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Moninaisuuden hallinta, tehtävä 2 – Etuoikeuden ymmärtäminen A 
 

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Kognitiivinen menetelmä - (itse-)tietoisuus 
 

Oppimistavoite: 
Osallistuja pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään kulttuurin, iän, sukupuolen, uskonnon ja 
yhteiskuntaluokan vaikutuksen identiteettiin, tarpeisiin ja tunteisiin jonkun elämässä ja kuinka niistä 
voi olla hyötyä tai haittaa tietyssä ajassa tai paikassa. 
Etuoikeus on avaintekijä sortojärjestelmien jatkumisessa; "oikeus, palvelus tai koskemattomuus, joka 
myönnetään yhdelle yksilölle tai ryhmälle ja evätään toiselta." 
Erityispiirteet: Yksilötehtävä, mutta voidaan toteuttaa myös ryhmässä reflektoiden. Oppijat voivat 
käydä läpi etuoikeusväittämät yksin ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan 
tehtävästä. 
Kesto: 1 tunti 
Tarvittava materiaali: "Etuoikeusväittämät" (Kyselylomake ja pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 
Selitä ensin osallistujille, mikä etuoikeus on. Pyydä sitten heitä käymään etuoikeusväittämät läpi. Kun 
tämä on tehty, kehota heitä kirjoittamaan pohdintoja oppimispäiväkirjaan. 
Keskustelkaa lopuksi kokemuksista reflektiokysymysten kautta.   
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Ohjeet: 

Tutustu etuoikeusväittämiin. Jos et samaistu väitteeseen tai tunnet, että se ei ole totta 
kokemuksesi perusteella, klikkaa sitä osoittaaksesi, että et samaistu kyseiseen etuoikeuteen. 

Voit halutessasi työskennellä ryhmässä, kun olet merkinnyt kaikki vastauksesi. Vertailkaa mitä eroja 
vastauksissanne on. 

 

ETUOIKEUSVÄITTÄMÄT: 

1. Maani johtaja kuuluu kanssani samaan etniseen ryhmään. 

2. Kun olen vihainen tai tunteellinen, ihmiset eivät ohita mielipiteitäni "kuukauden sen ajan" 
oireina. 

3. Ostoksilla käydessäni löydän helposti kokooni ja muotooni sopivat vaatteet. 

4. Julkisella paikalla voin suudella ja pitää kädestä henkilöä, jonka kanssa seurustelen ilman pelkoa 
nimittelystä tai väkivallasta. 

5. Kun menen ostoksille, voin olla melko varma, etteivät myyjät tai vartijat tarkkaile minua. 

6. Kun ilmaisen mielipiteeni, minua ei automaattisesti pidetä etnisen ryhmäni edustajana. 

7. Suurin osa perheeni viettämistä uskonnollisista ja kulttuurisista juhlapäivistä ovat yleisiä 
vapaapäiviä töistä tai koulusta. 

8. Löydän helposti hiustuotteita, sekä ihmisiä, jotka osaavat muotoilla hiukseni. 

9. Voin helposti ostaa onnittelukortteja, jotka edustavat suhdettani läheiseeni. 

10. Kun joku yrittää kuvailla minua, hän ei mainitse etnistä taustaani. 

11. Perheessäni korkeakoulututkinnon suorittamista pidetään normaalina. 

12. Jos menen illalliselle ystävien kanssa, en ole huolissani siitä, onko rakennus minulle 
saavutettava. 

13. Voin olla varma, että kun osallistun tapahtumaan, siellä on rotuni ihmisiä. 

14. Kun sanon vahvasti mielipiteeni, ihmiset näkevät sen pikemminkin vakuuttavana kuin 
aggressiivisena. 

15. Ihmiset eivät tee oletuksia työmoraalistani tai älykkyydestäni kehoni koon perusteella. 
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16. Minulla on yleensä varaa (ilman suuria vaikeuksia) tehdä asioita, joita ystäväni haluavat tehdä 
viihtyäkseen. 

17. Kun olen muiden samaan etniseen ryhmään kanssani kuuluvien kanssa, ihmiset eivät ajattele, 
että erottaudumme muista. 

18. Voin valita pukeutumistyylin, jossa tunnen oloni mukavaksi ja joka parhaiten heijastaa 
identiteettiäni ja tiedän, että minua ei tuijoteta julkisilla paikoilla. 

19. En ole huolissani kävelystä yksin yöllä. 

20. Ihmiset eivät tee oletuksia älykkyydestäni puhetyylini perusteella. 

21. Kun osallistun tunnille tai muihin tapahtumiin, minun ei tarvitse huolehtia tulkin läsnäolosta 
ymmärtääkseni tai osallistuakseni. 

22. Jos poliisi pysäyttää minut, voin olla varma, että minua ei ole poimittu etnisen taustani takia. 

23. Voin varata lentoyhtiön lennon, mennä elokuviin tai matkustaa autossa, enkä ole huolissani 
siitä, löytyykö minulle sopivaa istumapaikkaa. 

24. Ihmiset olettavat, että minut hyväksyttiin kouluun tai minut palkattiin pätevyystietojeni 
perusteella, eikä etnisen taustani tai sukupuoleni perusteella. 

25. Lapsena saatoin käyttää "ihonvärisiä" värikyniä perheeni värittämiseksi ihonvärimme 
mukaiseksi. 

26. Ammattitaitoani ei koskaan kyseenalaisteta ikäni takia. 

27. Voin tuntea oloni mukavaksi puhuessani kulttuuristani ilman, että tunnen, että minut 
tuomitaan. 

 

Reflektiokysymykset: 

• Miltä tämän tehtävän tekeminen sinusta tuntui? 
• Millaista oli miettiä puuttuvien etuoikeuksiesi määrää? 
• Millaista oli huomata muiden ryhmässäsi olevien sellaiset puuttuvat etuoikeudet, jotka ovat 

sinulle etuoikeuksia? (jos työskentelit ryhmässä) 
• Miltä tuntuu, että sinulla on tai ei ole tiettyjä etuoikeuksia? 
• Mitä etuoikeus sinulle merkitsee? Miten se vaikuttaa sinuun? 


