten 
suomalaisten piirteidensä ansiosta, joita ovat olleet esimerkiksi sisu ja rehelli-
syys. Ajatus yhtenäisyydestä on palvellut tarkoitustaan sodassa ja kriiseissä, 
kun on pitänyt tehdä vaikeita poliittisia ja taloudellisia päätöksiä. Nykyään osa-
taan kuitenkin nähdä myös, että suomalaiset ovat keskenään erilaisia taustan, 
näkemysten ja elämäntyylien suhteen.

Vaalit Suomessa
Suomessa järjestetään useita erilaisia vaaleja. Seuraavat vaalit ovat valtakun-
nallisia eli koko maassa:

 l eduskuntavaalit neljän vuoden välein
 l kuntavaalit neljän vuoden välein
 l presidentinvaalit kuuden vuoden välein
 l Euroopan parlamentin vaalit viiden vuoden välein.

Lisäksi Suomi voi järjestää valtiollisia tai kunnallisia suoria kansanäänestyksiä. 
Suoria kansanäänestyksiä järjestetään harvoin.

Kuka saa äänestää Suomen vaaleissa?
 l Suomen vaaleissa voi yleensä äänestää 18 vuotta täyttänyt Suomen 

kansalainen.
 l Kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa voivat äänestää tietyin 

rajoituksin myös muiden maiden kansalaiset, jos he asuvat Suomessa 
vakituisesti.
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 l Euroopan parlamentin vaaleissa voivat äänestää muiden EU-maiden 
kansalaiset, jos he ovat äänioikeusrekisterissä Suomessa. Siihen voi 
ilmoittautua itse.

 l Kuntavaaleissa voivat äänestää kaikkien maiden kansalaiset, joilla on 
ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta.

Ennen vaaleja jokainen, jolla on äänioikeus, saa postissa kirjeen, joka on ilmoitus 
äänioikeudesta. Kirjeessä lukee vaalien tarkka aika ja ne paikat, joissa ihminen 
voi äänestää. Vaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai etukä-
teen (eli ennakkoäänestää).

Jos äänestää ennakkoon, voi äänestää missä tahansa yleisessä äänestyspai-
kassa Suomessa tai ulkomailla. Äänestyspaikkoja ovat julkiset tilat, kuten kou-
lut, kirjastot, kunnantalot, postit tai ostoskeskukset. Jos ihminen on ulkomailla, 
hän voi äänestää suurlähetystössä tai konsulaatissa.

Jos äänestää vaalipäivänä, voi äänestää vain siinä paikassa, joka lukee hänen 
omassa ilmoituskortissaan. Äänestyspaikalle täytyy ottaa mukaan henkilölli-
syystodistus, esimerkiksi passi.

Vaalisalaisuus
Suomessa on vaalisalaisuus. Se tarkoittaa, että ei tarvitse kertoa kenellekään, 
ketä ehdokasta äänestää. Kun ihminen menee äänestämään, kukaan muu ei 
näe, ketä hän äänestää.
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Äänestyspaikalla valvojat tarkistavat äänestäjän henkilöllisyystodistuksen. Näin 
varmistetaan, että kukaan ei äänestä monta kertaa eikä yritä äänestää toisen 
puolesta.

Sen jälkeen äänestäjä menee vaalikoppiin, jonne ei saa tulla samaan aikaan 
muita ja jonne muut eivät näe. Kopissa hän kirjoittaa äänestyslippuun oman 
ehdokkaansa numeron. Lippuun ei kirjoiteta mitään muuta kuin numero.

Lopuksi valvoja leimaa äänestyslipun ja äänestäjä saa itse laittaa sen vaaliuur-
naan. Vaaliuurna on suljettu laatikko. Näin kukaan ei saa tietää, ketä ehdokasta 
äänestettiin.

Kun äänestysaika loppuu, äänestyslippujen numerot lasketaan. Vain leimatut 
liput hyväksytään.

Vaalisalaisuuden tarkoitus on estää se, että joku voisi ostaa tai myydä ääniä 
vaaleissa. Äänestäjää ei voi uhkailla tai pakottaa häntä äänestämään tiettyä 
ehdokasta.

Äänestysaktiivisuus Suomessa
Äänestysaktiivisuus kertoo, kuinka suuri osa kansalaisista äänestää vaaleissa. 
Äänestäminen on tärkeää, mutta vapaaehtoista. Suomessa äänestysaktiivisuus 
ei aina ole kovin korkea. 

Tämä johtuu muun muassa siitä, että monet ihmiset eivät seuraa politiikkaa, 
eivätkä ole kiinnostuneita yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. He saattavat 
ajatella, että sopivaa ehdokasta on vaikea löytää tai että poliitikot ovat kau-
kana heidän arjestaan. Joku voi miettiä sitä, onko yhdellä äänellä edes vaiku-
tusta vaaleissa. Joskus yksi ääni voi kuitenkin ratkaista. Jos ei äänestä ja kerro 
omaa mielipidettään siitä, kuka ehdokkaista pitäisi valita, jättäytyy vapaaehtoi-
sesti demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

Eduskuntavaalit
Kun eduskuntaan valitaan kansanedustajat vaaleilla, he saavat työskennellä 
siellä neljä vuotta kerrallaan. Sen jälkeen on uudet vaalit.

Jos haluaa asettua ehdolle eduskuntavaaleissa, täytyy olla täysi-ikäinen Suo-
men kansalainen, jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa. Yleensä ehdokkaat 
kuuluvat poliittisiin puolueisiin. Ei ole rajoituksia sille, kuinka monta kertaa sama 
ehdokas voi tulla valituksi eduskuntaan peräkkäisissä vaaleissa.

Kun ihminen äänestää eduskuntavaaleissa, hän voi äänestää vain oman vaali-
piirinsä ehdokkaita. Esimerkiksi helsinkiläiset äänestäjät äänestävät ehdokasta 
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Helsingin vaalipiiristä. He eivät voi äänestää ehdokkaita muualta Suomesta. 
Tällä järjestelyllä halutaan varmistaa, että eduskuntaan valitaan edustajia eri 
puolilta maata.

Kuntavaalit
Kunnan asioista päätetään kunnanvaltuustossa. Kunnanvaltuuston 
jäsenet valitaan kuntavaaleissa. Kuntavaalit järjestetään koko maassa 
yhtä aikaa, mutta jokaiseen kuntaan tulee oma kunnanvaltuustonsa. 
Ihmiset voivat siis äänestää vain oman kuntansa ehdokkaita. Kunnan-
valtuuston koko riippuu siitä, mikä on kunnan väkiluku. Jos kunnassa on 
paljon asukkaita, sen kunnanvaltuustossa on enemmän valtuutettuja.

Kuntavaaleissa voi olla ehdokkaana, jos on kunnan asukas ja äänioi-
keutettu kunnallisvaaleissa. Ei siis tarvitse olla Suomen kansalainen. 
Ehdokkaan pitää yleensä kuulua johonkin poliittiseen puolueeseen.

Presidentinvaalit
Presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Presidentinvaaleissa ihmiset äänes-
tävät suoraan jotakuta ehdokasta. Se, joka saa eniten ääniä, pääsee presiden-
tiksi.

Presidentinvaalit järjestetään Suomessa kuuden vuoden välein. Sama henkilö 
voidaan valita presidentiksi kaksi kertaa peräkkäin. Hän voi siis toimia Suomen 
presidenttinä maksimissaan 12 vuotta.

Presidentinvaaleissa on usein kaksi vaalikierrosta. Ehdokkaita on monta. Jos yksi 
ehdokas saa yli puolet äänistä ensimmäisellä kierroksella, hänestä tulee Suo-
men presidentti. Yleensä vaaleissa täytyy kuitenkin järjestää toinen kierros. Toi-
sella kierroksella ihmiset äänestävät kahden ehdokkaan välillä. Mukana ovat ne 
ehdokkaat, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella. Uusi presidentti 
on se, joka saa enemmän ääniä.

Tasavallan presidentin täytyy olla syntyperäinen Suomen kansalainen. Ehdok-
kaan asettaa yleensä jokin puolue, jolla on eduskunnassa vähintään yksi kan-
sanedustaja.

Europarlamenttivaalit
EU-parlamentti on Euroopan unionin edustuslaitos. Se säätää EU-tason lakeja 
ja päättää EU:n talousarviosta yhdessä ministerineuvoston kanssa. Ministeri-
neuvoston jäsenet edustavat jäsenmaiden hallituksia. Esimerkiksi Suomen hal-
lituksen ministerit kuuluvat EU:n ministerineuvostoon.

Kuva: Kuvasato, Pixabay,com



215Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Ministerien lisäksi EU:ssa on edustajia. Suomi valitsee omat edustajat EU-par-
lamenttiin europarlamenttivaaleissa. EU-parlamenttiin valitaan yhteensä 705 
jäsentä kaikista EU-maista. Suomesta valitaan mukaan 14 jäsentä.

Europarlamenttivaalien ehdokkaat edustavat eri puolueita, kuten eduskunta-
vaaleissakin. Koko Suomi on yhtä vaalipiiriä, eli samoja ehdokkaita voi äänestää 
kaikkialla Suomessa. Ehdokkaaksi voi asettua, jos on Suomen tai muun EU-maan 
kansalainen eli jos on äänioikeutettu europarlamenttivaaleissa. Ehdokkaan aset-
taa poliittinen puolue.

Suomen poliittiset puolueet
Poliittiset puolueet ovat järjestöjä, joiden toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan 
kehittäminen puolueen jäsenten haluamaan suuntaan. Puolueella täytyy olla 
puolueohjelma. Se on asiakirja, jossa lukee puolueen tärkeimmät periaatteet ja 
tavoitteet. Ohjelmassa kerrotaan myös, miten puolue haluaa vaikuttaa suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja poliittisiin päätöksiin.

Kuka tahansa voi Suomessa kuulua poliittiseen puolueeseen. Puolueen jäsenyys 
ei saa vaikuttaa työpaikan saamiseen tai ihmisen asemaan yhteiskunnassa. 
Keskeinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapa on asettua itse ehdokkaaksi 
vaaleissa. Ehdokkaat ovat yleensä puolueiden jäseniä.

Suomessa on monipuoluejärjestelmä, eli erilaisia puolueita on paljon. Puoluei-
den kannatus vaihtelee vaaleista toiseen. Millään yksittäisellä puolueella ei ole 
eduskunnassa ehdotonta enemmistöasemaa, joten mikään puolue ei voi toimia 
politiikassa yksin. Puolueiden on tehtävä keskenään yhteistyötä. Tästä syystä 
suomalaisessa politiikassa on tärkeää, että osaa neuvotella ja tehdä kompro-
misseja.

Vuonna 2020 Suomessa oli 18 rekisteröityä puoluetta, joista yhdeksällä oli kan-
sanedustajia eduskunnassa. Muut puolueet olivat pieniä. Niiden tavoite oli saada 
vaaleissa eduskuntapaikka.

Suomessa valtio eli veronmaksajat rahoittavat puolueiden toimintaa. Valtiolta 
saatava avustus riittää maksamaan vain osan puolueiden kuluista. Lisäksi puo-
lueet saavat rahaa esimerkiksi jäsenmaksuista tai rahastoista. Puolue saa rahal-
lista avustusta valtiolta sen mukaan, montako kansanedustajaa sillä on edus-
kunnassa. Isot, vaaleissa hyvin menestyneet puolueet saavat siis enemmän 
rahaa kuin pienet puolueet. Tämän vuoksi vanhat, suuret puolueet pystyvät 
pitämään asemansa ja uusien puolueiden on aluksi vaikea saada eduskunta-
paikkoja.



216 Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirja

Puolueet saavat myös muuta rahoitusta esimerkiksi vaaleja varten. Osa rahoi-
tuksesta on lahjoituksia, joita voivat antaa yksityiset ihmiset, yritykset tai järjes-
töt. Puolueet saavat ottaa lahjoituksia vastaan vaalityötä varten, mutta niistä 
täytyy tehdä ilmoitus. Puolueiden täytyy siis kertoa julkisesti, mikä tai kuka on 
rahoittanut niiden vaalikampanjoita.

Miten puolueiden näkemykset eroavat toisistaan?
Nyky-Suomessa eri puolueiden ohjelmat ovat hyvin samankaltaisia toistensa 
kanssa. Kaikki puolueet pyrkivät ajamaan monenlaisia hyviä asioita mahdol-
lisimman suurelle joukolle ihmisiä saadakseen paljon äänestäjiä. Puolueilla on 
kuitenkin myös eroja. Uskonto ei kuitenkaan erota puolueita, eli Suomessa ei ole 
eri uskontokuntia edustavia puolueita.

Perinteisesti tärkein puolueita erottava tekijä on ollut jako oikeistoon ja vasem-
mistoon. Vasemmistopuolueet ovat kannattaneet sosialismia, työläisten oikeuk-
sia ja vahvaa valtiota, joka tarjoaa kansalaisille erilaisia palveluja ja saa rahoi-
tuksensa kansalaisten maksamista veroista. Vasemmisto on ollut valmis 
hyväksymään korkeat verot, koska verojen avulla saadaan rakennettua ja yllä-
pidettyä tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kaikista ihmisistä huolehditaan.

Oikeistopuolueet ovat kannattaneet kapitalismia, vapaata markkinataloutta ja 
alhaisempia veroja. Oikeisto haluaa, että valtion rooli yhteiskunnassa on pie-
nempi ja että ihmisen oma vastuu elämästään on suurempi. Oikeisto ajaa myös 
yksityisyrittäjien ja yritysten asiaa. Yrityksillä on yhteiskunnassa tärkeä osa 
talouskasvun ja työpaikkojen luomisessa.

Tyypillinen piirre suomalaisessa nykypolitiikassa on, että vasemmistopuolueiden 
kannatus vähenee. Lisäksi vasemmisto on hajautunut eri puolueisiin, joista osa 
on kommunistisia, osa sosialistisia ja osa maltillisemmin sosiaalidemokraattisia.

Myös muita jakoja puolueiden välillä voidaan tehdä. Nykyään äänestäjille on 
tärkeää myös se, ajaako ehdokas maaseudun vai kaupungin asioita eli syrjä-
seudun vai asumiskeskusten asioita. Kaupunkilaisille tärkeitä asioita ovat usein 
globalisaatio ja tiivis kansainvälinen yhteistyö esimerkiksi Euroopan unionin 
kanssa. Maaseudun näkökulmasta tärkeämpää on säilyttää kotimainen maan-
viljelystuotanto ja valta Suomeen liittyvissä asioissa Suomella itsellään. Tästä 
näkökulmasta globalisaatio saatetaan nähdä negatiivisena asiana, joka vie työ-
paikkoja Suomesta, vaikeuttaa maatalouden harjoittamista ja aiheuttaa yhteis-
kunnallista epävakautta.

Monille äänestäjille on merkittävää myös se, pitääkö puolue tärkeämpänä talou-
dellista kasvua vai luonnon- ja ympäristönsuojelua. Talouskasvu voi tuhota 
ympäristöä, mutta toisaalta se voi tuoda yhteiskuntaan vaurautta ja työpaikkoja.
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Myös konservatiivisuus ja liberaalisuus jakavat ihmisiä. Konservatiivisuuteen 
liittyvät perinteiset arvot ja maltilliset eli lievät yhteiskunnan uudistukset. Libe-
raalisuuteen taas liittyvät laaja yksilön ja talouden vapaus, arvojen suvaitsevai-
suus ja ihmisoikeudet.

Lisäksi puolueilla voi olla erilaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, tuleeko Suomen 
tulevaisuudessakin säilyä kaksikielisenä maana tai onko kaikissa kouluissa ope-
tettava lapsille sekä suomea että ruotsia.

Suomen Keskusta (perustettu 1906)

Suomen Keskusta eli Keskustapuolue on suosituin 
puolue maaseudulla. Se ajaa maatalouden asioita, 
esimerkiksi valtion ja EU:n rahallisia tukia maanvilje-
lijöille. Noin puolet puolueen kannattajista vastustaa 
EU:ta. Vaikka suuri osa suomalaisista asuu nykyään 
kaupungeissa, monilla on vahvat siteet maaseutuun. 
Maaseutu ja luonto ovat suomalaisille tärkeitä myös 
symbolisesti ja ideologisesti.

Keskustapuolue pyrkii siihen, että palvelut ja työpai-
kat säilyvät koko Suomessa. Suomi on kuitenkin har-

vaan asuttu maa ja palveluiden järjestäminen maaseu-
dulla on usein kallista. Keskustapuolueelle on kuitenkin 
tärkeää, että ihmiset ovat tasa-arvoisessa asemassa 
keskenään riippumatta siitä, missä he asuvat. Puolu-
een mielestä valtiolla tulee olla aktiivinen rooli sosiaali-, 
talous- ja aluepolitiikassa. 

Lisäksi Keskustapuolue on yrittäjien asialla. Se pyrkii 
siihen, että yritysten olisi helpompi työllistää ihmisiä. 
Suurin osa Suomen yrityksistä on pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä, ja ne ovat tärkeitä työnantajia Suomessa.

Kansallinen Kokoomus (perustettu 1918)

Kansallinen Kokoomus on oikeistolainen puolue. Perin-
teisesti se on ollut talouseliitin ja koulutetun ylemmän 
luokan puolue. Sillä on vahva asema pääkaupunki-
seudulla, mutta se on myös yksi Suomen suurimmista 
puolueista. Kokoomuksen perusarvoja ovat muiden 
muassa vapaus, vastuu, tasa-arvoiset mahdollisuu-
det ja kannustavuus. Kannustavuus tarkoittaa sitä, että 
ihminen palkitaan hyvästä työstä tai toiminnasta.

Myös Kokoomukselle yrittäjien asia on keskeinen. Ihmi-

siä halutaan kannustaa oma-aloitteisuuteen ja omien 
yritysten perustamiseen. Siksi esimerkiksi yritysten 
maksamia veroja pitäisi puolueen mielestä vähentää. 
Valtion roolin tulee olla pienempi kuin vasemmistopuo-
lueiden mielestä. Kokoomus kannattaa laajaa yhteis-
työtä Naton kanssa ja on EU-myönteinen. Arvojen 
suhteen osa kokoomuspoliitikoista on liberaaleja, osa 
konservatiiveja.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (perustettu 1899)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue eli SDP on pit-
kään ollut suuri puolue ja mukana hallituksessa. SPD, 
Keskusta ja Kokoomus ovat Suomen vanhimmat puolu-
eet. SDP on ollut vasemmistolainen teollisuustyönteki-
jöiden ja kaupungissa asuvien palkkatyöläisten puolue. 
Sen aate on sosialismista alkunsa saanut sosiaalide-
mokratia, eikä puolue ole yhtä vasemmistolainen kuin 

Vasemmistoliitto.

SDP:lle keskeinen asia on hyvinvointiyhteiskunnan säi-
lyttäminen ja se, että kaikille riittää töitä. Puolue haluaa 
työskennellä tasa-arvoisen ja solidaarisen yhteiskun-
nan puolesta. Se vastustaa hallitsematonta markki-
nataloutta eli kapitalismia ja konservatiivisia arvoja.

Vasemmistoliitto (perustettu 1990)

Vasemmistoliitto on liberaali, sosialistinen puolue. 
Vasemmistoliiton perusarvoja ovat tasa-arvo, demo-
kratia, vapaus ja kestävä kehitys. Vasemmistoliittoa 
äänestävät usein työläiset ja pienipalkkaiset toimihen-
kilöt eli esimerkiksi ihmiset, jotka tekevät toimistotyötä 
tai myyntityötä.

Vasemmistoliiton mielestä hyvinvointiyhteiskuntaa 
tulee kehittää ja kapitalismia rajoittaa. Työntekijän 
oikeudet ja ammattiyhdistysliike ovat tärkeitä. Kaikilla 
tulee olla oikeus työhön ja toimeentuloon. Myös yhden-
vertaisuus ja feminismi sekä ympäristönsuojelu ovat 
keskeisiä arvoja.
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Vihreät (perustettu 1987)

Vihreälle puolueelle tärkeitä asioita ovat ympäristön-
suojelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja eläinten 
oikeudet. Se on liberaali ja suvaitsevainen puolue. Sitä 
äänestävät esimerkiksi nuoret korkeasti koulutetut kau-
punkilaiset. Puolue kannattaa feminismiä ja monikult-
tuurisuutta ja ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen yhdenvertaisuutta.

Vihreät kritisoivat sekä sosialismia että kapitalismia. 
Vihreiden mukaan kumpikaan talousjärjestelmä ei ota 
huomioon ympäristöä ja kehitysmaita. Vihreät mai-
nitsevat tärkeimmiksi teemoikseen työn, koulutuksen, 
ympäristön ja köyhyyden torjunnan, mutta joillakin vih-
reillä on melko oikeistolaisiakin talousnäkemyksiä. Vih-
reät vastustavat ydinvoimaa.

Perussuomalaiset (perustettu 1995)

Perussuomalaiset on kansallismielinen eli nationalisti-
nen populistipuolue. Arvoiltaan se on konservatiivinen. 
Puolueelle on tärkeää edistää suomalaista työntekoa 
ja yrittämistä ja olla tavallisen kansan asialla eliittiä 
eli ylempää yhteiskuntaluokkaa vastaan. Puolue kan-
nattaa vahvaa hallitusta, joka rahoittaa hyvinvointiyh-
teiskuntaa. 

Perussuomalaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti EU:hun. 
Tavoitteena on palauttaa Euroopan unionille annettu 

päätösvalta takaisin jäsenvaltioille. Myös maahan-
muuttoon ja Suomen kaksikielisyyteen puolue suh-
tautuu kielteisesti. Puolue korostaa voimakkaasti suo-
malaista identiteettiä. Siihen kuuluu kannattajia sekä 
oikeistosta että vasemmistosta.

Perussuomalaiset oli aiemmin pieni puolue, mutta vuo-
den 2011 eduskuntavaaleista lähtien se on saanut pal-
jon ääniä ja vakiinnuttanut paikkansa yhtenä suurista 
puolueista. 

Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (perustettu 1906)

Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue eli RKP on erityi-
sesti Suomen ruotsinkielisen väestön puolue. Se kan-
nattaa kaksikielisyyttä ja pyrkii edistämään ja yllä-
pitämään ruotsinkielisiä palveluja. Koska niin monet 
suomenruotsalaiset kannattavat RKP:tä, sen sisällä 
on useita erilaisia suuntauksia: konservatiivisempi ja 
vapaamielisempi suuntaus sekä maaseudun asioihin 
keskittyvä suuntaus. 

RKP on liberaali puolue, joka on talousasioissa ja ulko-

politiikassa oikeistolainen. Maahanmuuttoon, moni-
kulttuurisuuteen ja vähemmistöihin liittyvissä asioissa 
se on vapaamielinen. RKP on pieni puolue, mutta se 
on kuitenkin lähes aina Suomen hallituksessa. Puo-
lue kannattaa Euroopan unionia ja vahvaa eurooppa-
laista yhtenäisyyttä. RKP ja ruotsinkielisyys on Suo-
melle myös tärkeä linkki pohjoismaiseen yhteistyöhön 
ja kulttuuriin.

Suomen Kristillisdemokraatit (perustettu 1958)

Suomen Kristillisdemokraatit eli KD pitää keskeisenä 
kristillisten arvojen huomioimista päätöksenteossa. 
Politiikan perustana on kristinusko. KD on arvokonser-
vatiivinen puolue, joka sijoittuu aatteellisesti Keskus-
tan ja Kokoomuksen välimaastoon. KD kannattaa puo-
lustusyhteistyötä Pohjoismaiden, YK:n, Naton ja EU:n 
kanssa. 

Kristillisdemokraatit on pieni puolue, joka vastustaa 

aborttia ja jonka mielestä perhe on yhteiskunnan tär-
keä ydin. Puolue mm. vastusti tasa-arvoisen avioliit-
tolain säätämistä, sillä se pitää avioliittoa miehen ja 
naisen välisenä liittona. KD:n mukaan kaikille ihmisille 
tulee turvata perustoimeentulo. Solidaarisuus on tär-
keä arvo ja kaikista ihmisistä tulee pitää huolta, myös 
köyhistä, sairaista ja vanhuksista.

Liike Nyt (perustettu 2018)

Liike Nyt on pieni puolue, jolla on yksi edustaja edus-
kunnassa. Liike Nyt kritisoi sitä, että poliittisia päätök-
siä Suomessa tekee vain puolue-eliitti. Liikkeen tavoit-
teena on, että kuka tahansa voi rekisteröityä liikkeen 
verkkosivuilla ja päästä näin mukaan osallistumaan 
päätöksentekoon liikkeen ”nettiparlamentissa”. 

Liike Nyt pitää keskeisenä yrittäjyyttä ja markkina-
talouden kehittämistä. Lisäksi sen periaatteita ovat 
Eurooppa-myönteisyys ja yksilön arvostaminen. Liike 
Nyt pitää tärkeänä myös sitä, että päätökset tehdään 
ympäristölle ja ilmastolle kestävällä tavalla.
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Kansalaisvaikuttaminen
Suomessa kuka tahansa voi vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan 
monella tavalla. Suomessa on jo pitkään harrastettu kansalaisvaikuttamista. Se 
tarkoittaa kansalaisten omaa toimintaa, jonka avulla he voivat edistää yhteis-
kunnallisia asioita.

Suomessa on 1900-luvulla ollut monta suurta kansanliikettä, esimerkiksi rait-
tiusliike ja työväenliike. Ne ovat osaltaan vaikuttaneet merkittävästi demo-
kraattisen yhteiskunnan kehitykseen. Kansanliikkeissä tavalliset suomalaiset 
ovat opetelleet, miten yhteisiä asioita voi hoitaa ja päässeet vaikuttamaan sii-
hen, miten hyvinvointiyhteiskuntaa on rakennettu. Monet suomalaiset poliitikot 
ovat uransa alussa toimineet kansalaisjärjestöissä tai olleet muuten aktiivisesti 
mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Kansalaisvaikuttamisen tapoja
ÄÄNESTÄMINEN
Yleisin vaikuttamisen tapa on äänestäminen. Kun äänestät vaaleissa, päätösval-
taa yhteisissä asioissa tulevat todennäköisemmin käyttämään ne, jotka ajavat 
juuri sinulle tärkeitä asioita. Jos jättää äänestämättä, jättää kertomatta, miten 
yhteisiä asioita pitäisi omasta mielestä hoitaa.

YHTEYDENOTTO POLIITIKKOIHIN
Toinen tapa vaikuttaa on ottaa suoraan yhteyttä poliitikkoihin, esimerkiksi kan-
sanedustajiin tai ministereihin. Heille voi kertoa, mihin asioihin politiikassa pitäisi 
erityisesti kiinnittää huomiota tai millaisia muutoksia yhteiskunnassa tarvittai-
siin.

KANSALAISKESKUSTELUUN OSALLISTUMINEN
Kolmas vaikuttamisen tapa on kansalaiskeskustelu. Lehdessä tai sosiaalisessa 
mediassa voi julkaista mielipidekirjoituksen, jolla haluaa herättää keskustelua 
yhteiskunnan epäkohdista eli niistä asioista, joissa olisi parantamisen varaa. Jon-
kin asian esillä pitämiseksi voi perustaa Facebook-ryhmän, jossa keskustellaan 
ja joka voi järjestää teemaan liittyviä yleisötapahtumia, esimerkiksi mielenosoi-
tuksia tai keskustelutilaisuuksia.

ADRESSI
Kansalaiset voivat myös laatia adressin eli kirjallisen julkilausuman, jossa he esi-
merkiksi vastustavat jotakin lakia. Adressiin kerätään mahdollisimman monen 
samaa mieltä olevan kansalaisen allekirjoitus, ja se luovutetaan asiaa hoitavalle 
ministerille. Näin ministeri saa tietää, että lakiin halutaan muutosta ja että muu-
toksella on laaja kannatuspohja. Adresseissa saattaa olla nimiä muutamasta 
tuhannesta yli sataantuhanteen.
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KANSALAISALOITE
Suomessa on voimassa kansalaisaloitelaki. Laki sanoo, että kuka tahansa 
Suomen kansalainen voi tehdä lakiehdotuksen eduskunnalle. Ehdotusta 
varten kerätään nimiä niiltä kansalaisilta, jotka kannattavat lakialoitetta. Jos 
allekirjoituksia kertyy enemmän kuin 50 000, lakiehdotus siirtyy eduskun-
nan käsiteltäväksi. Kansalaisaloite on suoran demokratian vaikutuskeino.

KUNTALAISALOITE
Vastaava suora vaikuttamiskeino kunnallispolitiikan puolella on kuntalai-
saloite. Lain mukaan jokainen kuntalainen voi tehdä aloitteen jostakin kun-
nan toimintaa koskevasta ajankohtaisesta asiasta tai ongelmasta. Yleensä 
kuntalaisaloitteella pyritään edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. 
Kunnan päättäjät käsittelevät kaikki tehdyt aloitteet kokouksissaan.

EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE
Myös EU-tasolla kansalaisaloite on mahdollinen. Eurooppalaisella kansa-
laisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota tekemään säädösehdotus 
aiheesta, joka kuuluu EU:n toimivaltaan. Aloitteella on oltava vähintään mil-
joona allekirjoittajaa vähintään seitsemästä EU-maasta. Nimet on kerät-

Mielenosoitus, 2018.
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tävä vuoden sisällä, ja komission tulee käsitellä aloite kolmen kuukauden sisällä 
sen luovuttamisesta. Aloitteen keinoin EU-kansalaiset voivat osallistua suoraan 
Euroopan unionin lainsäädännön kehittämiseen.

VALITUS EUROOPAN IHMISOIKEUSTUOMIOISTUIMEEN
Toinen tapa vaikuttaa asioihin EU-tasolla on tehdä omasta oikeuskäsittelystä 
valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tuomioistuin turvaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Valituksen voi tehdä, jos kokee, että ei 
ole tullut suomalaisessa oikeuskäsittelyssä kohdelluksi ihmisoikeuksien edellyt-
tämällä tavalla.

Toimiminen kansalaisjärjestöissä
Monet suomalaiset ovat mukana järjestöissä, koska he haluavat vaikuttaa 
yhteiskunnan asioihin. Suomessa on paljon järjestöjä, joiden toiminta-ajatuk-
sena on viedä yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. Järjestöt kokoavat yhteen suu-
ren joukon ihmisiä, jotka haluavat muutosta johonkin yhteiskunnalliseen asiaan. 
Yhdessä ihmiset saavat muutoksia aikaan helpommin ja tehokkaammin.

Kansalaiset voivat toimia järjestöissä vapaasti ja ajaa niiden avulla itselleen tär-
keitä asioita esimerkiksi mielipiteisiin vaikuttamalla. Järjestössä voi olla mukana 
tavallisena jäsenenä tai voi osallistua järjestön hallituksen toimintaan.

Järjestöjen toimintaa ohjaa Suomessa yhdistyslaki. Se kertoo, miten järjes-
töissä tehdään päätöksiä ja miten vastuu yhdistyksen toiminnasta ja talou-
desta jakaantuu.

JÄRJESTÖISSÄ VOI

• tehdä vapaaehtoistyötä,
• tehdä palkkatyötä,
• toimia järjestön hallituksessa,
• tehdä vaikuttamistyötä,
• osallistua kansalaiskeskusteluun,
• järjestää tiedotus- tai toimintakampanjoita,
• järjestää yleisötapahtumia,
• järjestää mielenosoituksia,
• esimerkiksi tehdä politiikkaa, edistää ihmisoikeuksia tai tehdä ympäristönsuojelu-

työtä,
• kerätä rahaa järjestölle, joka auttaa ihmisiä. Varat kerätään keräysluvalla, jonka 

myöntää poliisi. Ilman lupaa ei saa kerätä rahaa.
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Suomessa on olemassa poliittisia järjestöjä (eli puolueita), etujärjestöjä, työ-
markkinajärjestöjä, painostusjärjestöjä, ympäristöjärjestöjä, potilasjärjestöjä ja 
avustusjärjestöjä. Suomessa on tavallista, että ihmiset ovat jäseniä monessa eri 
järjestössä ja osallistuvat niiden toimintaan eri tavoin.

Toimimalla järjestössä oppii samalla suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä ja 
demokraattista päätöksentekoa. Järjestössä toimiminen antaa myös mielekästä 
tekemistä ja voi helpottaa työpaikan löytymistä. Lisäksi järjestössä tutustuu mui-
hin ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneet samasta asiasta.

Irakin Naisten 
Yhdistys ry
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TÄSSÄ ON MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ SUOMALAISISTA JÄRJESTÖISTÄ:

• Tukea perheille: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Familia ry

• Tukea väkivaltatilanteisiin: Ensi- ja turvakotien liitto ry, Monika-Naiset liitto ry, 
Naisten Linja, Irakin Naisten Yhdistys ry

• Urheilu- ja liikuntayhdistyksiä: Liikkukaa ry, Suomen Latu ry, Suomen Palloliitto ry

• Taide- ja kulttuuriyhdistyksiä: Elävän musiikin yhdistys ELMU ry, Suomen PEN ry, 
Kassandra ry

• Vapaaehtoistyötä tarjoavia järjestöjä: Suomen Punainen Risti ry, Hope -  
Yhdessä & yhteisesti ry, Luetaan yhdessä -verkosto, seurakunnat

Eri paikkakunnilla on myös erilaisia paikallisia järjestöjä, jotka järjestävät toi-
mintaa asukkaille.
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Keskustelukysymyksiä
1. Mitä demokratia merkitsee Suomessa?
2. Miksi vaaleissa äänestäminen on tärkeää?
3. Millaisilla demokraattisilla keinoilla voit yrittää muuttaa asioita Suomessa?
4. Miten haluaisit itse vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin? Mihin asioihin haluaisit 

muutosta?
5. Millainen on median rooli suomalaisessa demokratiassa?
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Keskeiset lähteet
Aluehallintovirasto: avi.fi
Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi
Eduskunta: eduskunta.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto: ek.fi
Finlex: finlex.fi
InfoFinland: infofinland.fi
Kansaneläkelaitos: kela.fi
Kotouttamisen osaamiskeskus: kotouttaminen.fi
Maahanmuuttovirasto: migri.fi
Oikeusministeriö: oikeusministerio.fi
Opetushallitus: oph.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö: stm.fi
Suomen virallinen tilasto: stat.fi
TE-palvelut: te-palvelut.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: thl.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö: tem.fi
Valtioneuvosto: valtioneuvosto.fi
Verohallinto: vero.fi
Väestöliitto: vaestoliitto.fi
Yle: yle.fi

http://www.avi.fi/
http://dvv.fi
https://www.eduskunta.fi/
http://ek.fi
http://finlex.fi
https://www.infofinland.fi/
http://kela.fi
http://kotouttaminen.fi
http://migri.fi
http://oikeusministerio.fi
http://oph.fi
http://stm.fi
http://stat.fi
http://te-palvelut.fi
http://thl.fi
http://tem.fi
http://valtioneuvosto.fi
http://vero.fi
http://vaestoliitto.fi
http://yle.fi


Suomi - Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tarkoitettu Suo-
meen vasta muuttaneille aikuisille. Se on suunniteltu kotou-
tumista tukevaa yhteiskunta orientaatiokurssia varten, mutta 
toimii myös itsenäisenä opasmateriaalina käytettäväksi. 
Yhteiskuntaorientaatio tarjoaa mielenkiintoisen perehdytyksen 
ja läpileikkauksen suomalaiseen yhteiskuntaan, sen toimintaan 
ja tarinaan. Se antaa tärkeää tietoa yksilön oikeuksista, vel-
vollisuuksista ja mahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskun-
nassa.

www.yhteiskuntaorientaatio.fi www.pakolaisapu.fi 

Yhteiskuntaorientaation oppikirja on tuotettu osana Navigaattori-hanketta (2018–2021), 
joka toteutetaan yhdessä Suomen Pakolaisavun, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön 
(IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston tuella. Hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanottotyön ja alkuvai-
heen kotoutumispalveluiden kehittämisessä.

http://twitter.com/Pakolaisapu
https://www.facebook.com/pakolaisapu
http://instagram.com/pakolaisapu/
https://www.linkedin.com/company/suomen-pakolaisapu-ry-finlands-flyktinghj%C3%A4lp-rf-/
https://pakolaisapu.fi/
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