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Esipuhe

Sukupuoli ja siihen liittyvät monet eronteot ovat jäänet teemoina ja näkökulmina 
melko marginaalisiksi, kun opettajankoulutusta on suunniteltu ja toteutettu tai 
kun pedagogisista ratkaisuista on tehty tutkimusta. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoi-
nen opettajankoulutus vaatii perustakseen tutkimusta, jossa sukupuoli ja siihen 
liittyvät erot on asianmukaisesti otettu huomioon. Tätä edellyttää myös tasa-arvo-
lainsäädäntö, jonka mukaan opetuksen, tutkimuksen ja oppiaineiston on tuettava 
tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. 

Julkaisussa koulutuspolitiikan ja –tutkimuksen toimijat, opetusministeristä 
lähtien eri yliopistojen tutkijoihin ja muihin alan asiantuntijoihin, kertovat mieli-
piteensä ja ajatuksensa opettajankoulutuksen ja siihen liittyvän tutkimuksen ke-
hittämisestä. Julkaisuun olen koonnut  49 asiantuntijan sähköpostihaastattelut. 
He ovat alansa eturivin vaikuttajia ja kiinnostavien uusien avauksien tekijöitä. Suo-
messa on toki useita muita ansiokkaita sukupuoliteemojen tutkijoita ja erilaisissa 
hankkeissa sukupuolitietoisuutta edistäneitä, mutta teos antaa mielestäni hyvin 
kokonaiskuvan asiantuntijuuden laajasta kirjosta.

Haastattelujen kautta tuodaan esiin lähiaikoina tehtyjä ja tekeillä olevia 
tutkimuksia, julkaisuja, selvityksiä ja kartoituksia, jotka valottavat tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuuden tasoa sekä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä opet-
tajankoulutuksessa sekä opettajuuteen ja kouluun liittyvässä tutkimuskentässä. 
Julkaisu toimii koosteena ajankohtaisista sukupuolitutkimuksellisista teemoista 
ja herätteenä uusiin tutkimuksiin ja hankkeisiin. Se tuo esiin asiantuntija- ja osaa-
misresurssin, joka on voimavarana suomalaisissa opettajankoulutusyksiköissä ja 
yliopistoissa. 

Julkaisu on tehty TASUKO:ssa eli Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opetta-
jankoulutuksessa –hankkeessa ja siihen sisältyvät haastattelut on tehty pääosin 
TASUKO:n asiantuntijaverkoston jäsenille. Julkaisulla tehdään näkyväksi myös 
TASUKO:n tukemaa työtä eri yliopistoissa ja nostetaan esiin uusia tutkimustar-
peita ja näkemyksiä opettajankoulutuksen ja koulutuspolitiikan kehittämisestä.  
TASUKO on opetusministeriön vuosina 2008-2011 rahoittama projekti, jonka tar-
koituksena on edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämis-
työtä kaikissa opettajankoulutusta antavissa yliopistoissa. Hanke koordinoidaan 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksessa. Sen vastuullinen johtaja on 
professori Elina Lahelma, koordinaattori Pirkko Hynninen ja tutkimusavustaja Jen-
ni Helakorpi. Lisäksi hankkeessa toimii harjoittelijana Johanna Snellman. He kaikki 
kommentoivat tätä julkaisua ja kiitän heitä siitä. Itse toimin hankkeen tutkimus-
koordinaattorina ja rakennan hankkeen tutkimusohjelmatyötä. 

Kuten tästäkin teoksesta ilmenee TASUKO-hankkeessa on kehitetty toimin-
taa eri yliopistoissa, tehty tutkimusta ja laadittu kartoituksia ja julkaisuja. Lisätie-
toja hankkeessa rakennetusta materiaalivarannosta, kurssisivustosta ja muista 
aineistoista löytyy hankkeen sivuilta http://wiki.helsinki.fi /display/tasuko. Hank-
keessa on valmistumassa itseopiskeluun tarkoitettu ja opettajankoulusta hyödyt-
tävä verkkosivusto sekä opettajankoulutuksen kehittämistyötä tukeva raportti, 
jotka yhdessä tämän kirjan kanssa tarjoavat hyvän kokonaisuuden aihepiiriin tu-
tustumisessa.
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Pyysin haastateltavia osallistumaan hankkeeseen kirjoittamalla sähköpos-
titse vastauksensa melko monisyisiin ja laajoihin kysymyksiini. Kaikki pyytämäni 
henkilöt osallistuivat tehtävään ja useimmat kirjoittivat hyvin laajasti kysymistä-
ni teemoista. Halusin nostaa heidän kirjoituspanoksensa selvemmin näkyviin ja 
nimesin heidät paitsi haastattelukirjoittajiksi myös niiden tekstikokonaisuuksien 
kirjoittajiksi, joissa heidän haastattelutekstejään on käytetty. Muodostin eri haas-
tatteluista 11 kokonaisuutta, jolloin osa haastattelukirjoittajista esiintyy useamas-
sa kokonaisuudessa. Haastattelukirjoittajat ovat vastuussa kuitenkin vain omista 
kannoistaan haastatteluosuuksissa, joita olen muokannut lähinnä vain luettavuu-
den ja kokonaisuuden rakentamisen näkökulmista. Vaikka teksti on rakennettu 
melko aikakauslehtimäisesti haastattelumuottiin, en ole pyrkinyt häivyttämään 
haastatteluista täysin niiden kirjoitettua, ja toisinaan akateemista, luonnetta. 
Haastattelumuoto tekee tekstistä mielestäni luettavamman ja ilmavamman, mut-
ta kuitenkin kertoo olennaisen tehdyistä ja tekeillä olevista hankkeista. Se tarjoaa 
oivan mahdollisuuden asiantuntijoille esittää pohdintoja ja mielipiteitä ilman tie-
teelliselle tekstille tyypillistä varovaista lähestymistapaa. Olen kiitollinen kaikille 
teokseen haastattelunsa kirjoittaneille.

Jokaisen kokonaisuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, joka antaa mahdol-
lisuuden etsiä lisätietoa luvun teemoista ja johdattaa lukijan tutustumaan haastat-
telukirjoittajien julkaisuihin ja luvussa viitattuihin tutkimuksiin.

Kirjan lopussa on tekemäni selvitys tai arvio sukupuolen - tai pikemminkin 
sukupuolitietoisen näkökulman - asemasta opettajankoulutukseen ja opettajuu-
teen liittyvässä tutkimuksessa. Se pohjautuu analysoimiini raportteihin, tutkimuk-
siin, tietokantahakuihin ja muihin dokumentteihin, joita tarkastelemalla rakennan 
kuvaa sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen asemasta opettajankoulutusta hyö-
dyttävässä tutkimuskentässä sekä niistä tutkimustarpeista, joiden täyttämistä 
tutkimusperustainen opettajankoulutus edellyttää ollakseen tasa-arvo- ja suku-
puolitietoista.

Toivon, että teos avaa silmiä sukupuolitietoisen tutkimuksen ja opetuksen 
tarpeille ja kannustaa ihmisiä paitsi tekemään sukupuolinäkökulmaista opettajan-
koulutusta tukevaa tutkimusta myös varmistamaan muilla keinoin sen, että alan 
runsas osaajajoukko saa tarvittavat mahdollisuudet omalle tärkeälle työlleen tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Jukka Lehtonen
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Haastattelukirjoittajat

Kasvatustieteiden tohtori Tim Bedford opettaa taloustietoa ja tietoteoriaa Oulun 
Lyseon lukiossa. (timothy.bedford@eduouka.fi  , www.timothybedford.com)

Päivi Berg, VTT, on tutkija Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella sosiaali-
psykologian oppiaineessa. Hänen jatkotutkimuksensa käsittelee lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksia, sukupuolta ja yhteiskuntaluokkaa. (paivi.berg@helsinki.fi , 
http://blogs.helsinki.fi /piberg/)

Kristiina Brunila työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston käyttäytymis-
tieteellisessä tiedekunnassa ja kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen 
ryhmässä. Hänen kiinnostuksen kohteina ovat koulutuksen projektitapaistumi-
nen, markkinoituminen, terapisoituminen sekä toimijuuteen, yhteiskunnallisiin 
erontekoihin ja oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset. (kristiina.brunila@
helsinki.fi  )

Hanna Guttorm on koulutukseltaan käsityönopettaja, joka on työskennellyt Hel-
singin yliopiston luokanopettajan koulutuksessa tekstiilityön didaktiikan lehtori-
na. Tällä hetkellä hän valmistelee väitöskirjaa käsityön, sukupuolen ja tutkimuksen 
kulttuurisista rajanvedoista. (hanna.guttorm@helsinki.fi )

Katariina Hakala on tehnyt väitöskirjan opettajuudesta ja erojen ja valtasuhteiden 
rakentumisesta pedagogisessa vuorovaikutuksessa peruskoulussa. AMERO-hank-
keessa hän on jatkanut erojen, eriarvoisuuden ja valtasuhteiden rakentumisen 
tutkimusta kehitysvammaisten opiskelijoiden koulutusmahdollisuuksien sekä am-
matillisten erityisoppilaitosten historian ja uusliberalistisen hallinnon muutoksen 
tutkimuksessa. (katariina.hakala@kvl.fi )  

Mia Heikkilä on fi losofi an tohtori Uppsalan yliopistosta ja on tehnyt työtä muun 
muassa tasa-arvostrategina Ruotsin Maapuolustuskorkeakoulun johdolle. Hän on 
kirjoittanut artikkeleita tasa-arvosta ja sukupuolinäkökulmasta. Hän on peruskou-
lutukseltaan luokanopettaja Åbo Akademista. Hän toimii sihteerinä Delegationen 
för jämställdhet i skolan -ohjelmassa. (mia.heikkila@education.ministry.se)

Mervi Heikkinen, KM, työskentelee Oulun yliopistossa nais- ja sukupuolentut-
kimuksen projektikoordinaattorina. Hän tekee väitöskirjatutkimusta aiheesta 
Yliopisto, sukupuolten tasa-arvopolitiikka ja valta – seksuaalinen häirintä inter-
sektionaalisesti tarkasteltavana. (mervi.heikkinen@oulu.fi , http://www.oulu.fi /
naistutkimus/henkilokunta/Heikkinen.htm)

Jenni Helakorpi on kasvatustieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on Tasa-
arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeen tutkimusavustaja. 
Hän teki kasvatustieteen opintojen syventävien opintojen harjoittelunsa käyt-
täytymistieteellisen tiedekunnan Sukupuolitietoinen koulutus -hankkeessa sekä 
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Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajan koulutuksessa -hankkeessa. Hän on 
myös ollut tutkimusavustajana SUKO- hankkeessa. (jenni.helakorpi@helsinki.fi )

Pirkko Hynninen on Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa 
-hankkeen koordinaattori. (pirkko.hynninen@helsinki.fi )

Ulla Härkönen on kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen, professori Itä-
Suomen yliopistossa, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osas-
tossa, Lastentarhanopettajakoulutuksessa Savonlinnassa. Hänellä on pitkä ura 
varhaiskasvatuksen käytännön, opetuksen ja tieteen alalla. Hän valmistui lasten-
tarhanopettajaksi 1972 sekä työskenteli varhaiskasvatuksen lehtorina vuodesta 
1975 vuoteen 2009, jolloin hänet valittiin professoriksi. Hänen tutkimusteemoja 
ovat olleet pienten lasten työkasvatus, gender-teema pienten lasten työkasva-
tuksessa ja lastenkirjallisuudessa, varhaiskasvatuksen suuret fi losofi pedagogit ja 
pedagogiat sekä uudenlaisen pedagogisen systeemiteorian kehittäminen varhais-
kasvatukseen. Hän on kouluttanut, esitelmöinyt ja julkaissut runsaasti kotimaassa 
ja kansainvälisesti. (ulla.harkonen@uef.fi , http://www.uef.fi /fi ltdk/skope-savon-
linnan-henkilosto, http://joyx.joensuu.fi /~uharkone)

Elina Ikävalko on jatko-opiskelija Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden lai-
toksella. Hänen väitöskirjatutkimuksensa tarkastelee toisen asteen oppilaitosten 
tasa-arvosuunnittelua hallinnan tekniikkana. Tutkimus on osa Suomen Akatemian 
Kansalaisuus, toimijuus ja erot – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset -tutki-
mushanketta. (elina.ikavalko@helsinki.fi )

KT Leena Isosomppi työskentelee opettajankouluttajana Kokkolan yliopistokes-
kus Chydeniuksessa.  (leena.isosomppi@chydenius.fi )

Ritva Jakku-Sihvonen on tutkimusprofessori ja kasvatustieteilijä, joka on toiminut 
Opetushallituksessa erilaisissa johtamistehtävissä ja yliopistoissa kasvatus- ja ope-
tusalan opetus-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Nykyisin hän toimii Opetushal-
lituksessa Oppimistulosten arviointi -yksikön päällikkönä. (ritva.jakku-sihvonen@
oph.fi )

Annukka Jauhiainen (KT) toimii kasvatustieteiden lehtorina Turun yliopiston kas-
vatustieteiden laitoksella. (annukka.jauhiainen@utu.fi )

Päivi-Katriina Juutilainen toimii ohjauksen metodiikan lehtorina Itä-Suomen yli-
opistossa. Hänen opetus- ja tutkimusalueitaan ovat olleet sukupuoli- ja kulttuu-
risensitiivinen ohjauskäytäntö. Hän on ollut myös mukana monissa sukupuoli- ja 
tasa-arvoprojekteissa. (paivi-katriina.juutilainen@uef.fi )

Tarja Kankkunen, TAT, on peruskoulutukseltaan kuvataideopettaja, joka on työs-
kennellyt Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston dekaanina, ja 
toimii tällä hetkellä taidepedagogiikan lehtorina Aalto-yliopiston Taiteen laitoksel-
la. Hänen cd-romina julkaistu etnografi nen väitöskirjansa ”Tytöt, pojat ja ’erojen 
leikki’ – Sukupuolen rakentuminen koulun kuvataideopetuksen arjessa” vuodelta 
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2005 sisältää kirjallisen osuuden lisäksi kokeilevan vuorovaikutteisen multime-
diapresentaation. Sukupuoleen liittyvänä tutkimusteemana häntä kiinnostaa ku-
vallisen ilmaisun sukupuolimerkityksellistyminen varhaislapsuudessa. (tarja.kank-
kunen@taik.fi )

Seija Keskitalo-Foley, KT, feministisen kasvatus- ja koulutussosiologian dosentti, 
toimii yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. (sei-
ja.keskitalo-foley@ulapland.fi )

Sirpa Kokko, KT, on tutkinut käsitöiden merkityksiä ja yhteyttä sukupuoleen kas-
vatuksessa sekä käsityönopetuksen sukupuolittuneisuutta. Hän toimii Itä-Suomen 
yliopistossa käsityökasvatuksen lehtorina. (sirpa.kokko@uef.fi )

Piia Kovalainen opiskelee koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelmassa.  
Hän toimii kasvatustieteiden laitoksella tutkimusavustajana ja analysoi toteutet-
tua tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevaa kyselyaineistoa.  (piia.kovalainen@
utu.fi )

Anna Kuoppamäki on musiikkikasvattaja (MuM 1995 SibA), joka valmistelee väi-
töskirjaa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolla aiheesta ”Tyttöjen ja 
poikien oppimisyhteisö musiikillisen toimijuuden rakentajana. Eriyttävä pedago-
giikka musiikin perusteiden opetuksessa”. (anna.kuoppamaki@pp.inet.fi )

Tuuli Kurki toimii tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa, Kulttuurisen ja 
feministisen kasvatustutkimuksen ryhmässä. Hän tekee väitöstutkimusta toisen 
asteen nivelvaiheen valmentavista koulutuksista, keskittyen erityisesti maahan-
muuttajien koulutukseen. Tutkimuksen työnimenä on ”Aktivoidu projektissa! Et-
nografi nen tutkimus nuorista aikuisista toisen asteen nivelvaiheen koulutusohjel-
missa”. (tuuli.kurki@helsinki.fi )

Anne Laiho (KT) toimii kasvatustieteiden lehtorina Turun yliopiston kasvatustie-
teiden laitoksella. (anne.laiho@utu.fi )

Elina Lahelma on kasvatustieteen professori Helsingin yliopistossa, Kulttuurisen 
ja feministisen kasvatustutkimuksen yksikössä, erityisalueina kasvatussosiologia 
ja kasvatustieteellinen sukupuolentutkimus. Hän työskentelee vastuullisena joh-
tajana TASUKO-hankkeessa sekä Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Kan-
salaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa (2010-2013). (elina.lahel-
ma@helsinki.fi , kotisivu http://www.mv.helsinki.fi /home/elahelma/)

Dosentti Sirpa Lappalainen työskentelee Suomen Akatemian rahoituksella tutkija-
tohtorina Helsingin yliopistossa Kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen 
ryhmässä. Hän on väitellyt Kasvatustieteen laitoksella vuonna 2006, valmistunut 
valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopiston sosiologian laitokselta vuonna 1997 
sekä lastentarhanopettajaksi Helsingin lastentarhanopettajaopistosta vuonna 
1990. (sirpa.lappalainen@helsinki.fi , http://www.helsinki.fi /ktl/kufe/)
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Juhani E. Lehto on kasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja erityispeda-
gogiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän työskentelee Helsingin yliopiston 
Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorina. Hänen tieteellinen tuotan-
tonsa on käsitellyt työmuistia, toiminnan ohjausta, tekstinymmärtämistä ja lu-
kemisvaikeuksia. Nykyisin hänen kiinnostuksen kohteena on lasten hyvinvointi.  
(Juhani.E.Lehto@helsinki.fi  )

Jukka Lehtonen on valtiotieteen tohtori ja TASUKO-hankkeen tutkimuskoordinaat-
tori. Hän on tutkinut seksuaalisuutta, sukupuolta ja niihin liittyvää moninaisuutta 
sekä normituksia koulutuksen ja työelämän konteksteissa. (jukka.p.lehtonen@
helsinki.fi )

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tanja Lehtoranta toimii Seta ry:n vs. pääsihteerinä. 
Lehtoranta toimii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten parissa LHBTI- ja nais-
liikkeessä (paasihteeri@seta.fi , www.seta.fi )

Jaana Lepistö on KT, käsityökasvatuksen yliopistotutkija, yksikönjohtaja
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. (jatele@utu.fi )

Karin Linnanmäki on kasvatustieteiden tohtori ja toimii lehtorina Åbo Akademin 
Vaasan yksikössä. Tämänhetkisiä tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteita ovat op-
pimisvaikeudet, itsetunto, temperamenttiominaisuudet sekä syrjäytyminen. (ka-
rin.linnanmaki@abo.fi )

Reetta Mietola on tehnyt etnografi sta tutkimusta erityisopetuksesta peruskoulun 
yhdeksännellä luokalla. AMERO-hankkeessa hänen kiinnostuksen kohteena ollut 
erityisesti erityisopetuksen ohjaukseen liittyvät kysymykset – millaisia koulutus-
polkuja erityisoppilaille avautuu ja millaisille heitä ohjataan, millaisina erityisoppi-
laan subjektiviteetti ja koulutettavuus ohjauksen käytännöissä rakentuu (reetta.
mietola@helsinki.fi ). 

Päivi Naskali on naistutkimuksen professori Sukupuolentutkimusyksikössä Lapin 
yliopistossa. (paivi.naskali@ulapland.fi )

Anna-Maija Niemi tekee parhaillaan väitöstutkimusta ammatillisesta erityisope-
tuksesta ja toisen asteen nivelvaiheen koulutuksista. Tutkimus on työnimeltään 
”Inkluusio kansalaisuuteen? Etnografi nen tutkimus ammatillisen erityisopetuksen 
käytännöistä ja toimijoista”. Hän on tehnyt kenttätyötä (osallistuvaa havainnoin-
tia, erilaisia haastatteluita) kone- ja metallialan koulutusalalla sekä ammatillisiin 
opintoihin valmentavassa koulutuksessa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat 
kansalaisuuksien ja toimijuuksien rakentuminen ammatillisen koulutuksen ja eri-
tyisopetuksen käytännöissä ja erityisyyden saamat merkitykset osana koulutusta. 
(anna-maija.niemi@helsinki.fi )

Anne Norema on suomen kielen opiskelija, joka opiskeli opettajankoulutuslaitok-
sella aineenopettajan pedagogisia opintoja lukuvuoden 2009-2010. Hän valmistuu 
suomi toisena kielenä – opettajaksi. (anne.norema@helsinki.fi )
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YT Anna Raija Nummenmaa, kasvatustieteen professori, psykologian dosentti 
työskentelee Tampereen yliopistossa. Hän on useiden vuosien ajan toiminut oh-
jauksen perus- ja jatkokouluttajana ja tutkinut sukupuolen merkitystä nuorten 
ammatillisessa suuntautumisessa ja elämänkulussa. Viimeaikaisena kiinnostuk-
sen kohteena on ollut korkea-asteen ohjauksen kehittäminen, ongelmaperustai-
nen opetussuunnitelma, työprosessien ohjaus sekä ohjauksen moniammatillinen 
osaaminen. (anna.raija.nummenmaa@uta.fi )

Tarja Palmu on fi losofi an tohtori ja kasvatustieteen dosentti. Hän on Helsingin 
yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja, 
Helsingin tutkijanaisten hallituksessa varajäsen sekä mukana monenlaisissa ver-
kostoissa ja kuuluu laitoksen kulttuurisen ja feministisen kasvatustutkimuksen 
ryhmään (http://www.helsinki.fi /kufe/ ). (tarja.palmu@helsinki.fi )

Penni Pietilä on suomen kielen opiskelija, joka opiskeli opettajankoulutuslaitok-
sella aineenopettajan pedagogisia opintoja lukuvuoden 2009-2010. Hän valmistuu 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. (penni.pietila@helsinki.fi )

Tanja Purtonen on suomen kielen opiskelija, joka opiskeli opettajankoulutuslaitok-
sella aineenopettajan pedagogisia opintoja lukuvuoden 2009-2010. Hän valmistuu 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi. (tanja.purtonen@helsinki.fi )

FM Anna Reetta Rönkä työskentelee Oulun yliopistossa nais- ja sukupuolentut-
kimuksessa tohtorikoulutettavana. Hän tekee väitöskirjatutkimustaan aiheesta 
koulujen lakkauttamisten vaikutukset oppilaiden koulutuspolkuihin, kiusaamisko-
kemuksiin, syrjäytymiseen ja itse koettuun terveyteen Pohjois-Suomen syntymä-
kohorttiaineistossa. Hän teki Oulun yliopiston henkilöstön tasa-arvoselvityksen 
2008. (anna.r.ronka@oulu.fi , www.oulu.fi /naistutkimus/henkilokunta/Ronka.htm)

Jaana Saarinen, KT toimii Jyväskylän yliopistossa lehtorina. (jaana.a.saarinen@
jyu.fi )

Marjaana Soininen on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksi-
kön didaktiikan professori. Hän on vuodesta 1992 opettanut tasa-arvoon liittyviä 
kursseja, ohjannut teemaan liittyviä opinnäytetöitä ja osallistunut aiemmin muun 
muassa Nord Lilia –projektiin. (marjaana.soininen@utu.fi )

Vappu Sunnari, kasvatustieteen tohtori ja tasa-arvokasvatuksen dosentti, toimii 
Oulun yliopistossa nais- ja gendertutkimuksen yliopistolehtorina. Hänellä oli muu-
taman vuoden ajan myös pedagogiikan professorin virka Luulajan yliopistossa, 
mistä virasta hän joutui luopumaan, koska ei saanut Oulun yliopistosta jatkoa kah-
teen yliopistoon jaetulle työlle. (vappu.sunnari@oulu.fi )

Eija Syrjäläinen toimii Tampereen yliopiston luokanopettajakoulutuksen yksikös-
sä Hämeenlinnassa kasvatustieteen (erityisesti opettajankoulutus) professorina 
ja on didaktiikan dosentti Helsingin yliopistossa. (eija.syrjalainen@uta.fi )
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Liisa Tainio on äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori Helsingin yli-
opiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on taustaltaan suomen kielen tutkija ja 
naistutkija, joka on perehtynyt vuorovaikutustutkimukseen ja tekstien analyysiin 
erityisesti sukupuolen rakentumisen ja rakentamisen näkökulmasta. (liisa.tainio@
helsinki.fi )

Kaija Turkki, MMT, kotitaloustieteen professori, Helsingin yliopiston Käyttäyty-
mistieteellinen tiedekunnassa Kotitaloustieteen koulutusohjelmassa. Turkin kiin-
nostuksen kohteena on kotitaloudellinen osaaminen ja asiantuntijuus sekä koti-
talousopetuksen kehittäminen Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on ollut mukana 
perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman laadinnassa, alansa maail-
manjärjestön (IFHE) johtotehtävissä, yliopistojen ja korkeakoulujen arviointiteh-
tävissä sekä toimijana EU-tason verkostoissa. Hänen tutkimuksensa kohdentuu 
kotitalouteen oppiaineena ja tieteenalana, kotitalouden toimintaan ja muuttuviin 
arjen käytäntöihin sekä kotitalouden ja globaalikasvatuksen yhtymäkohtiin. (kaija.
turkki@helsinki.fi )

Sari Vidén toimii Lapin yliopiston Menetelmätieteiden laitoksella assistenttina. 
(sviden@ulapland.fi )

Hanna Vilkka on valtiotieteiden tohtori ja sosiologi, yrittäjä, kolumnisti, vapaa tut-
kija ja tietokirjailija. (hannavilkka@me.com, www.vilkka.fi )

Henna Virkkunen on Kiviniemen hallituksen opetusministeri, hänet nimitettiin 
opetusministeriksi Vanhasen II hallitukseen 19.12.2008. Eduskuntaan Virkkunen 
valittiin 2007 Keski-Suomen vaalipiiristä, hän on Kokoomuksen varapuheenjohta-
ja ja Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja. Virkkunen on koulutukseltaan 
fi losofi an lisensiaatti Jyväskylän yliopistosta. (henna.virkkunen@minedu.fi , www.
hennavirkkunen.fi )

Lea Väyrynen on liikunnan ja terveystiedon opettajana Järvenpään lukiossa, jossa 
suurin osa opetuksesta on terveystietoa. Sitä ennen hän oli opettajana Järven-
pään ammattiopistossa 16- vuotta, jossa hän opetti sekä pojille että tytöille liikun-
taa ja terveystietoa. (lea.vayrynen@jarvenpaa.fi )

Outi Ylitapio-Mäntylä työskentelee tutkijatohtorina Lapin yliopistossa kasvatus-
tieteiden tiedekunnassa. Tutkimusintressinä on kasvatuksen sukupuolistuneet 
käytännöt varhaiskasvatuksessa painottuen aikuisten toimintaan työyhteisössä. 
Jatkotutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat sukupuolistavat käytännöt päi-
väkodin työyhteisössä muun muassa seksuaalisuuden ja heteronormatiivisuuden 
näkökulmasta. Innoituksen kohteena on myös työyhteisön kehittäminen suku-
puolisensitiivisyyteen sekä muistelu- ja elämäntarinatyöskentely tutkimuksellise-
na lähestymistapana. (outi.ylitapio-mantyla@ulapland.fi ) 
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Luku 1: Sukupuolitietoisuuden lisääminen opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa 

opetushallinnon ja projektien tavoitteena

1.  Sukupuolitietoisuuden lisääminen 
opettajankoulutuksessa ja 
oppilaitoksissa opetushallinnon ja 
projektien tavoite 
Kristiina Brunila, Mia Heikkilä, Pirkko Hynninen, Ritva Jakku-
Sihvonen, Elina Lahelma, Vappu Sunnari, Henna Virkkunen ja 
Jukka Lehtonen

Sukupuoli ja siihen kiinnittyvät muut erot ja eronteot ovat herättäneet keskuste-
lua koulutuksen ja opetuksen alueella. Sukupuolten välisen tasa-arvon tavoittelu 
on asetettu tavoitteeksi hallitusohjelmassa vuonna 2007. Osana keinovalikoimaa 
opetusministeriö rahoittaa Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuk-
sessa –hanketta vuosina 2008-2010. Hallitusten ohjelmia ja toimia sukupuoleen 
liittyvän tasa-arvon näkökulmasta arvioiva ja uusia suuntia esittelevä tasa-arvopo-
liittinen selonteko julkaistiin syksyllä 2010. Opetusministeri Henna Virkkunen on 
nostanut sukupuoliteemoja esiin muun muassa perustamalla sukupuolisegregaa-
tion lieventämisryhmän. 

Monet nykyisistä koulutuksen tasa-arvotavoitteista ovat tuttuja vuosi-
en takaa. Useiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden jälkeenkään ei esimerkiksi 
opettajankoulutuksessa ole tapahtunut suurempaa muutosta. TASUKO-hankkeen 
toiminta, vastikään tehtyjen koulutuksen tasa-arvoselvitysten suositukset sekä 
tutkimukset ja julkaisut toivottavasti tulevat vauhdittamaan opettajankoulutuk-
sen kääntämistä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisempaan suuntaan.

Opetusministerin painopisteet tasa-arvon 
edistämisessä
Sukupuoleen ja muihin, usein sukupuoleen linkittyviin, eroihin liittyy koulujen ja 
oppilaitosten arkitasolla ongelmia ja haasteita. Niitä ei osata kohdata ja käsitel-
lä, varsinkaan jos niistä vaietaan. Opetusministeri Henna Virkkusen mielessä on 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyen viisi ajankohtaista teemaa tai näkö-
kulmaa. 

-Ensimmäinen näkökulmistani on sukupuolten tasa-arvoa edistävä opetus-
suunnitelmatyö ja opetusmenetelmät. Mielestäni tulee varmistaa, että sukupuol-
ten tasa-arvoa edistävät tavoitteet ja toimet määritellään kattavasti ja selkeästi 
opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa. Niiden tulee kannustaa sukupuo-
litietoisen opetuksen käytäntöihin ja ohjauksen kehittämiseen.  

Toisena tärkeänä näkökulmana opetusministeri pitää sitä, että oppilaan- ja 
opinto-ohjauksen yhtenä lähtökohtana olisi sukupuolitietoinen ohjaus. 
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-Sukupuolen mukaista segregaatiota koulutuksessa ja työelämässä voidaan 
lieventää tukemalla oppilaiden yksilöllisiä mieltymyksiä, osaamista ja valintoja su-
kupuolesta riippumatta. Asiantunteva ohjaus mahdollistaa turvallisen ympäristön 
kyseenalaistaa sukupuoleen liittyviä kulttuurisia odotuksia ja auttaa oppilaita ha-
kemaan myös valtavirrasta poikkeavia ja sukupuolelleen epätyypillisiä koulutus- ja 
ammatinvalintaratkaisuja. 

Kolmantena keskeisenä asiana Virkkunen nostaa esiin oppimateriaalit, joilla 
on  hänen mukaan suuri vaikutus sukupuolistereotypioiden syntymisessä ja vah-
vistamisessa.

-Yksi merkittävä toimenpide voisi olla se, että oppimateriaaleja arvioitaisiin 
sukupuolen tasa-arvon näkökulmasta. Tämä edellyttää oppimateriaalitutkimuk-
sen vahvistumista. 

Neljäntenä näkökulmana hän ottaa esille opettajankoulutuksen.
-Pidän tärkeänä sitä, että yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakou-

lujen järjestämä opettajankoulutus sisältää tasa-arvoa ja sukupuolitietoisuutta 
edistäviä sisältökokonaisuuksia. Tulevat opettajat tarvitsevat teoreettista ja käy-
tännöllistä tietoa siitä, miten he työssään voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa ja 
toimia sukupuolitietoisesti.  

Viidentenä näkökulmana opetusministeri Virkkunen ottaa esille naisten 
tutkijanuran. Naisten osuus ylempien korkeakoulututkintojen suorittajista on yli 
60 prosenttia, mutta tasa-arvon kannalta ongelmalliseksi on osoittautunut toh-
toritutkinnon jälkeinen vaihe ja naisten hidas eteneminen korkeimpiin opetus- ja 
tutkimusvirkoihin laajasta rekrytointipohjasta huolimatta. 

-Tasa-arvo tutkijanuralla on kysymys, johon tulee kiinnittää entistä enem-
män huomiota korkeakoulu- ja tiedepoliittisessa päätöksenteossa. Tähän liittyy 
tasa-arvotyön vahvistamistarve korkeakouluissa.

Opetusministeri on ottanut aktiivisesti kantaa julkisuudessa sukupuolten ta-
sa-arvon ja myös yhdenvertaisuuskysymysten puolesta, kuten vuoden 2010 alussa 
julkaistussa Opettaja-lehden artikkelissa seksuaalivähemmistöihin ja heteronor-
matiivisuuteen liittyen. Moninaisuuskysymysten laajaan kokonaisuuteen liittyvät 
monet tekijät, joihin tulee Virkkusen mukaan kiinnittää huomiota,  kuten koulujen 
toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu, opetussuunnitelmatyö, opetusmenetelmien 
ja ohjauksen kehittäminen, oppimateriaali ja opettajankoulutus. 

-Hyvin keskeistä on, millaiseksi koulujen toimintakulttuuri näissä asioissa 
muotoutuu. Siksi on olennaista, että tasa-arvosuunnittelu ja kouluissa tehtävä 
tasa-arvotyö nivoutuvat luontevaksi osaksi muuta koulun suunnittelua ja kehittä-
mistä. Avainasemassa on tällöin oppilaitosjohto. Siksi pidän tärkeänä, että moni-
naisuuden kysymykset ovat selkeästi esillä oppilaitosjohdon koulutuksessa. Opet-
tajien täydennyskoulutusta pidän merkittävänä opetushallinnon keinona.      

Sukupuolijakautuneet koulutusvalinnat keskeinen 
haaste
 Opetusministeri on asettanut sukupuolisegragaation lieventämistyöryhmän, jon-
ka tulee esittää lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla pysyvästi jähmettyneiltä 
vaikuttavia koulutus- ja ammattijakoja saataisiin ravisteltua. Sukupuolenmukai-
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siin koulutusvalintoihin on pyritty vaikuttamaan erilaisten kehittämishankkeiden 
avulla. Niillä ei ole ollut kuitenkaan kovin pysyviä vaikutuksia opetusministerin 
mukaan. 

-Segregaatioon kohdistuvia toimia tulee mielestäni tehostaa niin, että su-
kupuolenmukaisen kahtiajaon lieventämisen tavoitteet ja sukupuolitietoisen oh-
jauksen menettelyt ovat opetuksen suunnittelun ja kehittämisen painopisteitä. 

Segregaation lieventämistyöryhmällä oli kaksi tehtävää. Ensinnäkin sen 
tuli toukokuuhun 2010 mennessä tehdä ehdotus perusopetuksen opetussuun-
nitelmien uudistamisen yhteydessä toteutettavista toimista, joilla lievennetään 
sukupuolen mukaista segregaatiota. Väliraportissaan työryhmä ehdotti, että op-
piaineiden välistä yhteistyötä lisättäisiin ja oppiainekokonaisuuksissa otettaisiin 
huomioon sukupuolen mukaisen segregaation lieventäminen läpäisyperiaatteel-
la. Työryhmä katsoi, että erityisesti tulisi kiinnittää huomiota käsityö-oppiaineen 
sisältöihin ja yleisesti sukupuolittuneisiin valintoihin. Työryhmän mielestä tulee 
ottaa huomioon etenkin ne oppiaineet, joissa sukupuolten väliset oppimistulok-
set eroavat huomattavasti toisistaan. Tuntijakoa uudistettaessa tulee kiinnittää 
huomiota myös siihen, että tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja 
vahvistetaan ja lisätään oppilaiden mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin. Työryh-
mä esitti, että tyttöjä ja poikia tulee tukea sekä opetuksen että oppilaanohjauksen 
avulla niin, että he voivat tehdä oppiaine-, koulutus- ja uravalintansa yksilöllisten 
ominaisuuksiensa, vahvuuksiensa ja motivaatiotekijöidensä perusteella. Tärkeänä 
pidettiin myös sitä, että oppilaat saavat monipuolisia oppimiskokemuksia sellaisis-
ta työelämän mahdollisuuksista, jotka lieventävät omalta osaltaan segregaatiota 
ja avartavat koulutus- ja uravalintoja.

Työryhmän toinen tehtävä oli laatia ehdotus muista opetusta ja koulutusta 
koskevista lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä, joilla lievennetään sukupuo-
len mukaista segregaatiota. Tätä kokonaisuutta työryhmä tulee käsittelemään lo-
kakuussa 2010 valmistuvassa loppuraportissaan.

Opettajankoulutuksen monet uudistustarpeet
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa (TASUKO) –hanke on 
opetusministeriön rahoittama.  Sen tehtävänä on edistää tasa-arvo- ja sukupuo-
litietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta antavissa 
yliopistoissa.

-TASUKO-hankkeeseen kohdistuu paljon odotuksia, koska kyseessä on si-
sällöllisesti tärkeä ja taloudellisilta voimavaroiltaan varsin mittava hanke. 

Keskeisimmät odotukset kohdistuvat opetusministerin mukaan siihen, että 
hanke todella vaikuttaa opettajankoulutuksen sisältöihin ja käytäntöihin niin, että 
tulevat opettajat saavat koulutuksensa ja siihen liittyvän ohjatun harjoittelun ai-
kana riittävästi valmiuksia sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työssään ja suku-
puolitietoiseen toimintaan. 

-Tärkeänä pidän sitä, että hankkeen vaikutukset tuntuvat kaikissa opetta-
jankoulutuksissa - lastentarhan-, luokan- ja aineenopettajien koulutuksessa sekä 
opinto-ohjaajien ja erityisopettajien koulutuksessa. 
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Hankkeen resurssoinnin ja valtakunnallisuuden avulla on haluttu Virkkusen 
mukaan varmistaa se, että yliopistot ja harjoittelukoulut voivat yhteistyössä ke-
hittää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta tukevan opettajankoulutuksen yhteisiä 
toteutustapoja, esimerkiksi verkkokursseja ja oppimateriaaleja. Olen iloinen siitä, 
että tätä kautta on voitu vahvistaa  opettajankouluttajien täydennyskouluttau-
tumismahdollisuutta. Hankkeen avulla  opettajankouluttajat niin laitoksilla kuin 
harjoittelukouluissakin ovat voineet entistä syvällisemmin perehtyä tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuuden kysymyksiin omassa täydennyskoulutuksessaan ja näin ke-
hittää omaa asiantuntemustaan opetuksessa ja tutkimuksessa. 

-Olennaista on myös, että hanke on aktivoinut opettajankoulutukseen ja 
tasa-arvokysymyksiin liittyvää tutkimusta sekä kotimaisissa yhteistyöverkostois-
sa että myös kansainvälisesti. Haasteena näen sen, että TASUKO-hankkeen esille 
nostamia teemoja ei käsiteltäisi opettajankoulutuksessa erillisinä, vaan osattaisiin 
nivoa ne osaksi opettajankoulutuksen opintojen kokonaisuutta.

  Opetusministeri Virkkunen pitää tärkeänä hankkeessa tehtyä ja laajem-
minkin sukupuolinäkökulmaista tutkimusta opettajankoulutuksen kehittämisen 
perustana. Hänen mielessään on monia merkittäviä tutkimusaiheita.

-Sukupuolinäkökulma eri oppiaineissa, oppimateriaalitutkimus, monikult-
tuurisuuden kysymykset, koulujen tasa-arvosuunnittelun tilanne ja oppilaitosjoh-
don rooli koulun tasa-arvotyössä ovat esimerkkejä tällaisista aiheista. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on TASUKO-hankkeen resurssoinnin kautta halunnut tukea 
opettajankoulutuksen kehittämistä myös tutkimuksen avulla. Sukupuoleen ja 
muihin eroihin liittyvä tutkimus vahvistuu mielestäni merkittävästi monitieteisen 
tutkimusotteen ja kansainvälisen tutkijayhteistyön avulla. Tähän haluan kannus-
taa alan tutkijoita. 

Koulutuksen tasa-arvovaateilla pitkä historia
Jo 1980-luvulta erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohankkeissa ja tutki-
musprojekteissa mukana olleilla professori Elina Lahelmalla, hankekoordinaattori 
Pirkko Hynnisellä sekä yliopistonlehtori Vappu Sunnarilla on pitkän linjan näkemys 
koulutuksen tasa-arvotietoisuuden tilasta ja kehittämistarpeista. Monet opetus-
ministerin esiin nostamat kehittämistarpeet ovat sellaisia, joita myös he pitävät 
tärkeinä. Tavoitteista tosin vain harvat ovat toteutuneet, vaikka monet niistä on 
tiedostettu jo vuosikymmenet aiemmin. Elina Lahelma, joka on kasvatustieteen 
professori Helsingin yliopistossa ja TASUKO-hankkeen vastuullinen johtaja, tuli su-
kupuolitutkimuksen pariin opetushallinnon kautta.

-Ensimmäisen kerran aloin ihmetellä koulutuksen ja sukupuolen suhteita 
työskennellessäni sosiologin koulutuksella kouluhallituksen suunnittelijana. En-
simmäisen kokonaisen ikäluokan siirtyessä peruskoulusta eteenpäin vuonna 1981 
toteutettiin valtakunnallinen keskiasteen yhteisvalinta tietokonepohjaisesti. Tein 
vuonna 1982 yhteisvalintarekisterin pohjalta selvityksen peruskoulun päättöarvo-
sanoista ja yhteisvalinnasta. Minua yllättivät tulokset, joiden mukaan tyttöjen on 
poikia vaikeampi päästä haluamilleen aloille, vaikka heidän todistuksensa olivat 
keskimäärin parempia. Julkisuuteen raportistani päätyivät kuitenkin vain tulokset, 
joiden mukaan tyttöjen todistukset olivat poikien todistuksia parempia, johtopää-
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töksellä että ”Koulu sortaa poikia!” Tämä tulkinta hämmensi minua niin paljon, 
että aloin tutustua naistutkimukseen.  

Lahelma siirtyi vuonna 1985 päätoimiseksi Opetusministeriön tasa-arvoko-
keilutoimikunnan sihteeriksi. Tämä toimikunta oli hänen mielestään valtionhallin-
nossa ainutlaatuinen. Sen piirissä syntyi Lahelman mukaan varsin yhtenäinen halu 
perehtyä asioihin tutkimuksellisesti ja muuttaa koulutusta. 

-Tilanteen teki tämän päivän näkökulmasta erityiseksi myös se, että meillä 
oli ”piikki auki” opetusministeriöön, ilman mitään konkreettista budjettia. Minun 
tehtäväni oli tutustua siihen aikaan Englannista muihin Pohjoismaihin levinnee-
seen koulutusta koskevaan naistutkimukseen, josta Suomessa ei vielä tiedetty mi-
tään. Toimikunta järjestikin vuonna 1987 ensimmäisen Koulutus ja sukupuoli -tut-
kimusseminaarin, jossa perustettiin ”Koulutus ja sukupuoli” -yhteistyöverkosto. 
Suomen Akatemian verkostorahoituksen tuella pidettiin kaksipäiväisiä seminaare-
ja Naisasialiitto Unionin ihastuttavassa Villa Salinissa. Alussa osallistujista suuri osa 
työskenteli yliopistojen ulkopuolella tai teki yliopistoissa jotain muuta kuin nais-
tutkimusta, mutta yhdistävänä tekijänä oli kiinnostus koulutuksen ja sukupuolen 
tutkimiseen naistutkimuksen metodologisista ja teoreettisista lähtökohdista. 

Tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena olivat tällöin erityisesti kasvatus-
tutkimuksessa piilossa olleet tytöt sekä sukupuolen nostaminen analyyttiseksi 
käsitteeksi, kun se aikaisemmin oli ollut tutkimusten ongelmattomana tausta-
muuttujana. Monet varhaiset koulun vuorovaikutuksen tutkimukset olivat kvan-
titatiivisia, kuten professori Elisabet Öhrn on todennut analysoidessaan ruotsa-

laista tutkimusta. Jo tällöin oli Lahelman mukaan 
myös vivahteikkaampaa analyysia, jossa kiinnitet-
tiin huomiota eroihin tyttö- ja poikaryhmien sisällä. 
Karkeiden yleistysten sijaan alkoi vähitellen tulla 
hienovaraisempaa analyysia. 

Kansainvälisten sopimusten seurauksena 
Suomen peruskoululainsäädäntöön sisällytettiin 
vuonna 1983 velvoite tukea sukupuolten tasa-ar-

voa. Opetusministeriö nimitti tasa-arvokokeilutoimikunnan miettimään, mitä tä-
män velvoitteen tulisi merkitä koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisel-
le. Puheenjohtajana oli Liisa Lautamatti, koulututkimuksen edustajana Marjatta 
Saarnivaara, ja Lahelma toimi päätoimisena sihteerinä. Seurasi monen vuoden yh-
teistyö, jonka aikana muissa maissa jo alkaneen ’Koulutus ja sukupuoli’ –tutkimuk-
sen tuloksia välitettiin Suomeen ja opetusviranomaisille tehtiin ehdotuksia tasa-
arvonäkökulman sisällyttämisestä koulujen ja opettajankoulutuksen rakenteisiin, 
käytäntöihin, sisältöihin ja opetussuunnitelmiin. 

-Tasa-arvotoimikunta totesi, että opettajankoulutus on keskeinen, jos ha-
lutaan muuttaa koulua tasa-arvon suuntaan. Sen jälkeen tätä on toistettu, mutta 
muutosta ei paljoa ole tapahtunut.  Vuonna 1989 toiminut opettajankoulutustoi-
mikunta, jolle annettiin tehtäväksi myös ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvo, 
totesi mietinnössään, että opettajilla on oltava valmius toimia tasa-arvoisesti – siis 
että tasa-arvoon pyrkiminen on ikään kuin hyvän opettajan persoonallinen omi-
naisuus, ei asia, jota pitäisi opettajankoulutuksessa opiskella. Opettajankoulutus-
toimikunta ei näin ollen edellyttänyt aihepiiriin liittyvien oppisisältöjen saamista 
osaksi koulutusta.

Karkeiden yleistysten 
sijaan alkoi vähitellen tulla 
hienovaraisempaa analyysia.
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Toimikuntatyö antoi pohjan Elina Lahelman väitöskirjalle, jossa hän analysoi 
peruskoulun opetussuunnitelmadokumentteja, oppikirjoja ja koulutilastoja suku-
puolen näkökulmasta. 

-Kysyin, miten sukupuolineutraali koulu sukupuolittui jo oppimateriaaleissa 
ja opiskelijoiden valintojen seurauksena. Peruskoulussa ei välttämättä ole tapah-
tunut kovin paljoa muutoksia 1980-lukuun verrattuna niiltä osin, mitä väitöskirjas-
sani toin esiin. Opetussuunnitelma ei edelleenkään anna paljoa tukea opettajille, 
jotka pyrkivät kohti tasa-arvoisempaa koulua. Tytöt menestyvät edelleen keski-
määrin poikia paremmin ja edelleen se on joillakin huolen aiheena. Edelleenkään 
tyttöjen koulumenestys ei ole heille samanlainen resurssi kuin pojilla.

Tasa-arvon eri ulottuvuudet
Tasa-arvo nousi selkeästi koulutuksen julkilausutuksi tavoitteeksi peruskoulu-
uudistuksen myötä. Sen merkitys muuttui Elina Lahelman mukaan 1990-luvun al-
kupuolella koulutuspolitiikan uusliberalistisen  ’rytminvaihdoksen’ mukana: tasa-
arvo määrittyikin nyt samoina mahdollisuuksina kilpailla. 

-Kun puhutaan tasa-arvosta, on tärkeätä kysyä, mitkä eron ulottuvuudet 
nostetaan esiin. Tilastokeskus tilastoi aiemmin oppilasvirtoja lääneittäin, kaupun-
ki-maaseutu-ulottuvuudella, koulun kielen ja vanhempien ammattiaseman mu-
kaan, joten koulutukseen osallistumisen ja menestyksen vertailuja voitiin tehdä 
näillä ulottuvuuksilla. Yhteydet olivat selvät. Pohjoisessa asuvat ja alemmista sosi-
aalisista ryhmistä lähtöisin olevat menestyivät huonommin ja jäivät useammin vä-
hemmälle koulutukselle kuin Etelä-Suomen keskiluokan lapset. Tällöin sukupuoli 
näyttäytyi koulukeskustelussa melko ongelmattomana eron ulottuvuutena. 

Tasa-arvokokeilutoimikunta ja tasa-arvoviranomaiset kiinnittivät 1980-luvul-
la huomiota muun muassa koulutuksen sukupuolen mukaiseen jakautumiseen ja 

esittivät vaatimuksia sukupuolen sisällyttämises-
tä monien sellaisten asioiden tilastointiin, joista 
se puuttui, esimerkiksi erilaisiin ainevalintoihin, 
joilla nähtiin olevan merkitystä kouluvalintoihin. 

-Omassa väitöskirjassani nostin esiin nä-
ennäisen sukupuolineutraalisuuden käsitteen: 
tasa-arvon nimissä vältettiin sukupuolen mainit-
semista. Tämän seurauksena kulttuuriset oletta-

muksemme toistuivat problematisoimattomina; tytöt valitsivat – ja heidän odotet-
tiin valitsevan – tekstiilityön, vaikka se ei enää ollut nimellisesti tyttöjen käsityötä. 
Ammatillisesti eriytyvän koulutuksen sukupuolen mukainen jakautuminen säilyi. 

 Nyt yllättäen Suomessa on Lahelman mukaan tultu tilanteeseen, jossa 
yksi oppilaita luokittavista kategorioista, sukupuoli, onkin noussut ylitse muiden. 
Opetushallituksen arviointiraporteissa esiintyy yksityiskohtaisia prosenttivertailu-
ja ja kaavioita koulumenestyksestä sukupuolen mukaan luokiteltuina. 

-Mainintoja sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta ei juuri esitetä nume-
roina – koska niitä ei hienotunteisuussyistä enää nykyisin kysytä oppilailta. Suku-
puoli on se eron ulottuvuus, johon meidät on kategorisoitu syntymän hetkenä – 
eihän sitä nyt tarvitse peitellä! Joten sukupuoli jää ainoaksi ulottuvuudeksi, jonka 

Yksi oppilaita luokittavista 
kategorioista, sukupuoli, onkin 
noussut ylitse muiden.
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suhteen etsitään ja löydetään oppilaiden välisiä eroja. Poikien tyttöjä keskimää-
rin huonompi koulumenestys määrittyy koulutuspoliittiseksi ongelmaksi ja tasa-
arvokysymykseksi. Sosiaalinen ja kulttuurinen tausta tai maahanmuuttajuus eivät 
rakennu huolestuttaviksi ongelmiksi, koska ne eivät ole ulottuvuuksia arviointitu-
loksia vertailtaessa. Emme saa tietää, joten emme voi huolestua siitä, miten ero-
avat toisistaan esimerkiksi venäjää äidinkielenään puhuvien oppilaiden keskiarvo 
suomenkielisten oppilaiden keskiarvosta suomen kielen testeissä, joita kutsutaan 
äidinkielen testeiksi.  

Yleensä arviointiraporteissa tytöt ja pojat on luokiteltu dikotomioina, ja 
eroja tyttöjen kesken ja poikien kesken ei ole tutkittu. Opetushallituksen tasa-ar-
voraportissa kuitenkin selvitettiin 2000-luvun alussa sukupuolieroja eri kouluissa, 
ja ero oli huomattava pohjoisen huonosti menestyneissä kouluissa, sen sijaan sitä 
ei ollut pääkaupunkiseudun hyvissä kouluissa. Tällaiset tulokset johdattelevat La-
helman mielestä etsimään kovin erilaisia selityksiä ja ratkaisumalleja kun tulokset, 
joissa tyttöjä ja poikia tarkastellaan dikotomisesti kategorioina. 

-Edellytetäänkö pojilta eri tavoin sitoutumista eri kouluissa? Onko huono 
koulumenestys vain tietynlaisten poikien ongelma? Miten tukea heikosti koulussa 
pärjääviä tyttöjä? Tällaiset kysymykset ovat jääneet varjoon, kun koulutuspoliitti-
nen keskustelu sukupuolista ja missio poikapedagogiikan puolesta on käynnisty-
nyt. Lähdettäessä liikkeelle kategorisesta tiedosta,  että tytöt menestyvät parem-
min kuin pojat, luiskahtavat selityksen ja kehittämiskohteiden etsimiset helposti 
luonnollistettuihin biologisiin eroihin, kuten puberteettiin, poikien ’luonnolliseen’ 
toiminnallisuuteen ja tyttöjen ’luonnolliseen’ tunnollisuuteen.

Pohjoismaisella yhteistyöllä uusia avauksia
TASUKO-hankkeen koordinaattori Pirkko Hynninen on ollut sukupuolisegregaa-
tiota purkamaan pyrkivissä tasa-arvohankkeissa mukana jo 1980-luvulla. Pohjois-
maiden ministerineuvoston yhteispohjoismainen Bryt/Avaa –hanke (1985-1989) 
pyrki kehittämään keinoja työmarkkinoiden sukupuolijaon murtamiseksi. Kaikissa 
pohjoismaissa tehtiin myös koulutusta, lähinnä ammatillista koulutusta, koskevia 
kokeiluja. Kaikissa pohjoismaissa perustettiin miesvaltaisiin ammatteihin opiske-
levien tyttöjen ja naisten keskinäisen tuen ryhmiä. Nämä ryhmät kokoontuivat 
vuonna 1988 Oslossa naisten pohjoismaisessa foorumissa keskustelemaan ja esit-
telemään taitojaan yleisölle. Opiskeluun liittyvien ongelmien todettiin olevan hy-
vin samanlaisia: sukupuoleen liittyvät uskomukset vaikeuttivat monin tavoin opis-
kelua ja esimerkiksi harjoittelupaikkojen saamista. 

-Vertaistukiryhmät nähtiin merkityksellisinä jo ihan siitä syystä, että oli yh-
teisö, jossa tuli selittelemättä ymmärretyksi ja tarpeen tullen lohdutetuksi. Ryh-
mät kokoontuivat uudelleen Norjassa hankkeen jälkeen tarkoituksena käynnistää 
yhteispohjoismaista toimintaa otsikolla ”Kvinner kann” eli ”Naiset osaavat”. Toi-
minta olisi kuitenkin vaatinut resursseja, joita ei onnistuttu hankkimaan. 

Nord Lilia (1992-1994) oli puolestaan yhteispohjoismainen opettajankoulu-
tuksen tasa-arvohanke. Suomessa sitä toteutettiin lähinnä kouluissa kehittämäl-
lä tasa-arvokasvatusta. Oulun yliopistossa Vappu Sunnari toteutti osahankkeen,  
jonka voisi sanoa olevan edelleen käynnissä. Mervi Heikkinen, Tuija Huuki ja Sari 
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Manninen toteuttavat Vappu Sunnarin johdolla paraikaa TASUKO-hanketta Oulus-
sa.

Hynnisen mukaan tilanne ei yleisellä tasolla ole 1980-luvusta juurikaan muut-
tunut paitsi siltä osin, että lukuisia uusia hankkeita on toteutettu ja aihepiiristä on 
tehty varsin runsaasti tutkimusta, erityisesti 2000-luvulla. 

-Hankkeissa on käytetty hyväksi aiempien hankkeiden kokemuksia ja osin 
toistettu aiemmin tehtyä. Ehkä komplementaarisuus on hankkeissa hieman vä-
hentynyt ja käsitys sukupuolesta monipuolistunut, mistä puolestaan voi kiittää 
aihealueen tutkimusta. Kasvatustieteellisen nais- ja sukupuolentutkimuksen voisi 
sanoa vähitellen nousseen ja laajentuneen vastoinkäymisistä huolimatta sitkei-
den, jo 1980-luvulla aloittaneiden tutkijoiden pohjatyön ansiosta. Tutkimusta teh-
dään nykyisin kaikissa yliopistoissa, joissa kasvatustiede on oppiaineena.  

Opetusministeriön tasa-arvokokeilutoimikunta hahmotteli mietinnössään 
1988 ehdotuksen opettajankoulutuksen kehittämiseksi sukupuolinäkökulmaisen 
tutkimuksen ja aiemmin tehtyjen kokeilujen pohjalta. Ehdotus on Pirkko Hynnisen 
mielestä käyttökelpoinen nykyäänkin melkein sellaisenaan.  

Sukupuolijaottelusta näennäiseen 
sukupuolineutraalisuuteen
Vappu Sunnari oli mukana paitsi Nord Lilia- hankkeessa myös selvitti väitöskirjatut-
kimuksessaan luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmallisten rakenteiden 
ja opiskeluprosessien sukupuolittuneisuutta sekä historiallisesta että 1990-luvun 
näkökulmasta. 

-Opettajankoulutuksen sukupuolittuneisuuden historian tarkastelun aloi-
tin Jyväskylän opettajaseminaarin perustamisesta ja siihen liittyen ensimmäisen 

seminaarivuoden opetussuunnitelmasta ja ope-
tuksen toteutuksesta.  Sukupuolistuneisuuden 
nykyisyyden tarkastelun kohdistin Oulun yliopis-
ton opettajankoulutuslaitoksen 1990-luvun alun 
opetussuunnitelmaan sekä opiskelun prosessei-
hin. Osallistuin samaan aikaan aktiivisesti Oulun 
yliopistolla tuolloin toteutettuun opetussuunni-
telman laaja-alaiseen kehittämisprojektiin sekä 
pohjoismaiseen Nord Lilia –tasa-arvoprojektiin. 

Nämä auttoivat rakentamaan perspektiiviä asioiden tarkastelulle.    
Suomen ensimmäisen Jyväskylään perustetun opettajaseminaarin suku-

puolittuneisuus ilmeni monilla tavoilla. Ensinnäkin nais- ja miesopettajien koulu-
tukselle asetettiin selkeästi toisistaan poikkeavat persoonallisuuden ja ammatil-
lisen kasvun tavoitteet. Asetettuja tavoite-eroja perusteltiin esimerkiksi naisten 
ja miesten oletetuilla olemuksellisilla ja kyvykkyyserolla sekä Jumalan asettamiksi 
nimetyillä kutsumuseroilla. Toiseksi, oppiaineissa oli selviä sukupuolen mukaan 
määräytyneitä eroja. Vahvimmin erot näkyivät liikunnassa, käsitöissä ja pedago-
gisissa opinnoissa. Liikunnassa painotettiin naisten osalta voimistelua ja poikien 
osalta urheilua ja muita voimaa ja voittamista vahvistamaan tarkoitettuja harjoit-

Naisopiskelijoista koulutettiin 
tyttöjen ja pienten poikien, 
miesopiskelijoista ennen kaikkea 
isompien poikien opettajia.
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teita. Pedagogisten opintojen erilaisuuden perustana oli se, että naisopiskelijoista 
koulutettiin tyttöjen ja pienten poikien, miesopiskelijoista ennen kaikkea isompi-
en poikien opettajia.

Käsityönopetuksen järjestämisestä käydyissä keskusteluissa ja käsityön 
opetuksen järjestämisessä olivat Sunnarin mukaan vahvana paitsi kysymys su-
kupuolesta myös luokasta sekä kysymys siitä, tulisiko opettajankoulutuksen olla 
intellektuaalista vai ei. Naisopiskelijoiden käsityönopetus tuli opetusohjelmaan 
ilman erityisiä ongelmia. Malli tuli keskiluokkaisista tyttöjen oppikouluista, joissa 
käsityön osuus viikkotunneista oli saattanut olla jopa 40 prosenttia. Tyttöjen op-
pikoulut olivat intellektuaalisesti arvostetumpia kuin tuolloiset rahvaan koulut, 
mutta niitä ei pidetty intellektuaalisina siinä mielessä, että niistä olisi ollut tie yli-
opistoon johtavaan koulutukseen. Vallalla oli tuolloin käsitys, että naiset eivät tar-
vitse ylintä sivistystä tai heillä ei ole kapasiteettia omaksua sellaista. Miesten käsi-
työn opetukselle ei vastaavaa mallia Suomessa ollut. Miesten käsityön ottamista 
opetussuunnitelmaan kritisoitiinkin voimakkaasti ei-intellektuaalisena ja rahvaan-
omaisena. Mutta tavoitteena toisaalta oli, että opettajankoulutuksen – kansan 
opettajien koulutuksen - ei saanut olla liian intellektuaalista eikä liian kaukana rah-
vaasta – sen piti olla intellektuaalisen ja puhtaasti rahvaanomaisen välissä. Tätä 
seikkaa korosti Vappu Sunnarin analyysin mukaan esimerkiksi Uno Cygnaeus, joka 
sinänsä teki suuren työn monia oppiaineita sisältäneen ja sekä naisille että miehille 
suunnatun opettajaseminaarin aikaansaamiseksi Suomeen.

-Koulutuksen asettumista keskiluokkaisen ja liian rahvaanomaisen välimaas-
toon tuki käytännössä myös se, että alkuvaiheessa koulutukseen valitut naisopis-
kelijat olivat keskiluokkaisia, tyttöjen oppikoulusivistyksen saaneita, usein ruotsin-
kielisiä henkilöitä. Pääosa miesopiskelijoista sen sijaan tuli maaseudulta. He olivat 
suomenkielisiä eikä heillä juurikaan ollut taustakoulutusta. 

Sukupuolittuneisuus näkyi Sunnarin mukaan vahvana myös opettajasemi-
naarin päivittäisten, oppituntien ulkopuolisten työtehtävien jaossa.  Työtehtävät 
eriytyivät yleisempien yhteiskunnassa vallinneiden yksityinen – julkinen jaon ja 
naisten työt - miesten työt jaon mukaan. Naisten paikka oli pääasiassa sisätöissä, 
miesten ulkona. 

Vaikka naisopiskelijat olivat opettajaseminaariin tullessaan miesopiskelijoi-
ta enemmän koulutettuja, he joutuivat koulutuksen aikana opiskelemaan miehiä 
enemmän. Tämä johtui esimerkiksi siitä, että he joutuivat hankkimaan miesopiske-
lijoita laajemman pedagogisen kompetenssin – alkuopetuksesta yläluokkien tyt-
töjen opetukseen. Mutta koulutuksesta lähdettyään miesopettajuus arvostettiin 
yhteiskunnallisesti naisopettajuutta korkeammalle, mikä näkyi esimerkiksi palkka-
eroissa. 

-Opettajankoulutuksen myöhempänä historiallisena kehitystrendinä voi-
daan opetussuunnitelmien osalta pitää projektia avoimesta sukupuolittuneisuu-
desta kohti muodollista sukupuolineutraaliutta ja piiloista sukupuolittuneisuutta.

Vappu Sunnarin tutkima Oulun opettajakorkeakoulun ensimmäinen opetus-
suunnitelma, joka on vuodelta 1953, sisälsi sukupuolittuneisuuden kannalta samo-
ja aineksia kuin Suomen ensimmäisen opettajaseminaarin ohjelma vuodelta 1863, 
vaikkakaan ei yhtä vahvana eikä näkyvänä. Akateemiset opetussuunnitelmat, eli 
sen jälkeen tehdyt opetussuunnitelmat, kun opettajankoulutus siirtyi yliopistoon 
1970-luvulla, ovat olleet muodollisesti sukupuolineutraaleja. 
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-Mutta tutkimustulokseni osoittavat, että opetussuunnitelmiin rakenne-
tusta muodollisesta neutraaliudesta huolimatta koulutus on jatkunut sukupuo-
littuneena. Toki sukupuolittuneisuus nykyisellään on monella tavalla vähemmän 
jyrkkää kuin aiemmin ja osa aiemmista sukupuolittuneista normeista ja toiminnan 
määrityksistä on kadonnut kokonaan. 

Mies- ja naisopettajien valinnat 
opettajankoulutuksessa
Oulun opettajankoulutuslaitoksella opiskelun arjen sukupuolittuneisuus 1990-lu-
vulla ilmeni Vappu Sunnarin analyysin mukaan sekä opiskelijoiden opintoja kos-
kevissa valinnoissa, oppisisällöissä, arjen interaktiossa ja työtehtävissä, että siinä, 
miten heihin suhtauduttiin ja miten he itse suhtautuivat poika- ja tyttöoppilaisiin. 
Opettajankoulutuksen opetusohjelmat ovat perinteisesti olleet hyvin sidotut. 
Laajimmat ammatillisiin kompetensseihin vaikuttavat valinnat opiskelijat tekevät 
sivuaineista ja kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman aihees-
ta. 

-Tarkastelin väitöskirjassani opiskelijoiden sivuainevalintoja vuosina 1988 - 
1995 Oulun opettajankoulutuslaitokselta päästötodistuksensa saaneiden uusien 
nais- ja miesopettajien todistuksiin merkittyjen erikoistumisaineiden avulla. Luo-
kanopettajaopiskelijoiden kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluvien tut-
kielmien aihetarkastelun tein samalta ajanjaksolta siten, että otin tarkasteluun ne 
tutkielmat, jotka olivat valmistuneet ja jotka olivat olleet tiedekuntaneuvoston 
käsittelyssä kyseessä olevan ajanjakson aikana. 

Kartoitukset osoittivat, että naisopettajat olivat erikoistuneet miesopettajia 
laaja-alaisemmin erilaisiin koulussa opetettaviin oppiaineisiin, esimerkiksi äidinkie-
leen, kuvaamataitoon, musiikkiin, vieraisiin kieliin tai pedagogisiin erityiskysymyk-
siin, kuten alkuopetukseen. Miesopiskelijat puolestaan olivat valinneet erikoistu-
misaineensa kapea-alaisemmin. Heidän tyypillisimmät erikoistumisainevalintansa 
olivat tekninen käsityö ja liikunta. Tekninen käsityö ja liikunta kattoivatkin yhteen-
sä lähes viisikymmentä prosenttia kaikista miesten erikoistumisainevalinnoista 
tarkasteluajanjaksolla. Nimenomaan liikunta oli myös tyypillisin miesopiskelijan 
harrastus.

-Erikoistumisainevalinnoissa ilmeni eräitä muitakin erityisen huomion an-
saitsevia piirteitä. Ensinnäkin, Oulun opettajankoulutuslaitokselta sai tarkastelu-
ajanjakson aikana pätevän luokanopettajan paperit enemmän matematiikkaan 
erikoistuneita naisia kuin miehiä sekä absoluuttisesti että suhteutettuna päästö-
todistuksen saaneiden mies- ja naisopettajien määrään. Toiseksi, vaikka naisopis-
kelijat olivatkin opiskelleet erikoistumisaineinaan koulun eri oppiaineita mieskolle-
goitaan selvästi laaja-alaisemmin, oli erikoistumisaineiden joukossa yksi oppiaine, 
jonka miesopiskelija oli valinnut naisopiskelijaa useammin. Tämä oppiaine oli his-
toria. Alkuopetusta, joka oli naisopiskelijoiden suosituin erikoistumisaine, ei ollut 
opiskellut juuri yksikään miesopiskelija erikoistumisaineenaan. Erikoistumisaine-
merkintä alkuopetuksesta oli 17 prosentilla tarkasteluajanjaksolla Oulun luokan-
opettajakoulutuslaitokselta päästötodistuksensa saaneista naisopettajista.        
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Erikoistumisainevalintojen kanssa samansuuntainen sukupuolen mukainen 
eriytyminen ilmeni myös kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluvan tutkiel-
man aihevalinnoissa. Lähes 20 prosenttia miesten tutkielmien aiheista liittyi liikun-
taan. Naisopiskelijoiden tutkielma-aiheiden teemat puolestaan eivät ensisijaisesti 
liittyneet oppiaineisiin vaan ennen kaikkea lasten kasvun ja kasvatuksen erilaisiin 

kysymyksiin. Tätä kautta osa naisopiskelijoiden tutkiel-
mista liittyi myös eri oppiaineisiin.   

Erikoistumisaineiden ja tutkielmien aiheiden tarkas-
telut osoittivat, että naisopiskelijat aiempaa sukupuolit-
tunutta käytäntöä vastaten hankkivat myös 1990-luvulla 
koulutuksensa aikana mieskollegoitaan laaja-alaisemmat 
pedagogiset kompetenssit ja suuntautuivat pikemminkin 
pienten kuin isompien koululaisten opettajiksi. Miesopis-
kelijat sitä vastoin suuntautuivat ennen kaikkea poikien 
liikunnan ja käsityön opettajiksi. Sen lisäksi suuntautumi-
nen koulun johtajan tehtäviin näytti olevan selvemmin 
osa miesopiskelijoiden kuin naisopiskelijoiden tulevai-

suusperspektiiviä.      
-Kuten jo edellä mainitsin, ilmeni sukupuolittuneisuus 1990-luvun luokan-

opettajaopiskelijoiden arjessa paitsi opiskelijoiden henkilökohtaisissa opiskelu-
suunnitelmissa, myös esimerkiksi siinä, miten he suhtautuivat tyttö- ja poikaoppi-
laisiin ja millaisia tulkintoja he tekivät tyttö- ja poikaoppilaiden osaamisesta. Sidoin 
tämän asian tarkastelun omassa tutkimuksessani opetusharjoitteluun ja opiskeli-
joiden kertomuksiin oppilaista. 

Vappu Sunnarin tutkimustulokset osoittivat ensinnäkin sen, että sekä 
nais- että miesopiskelijoiden mieltä näyttävät askarruttavan enemmän poika- 
kuin tyttöoppilaat ja että he näyttävät painottavan erilaisia asioita tyttöjen kuin 
poikien kasvussa ja kasvatuksessa. Toisaalta opiskelijoilla ilmeni tendenssi tulki-
ta oppilaiden koulumenestystä sukupuolen mukaan eriytyvästi. Koulussa hyvin 
menestyvää poikaa pidettiin “tiedemiestyyppinä“, mutta hyvin menestyvä tyttö 
sai pikemminkin leiman ”ylitunnollinen”. Tällaisen tulkintaeron tyttöjen ja poikien 
menestyksestä tekivät paitsi opiskelijat myös oppilaat, erityisesti pojat. Opiske-
lijoiden ja oppilaiden yksilö- ja ryhmähaastattelut osoittivat, että tulkintaero on 
hyvin stereotyyppinen. Se perustui valmiisiin, itsestään selvinä pidettyihin oletta-
muksiin tyttöjen ja poikien erilaisista menestymisen ehdoista tarkemman, tapaus-
kohtaisen pohdinnan sijasta.

-Tutkimukseen sisältyneessä haastattelussa mukana olleiden poikien mie-
lestä heidän luokallaan hyvin menestyvien tyttöjen ”täytyy olla ylitunnollisia” ja 
heidän ”täytyy tehdä kaiket illat kotiläksyjä”. Hyvin menestyvillä pojilla sen sijaan 
oli poikien mielestä aikaa myös harrastuksille eikä heidän tarvitse ”opetella asioi-
ta ulkoa”. Osoitin tutkimuksessani yhden koulussa hyvin menestyneen tyttöop-
pilaan tapauskuvauksen avulla edellä mainittujen tulkintojen ohuuden ja stereo-
tyyppisyyden. 

Miesopiskelijat sitä 
vastoin suuntautuivat 
ennen kaikkea poikien 
liikunnan ja käsityön 
opettajiksi.
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Sukupuoli ei avaudu
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole kovin hyvin onnistunut saamaan jalan 
sijaa opettajankoulutuksessa eivätkä sukupuolittuneet koulujen käytänteet ole 
paljonkaan muuttuneet vuosikymmenien aikana.  Osasyynä tähän voi olla se, että 
tasa-arvo ja sukupuoli ymmärretään kovin monin tavoin. Elina Lahelman mukaan 
sukupuoli on tavattoman vaikea ja monimuotoinen käsite. 

-Dosentti Tuula Gordon on joskus sitä verrannut saippuaan, joka luiskahtaa 
kädestä juuri kun siitä on saamassa otetta. Koulutuksen, opettajankoulutuksen 
ja koulutushallinnon historiassa, silloin kun sukupuoli ja tasa-arvo ylipäänsä ovat 
olleet esillä, on tyypillisesti seilattu kahden ääripään välissä, samanaikaisestikin: 
toisaalta on lähdetty siitä, että sukupuolineutraalisuus  ja tasa-jako merkitsevät 
tasa-arvoa, toisaalta lähdetty siitä – kuten esimerkiksi tämänhetkisessä peruskou-
luasetuksessa – että essentiaalisesti ymmärrettyjen sukupuolierojen huomioon 
ottaminen on tasa-arvoa. Sukupuolitietoisuus, jossa kyseenalaistetaan molem-
mat, vaatii aikaa, keskusteluja ja pohdintoja jokaiselta opettajankouluttajalta ja 
opiskelijalta. 

Toisena selittävänä tekijänä ja ongelmana Lahelma näkee sen, että vaikka 
sukupuolta problematisoivaa tutkimusta on tehty melko paljon, se ei ole löytänyt 
tietään opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin. Samoin on kehittämishank-
keita, jotka ovat jääneet irrallisiksi. Opettajankoulutuksen kannalta olisi varmas-
tikin tärkeätä yhdistää nämä, eli tehdä tutkimusperustaisia kehittämishankkeita 
kouluissa ja opettajankoulutuksessa. Opettajia ja opettajankouluttajia on myös 
tutkittu tosi paljon, mutta vain harvoin näissä tutkimuksissa on ollut sukupuoli nä-
kökulmana. 

 Vappu Sunnari näkee muutosta tapahtuneen siinä, että nykyään yliopis-
ton henkilöstön keskuudessa tasa-arvo ja sukupuoliteemat koetaan yleisesti mer-
kityksellisimpinä kuin ennen. Opiskelijoiden suhteen hän ei näe tilannetta aivan 
niin valoisana.

-Sukupuolittuneisuuden teemat näyttävät tänä päivänä olevan Oulun yli-
opiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutusyksikössä vähemmän tabuja ja 
enemmän tärkeinä pidettyjä henkilökunnan keskuudessa kuin mitä ne olivat 

1990-luvulla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikössä on sel-
västi enemmän henkilöitä, jotka pitävät näitä teemoja 
tärkeinä tai ainakin merkityksellisinä. Mutta suoralta 
kädeltä en voi sanoa samaa opiskelijoiden suhteen. Tein 
1990-luvulla kehittämistyötä asiassa yksikössämme. Sen 
seurauksena oli suhteellisen iso opiskelijaryhmä, joka pik-
ku hiljaa alkoi nähdä asian tärkeyden. Myös tänä päivänä 
on yksikössämme opiskelijoita, jotka kokevat samoin. 
Heitä tulee opiskelemaan naistutkimusta, sukupuolisen-

sitiivisiä kasvatustieteen opintojaksoja ja tekemään gradutyötään sukupuolitee-
masta. He ovat olleet innostuneita myös TASUKO -projektin mahdollistamista lu-
ennoista. Mutta systemaattista sukupuolisensitiivistä opetusta yksikössämme ei 
ole. Ja aivan kuten 1990-luvulla, myös tänä päivänä on opiskelijoita, jotka lähtevät 
miehen ja naisen olemuksellisen eron olettamuksesta, asettavat miehen ja miehi-
senä pidetyn etualalle ja korostavat miesten ja naisten ”luonnollisia” työnjakoja 

Ehkä suurin muutos on 
tapahtunut seksuaalisen 
moninaisuuden 
hyväksymisen alueella.
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niin perhe-elämässä kuin työssä. En siis väitä, etteikö muutosta olisi tapahtunut, 
mutta väittäisin, että ei kovin vahvaa. Ehkä suurin muutos on tapahtunut seksu-
aalisen moninaisuuden hyväksymisen alueella – ei siinä mielessä, että asiaan olisi 
tartuttu riittävästi, vaan siinä mielessä, että 1990-luvulla tämä teema oli vielä pal-
jon enemmän tabu ja ei-hetero epänormaalina pidetty. 

Sunnari pitää välttämättömänä ja tutkimuksen sekä oppimateriaalin val-
mistamisen kannalta melko uutena – joskin jo aiemmin tutkijoiden esiin tuomana 
– näkökulmana sukupuolen tarkastelemista yhdessä muiden erojen ja eron teke-
misten sekä niiden hierarkkisten arvottamisten kanssa. 

-Tämä asia, josta ehkä tavanomaisimmin käytetään harhaanjohtavaa inter-
sektionaalisuuden termiä, on yksi avainkysymyksistä eipäs – juupas- ja muiden 
dikotomiaa tuottavien asetelmien purkamiseksi. Se on avainkysymys myös suku-
puolittuneisuuden ja diskriminoinnin moninaisuuden paremmin ymmärtämiseksi.

 Keskeisenä opettajankoulutuksen haasteena Sunnari pitää myös yhteis-
kunnalliseen polarisaatioon reagoimista osana opettajankoulutusta sekä vieraan-
tuneisuuteen ja välinpitämättömyyteen puuttumista. 

-Toinen haaste, minkä tässä yhteydessä haluan tuoda esille, liittyy yhteis-
kunnalliseen ja koulutukselliseen polarisaatioon, mikä viime vuosikymmenellä on 
vahvistunut maassamme. Samoin näyttää vahvistuneen polarisaatio hyvin ja huo-
nosti voivien välillä. Kysymykseni kuuluu, mitä olisi tehtävä opettajankoulutuk-
sessa, jotta tulevat opettajat kykenisivät toimimaan tasa-arvoistumista ja oikeu-
denmukaisuutta edistävästi tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Lakihan 
onneksi velvoittaa tähän. Kolmas asia, jonka haluan nostaa keskusteluun, liittyy 
siihen laajamittaiseen vieraantuneisuuteen, välinpitämättömyyteen ja relativis-
miin, mitä aikakautemme edustaa, ja minkä hälyttävimpinä näyttöinä ovat kou-
luissakin tapahtuneet joukkomurhat.                                 

Tutkimuksen kehittämisen kannalta keskeisiksi teemoiksi Sunnari listaa mo-
nitieteisyyden, käytännön ja teorian entistä vahvemman ja kriittisemmän vuoro-
puhelun, valmiuden lisäämisen purkaa vanhoja malleja ja itsestäänselvyyksiä sekä 
erilaisten ja vaihtoehtoisten oppimisen ja osaamisen ympäristöjen rakentamisen.

Jatkuvaan kehittämistyöhön
TASUKO-hanke on nähty hallitusohjelmassa ja opetusministeriön rahoittamana 
hankkeena keinoksi saada aikaan muutosta opettajankoulutuksessa ja siihen liitty-
vässä tutkimuksessa. TASUKO:n koordinaattori Pirkko Hynninen suhtautuu myön-
teisesti hankkeen aikaansaannoksiin.

-Hanke sisältyy Vanhasen toisen, sittemmin Kiviniemen hallituksen ohjel-
maan ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan. Siinä mielessä se on osa valtakunnallis-
ta politiikkaa. Hankkeen tarkoitukseksi opetusministeriö on muotoillut ”edistää 
tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä opettajankoulutusta 
antavissa yliopistoissa”. Se on realistinen muotoilu. Tavoitteena on se, että yliopis-
tot sitoutuvat kehittämään opettajankoulutusta tasa-arvo- ja sukupuolitietoisem-
maksi. Tavoite on ehkä suuruudenhullu, kun ajattelee, mistä tilanteesta hankkee-
seen lähdimme. Kuitenkin näyttäisi siltä, että jonkinmoinen liikahdus tavoitteen 
suuntaan on tapahtunut. Ainakin hanke on tukenut niitä opettajankouluttajia, 
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jotka muutenkin kehittämistyötä tekevät, ja se on tuonut mukaan uusia kehittäjiä. 
Hankkeen loppuraportti on tarkoitus kirjoittaa siten, että siitä on jatkuvassa kehit-
tämistyössä hyötyä. 

Hynninen toivoo hankkeen tutkimusohjelman myötä viriävän feminististä 
opettajuuden ja opettajankoulutuksen tutkimusta. Tutkittavia kysymyksiä ja tutki-
joita on, kyse on siitä, saako tällainen tutkimus tarvittavia resursseja. 

-Sen voisi sanoa olevan myös tutkimus- ja koulutuspoliittinen kysymys, jos-
sain mielessä.

 Myös hankkeen vastuullinen vetäjä Elina Lahelma suhtautuu sen mahdol-
lisuuksiin innostuneesti, vaikka usein tasa-arvohankkeiden tuloksia ei ole osattu 
hyödyntää osana arkikäytäntöjä.

-Jaa, olen tietenkin optimistinen, että tällä kertaa on kyseessä projekti, joka 
ei sammu rahoituksen loputtua, kuten Kristiina Brunilan väitöskirjan mukaan on 
tapahtunut sadoille aikaisemmille tasa-arvoprojekteille.  Sukupuolta problemati-
soivien kurssien paradoksi on aina ollut se, että niitä ei kysytä, mutta säännönmu-
kaisesti kurssien palautteessa toistetaan, että tällainen kurssi pitäisi olla pakolli-
nen jokaiselle opettajalle ja kasvatustieteilijälle. Jospa nyt saataisi eri yliopistoissa 
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien sisältöjä kehitettyä siten, että yhä 
useammat opiskelijat olisivat sitä mieltä, että opettajan tehtävässä tarvitaan suku-
puolitietoisuutta –  ihan siinä missä vaikkapa perustietoja kehityspsykologiasta. 

Tasa-arvo opetushallinnon näkökulmasta
Opetushallituksen tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen on toiminut tutki-
musperusteisen opettajankoulutuksen ja sukupuolten tasa-arvon puolesta lähes 
parikymmentä vuotta. Hän on laatinut yhdessä Heli Kuusen ja Marika Koramon 
kanssa selvityksen ”Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo”. Selvityksessä esitellään 
hallitusohjelmien ja hallituksen sukupuolten tasa-arvoon liittyviä koulutuspoliitti-
sia toimia ja tavoitteita. Selvitys käsittelee niitä perusopetuksen, lukion ja amma-
tillisen koulutuksen osalta. 

-Aineiston perusteella näyttää siltä, että hallitukset ovat pitäneet hyvin esil-
lä sukupuolten tasa-arvoteemaa hallitusohjelmissa. Etenkin Vanhasen hallitus on 
nostanut asian esille vahvasti. Opetustoimen osalta ongelmana on ollut lähinnä 
virkamieskunnan passiivisuus. Opetustoimessa ministerin, erityisesti opetusminis-
teri Sari Sarkomaan poikkeuksellisen selkeät kannanotot sukupuolten tasa-arvon 
puolesta nostivat asian esille jo hallituskauden alussa ja ovat myös johtaneet toi-
menpiteisiin. Merkittävin hänen käynnistämänsä alan projekti eli TASUKO-hanke 
ei tosin kuulunut meidän selvityksemme piiriin, vaan siitä on raportoitu korkea-
kouluja koskevassa Kristiina Brunilan kirjoittamassa raportissa. 

Perusopetusta koskien on menneillä hallituksilla ollut Jakku-Sihvosen mu-
kaan varsin vähän suoranaisesti sukupuolten tasa-arvoon liittyviä hankkeita. 

-Selvitystyömme aikana opetusministeri Henna Virkkunen asetti perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteiden uusimista palvelevan hankkeen, jonka 
muistio ei ehtinyt tarkastelumme piiriin. Tuon työryhmän suosituksien seuraa-
muksia voidaan arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua. Sen sijaan ammatilli-
seen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen on kohdistunut hankkeita, joilla on ollut 
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myönteistä vaikuttavuutta. Kehittämishankkeiden pienimuotoisuus on tosin ollut 
ongelma: vaatimattomin resurssein toimineet projektit ovat tuottaneet yleensä 
aina positiivista kehitystä niissä ryhmissä ja oppilaitoksissa, joissa projektiin on 
osallistuttu, mutta tulosten levittäminen muualle opetustoimeen on jäänyt vaa-
timattomaksi.  

Jakku-Sihvosen ja hänen kollegojensa tekemä selvitys osoitti, että pitkäl-
lä aikavälillä on naisten koulutustaso kohonnut ja koulutuksen sergregoituminen 
jossakin määrin purkautunut etenkin korkeakoulutuksessa. Yleensä ottaen koulu-
tuspolitiikan alueella hallinto ei ole viime vuosina tukenut sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä erityisen aktiivisesti. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteis-
sa, lukion opetussuunnitelman perusteissa tai ammatillisen koulutuksen opetus-
suunnitelman ja tutkintojen perusteissa asia on sivuutettu vain maininnoilla.  Vaik-
ka perusopetuksen arvioinneissa on 1990-luvun lopulta saakka nostettu tyttöjen 
ja poikien erilaiset tulokset, asenteet ja koulussa viihtymiseen liittyvät pulmat esil-
le, ei erityisiin toimiin ole Jakku-Sihvosen mukaan tartuttu. 

-Asioiden korjaamiseksi tarpeelliseen didaktisen ja kasvatuspsykologisen 
tutkimustiedon tuotantoon ei ole panostettu. Tuloksiltaan myönteisimmät hank-
keet ovat olleet tutkijalähtöisiä, Suomen Akatemian rahoittamia koulun arjessa 
tapahtuvan toiminnan sukupuolittuneisuuden analyysia. 

Opetuksessa käytettävien aineistojen ja painettujen oppimateriaalien laa-
tua on selvitetty yksittäisissä tutkimuksissa, joiden havaintoja ei ole erityisemmin 

noteerattu hallinnossa, vaikka havainnot viestivät 
osin viranomaisohjeistuksen vastaisista käytännöis-
tä. Virallisesti on edellytetty opetukselta ja oppima-
teriaaleilta sukupuolineutraaliutta, mutta vapaat aka-
teemiset tutkimukset ovat Jakku-Sihvosen mukaan 
osoittaneet, että etenkään maskuliinisen hegemoni-
an viestiytymistä opetukseen ei ole onnistuttu koko-
naan karsimaan opetuksesta.  

-Sukupuoleen kohdistuneen koulutuksen ja opetuksen tutkimuksien tulok-
sia ei ole ymmärtääkseni kovin laajasti hyödynnetty sen paremmin opettajien pe-
rus- kuin täydennyskoulutuksessakaan. Selvityksessämme päädyimme suosittele-
maan myös sukupuolisensitiivisen opetuksen kehittämistä. 

Ammatillisen koulutuksen alueella on tehdyn selvitystyön perusteella ke-
hitetty opinto-ohjausta ja pyritty edistämään sukupuolten tasa-arvoa purkamalla 
eurooppalaisittain voimakasta koulutukseen hakeutumisen segregoitumista. Tu-
lokset ovat Jakku-Sihvosen mielestä rohkaisevia, mutta edellyttävät jatkotoimia. 
Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten samoin kuin vapaan sivistystyön oppilai-
toksien toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on vauhdittanut säädök-
sin määritelty tasa-arvosuunnitteluvelvollisuus. 

-Laaditussa selvityksessä kävi ilmi, että huomattava osa oppilaitoksista on 
jo käynnistänyt tai käynnistämässä suunnittelua. Erityisen ilahduttavaa oli se, että 
ne oppilaitokset, jotka ovat käynnistäneet toimenpiteitä, ovat toimineet hyvin 
kekseliäästi. Toisaalta, valitettavan moni oppilaitos ei ole vielä havahtunut säädök-
sen velvoittavuuteen. Yleisvaikutelmaksi muodostui selvitystä tehdessämme se, 
että viranomaistoimilla on merkitystä, kunhan vain voitaisiin edetä määrätietoi-
sesti ja riittävän lavealla rintamalla. Syksyyn 2009 saakka esimerkiksi niin sanottu 

Maskuliinisen hegemonian 
viestiytymistä opetukseen 
ei ole onnistuttu kokonaan 
karsimaan opetuksesta.
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valtavirtaistaminen, johon hallinto on sukupuolten tasa-arvoasioissa velvoitettu, 
ei ole juurikaan toiminut opetustoimessa. 

Jakku-Sihvonen pitää erittäin tärkeänä sitä, että kaikki oppilaitosmuodot 
velvoitetaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti. Opetustoi-
men alueella valtavirtaistaminen tulisi ottaa hänen mukaansa vakavasti. 

-Pitäisin erittäin tärkeänä, että päiväkodeista viimeiseen aikuiskoulutuksen 
vapaan sivistystyön toimijaan joka ainoa henkilö pääsisi sellaiseen täydennyskoulu-
tukseen, jossa avattaisiin toimijoiden silmät näkemään, minkä valtavan resurssin 
menetämme, jos omilla toimillamme ylläpidämme segregoituneita työmarkkinoi-
ta. Suuri ja vakava kysymys on myös se, miten jäykät sukupuoliorientaatiot arjessa 
lisäävät yksittäisten ihmisten ja perheiden arjen pahoinvointia: tässä kysymykses-
sä etenkin perusopetuksella on merkittävä vastuu. 

Tutkimus opettajankoulutuksen perustana
Opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutus sukupuolten tasa-arvon edistä-
miseksi on Jakku-Sihvosen mukaan erittäin tärkeää. Jotta mielekäs koulutus olisi 
mahdollista, tarvitaan hänen mielestään lisää arkea palvelevaa tutkimustietoa. 

-Tarvitaan tutkimusta siitä, mitä pitää tietää ja miten pitäisi toimia, jotta su-
kupuolten tasa-arvo edistyisi. Meillä on käytettävissä kohtuullisesti ”väärin toimi-
mista” osoittavaa ja analysoivaa, pienehköihin laadullisiin aineistoihin perustuvaa 
tutkimusta, mutta sellaista kehittävää tutkimusta, joka opastaisi etenkin opettajia 
oivaltamaan ja kehittämään itselleen sopivia, sukupuolineutraaleja ja sukupuoli-
sensitiivisiä toimintamalleja opetuksen ja opinto-ohjauksen tarpeisiin ei juurikaan 
ole. Tarvitaan didaktista kokeilututkimusta, joka raportoidaan niin, että siitä muo-
dostuu opettajien peruskoulutusta ja täydennyskoulutusta palvelevaa tietoperus-
taa. 

Tärkeätä Ritva Jakku-Sihvosen mukaan on, että tutkimustietoa tuotetaan 
sekä luokanopettajien tarpeisiin että aineenopettajien tarpeisiin. 

-Viime mainittu edellyttää siis myös opetettavien aineiden substanssin 
analyysia ja siihen perustuvaa didaktiikkojen systemaattista kehittämistä.  Tähän 
toivoisin Suomen Akatemialta merkittävää panostusta. Tutkimus palvelisi monin 
tavoin yhteiskuntamme koulutusta, työelämää ja ihmisten arkea ja sitä kautta laa-
jasti hyvinvointia.

Jakku-Sihvonen listaa useita kiinnostavia tutkimusaiheita: Miten autetaan 
lapsia tulemaan tietoiseksi ja vapautumaan sukupuoleensa kohdistuvista ennak-
ko-odotuksista? Miten lisätään opettajien valmiuksia suunnitella sukupuolisensi-
tiivistä opetusta alakoulussa? Miten lisätä aineenopettajien omaan aineeseensa 
kohdistuvan sukupuolinäkökulman sisältävän tutkimuksen analyysitaitoja? Miten 
eri ainedidaktiikat voisivat edistää oppilaiden kiinnosta opetukseen ilman suku-
puolistereotypioiden motivaatiota suuntaavaa kielteistä vaikutusta? Millaisin 
virtuaalimoduulein voisi tukea opettajien taitoa analysoida omia sukupuoliste-
reotypioita ylläpitäviä opetuskäytänteitään? Millaisia toiveita perusopetuksen 
päättövaiheessa olevilla tytöillä ja pojilla on sukupuoleen perustuvien eronteko-
jen käsittelyyn opetuksessa?
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-Tutkimusten lisäksi tarvitaan sellaista sukupuoleen kohdistuneen tutkimuk-
sen tuloksiin perehdyttävää täydennyskoulutusta, jonka maan parhaat asiantunti-
jat suunnittelevat keskitetysti, ja josta ainakin osa on opiskeltavissa virtuaalisesti. 
Näitä moduuleja pitäisi voida käyttää hyödyksi myös opettajien peruskoulutuk-
sessa. Tämän lisäksi keskustelulle ja erilaisuuteen liittyvää, erilaisten näkemyksien 
argumentoinnilla tilaa jättävä täydennyskoulutus on tärkeää.

Erontekojen teemat osaksi kokonaisuutta
Ritva Jakku-Sihvonen pitää sivistysyhteiskunnan tärkeänä tunnuspiirteenä sitä, 
että kaikenlainen erilaisuus: seksuaalinen, etninen, vammaisuuteen tai muuhun 
erilaisuuteen perustuva erilaisuus hyväksytään ja erilaisuuksista keskustellaan 
avoimesti. 

-Kaikille pitää suoda mahdollisuus elää täysipainoista elämää sosiaalisesti 
hyväksyttynä yhteiskunnan jäsenenä. Vain näin demokraattinen yhteiskunta voi 
hyvin! 

Opettajat ovat Jakku-Sihvosen mukaan tietoineen, taitoineen ja asentei-
neen etulinjassa kohtaamaan oppilaat ja heidän erilaisuutensa. Heidän mahdolli-
suutensa monipuoliseen täydennyskouluttautumiseen on todella tärkeää.

-Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden esillä pitoon ei ole varmaan-
kaan panostettu riittävästi. Koulujen opetuksessa on tuotu esille erilaisia seksuaa-
lisia suuntautumisia, mutta sellaista avoimuutta, jota esimerkiksi Opettaja-lehti on 
viime aikoina osoittanut, en ole aiemmin noteerannut. 

Etniset kysymykset ovat nousseet viime vuosina monin tavoin esille viran-
omaistoimissa. Etenkin monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksessa on 
Jakku-Sihvosen mielestä korostettu erilaisten etnisten, erityisesti uskonnollisten 
käyttäytymissääntöjen huomioonottamista ei vain koulussa vaan myös itse ope-
tuksen sisällöissä. 

-Opetustoimen alueella asiaan on mielestäni panostettu paljon: materiaalia 
ja täydennyskoulutusta on tarjolla hyvin paljon. 

Vammaisuuteen on hänen mielestään Suomen koululaitoksessa suhtau-
duttu hyvin. Opiskeluväylät ja erilaiset tukitoimet ovat olleet pitkään suomalaisen 
koulutuspolitiikan erityisen ja myönteisen huomion kohteena.  

-Opetustoimessa juuri nyt meneillään olevien uudistuksien sisällöstä on eri 
asiantuntijoiden välillä erilaisia käsityksiä. Käsitykset siitä, miten opetus ja koulu-
tus on järjestettävä, jotta parhaiten turvataan eri tavoin vammaisten tai erityis-
opetuksen piiriin kuuluvien oppijoiden oikeudet, ovat huomattavan ristiriitaisia. 
Silti yleisilmapiiri on kannustava: kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että vammaisuus tai 
muu oppimisen erilaisuutta aiheuttava oppijan ominaisuus ei saa estää kenenkään 
opiskelua! 

Suomalainen opettajankoulutus on monessa suhteessa Jakku-Sihvosen 
mukaan hyvin kehittynyttä, mutta hän pitää ymmärrettävänä sitä, että yhteiskun-
nan kehittyessä ja moninaistuessa niin kovaa vauhtia kaikkea ei voida sisällyttää 
peruskoulutukseen. 

-Seksuaaliseen moninaisuuteen perehdyttävä täydennyskoulutus on hyvä 
esimerkki ajankohtaisesta täydennyskoulutustarpeesta. Käsitykseni on se, että 
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pelkästään erilaisuuden hyväksymiseen kannustavaa koulutus ei riitä: tarvitaan 
substanssitietoa, joka auttaa ottamaan erilaiset ihmiset huomioon jo opetuksen 
suunnitteluvaiheessa. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tasa-
arvohaasteet
Kristiina Brunilan selvitys ”Sukupuolten tasa-arvosta korkeakoulutuksessa ja tut-
kimuksessa” liittyi hallituksen tasa-arvoselonteon valmistelutyöhön, mutta toimi 
itsenäisenä kartoituksena aihepiiristä ja nykytilanteesta. Selvityksessä tarkastel-
tiin hallitusohjelmien ja hallituksen tasa-arvo-ohjelmien korkeakoulu- ja tiedepoli-
tiikkaa koskevia tavoitteita ja niistä seuranneita toimenpiteitä korkeakoulutuksen, 
opettajien koulutuksen, tiede- ja tutkimuspolitiikan sekä naistutkimuksen osalta. 
Selvitys kohdistui vuosiin 1995-2008. Pysähdyttävintä opettajankoulutuksen osal-
ta oli Brunilan mukaan havainto siitä, että opettajankoulutuksen piirissä on tehty 
tasa-arvotyötä monta vuosikymmentä. 

-Huolimatta pitkään jatkuneesta toiminnasta, tasa-arvotyöstä kertynyt 
tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan ole siirtyneet opettajankoulutusta koskeviin 
koulutuspoliittisiin päätöksiin, strategioihin saatikka opettajankoulutuksen käy-
täntöihin. Opettajankoulutusta koskevissa asiakirjoissa ja ohjelmissa on saatettu 
korkeintaan mainita tasa-arvo juhlapuhetasolla, mutta mitään konkreettisempaa 
en ole dokumenteista tai ohjelmista juuri löytänyt. On vaikea ymmärtää, miten täl-
lainen tilanne on voinut jatkua, koska kasvatusta ja koulutusta sitovat tasa-arvon 
edistämisessä monenlaiset velvoitteet ja lainsäädäntö. 

Tasa-arvotyötä on tehty vuosikymmenten ajan ja erityisesti julkisrahoittei-
sin projektein. Projekteissa on tuotettu Brunilan mukaan ainakin yhden sivukirjas-
ton verran raportteja, tutkimuksia, oppaita, ohjeistuksia, hyviä käytäntöjä, nettisi-
vustoja ja erilaisia arviointeja. 

-Projekteissa kertynyt tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan siirry itsekseen 
mihinkään. Kenelläkään ei myöskään ole aikaa tai mahdollisuuksia seurata ja et-

siä erilaisten projektien aikaansaannoksia, jotka saattavat 
olla vaikeasti löydettävissä. Suomessa poliittinen tahto ja 
vastuun ottaminen kertyneen tiedon ja osaamisen kokoa-
miseen ja hyödyntämiseen on näyttänyt olevan jokseen-
kin hukassa. Opettajankoulutuksen osalta seurauksena on 
ollut, että opettajat on jätetty melko yksin vailla tukea ja 
koulutusta kohtaamaan jokapäiväisiä tasa-arvoon ja eriar-
voisuuteen liittyviä ongelmia työssään. 

Kyseinen tilanne on Brunilan mielestä vähintäänkin 
hämmentävä, koska samaan aikaan on lukuisten kasvatusta ja koulutusta koske-
vien tutkimustulosten perusteella tuotu esille, että koulutusjärjestelmämme tuot-
taa ja ylläpitää lukuisia eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia. 

-Selvitykseni perusteella esitin, että opettajankoulutuksen kehittämiseksi 
tarvitaan sekä tasa-arvotyön että sukupuolen ja siihen liittyvien erontekojen tut-
kimuksen vahvempaa integroimista opettajankoulutukseen ja opettajien täyden-
nyskoulutukseen. 

Projekteissa kertynyt 
tieto ja osaaminen 
eivät kuitenkaan siirry 
itsekseen mihinkään.
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Yliopistoissa on valtavasti tasa-arvoon ja yhteiskunnallisiin erontekoihin 
liittyvää osaamista ja tutkimustietoa, mikä kertoo laaja-alaisesta asiantuntemuk-
sesta ja asiaan sitoutumisesta. Kyseinen osaaminen ja asiantuntemus ovat saa-
neet myös kansainvälistä tunnustusta. Ne olisi Brunilan mukaan tunnistettava ja 
tunnustettava kansallisessa korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikkaa koskevassa pää-
töksenteossa ja resursoinnissa. Suomen Akatemian toiminta on hänen mielestään 
tällaisesta toiminnasta myönteinen esimerkki. 

-Jos tietoa ei ole, on vaikea lähteä päättämään siitä, millä tavalla tasa-arvoa 
kannattaisi missäkin tilanteessa edistää ja resursoida. Sukupuoleen ja muihin yh-
teiskunnallisiin erontekoihin liittyvän tutkimuksen resursoinnin osalta tilanne on 
hankala, erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen osalta. Tällä hetkellä tutkimusta 
tehdään vähin resurssein, lyhyissä projekteissa ja pätkätyönä vailla mahdollisuut-
ta pitempiaikaiseen suunnitteluun. Jatkuvuuteen olisi panostettava. 

Projektitapaistunutta arkea jäljittämässä 
Kristiina Brunila väitteli vuonna 2009 tasa-arvotyön projektitapaistumisesta. Hän 
oli itsekin työskennellyt useissa tasa-arvoprojekteissa.

-Taisin kaiketi löytää itseni projektiyhteiskunnasta - työskentelin useissa 
EU-rahoitteisissa projekteissa ja pääsin myös EU-rahoitteisessa projektissa tut-
kimaan sitä, minkä takia lukuisista tasa-arvoprojekteista huolimatta tasa-arvoon 
liittyvät ongelmat sinnittelevät vuosikymmenestä toiseen samantyyppisinä. Tasa-
arvoa koskevien projektien tuottamien dokumenttien lukeminen ja tasa-arvotyö-
tä Suomessa vuosikymmenten ajan tehneiden henkilöiden tutkimushaastattelut 
virittivät kiinnostuksen sekä hyvinvointityönä tehdyn tasa-arvotyön että julkisen 
sektorin projektimuotoisen toiminnan tarkasteluun. Lisäksi merkittävä osa tasa-
arvotyöstä on tehty nimenomaan kasvatuksen ja koulutuksen piirissä, joten tutki-
mukseeni sisältyi luontevasti koulutuspoliittisia näkökulmia. 

Tutkimuksessaan Brunila toi esille, että projektimuotoinen toiminta sääte-
lee, muokkaa ja ohjaa toimintaa julkisella sektorilla monin tavoin. 

-On oikeastaan melko ihmeellistä, että käännettä projekteihin ei ole aiem-
min myöskään koulutuksen piirissä tutkittu. Tilaisuuksissa, joissa olen aiheesta 
puhunut, on yleensä kiitelty sitä, että asiasta keskustellaan. Toisaalta julkishallin-
nossa on tullut vastaan tilanteita, joissa keskustelu julkisen sektorin toiminnan 
siirtymisestä projekteihin on aiheuttanut vaivautumista – mikä on tietysti mielen-
kiintoista sekin. Kehittelin väitöskirjassani käsitteen projektitapaistuminen, jolla 
pääsin tarkastelemaan projektityöhön liittyvää valtaa ja sen seurauksia. Myös 
postdoc-tutkimuksessani jatkan kyseisen tematiikan tarkastelua. Projektitapais-
tuminen on oivallinen esimerkki toiminnasta, elämästä ja mielentilasta, joka on 
enenevissä määrin talouden läpitunkemaa. Ihan erityisesti minua kiinnostaa pro-
jektitapaistumisen muokkaama mielentila. No ainakaan emme näyttäisi ihan heti 
pääsevän eroon projekteista, koska koulutusta toteutetaan enenevissä määrin 
projektimuotoisena. Toisaalta projektitoiminta voi olla myös valtavan hyvä resurs-
si. Ehdottaisinkin, että pysähtyisimme tarkastelemaan sitä, mitä projektimuotoi-
nen toiminta tarkoittaa ja minkälaisia seurauksia sillä on ja voi olla, jos siihen liitty-
viä vallan muotoja, kuten markkinoitumista ja päätöksenteon hierarkisoitumista 
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ei tunnisteta. Toin tutkimuksessani esille, että samaan aikaan kun projektityö voi 
mahdollistaa yhteiskunnassa marginaaliseen asettuvan toiminnan jatkuvuutta, se 
vähintäänkin haastaa ja kyseenalaistaa markkinalogiikallaan hyvinvointiyhteiskun-
taa. Tästä ehkä voisimme olla vähän enemmän huolissamme.

 Kristiina Brunila näkee opettajankoulutuksen tasa-arvotietoisemmaksi te-
kemisen melko yksinkertaisena – ainakin periaatteessa.

-Tutkimukseni ja selvitykseni johtopäätöksiin liittyen sanoisin, että opet-
tajien tasa-arvotietoisuuden lisääminen on periaatteessa aika yksinkertaista, 
kiitos tasa-arvotyöstä ja lukuisista projekteista jo saatujen tutkimustulosten ja 
projekteissa kokeiltujen käytäntöjen. Tasa-arvotietoisuuden lisäämisen voi aloit-
taa vaikka heti lisäämällä opettajien koulutukseen tasa-arvo- ja sukupuolitietoisia 
lähestymistapoja. Tasa-arvon ei tarvitse olla erillinen projekti, yksittäinen kurssi 
tai osa-alue, vaan se voidaan integroida osaksi muuta opetusta ja toimintaa. Po-
liittisen vastuun ottavalla päätöksenteolla projekteista saatu osaaminen ja tieto 
viedään opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen käytäntöihin, ja siinä käy-
tetään hyväksi kaikkea sitä osaamista, jota yliopistoissamme jo tällä hetkellä on. 

TASUKO-hanke, kuten useat aiemmat 1970-luvulta lähtien toteutetut opet-
tajien ja opettajankoulutuksen kanssa yhteistyössä tehdyt tasa-arvohankkeet ovat 
olleet Brunilan mielestä tärkeitä. Mutta niin kauan kun toiminta jatkuu yksittäisinä 
siellä täällä hajallaan toimivina projekteina, pysyvämpää muutosta ei hänen mu-
kaansa tapahdu. 

-Koulutuspoliittisessa päätöksenteossa olisi viimeistään nyt osoitettava 
poliittista tahtoa, jolla juhlapuhetasolta siirrytään konkreettiseen toimintaan. On 
käsittämätöntä, että samaan aikaan kun tasa-arvon mallimaalla ylpeillään, kan-
sallisella tasolla ei tehdä yksittäisten projektien rahoittamista lukuun ottamatta 

juuri mitään konkreettista tasa-arvon edistämiseksi 
koulutuksessa. Tasa-arvo ei etene automaattisesti 
ja luonnollisesti. Tasa-arvon edistymiseen tarvitaan 
koulutusta ja ymmärrystä niin opetusministeriön 
kuin yksittäisten koulujen ja opettajien ja muiden 
koulutuksen piirissä toimivien tahoilta. 

Oikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuteen 
liittyvät asiat voivat olla Brunilan mukaan hankalia ja 
monimutkaisia. 

-Se voidaan myöntää. Jo pelkästään erilaisilla näkemyksillä sukupuolesta on 
erilaisia seurauksia siihen, mitä tasa-arvon osalta tavoitellaan. Kun keskusteluun 
tuodaan muita sukupuoleen liittyviä yhteiskunnallisia erontekoja, kuten ikää, sek-
suaalista suuntautumista, kulttuurista taustaa, terveydentilaa ja yhteiskuntaluok-
kaa, monimutkaistuu tilanne entisestään. Emme välttämättä edes huomaa sitä, 
että omaksumme yhteiskunnassa ja kulttuurissa vallitsevia eriarvoistavia tapoja, 
joilla arvotamme muita ja itseämme. Ei ole myöskään aina helppoa tunnistaa ja 
edes itselleen tunnustaa, että onkin ehkä omassa toiminnassaan tullut ylläpitä-
neeksi eriarvoisuutta. 

Ei ole myöskään aina helppoa 
tunnustaa, että onkin ehkä 
omassa toiminnassaan tullut 
ylläpitäneeksi eriarvoisuutta.
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Projektien edut ja kääntöpuolet
Projektimuotoinen toiminta voi parhaimmillaan herättää Kristiina Brunilan mu-
kaan keskustelua tasa-arvosta, tuoda keskenään varsin erilaisia intressitahoja yh-
teen ja ehkä myös ylittää joitakin jäykempiä rakenteita. 

-Tasa-arvoasioiden parissa toimiville ihmisille on varmasti tuttu sellainen 
koulutustilanne, jossa tasa-arvoon perehtyminen herättää koulutukseen osallistu-
jissa kiinnostuksen saada tietää lisää ja myös halun tehdä asioille itse jotain. Yksit-
täisten projektien toteuttamissa tasa-arvokoulutuksissa tällaista tiedostamista on 
tapahtunut paljon. Projektit ovatkin pitäneet yllä tasa-arvoon liittyvää toimintaa 
Suomessa. En itse asiassa muista yhtäkään sellaista tasa-arvoon liittyvää julkista 
keskustelutilaisuutta, joka ei olisi ollut projektin järjestämä. Projektimetodiikan ja 
-diskurssin taitamisella voi myös saada taloudellisia resursseja, mikä saattaa mah-
dollistaa resurssipulasta kärsivälle toiminnalle jonkinlaista jatkuvuutta. Tiedän 
myös projekteista, joissa on onnistuttu viemään joitakin käytäntöjä pysyvämmiksi 
toimintamuodoiksi. Nämä ovat etuja, joiden varassa projekteissa toimivat luulta-
vasti jaksavat toimia. 

Projektityöhön liittyvistä kääntöpuolista ei Brunilan mielestä sitten juuri 
puhuta. Niistä kuitenkin tulisi hänen mukaansa puhua, koska ihmiset näyttävät 
olevan jokseenkin väsyneitä projektimarkkinoiden ja hanketehtailun loputtomiin 
kierteisiin. Ongelmista puhuminen ja niiden sanallistaminen voisi myös avata jän-
nitteitä, kuten hierarkkista päätöksentekokulttuuria ja markkinoitumisen säätele-
mää toimintaa, joihin projektitoiminnassa yhä uudestaan törmätään. 

-Tasa-arvon osalta ymmärrän projektitoiminnan ennen kaikkea jatkuvuuden 
ylläpitämisenä. Projekti lienee ainoita jollakin tavalla julkisesti tuettuja tapoja, joil-
la tasa-arvoa Suomessa edistetään, mutta joka valitettavasti jättää melkoisen vas-
tuun tasa-arvon edistymisestä yksittäisille projekteissa työskenteleville henkilöille. 
Tähän liittyen on hämmästyttävää, että vaikka yhtäältä tasa-arvoa peräänkuulute-
taan hyvinvointipolitiikassa, ei tasa-arvoon liittyvää kattavaa koulutusta ole juuri 
tarjolla. Saatavilla oleva koulutus on pääosin yksittäisten projektien tarjoamaa, 
markkinahenkistä, maksullista ja lyhytkestoista. Tasa-arvoa koskevilla projekteilla 
on myös taipumus ketjuuntua, mikä kertoo osaltaan siitä, että projekteissa kerty-
nyt osaaminen ja tieto eivät siirry osaksi laajempaa poliittista päätöksentekoa. 

Ongelma on myös siinä, että projektilla ongelma tulee Brunilan mukaan hel-
posti ulkoistetuksi. Projektiyhteiskunnassa projekti on ikään kuin osoitus toimeen-
panosta, jolla hallinto voi kuitata vastuunsa. Käytännössä kuitenkaan kenenkään 
ei tarvitse ottaa vastuuta siitä, mitä tapahtuu. 

-Tasa-arvoakin voidaan edistää monin tavoin, myös sellaisin, joilla ei näyttäisi 
olevan mitään tekemistä tasa-arvon kanssa. Tiukalla markkinalogiikalla ja sillä, että 
kenelläkään ei ole toiminnasta viimekätistä vastuuta, on seurauksia. Tutkimukses-
sani nostin esille esimerkkejä projektitoimintaan liittyvästä eriarvoistamisesta, ku-
ten kiusaamisesta, häirinnästä, mitätöinnistä ja ongelmia esiin nostaneiden hen-
kilöiden marginalisoinnista ja irtisanomisista. Esimerkit kertovat niistä tiukoista 
ehdoista, joiden sisällä joudutaan toimimaan. Olen myös itse kollegani Elina Ikä-
valkon kanssa ollut tilanteessa, jossa EU-rahoitteisessa tasa-arvoprojektissa kir-
joittamaamme ja saamiimme tutkimustuloksiin perustuvaa kirjaa ei julkaistu sen 
takia, että se ei tuonut koordinaattorina toimineen yrityksen mielestä tarpeeksi 
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myönteistä kuvaa kyseisestä yrityksestä. Ammattiliitto oli tilanteessa voimaton. 
Saimme projektia rahoittaneesta ministeriöstä ymmärrystä tilanteeseemme, mut-
ta samalla sieltä myönnettiin, että lainsäädäntö laahaa projektimarkkinoiden pe-
rässä. Vastaavia esimerkkejä on lukuisia. Kirjoitimme myös kollegani Tuuli Kurjen 
kanssa Helsingin Sanomien Vieraskynään jutun projektitoimintaan liittyvistä on-
gelmista. Saimme paljon palautetta julkisen sektorin projekteissa työskenteleviltä 
ja projektitoimintaan väsyneiltä ihmisiltä. Keskustelua toivottiin lisää. 

Näkökulma naapurimaasta
Tasa-arvon edistäminen on monissa maissa ajankohtainen teema. Ruotsissa siihen 
tarkoitukseen on panostettu viime vuosina runsaasti. Mia Heikkilä toimii valmiste-
levana sihteerinä Ruotsin hallituksen asettamassa komiteassa tai tasa-arvodele-
gaatiossa, jonka tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvo koulutukses-
sa. Hän vieraili kertomassa delegaation toiminnasta TASUKO-hankkeessa keväällä 
2010.

-Tarkoituksenamme on selvittää tasa-arvon tilannetta Ruotsin peruskoulu-
tuksessa. Ruotsissa opetushallitusta vastaavalla taholla eli Skolverketilla on teh-
tävänä edistää tasa-arvoa koulussa. Se on saanut rahoitusta hallitukselta pariksi 
vuodeksi tämän tehtävän saavuttamiseksi ja siksi tasa-arvodelegaatio perustet-
tiin.

Ruotsin hallitus on määrännyt tasa-arvodelegaation tehtäväksi selvittää 
seitsemän eri aluetta, jotka ovat seuraavat: 1) selvittää ja selittää, mitä muutok-
sia voi havaita tyttöjen ja poikien terveydessä, elämänasenteessa ja sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa vuosina 1994-2007, 2) yhdessä korkeakoulujen kanssa tuot-
taa tietoa siitä, miten ja miksi tytöt ja pojat käyttäytyvät eri tavalla kouluissa, sekä 
samalla tarkastella tyttöjen ja poikien asenteita opiskeluun ja kouluun, 3) tutkia, 
miten koulun resurssit jaetaan sukupuolten näkökulmasta ja mitä vaikutuksia 
tämä jako aiheuttaa, 4) yhdessä korkeakoulujen kanssa kartoittaa alueita, joissa 
tarvitaan lisätutkimusta, 5) tunnistaa tyttöjen ja poikien tapoja ja asenteita kou-
lutyöhön psykososiaalisen terveyden näkökulmasta, 6) yhdessä korkeakoulujen 
kanssa koota ja arvioida menetelmiä purkaa perinteisiä sukupuolirooleja, sekä 7) 
esittää tasa-arvotyötä edistäviä pitkäjänteisiä toimenpiteitä, jotka kouluissa tulisi 
toteuttaa.

-Saavuttaaksemme kaikki nämä tehtävät olemme antaneet noin kymmenel-
le tutkijalle tehtäväksi kartoittaa ja selvittää eri aihealueita ajankohtaisiin tutkimus-
tuloksiin perustuen. Nämä raportit julkaistaan vuoden 2010 aikana, ja ensimmäiset 
niistä voi löytää internetistä (http://www.regeringen.se/sb/d/12474/a/140086). 
Muuten hankkeessa kommunikoidaan paljon eri asiantuntijaryhmien ja toimittaji-
en kanssa, laaditaan yhteenvetoja tutkimustuloksista, kirjoitetaan lehtiartikkelei-
ta ja analysoidaan tilannetta. 

Tasa-arvodelegaation rahoitus tulee hallitukselta ja kahden vuoden aika-
na siihen sijoitetaan noin 16 miljoonaa kruunua. Koko raportti ja tehdyt analyysit 
esitellään hallitukselle marraskuun lopussa 2010. Ensimmäinen raportti käsitteli 
tasa-arvotilannetta historian aineen oppimateriaalissa. Tulosten mukaan naiset 
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ovat todella selvässä vähemmistössä, jos lasketaan kuinka usein naisia ja miehiä 
mainitaan oppimateriaalissa. 

-”Tämä on pakko korjata” on meidän mielipiteemme. Tämä on vain yksi 
esimerkki monista asioista, joiden voidaan sanoa ylläpitävän sitä, ettei tasa-arvoa 
pystytä edistämään kouluissa paremmin.

Muut julkaisut käsittelevät seksuaalisesta häirintää kouluissa, poikien kou-
lutuloksista keskustelemisesta, kunniakysymyksiä ja tasa-arvoa koulussa, sekä 
sitä, kuinka tytöt ja pojat kokevat stressiä koulussa. Julkaistavaksi ilmestyy myös 
raportti lasten omista mielipiteistä siihen liittyen, mitä olisi hyvä tehdä tasa-arvon 
puolesta kouluissa.

 Heikkilän mukaan tehdyt ja tekeillä olevat selvitykset ovat antaneet pal-
jon näkemyksiä siitä, mitä tulee tehdä toisin ja mitä ottaa opettajankoulutuksen 
kehittämisessä huomioon. 

-Opettajankoulutusta ollaan Ruotsissa juuri uudistamassa eikä oikein tiede-
tä vielä, mitä hyviä ja huonoja puolia se tuo tullessaan. Voi toki sanoa, että pääpai-
no on siinä, että pitää parantaa oppilaiden tietoja ja osaamista, jolloin tulisi ottaa 
huomioon, miten sukupuoli on koodattuna tähän tietoon ja osaamiseen. Silloin 
voidaan arvioida, edistetäänkö tasa-arvoa vai ei.

Mia Heikkilä on saanut itse opettajankoulutuksen Suomessa Åbo Akade-
missa ja hän pystyy siis vertailemaan kokemuksiensa valossa maiden välisiä eroja. 

-Toisaalta voi sanoa, että on monia yhtäläisyyksiä mutta on toisaalta myös 
paljon eroja. Mutta yhtäläisyyksiä on enemmän kuin eroja. Isoin ero on mielestäni 
tapa kommunikoida. Se vaikuttaa siihen, miten koulu toimii ja minkä käsityksen 
saa omasta koulutuksesta ja oppimisesta. Koko kouluhan on yhtä kommunikoi-
mista ja se vaikuttaa yksilön tapaan oppia ja opiskella. Ruotsissa ollaan todella 
kiinnostuneita Suomen koulusta ja siitä, että Suomessa oppilaat saavat hyviä tu-
loksia. Ehkä on niin, että Ruotsissa ollaan tehty toisenlaista työtä tasa-arvon edis-
tämiseksi. Mielestäni tästä saataisiin mainio yhteinen tutkimushanke – Suomen 
ylipäätään hyvä koulu ja Ruotsin tasa-arvotyö kouluissa - voisi antaa kiinnostavia 
synergiatuloksia. 
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2. Sukupuoliosaaminen osaksi 
opettajankoulutusta?

Tiedon ja koulutuksen puutteita, vastarintaa ja 
muutoksen halua 
Annukka Jauhiainen, Piia Kovalainen, Anne Laiho, Päivi Naskali, 
Eija Syrjäläinen, Sari Vidén ja Jukka Lehtonen

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –hankkeessa mukana 
olevissa yliopistoissa on selvitetty ja analysoitu opiskelijoiden ja opettajakoulut-
tajien näkemyksiä sukupuolesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta. Selvittämällä 
nykytilannetta on pyritty etsimään lähtökohtia, keinoja ja perusteluja sukupuoli-
tietoisen koulutuksen edistämisen tueksi. Hankkeen tukemana tilannetta on tar-
kasteltu muun muassa Turun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa. 

Turkulaisopiskelijoiden sukupuolinäkemykset esiin
Turun yliopistossa Annukka Jauhiainen, Anne Laiho ja Piia Kovalainen kartoittivat 
kyselyllä opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuu-
desta. Kasvatustieteiden lehtori Annukka Jauhiaisen mukaan selvityksen taustalla 
oli tarve saada nykytilanteesta tarkempi kuva.

-TASUKO-hankkeen innoittamana ja asiantuntijaryhmästä saatujen ideoi-
den myötä päätimme toteuttaa kyselyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksis-
tä Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Kyselyn taustalla on tarve 
selvittää, mikä on TASUKO-hankkeen kannalta keskeisten tavoitteiden nykytilan-
ne Turussa opiskelijoiden arvioimana ja millaiset mahdollisuudet kasvatustieteen 
opiskelu erilaisissa opettajankoulutusohjelmissa tai asiantuntijakoulutuksessa tar-
joaa sukupuolittuneiden prosessien havaitsemiselle ja ymmärtämiselle. 

Kasvatustieteiden lehtori Anne Laihon mukaan opiskelijoiden näkökulman 
kartoittaminen oli keskeistä opetuksen kehittämiseksi.

-Opiskelijoiden näkökulmaa tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuteen tarvitaan, 
jotta opetussuunnitelmia ja tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta käsitteleviä opin-
tojaksoja voitaisiin suunnitella ja kehittää opiskelijalähtöisesti. On myös tärkeää 
päästä kiinni siihen, mitkä ovat tällä hetkellä opettajankoulutuksen ja kasvatustie-
teen asiantuntijakoulutuksen arjen käytännöt sukupuolen näkökulmasta.

”Opiskelijanäkökulma tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden huomioimiseen 
Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa” -kysely toteutettiin verkkoky-
selynä (Webropol) helmi-maaliskuussa 2010. Kysely suunnattiin erilaisten opet-
tajankoulutusten opiskelijoiden lisäksi myös kasvatusalan asiantuntijatehtäviin 
suuntautuville opiskelijoille. Kysely lähetettiin 1658 opiskelijalle. Tekijät etsivät 
vastauksia kyselyaineiston perusteella seuraaviin kysymyksiin: miten opiskelijat 
kokevat sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan kasva-
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tustieteiden tiedekunnassa, minkälaisia käsityksiä opiskelijoilla on sukupuolesta 
ja sen merkityksestä koulutuksessa ja työelämässä ja millaisia ovat opiskelijoiden 
kokemukset ja näkemykset siitä, millaista sukupuolta problematisoivaa opetusta 
kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutetaan?

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 583 opiskelijaa, joten vastausprosentiksi muodos-
tui 35 prosenttia. Tekijät pitävät sitä tyydyttävänä vastausprosenttina verkkokyse-
lyssä. Vastaajista naisia oli 79 prosenttia ja miehiä 21 prosenttia. Tutkimusavustaja 
Piia Kovalaisen mukaan vastausprosentti vaihteli selvästi eri koulutuksissa

-Esimerkiksi aineenopettajakoulutuksessa olevat vastasivat kyselyyn lais-
kasti. Tämä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon, että aineenopettajakoulu-
tus kestää vain vuoden eivätkä opiskelijat kiinnity kovin tiukasti kasvatustieteiden 
tiedekuntaan. Kaikista kyselyyn vastanneista suurin vastaajaryhmä oli luokanopet-
tajaopiskelijat, joita oli vastaajista 51 prosenttia. Käsityökasvatuksen ja lastentar-
haopettajakoulutuksen opiskelijat vastasivat kyselyyn harvemmin. Aktiivisimman 

vastaajajoukon muodostivat puolestaan tiedekunnan 
asiantuntijakoulutuksissa (kasvatustiede, aikuiskasva-
tustiede, erityispedagogiikka) opiskelevat. Aikuiskas-
vatustieteen opiskelijoiden osalta vastausprosentti 
nousi jopa 50:een. Vastausaktiivisuus vaihteli suku-
puolten kesken erityisesti luokanopettajan ja käsityö-
kasvatuksen koulutuksissa, joissa naiset vastasivat 

miehiä selvästi innokkaammin.
 Hänen mukaansa kysely herätti pääosin myönteistä palautetta, vaikka 

kaikki eivät kokeneet selvitystä samoin.
 -Saimme kyselystä useita positiivisia kommentteja ja aihepiiriä ja sen 

kartoittamista pidettiin tärkeänä. Toisaalta kysely herätti joissakin opiskelijoissa 
myös ärtymystä. Eräs miespuolinen opiskelija kommentoi kyselyämme seuraavas-
ti: "Älä hyvä ihminen lähetä minulle enää roskapostia. Olen täysin tasa-arvoinen 
itseni kanssa".

Tulevilta opettajilta kerättiin näkemyksiä myös 
Tampereen ja Lapin yliopistoissa
Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Eija Syrjäläinen teki tapaustut-
kimuksen tai kartoituksen syksyllä 2007 aiheesta ”Opettajaksi opiskelevien koke-
muksia ja näkemyksiä sukupuolitietoisesta tasa-arvokasvatuksesta opettajankou-
lutuksessa”. Aineisto koottiin verkkokyselyn avulla (33 vastaajaa), haastattelujen 
avulla (14 haastateltavaa) sekä avoimien kysymysten avulla (21 vastausta). Aineis-
to koottiin varhaiskasvattajiksi, aineenopettajiksi ja luokanopettajiksi opiskelevil-
ta. Opiskelijat olivat eri vuosikursseilta ja he olivat mies- ja naisopiskelijoita. Hä-
meenlinnan opettajankoulutuslaitoksella professorina työskentelevä Syrjäläinen 
kertoo kyselyn ja haastattelujen teemojen olleen pitkälti samat.

 -Kysyin vastaajilta ja haastateltavilta, miten he ymmärtävät sukupuolitie-
toisen tasa-arvon käsitteen, miten sukupuoliteema on otettu esiin opettajankou-
lutuksessa ja miten he toivoisivat asiaa siinä käsiteltävän. Kysymyksin kartoitettiin 
myös sitä, pitivätkö vastaajat ylipäänsä tasa-arvoasioiden käsittelyä tarpeellisena 

Olen täysin tasa-arvoinen 
itseni kanssa.
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opettajankoulutuksessa ja sitä, saivatko he riittävästi eväitä sukupuolitietoisesta 
tasa-arvotematiikasta ajatellen tulevaa opettajan työtään.

Haastatteluissa kysyttiin lisäksi, miten opettajaksi opiskelevat ovat omissa 
opinnoissaan kokeneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuneen ja miten pää-
sykokeissa ja valinnoissa tasa-arvo on toteutunut. Avoimin kysymyksin kartoitet-
tiin seuraavia teemoja: miten sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus on toteutunut 
opinnoissa, mistä syystä sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus on tai ei ole tärke-
ää opettajankoulutuksessa, ja miten haastateltava tai vastaaja toteuttaa sukupuo-
litietoista tasa-arvokasvatusta tulevassa opettajan työssään.

Lapin yliopistossa Sari Vidén ja Päivi Naskali tekivät selvitystä sukupuolitie-
toisen opettajankoulutuksen merkityksestä opettajien, opettajaopiskelijoiden ja 
yliopisto-opettajien näkökulmasta. Menetelmätieteiden laitoksen assistentti Sari 
Vidénin mukaan heidän selvityksensä sisältää kolmenlaista opettaja-aineistoa, sil-
lä haluna oli tarkastella myös opetuksen vaikuttavuutta valmistuneiden opettaji-
en työssä.

-Tutkimuksessamme ”Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankou-
lutuksessa” analysoitiin kolmenlaista aineistoa kolmelta vastaajaryhmältä. Lapin 
yliopistosta vuosina 2005–2008 valmistuneiden opettajien kyselytutkimuksella et-
sittiin vastausta siihen, miten opettajat mieltävät koulutuksessa saamansa suku-
puolistuneisuutta koskevan tiedon merkityksen oman työnsä kannalta. Opettaja-
vastaajia oli 73. Toisessa pääkysymyksessä kysyttiin, miten yliopisto-opettajat ovat 
kokeneet koulutuksen ja sukupuolen suhteita koskevan opetuksen. Tämä aineis-
to kerättiin haastattelemalla Lapin yliopistossa parinkymmenen vuoden aikana 
naistutkimusta opettajankoulutuksessa opettaneita yliopisto-opettajia, joita oli 
tutkimuksessa mukana kymmenen. Opettajaopiskelijoiden liittämiä merkityksiä 
koulutuksen sukupuolistavia käytäntöjä koskevan kurssin opiskeluun analysoitiin 
opiskelijoiden tuottamista aineistoista eli 75 luentopäiväkirjasta ja 14 kurssipalaut-
teesta. 

 Lapin yliopiston tutkimus julkaistiin Lapin yliopiston Kasvatustieteiden 
tiedekunnan julkaisusarjassa. Muut tutkimushankkeet ja niiden tulosten julkaise-
minen ovat yliopistoissa vielä kesken. Näin on etenkin Turun yliopistossa, jossa 
aineisto kerättiinkin vasta vuoden 2010 keväällä. Siellä tulosten analyysin tekoa 
helpottaa kasvatustieteiden laitokselta saatu rahoitus. TASUKO-hanke tuki kaik-
kia tutkimushankkeita. Tutkimukset julkaistaan talvella 2010-2011. Turussa tehtävä 
kysely on suunniteltu julkaistavaksi Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen 
sarjassa. Tampereen yliopistossa tehdyn kartoituksen tuloksia on julkaistu artik-
keleissa. 

Sukupuolistuneita käytäntöjä ja sukupuolitietoisen 
koulutuksen tarvetta 
Lapin yliopiston selvitys julkaistiin elokuussa 2010. Professori Päivi Naskalin mu-
kaan sukupuolta koskeva tietoisuus oli tutkimuksen tulosten perusteella lisään-
tynyt sekä työssä toimivien opettajien että opiskelijoiden keskuudessa, mutta 
ongelmia löytyi. 
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-Molemmissa ryhmissä tunnistettiin koulun ja opettajankoulutuksen suku-
puolistuneita käytäntöjä, joita on raportoitu lukuisissa tutkimuksissa. Opettajat 
nimesivät sekä opetuskäytäntöihin että työyhteisöön liittyviä kysymyksiä, joissa 
oppiaineiden sukupuolen mukaista jakautumista uusinnetaan. Naisopettajat ko-
kevat epätasa-arvoista kohtelua työhönottotilanteessa ja työyhteisössä. Myös 
yliopisto-opettajat olivat kohdanneet tieteellisen asiantuntemuksensa ja naistut-
kimuksen kyseenalaistamista sekä opiskelijoiden että kollegoiden taholta. 

 Ratkaisuna sukupuolitietoisuuden lisäämiseksi nähtiin yksilöllisen tiedos-
tamisen lisääminen ja opettajankoulutuksen sisältöjen päivittäminen. Päivi Nas-
kalin mukaan suurin osa sukupuolitietoista koulutusta saaneista opettajista koki, 
että opetuksesta oli ollut apua käytännön opetus- ja kasvatustyössä. 

-Opetuksen arvioitiin olleen tarpeeseen nähden kuitenkin liian vähäistä. 
Yleisesti toivottiin, että sukupuolta koskevia kysymyksiä tulisi koulutuksessa kä-
sitellä erikseen, minkä lisäksi ne tulisi integroida osaksi muita opintoja, erityisesti 
opetusharjoittelua.

Eija Syrjäläinen analysoi Tampereen yliopistossa varhaiskasvattajiksi, ai-
neenopettajiksi ja luokanopettajiksi opiskelevien vastauksia ja kertomuksia ja jou-
tui toteamaan, että sukupuolitietoinen tasa-arvo oli käsitteenä lähes tuntematon 

aivan muutamia opiskelijoita lukuun ottamatta. Tämä 
selittyy pitkälti tuloksilla tasa-arvokasvatuksen tilasta 
opettajankoulutuksessa.

-Tampereen opettajankoulutuslaitoksella suku-
puolitietoista tasa-arvokasvatusta ei ole sisällytetty esi-
merkiksi opetussuunnitelmaan, eikä aiheesta ole järjes-
tetty erillisiä opintoja. Asian käsittely nojaa yksittäisten 

lehtoreiden ja professorien varaan siten, että eri oppiaineiden didaktiikan opin-
noissa on saatettu mainita asiasta. Yleisesti opettajankoulutus nojaa sukupuoli-
neutraaliin pedagogiikkaan, jonka mukaan ei opeteta erikseen tyttöjä tai poikia, 
vaan pieniä oppilaita. Tärkeämpää kuin sukupuolen tunnistaminen ja huomioon 
ottaminen opetuksessa on se, että kohdataan oppilas yksilönä. Tällöin sukupuo-
len merkitykset jäävät usein käsittämättä.

Eija Syrjäläisen mukaan sukupuolitietoisuuden saavuttaminen edellyttää 
sukupuoliteeman käsittelyä opettajankoulutuksessa. Tästä kertoi se, millaisia kä-
sityksiä opiskelijoilla oli sukupuolitietoisesta tasa-arvosta kerättyjen aineistojen 
perusteella ennen koulutusta ja sen jälkeen.

-Kun Hämeenlinnan yksikkö lähti mukaan TASUKO-hankkeeseen, meille tar-
joutui taloudellinen mahdollisuus järjestää yhden päivän kestävä sukupuolitietoi-
sen tasa-arvokasvatuksen seminaari, joka sisällytettiin niin sanottuihin pakollisiin 
syventäviin opintoihin osaksi opetussuunnitelmateorian kurssia. Seminaarissa oli 
alan asiantuntijoita puhumassa ja lisäksi oli paneelikeskustelu, jossa oli mukana 
myös opiskelijoita. Seminaarin jälkeen pyysin opiskelijoita vastaamaan avoimiin 
kysymyksiin. Kun vertasin aiemmin koostamaani aineistoa, jota oli osin koottu 
samoilla kysymyksillä, havaitsin, että sukupuolitematiikka oli herättänyt runsaasti 
kiinnostusta, käsite sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus oli avautunut. Opiskeli-
jat olivat lähes tyrmistyneitä siitä, miten vähän, jos lainkaan tematiikkaa on otettu 
esiin koulutuksessa. Eräskin opiskelija kuvasi omaa ”ahdistustaan” siitä, kuinka 
hän voi mennä kouluun opettajaksi näin heppoisin eväin.

Opetuksen arvioitiin 
olleen tarpeeseen nähden 
kuitenkin liian vähäistä.
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Syrjäläisen mukaan osa opiskelijoista oli kuitenkin vankasti sitä mieltä, ettei 
sukupuolitematiikka kuulu opettajankoulutukseen; on niin paljon muita tärkeäm-
piä teemoja. 

-Tämä katsanto tuli esiin aiemmassakin tutkimuksessani, jossa kartoitin 
opettajaksi opiskelevien käsityksiä kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhtenä 
opettajuuden piirteenä. Silloin opiskelijat hyvin vahvasti toivat esiin, ettei moinen 
asia kuulu opettajankoulutukseen, sillä se veisi aikaa ”tehokkaalta” opiskelulta; 
riittää, että koulutus antaa eväät opettaa eri oppiaineita, didaktinen temppulogia 
kiinnostaa enemmän.

 Monet opiskelijat korostivat aineistossa kuitenkin sukupuoli- ja tasa-arvo-
teemojen tärkeyttä ja sitä, että ne otettaisiin mukaan koko koulutuksen läpäise-
västi. 

-Sukupuolitietoista tasa-arvokasvatusta toivottiin tuotavan enemmän esille 
opettajankoulutuksessa. Mitään erilliskurssia ei aiheesta toivottu, vaan katsottiin, 
että tematiikka tulisi olla läsnä kaikissa oppiaineissa, etenkin didaktiikassa. Miten 
opetan tytöille tai pojille matematiikkaa, miten otan huomioon sukupuolen liikun-
nassa. Suurta mielenkiintoa opiskelijat tunsivat myös seminaarissamme esille tuo-
tuun ajatukseen tyttö-poika –pedagogiikasta, jota on kokeiltu muutamissa paikal-
lisissa peruskouluissa. Jotkut opiskelijoista totesivat, että opettajankoulutus on 
niin tiukkaan napitettu ja infantilisoitu, ettei aikaa anneta syvällisiin pohdintoihin, 
mitä esimerkiksi sukupuolitematiikka edellyttäisi. 

Turun yliopiston tutkijat ovat alussa aineistonsa analysoinnissa, eivätkä ole 
vielä ehtineet tarkastella eri vastaajaryhmien eroja. Piia Kovalaisen mukaan alus-
tavien tulosten perusteella näyttää siltä, että suhtautuminen sukupuoliteemoihin 
vaihtelee runsaasti samoin kuin näkemykset siitä, miten niitä tulisi opettaa.

-Vastaajista 55 prosenttia katsoi, että heidän opinnoissaan on sisältöjä, jot-
ka ovat antaneet uusia näkökulmia sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä ja vas-
taavasti 25 prosenttia oli väitteen kanssa eri mieltä. Viidesosa ei ottanut kantaa 
väitteeseen. Vastaajista 64 prosenttia katsoi, että sukupuoleen liittyviä opintoja 
käsitellään opinnoissa riittävästi ja loput taas olivat sitä mieltä, että sukupuoleen 
liittyviä opintoja ei käsitellä opinnoissa riittävästi. Enemmistö vastaajista eli 54 
prosenttia oli sitä mieltä, että sukupuoleen liittyviä kursseja tulisi järjestää valin-
naisina opintoina. 30 prosenttia kannatti sitä, että sukupuoleen liittyviä kursseja 
järjestettäisiin pakollisina opintoina. Vastaajista 14 prosenttia oli sitä mieltä, että 
sukupuoleen liittyviä kursseja ei tarvittaisi lainkaan.

 Huolimatta siitä, että sukupuolen käsittelyn riittävyydestä ja tarpeesta oli 
erilaisia näkemyksiä, sukupuoli teemana koettiin pääosin kiinnostavaksi.

-Vastaajista 67 prosenttia ilmoitti, että sukupuoleen liittyvät kysymykset 
kiinnostivat heitä. Vain 20 prosenttia vastaajista tämä teema ei kiinnostanut, kun 
loput 13 prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Johtopäätöksiä ja seurauksia tuloksista
Koska analyysi on vielä hyvin alussa, turkulaiset tutkijat eivät uskalla esittää kovin 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Annukka Jauhiaisen mukaan näyttäisi kuitenkin 
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siltä, että vastaajajoukossa on hyvin erilaisia näkemyksiä sen suhteen, kuinka pal-
jon ja millä tavalla sukupuolitematiikkaa tulisi käsitellä opettajankoulutuksessa. 

-Tässä vaiheessa voidaan tehdä varovainen johtopäätös, että varsin suuri 
osa vastaajistamme toivoi koulutukseensa lisää sukupuoleen liittyviä sisältöjä ja 
sukupuoliproblematiikan käsittelyä tavalla tai toisella. 

 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksessa kysely sai Eija Syrjäläisen 
mukaan aikaan sen, että koulutukseen sisällytettiin sukupuoliteemaista koulutus-
ta.

-Sukupuolitietoisuutta käsittelevästä seminaarista ja siihen liittyvästä kyse-
lystä viisastuneena olemme nyttemmin sisällyttäneet koulutukseen aineenopin-
toihin pakollisena kurssina niin sanotun vuorovaikutteisen koulutuksen, jossa Hä-
meenlinnan koulutoimen toimijat käyvät luennoimassa ja pitämässä harjoituksia 
opiskelijoillemme. Yhtenä keskeisenä teemana on sukupuolitietoinen tasa-arvo-
kasvatus. Tämä kurssi on ollut erittäin suosittu. Olemme keränneet opiskelijoilta 
runsaan refl ektioaineiston, jota aiomme työstää edelleen.

Syrjäläisellä on kuitenkin melko synkkä yleiskuva sukupuolitietoisen tasa-
arvokasvatuksen näkymistä opettajankoulutuksessa.

-Johtopäätökseni on se, että sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus on lap-
sen kengissään opettajankoulutuksessa ja ehkä siitä syystä myös kentän kouluis-
sa. Meillä opettajankouluttajilla saati sitten opiskelijoilla on aivan naurettavan vä-
hän tietoa tästä aiheesta. Opettajankoulutus on niin täyteen ahdettu, että ei ole 
mikään ihme, että uudet päänavaukset, kuten sukupuoliteema, nostattavat leh-

toreiden niskakarvat pystyyn. Toisaalta sekä 
opiskelijat että lehtorit ja professorit olivat 
ainakin Tampereen tapauksessa sitä mieltä, 
ettei meillä ole mitään sukupuoleen liittyvää 
tasa-arvo-ongelmaa. Opiskelijat kokivat tul-
leensa opinnoissaan erittäin tasa-arvoisesti 

kohdelluksi. Jos nyt jotain ”tuomaripeliä” oli sekä pääsykokeissa että opinnoissa 
miesopiskelijoiden eduksi, sitä ei pidetty ongelmana; alalle tarvitaan miehiä hin-
nalla millä hyvänsä!

 Lapin yliopiston selvityksen johtopäätöksiin sisältyivät opettajankoulu-
tuksen rakenteelliset ongelmat, jotka ovat seurausta vallitsevan tiedonkäsityksen 
mahdista. Päivi Naskalin mukaan opetusohjelmien tiiviys ja asennekysymykset eh-
käisevät sukupuolitietoista koulutusta.

-Tutkimuksemme valossa suurimpina haasteina näyttäytyy didaktisen ja 
kasvatuspsykologisen tiedon hegemoninen asema opettajankoulutuksessa, jon-
ka sisällä on edelleen vaikea tarkastella sosiaalisia ja yhteiskunnallisia valtaraken-
teita, minkä seurauksena opetus pelkistyy luokkahuoneessa rakentuvaksi proses-
siksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa liian tiiviitä opetusohjelmia, joihin kysymys 
sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ”ei mahdu”. Kyse on myös stereotypioista ja 
asenteista: sukupuolta koskevaa teoretisointia ei tunneta ja osa opettajankoulut-
tajista suhtautuu siihen negatiivisesti.

 Naskalin ja selvityksen toisen tekijän Sari Vidénin mukaan pelkkä suku-
puoliteemojen integrointi eri kursseihin ei riitä.

-Tutkimuksemme pohjalta ehdotamme, että opettajaopiskelijoille tulisi tar-
jota erillinen kurssi sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, joka takaa teoreettisesti 

Pelkkä sukupuoliteemojen integrointi 
eri kursseihin ei riitä.
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adekvaatin käsitteistön, vallitsevan lainsäädännön ja keskeisen viimeaikaisen tut-
kimuksen tuntemisen. Lisäksi tietoa tulisi integroida muihin oppiaineisiin ja ope-
tusharjoitteluun. Myös opettajankoulutuksen soveltuvuuskokeissa pitäisi huo-
mioida hakijoiden asenteita kulttuurista, uskonnollista, terveyteen liittyvää sekä 
sukupuolista ja seksuaalista erilaisuutta kohtaan. Täydennyskoulutuksessa tavoit-
teena tulisi olla opettajien tietouden lisääminen sukupuolen, seksuaalisuuden, 
kulttuurin ja muiden erojen käsitteelliseksi ymmärtämiseksi sekä sovellettavaksi 
oman työn analyyttiseen tarkasteluun.

 Vidénin mielestä opiskelijoille suunnatun opetuksen lisäksi pitäisi varmis-
taa myös opettajakouluttajien osaaminen.

-Opettajankouluttajille tulisi järjestää teoreettisesti ja käsitteellisesti ajan-
tasaista koulutusta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja merkityk-
sestä lasten kasvun ja kehityksen kannalta. Ministeriön tulisi järjestää koulutusta 
valtakunnallisesti.

 Naskalin mukaan myös tutkijoiden olisi hyvä ottaa Lapin yliopiston selvi-
tyksen tulokset huomioon.

-Olisi hyvä tutkia kasvatustieteissä ja opettajankoulutuksessa käytettyjen 
keskeisten teorioiden ja opetusmateriaalin tieto- ja sukupuolikäsityksiä. 
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3. Pedagogisia ratkaisuja 
opettajankoulutuksen muutoksessa 
sukupuolitietoiseksi
Mervi Heikkinen, Jenni Helakorpi, Pirkko Hynninen, Annukka 
Jauhiainen, Sirpa Kokko, Anne Laiho, Anne Norema, Tarja
Palmu, Penni  Pietilä, Tanja Purtonen ja Jukka Lehtonen

Opettajankoulutusta antavissa yksiköissä on vaihtelevasti annettu opetusta, joka 
antaa tukea sukupuolitietoisille lähestymistavoille opettajan työssä. TASUKO-
hankkeen alkuvaiheessa aktiivisimmin sukupuoliteemat olivat olleet esillä Oulun 
ja Lapin yliopistoissa, joista jälkimmäisessä on järjestetty Koulutuksen sukupuo-
listavat käytännöt –kurssi pakollisena luokanopettaja- ja kuvataidekasvatuksen 
opiskelijoille vuosina 1999-2007. Hankkeen tavoitteena on ollut se, että opetta-
jankoulutuksen opetussuunnitelmiin saataisiin sisällytettyä sukupuolitietoista nä-
kökulmaa läpäisyperiaatteella ja tasa-arvoa käsitteleviä oppisisältöjä. Monissa yli-
opistoissa opetussuunnitelmien uudistustyö on parhaillaan käynnissä ja ajankohta 
on siten otollinen sukupuolinäkökulman lisäämiselle. Hanke aktivoi ja kannusti uu-
siin kokeiluihin eri puolilla maata. Oulun yliopistossa sukupuoliteemaa integroitiin 
tiiviisti osaksi opetussuunnitelmaa kautta linjan. Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa 
järjestettiin uusina avauksina oppiainerajoja rikkovia koulutuskokonaisuuksia tee-
masta. Annettua opetusta ja koulutusta arvioitiin ja uusia suuntaviivoja tulevasta 
koulutustoiminnasta kehitettiin. Myös opiskelijat antoivat paitsi palautetta myös 
analysoivat saamaansa opetusta. Opettajankoulutuksen tasa-arvotietoisuuden li-
säämisen tueksi julkaistiin myös oppimateriaaliksi sopivaa aineistoa.

Oulun esimerkki
Tutkija Mervi Heikkinen on yhdessä muiden aktiivisten oululaisten Vappu Sunnarin, 
Tuija Huukin ja Sari Mannisen kanssa ideoinut Oulun yliopiston TASUKO-hanketta.  
Heidän tavoitteena on vahvistaa ja edelleen kehittää Oulun opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelman temaattista juonnetta, jossa koko koulutusohjelman jatku-
molle, kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävien opintojen osaksi on sisällytetty 
tasa-arvoa, sukupuolta, seksuaalisuutta ja väkivallattomuutta käsitteleviä luento-
ja ”minimioppimäärä” eli yhteensä noin 72 tuntia.

-Opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan ja olemme mukana neuvot-
telemassa siitä, miten tasa-arvoa, sukupuolitietoisuutta ja väkivallattomuutta kos-
kevia sisältöjä voitaisiin edelleen vahvistaa tiedekunnan koulutusohjelmissa. Lu-
ennot, joita olemme pitäneet, on tarkoitettu paitsi opiskelijoiden, myös erityisesti 
opettajankouluttajien tietoisuuden lisäämiseksi näistä teemoista, jotta he voisivat 
itse myös jatkossa tarkastella näitä näkökulmia opetuksessa. 

Vastaanotto on opiskelijoiden taholta ollut Heikkisen mukaan pääsääntöi-
sesti asiallinen. Opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita ja luennoilla on virinnyt kes-
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kustelua aihepiiristä, vaikka aihealue on myös joillekin opiskelijoille ristiriitojakin 
herättävä. Henkilökunnan suhteen tilanne luentojen osalta on hänen mukaansa 
hyvä: niitä on pyydetty.

Tämän lisäksi Oulussa sukupuolen, seksuaalisuuden, väkivallan ja väkivallat-
tomuuden yhteen kietoutumisia sekä tasa-arvon lähtökohtia ja haasteita käsitte-
levään aihepiiriin on voinut paneutua verkko-opintoina toteutettavassa monitie-
teisessä sivuainekokonaisuudessa. APROPOS –projektissa (2007-2009) nykyiseen 
muotoon ja laajuuteen (25 opintopistettä) kansainvälisessä yhteistyössä kehitetyt 
verkko-opinnot on vakiinnutettu sivuaineeksi ”Väkivallasta välittämiseen – From 
Violence to Caring” (http://www.oulu.fi /naistutkimus/opetus/vakivallasta_valitta-
miseen.htm) ja ne toteutetaan vuorovuosina suomeksi ja englanniksi. Samalla on 
rakennettu alueellista, kansallista ja kansainvälistä tutkimusverkostoa myös väki-
vallan kanssa työskentelevien ja sitä työssään kohtaavien ihmisten ja organisaati-
oiden tueksi. Tässä hankkeessa olivat mukana Mervi Heikkinen projektikoordinaat-
torina, Suvi Pihkala projektisuunnittelijana ja projektia johtanut Vappu Sunnari.

Oulussa kurssit ja opetustunnit on pyritty rakentamaan niin, että niistä 
muodostuu jatkumo, joka läpäisee koko nelivuotisen opettajankoulutuksen ja si-
sältää orientoivia, perus-, aine- ja syventäviä opintoja. Sukupuolen, seksuaalisuu-
den, tasa-arvon ja väkivallattomuuden näkökulmat ovat integroitu osaksi useita 
kursseja. Kehittämistyössä ovat mukana varsinaisen TASUKO-tiimin lisäksi asiasta 
kiinnostuneita opettajakouluttajia. Useimmat kursseista on toteutettu lukuvuosi-
na 2008-09 ja 2009-10. Hedelmällistä yhteistyötä kurssien sukupuolinäkökulman 
edelleen kehittämiseksi jatketaan. Ohjelmassa on ollut mukana 16 kasvatustie-
teen opintoihin liittyvää kurssia, joiden teemoihin ja sisältöihin on vahvistettu tai 
tuotettu kokonaan uusi sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma, tai joissa ne ovat olleet 
pääasiallinen näkökulma. Ensimmäisen lukuvuoden kursseilla teema on nostettu 
esiin seuraavissa luokanopettajakoulutuksen opintokokonaisuuksissa: ”Opintoi-
hin orientoituminen”, ”Kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset kontekstit 
ja arvolähtökohdat”, ”Educational Philosophy and Ethics”, ”Kasvatussosiologia”, 
”Didaktiikka” ja ”Pedagoginen seminaari”. Osassa kursseja on mukana 2-4 tun-
nin luento tematiikkaan liittyen, toisissa laajempia kokonaisuuksia. Myöhempien 
lukuvuosien kursseja ovat muun muassa seuraavat: ”Opettaja pedagogisena ajat-
telijana ja toimijana”, ”Esi- ja alkuopetus”, ”Monikulttuurisuus”, ”Erityispedago-

giikan perusopinnot”, ”Opetussuunnitelma 
ja koulun kehittäminen” sekä ”Kasvatus ja 
opettajan työ muutoksessa”.  Myös suku-
puolinäkökulmaisille kandi-, pro gradu- ja 
väitöstöille löytyy tukea Heikkisen mukaan 
osana opetussuunnitelman kehitystyötä, 
joka Oulussa mahdollistaa sukupuolinäkö-

kulmaan perehtymisen opintojen alusta aina jatko-opintovaiheeseen asti.
-Sukupuolinäkökulma läpäisee näin laajemmin koulutuksen eikä jää irralli-

seksi teemaksi yhden vapaaehtoisen kurssin varassa. Sukupuolinäkökulmaa on 
sisällytetty myös tutkimusmenetelmäopintoihin sekä pedagogisiin seminaareihin, 
joissa siitä on mahdollisista keskustella kontaktiopetuksessa syvällisemmin omaa 
asiantuntemusta kehittäen. 

Niistä muodostuu jatkumo, 
joka läpäisee koko nelivuotisen 
opettajankoulutuksen.
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Luokanopettajakoulutukseen integroidun sukupuolinäkökulman lisäksi 
nais- ja sukupuolentutkimuksen sivuaineopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 25 - 60 
opintopistettä, tarjoavat mahdollisuuden syventyä sukupuolen problematiikkaan 
laaja-alaisemmin ja syvällisemmin.

-Oulussa erityisenä kehittämisalana ovat olleet sukupuolinäkökulmaiset ja 
monitieteiset väkivaltaa ja sen ehkäisemistä käsittelevät verkossa toteutettavat 
sivuaineopinnot, joista on voinut suorittaa 25 opintopisteen kokonaisuuden. Kou-
lutus koostuu viidestä viiden opintopisteen paketista, joissa sukupuolistuneen ja 
seksualisoituneen väkivallan ja sen ehkäisyn kysymyksiä sekä tasa-arvoa käsitel-
lään monista näkökulmista.

 Kokonaisuus on rakennettu siten, että ”Sukupuolistunut ja seksualisoitu-
nut väkivalta kouluissa, työpaikoilla ja kotona” – kurssi toimii monitieteisenä ja 
moniammatillisena johdantona. 

Kurssin tavoitteena on esitellä sukupuolisen ja seksuaalisen väkivallan tut-
kimusta ja sen aikana perehdytään peruskäsitteisiin, ilmiön yleisyyteen ja sen eri 
ilmenemismuotoihin. Sen tavoitteena on myös antaa välineitä havaita ja ehkäistä 
väkivaltaa eri ympäristöissä, sekä tukea moniammatillisen työotteen kehittymistä 
väkivallan uhrien auttamiseksi. ”Väkivallan monet muodot globaalissa konteks-
tissa” -kurssin aikana perehdytään väkivallan globaaliin kontekstiin, muotoihin, 
laajuuteen ja taustoihin. Aihepiireinä ovat sukupuolinen ja seksuaalinen väkivalta 
laajempana yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä ilmiönä ja sen ilmenemismuodot 
kriisiytyneissä konfl ikteissa. Väkivallan ilmenemismuotoja tarkastellaan myös me-
diassa. Kurssi esittelee kansainvälisiä sopimuksia ja kansallisia toimia sukupuolisen 
ja seksuaalisen väkivallan poistamiseksi sekä avaa kriittisiä näkökulmia niiden to-
teutumisen arviointiin. Kurssi ”Seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa” jatkaa 
aiemman kurssin teemaa. Siinä tarkastellaan seksuaalista hyväksikäyttöä seksu-
aalisena väkivaltana ja perehdytään ilmiön eri ulottuvuuksiin muun muassa ihmis-
kauppaan ja prostituutioon. Kurssilla ”Työmenetelmiä väkivaltaan puuttumiseksi, 
uhrin auttamiseksi, väkivallan ehkäisemiseksi ja välittävän ilmapiirin rakentami-
seksi” perehdytään ammattilaisten lupaaviksi käytännöiksi kokemiin menetelmiin 
väkivallan uhrien tunnistamisessa, heidän auttamisessa, mutta myös väkivallan 
uhreja työkseen auttavien tukemisessa, välittömän väkivaltauhan kohtaamisessa 
ja väkivallan ehkäisemisessä. ”Ihmisoikeudet, lainsäädäntö ja toimenpideohjelmat 
sukupuolten tasa-arvon ja ei-väkivaltaisen toimintaympäristöjen rakentamiseksi” 
-kurssi päättää koulutusohjelman vetämällä yhteen edellisten kurssien teemoja 
ja tarkastelemalla moniammatillisen työn haasteita ja mahdollisuuksia. Kurssilla 
perehdytään tasa-arvon peruskäsitteisiin, lähtökohtiin, lainsäädäntöön ja toimen-
piteisiin, sekä toimenpiteisiin, kuten ohjeistuksiin epäasiallisen kohtelun poistami-
seksi opiskelu- ja koulutusorganisaatiossa. Erityisnäkökulmana on ei-väkivaltainen 
ympäristö opiskelu- ja työorganisaatioissa sisältäen tutustumista konfl iktinratkai-
sumalleihin.

 -Kurssikokonaisuus tarjoaa näin myös opettajaksi opiskeleville mahdolli-
suuden tarkastella ja analysoida väkivaltateemaa intersektionaalisesti – sukupuo-
len, seksuaalisuuden ja muiden erojen, sekä vallan yhteenkietoutumisen näkö-
kulmasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja laajemmin globaaleissa konteksteissa. 
Koulutuksessa avataan mahdollisuuksia etsiä keinoja yhteisöllisesti ja moniamma-
tillisesti kasvatus-, koulu- ja opiskeluympäristöjen turvallisuuden edistämiseksi.
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TASUKO -tutkimuspilotti Oulussa
Oulun yliopistossa toteutetun tutkimushankkeen lähtökohtana on Mervi Heikki-
sen mukaan ollut opetussuunnitelmakehitystyö, jota on toteutettu osana TASU-
KO -kehittämisprojektia.

-Lähtökohtaisena ideana on ollut työskennellä yhteistyössä luokanopet-
tajakouluttajien kanssa heidän omilla kursseillaan ja vahvistaa opetuksessa 
yhteistyössä sisältöjä, jotka liittyvät tasa-arvoon, sukupuolitietoisuuteen ja vä-
kivallattomuuteen. Tavoitteena on ollut vahvistaa näkökulmaa tasa-arvoon ja 
sukupuolitietoisuuteen opettajankoulutuksessa ja saada ne selkeämmin näkyviin 
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa nais- ja sukupuolentutkimuksen tutki-
musryhmä, jossa tekevät väitöskirjaansa Vappu Sunnarin ohjauksessa Tuija Huuki, 
Sari Manninen ja Mervi Heikkinen. Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa 
TASUKO -projektin toimesta tehty opetussuunnitelmakehitystyö viritti ideaa pie-
nestä opetussuunnitelmaan liittyvästä tutkimuksesta, joka päätettiin suunnata 
englanninkielellä toteutettavaan kansainväliseen luokanopettajakoulutukseen.

-Kevääksi 2010 nais- ja sukupuolentutkimukseen hakeutui opintoihin kuulu-
vaa harjoittelujaksoa suorittamaan Education and Globalisation –kansainvälisessä 
maisteriohjelmassa opiskeleva José-Adán Cardona López. Hän luontevasti rekry-
toitui myös tutkimuspilottiin. 

Cardona Lópezin harjoittelua ja hänen aihepiiriä käsittelevää pro gradu-tut-
kimusta ohjaa Mervi Heikkinen. Tutkimuspilotissa lähtökohtana oli ajatus kansain-
välisten ja suomalaisten opiskelijoiden muodostamasta ”study groupista”, jossa 
ideana on opiskelijalähtöisyys: opiskelijat voisivat esittää opiskeltaviksi ja käsitel-
täviksi asioiksi ajankohtaisiksi ja tärkeiksi kokemiaan aiheita. 

-Käsiteltäviin teemoihin perehdyttiin alustusten, lukumateriaalien, virike-
materiaaleina toimineiden fi lmien, niiden pohjalta käytyjen keskusteluiden, sekä 
omien kokemusten pienryhmässä jakamisen avulla. Päädyimme toteuttamaan in-
terventiota strukturoidussa ympäristössä. Etsimme sopivaa kurssia toteuttaa opis-
kelijoiden omista sisällöllisistä toiveista lähtevä ”study group” muotoinen inter-
ventio. Lähestyin asiassa kansainvälisessä luokanopettajakoulutuksessa lehtorina 
työskentelevää Katri Jokikokkoa. Päädyimme toteuttamaan ja suunnittelemaan 
itse keskeisenä pitämämme sisällöt ”Educational Philosophy and Ethics” – kurssil-
le suunnatussa interventiossamme, joka toteutettiin sopivasti keväällä neljännen 
periodin aikana. Katri Jokikokko oli halukas yhteistyöhön ja kehittämään kurssin 
tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuussisältöjä kanssamme ja näki sukupuolen, seksuaa-
lisuuden ja tasa-arvon teemat merkittävinä näkökulmina opettajan ammattietii-
kan näkökulmasta. Lisäksi hänen väitöskirjatutkimuksensa käsittelee opettajien 
interkulttuurista kompetenssia ja oppimista, joten tutkimukselliset intressimme 
kohtasivat myös yhteistyössä.

Kohteeksi valitulle Educational Philosophy and Ethics-kurssille osallistui en-
simmäisen vuoden kansainvälisessä ja englanninkielellä toteutettavassa luokan-
opettajankoulutusohjelmassa opiskelevia opiskelijoita, jotka muodostivat 30 hen-
kilön tutkimusjoukon. Ryhmässä opiskelee 22 M.Ed. koulutusohjelman opiskelijaa, 
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jotka ovat viettäneet eri pituisia ajanjaksoja elämästään ulkomailla, mutta yhtä 
lukuun ottamatta ovat taustaltaan suomalaisia sekä suomea puhuvia. Ryhmään 
kuuluu lisäksi kahdeksan ei-suomea puhuvaa kansainvälistä vaihto-opiskelijaa Eu-
roopan maista. Opiskelijaryhmään kuuluvien opiskelijoiden sukupuolijakauma on 
seitsemän miestä ja 23 naisopiskelijaa. ”Educational Philosophy and Ethics” -kurs-
sin laajuus on kokonaisuudessaan neljä opintopistettä, joka sisältää 16 kahden 
tunnin seminaaria ja 48 tuntia omatoimista opiskelua annetun kurssikirjallisuuden 
lukemisen sekä opinintopäiväkirjan kirjoittamisen parissa.

-Sovimme, että aloitamme kurssin yhdessä ja kerromme heti opetuksen 
kehittämiseen fokusoituvasta TASUKO-pilottitutkimuksestamme ja pyydämme 

tähän interventioomme myös opiskelijoiden 
suostumuksen. Opiskelijoiden interventio-
osuudesta kirjoittamat oppimispäiväkirjat 
tulevat olemaan keskeistä tutkimusaineistoa 
ja tulevat huomioiduiksi osana koko kurssin 
suoritusta. Tämän ensimmäisen johdanto-
kerran lisäksi varasimme pilotille neljä semi-
naarikertaa, yhteensä siis kahdeksan tuntia, 
jotka aikataulullisesti sijoitettiin kurssin alku-

puolelle peräkkäisille kerroille ja viides arviointi- ja palautekerta kurssin loppupuo-
lelle. Ensimmäisellä kerralla kaikki kolme kurssilla toimivaa opettajaa esittelivät 
omaa aihealuettaan. Katri Jokikokko esitteli koko kurssin tematiikkaa, suoritusta-
paa sekä arviointia. José-Adán Cardona López esitteli hänen vastuullaan olevien 
luentojen teemoja ja minä esittelin oman luentoteeman lisäksi TASUKO-tutkimus-
projektin, johon kurssin opiskelijat pääsisivät tutkimuspilottimme kautta osallis-
tumaan. Päädyimme Educational Philosophy and Ethics kurssiin, koska koimme 
että kasvatuksen ja koulutuksen fi losofi sia sekä eettisiä kysymyksiä käsittelevä 
kurssi voisi luoda suotuisan maaperän tasa-arvon, seksuaalisen moninaisuuden 
ja sukupuolitietoisuuden tarkastelulle myös opettajan ammattietiikkaan liittyvä-
nä kysymyksenä. Arvoimme että pääsisimme syvemmälle itse ilmiöön, jota näillä 
käsitteillä ”sukupuolten tasa-arvo”, ”sukupuolinen ja seksuaalinen moninaisuus” 
ja ”sukupuolitietoisuus” pyritään kuvamaan, jolloin pääsisimme nivomaan sen 
opettajan työhön – pedagogiseen käytäntöön sekä tarkastelemaan analyyttisesti 
sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuuden tai tiedostamattomuuden ”seurauksia” kasva-
tuskäytännöissä.

Lähtökohtana intervention suunnittelulle oli Heikkisen mukaan kolme ko-
kemuksellista ulottuvuutta: oppilas koulussa, opettaja koulussa ja opiskelija yli-
opistossa. Tuleva ammatti on ensimmäisen vuoden opiskelijoilla vahva opiskelua 
motivoiva tekijä. Opintoja suoritetaan, jotta tulevaa työtä voitaisiin tehdä asian-
tuntevasti ja ammatillisesti – professionaalisesti.

-Näimme tärkeäksi intervention suunnittelussa tuoda esille oppilaan näkö-
kulman ja esimerkkejä koulusta, kuten sukupuolistunut piilo-opetussuunnitelma. 
Luennolla ja siihen liittyvässä oppimateriaalissa olevat artikkelit käsittelivät suku-
puolten tasa-arvoa ja seksuaalista moninaisuutta lasten näkökulmasta. Esitimme 
ensimmäisellä kurssin johdantokerralla opiskelijoille kotitehtäväksi katsoa YLE 1 
Prismalla esitetyn Yhdysvaltalaisen National Geographyn tuottaman dokumentin 
”Tyttö vai Poika”, joka mielenkiintoisella tavalla dekonstruoi länsimaista binaaris-

Kurssi voisi luoda suotuisan 
maaperän tasa-arvon, 
seksuaalisen moninaisuuden ja 
sukupuolitietoisuuden tarkastelulle.
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ta sukupuoli- ja seksuaalisuuskäsitystä tuomalla esiin inter- ja transsukupuoliset 
ihmiset eri kulttuureissa. Tämän edellä mainitun dokumentin lisäksi YLE 1 esitti 
seuraavana päivänä Marja-Sisko Aallon sukupuolenkorjausprosessia käsittelevän 
dokumentin, jonka kautta saimme kuulla ja nähdä ajankohtaisen kokemuksellisen 
sukupuolen ja seksuaalisuuden merkitysten tarkastelun kotimaisessa työelämän 
kontekstissa. Osa opiskelijoista oli tutustunut myös tähän ja ainakin yksi opiskelija 
kertoi ajatuksistaan myös oppimispäiväkirjassa.

Opettajana koulussa -tematiikkaa tarkasteltiin erityisesti transformatiivisen 
pedagogiikan näkökulmasta, jota Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-
nassa on väitöskirjatutkimuksessaan analysoinut Timothy Bedford. Opiskelijoiden 
omia kokemuksia yliopistossa käsiteltiin erityisesti kolmannessa teemassa, kun 
aiheina olivat sukupuolistunut ja seksuaalinen väkivalta yliopistossa. Opiskelijoita 
pyydettiin palauttamaan oppimispäiväkirjansa sähköpostilla neljännen yhteisker-
ran jälkeen, joista jokaiselle annettiin yksityiskohtaista kirjallista henkilökohtaista 
palautetta sähköpostilla. 27 opiskelijaa palautti 3-10 sivua pitkän oppimispäiväkir-
jansa, joissa kaikissa käsiteltiin eri kertojen teemoja.

- Sovimme pilottijakson päätteeksi noin kuukauden päähän yhteisen arvi-
ointi- ja palautekerran, jossa kävisimme läpi yhteisiä pilottijakson tuomia oppimis-
kokemuksia sekä koko kurssin toteuttamiseen liittyviä näkökulmia. Koko pilotti-
jaksolta kerätyksi tutkimusaineistoksi muotoutuivat kaikilta opiskelijoilta kerätyt 
1.) Gender and Sexual Diversity Questionnaire, 2.) Studyjournals sekä 3.) Course 
Evaluation Form. 

Vuoden loppuun mennessä valmistuvassa tutkimusraportissa analysoidaan 
transformatiivisen pedagogiikan viitekehyksessä alkukyselyä, oppimispäiväkir-
joja ja palautelomakkeita – opiskelijoiden omaa oppimisprosessia käsitteleviä 
kuvauksia ja kokemuksia kyseisten teemojen opiskelusta. Tutkimusjoukkoon va-
likoituneen opiskelijaryhmän jäsenet olivat satunnaisesti käsitelleet sukupuolen, 
seksuaalisuuden tai väkivallan teemoja aiemmissa opinnoissaan - peruskoulussa 
tai lukiossa. Ensimmäistä vuottaan päättävillä opiskelijoilla ei ole vielä ollut opin-
noissaan sukupuolta ja seksuaalisuutta käsitteleviä opintoja ja tämä oli Heikkisen 
mukaan ensimmäinen kerta monille, kun näitä teemoja pysähdyttiin varsinaisesti 
käsittelemään.

-Käytimme interventioon koko kurssin 32 kontaktiopetustunnista lähes kol-
manneksen. Noin 10 luentotunnin ajan käsittelimme eksplisiittisesti sukupuolta ja 
seksuaalisuutta. Näihin luentoihin liittyen opiskelijat käyttivät vähintään saman 
verran aikaa artikkeleiden lukemiseen sekä oppimispäiväkirjojen kirjoittamiseen. 
Yksi opiskelija toi oppimispäiväkirjassaan esille kysymyksen, miksi käytämme tä-
män aihepiirin käsittelemiseen näin mittavassa määrin aikaa. On kuitenkin näh-
tävissä, että opiskelijat tarvitsevat enemmän aikaa sukupuolen, seksuaalisuuden 
sekä väkivallan merkityksestä tietoiseksi tulemiseksi. Tasa-arvo- ja sukupuolitie-
toisuus ovat merkittäviä tekijöitä myös väkivallan havaitsemiseksi omassa työssä, 
väkivallan uhrien auttamiseksi ja väkivaltaisiin tilanteisiin puuttumiseksi koulussa. 
Aineiston alustavassa analyysissä on tullut esiin muun muassa erilaisia ennakko-
luuloja ja esteitä, joita opettajiksi opiskelijoilla on sukupuolta, seksuaalisuutta ja 
tasa-arvoa käsittelevää aihepiiriä koskien. Näiden esteiden tarkempi analysointi, 
avaaminen ja sensitiivinen käsittely tulevilla kursseilla ja tämän kurssin toteutus-
kerroilla on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ehkäpä olisi syytä myös tuoda en-
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tistä selkeämmin esiin opettajan ja hänen työnsä intellektuaalista ulottuvuutta 
ja huomioida se myös opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien, mutta myös 
opettajankoulutuslaitosten sekä harjoittelukoulujen käytäntöjen tasoilla.

Esimerkki Itä-Suomesta
Itä-Suomen yliopiston TASUKO-aktiivit Sirpa Kokko, Päivi-Katriina Juutilainen, Si-
nikka Pöllänen ja Ulla Härkönen järjestivät 26.2.2010 Joensuussa koulutusseminaa-
rin tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuudesta osana TASUKO-hanketoimintaa. He teki-
vät myös kartoituksen tapahtuman osallistujille. Tilaisuus järjestettiin Joensuun 
kampuksella, mistä oli videoneuvotteluyhteys Savonlinnan kampukselle. Tilaisuu-
den tarkoitus oli kasvatustieteiden tohtori Sirpa Kokon mukaan lisätä opiskeli-
joiden ja opettajankouluttajien tietoisuutta sukupuoli- ja tasa-arvoisuuskysymyk-
sistä. Näitä kysymyksiä valaistiin kolmen asiantuntijaluennon kautta, jotka olivat 
HTT Mervi Parviaisen luento ”Tasa-arvo koulutuksessa oikeusjärjestyksen näkö-
kulmasta”, professori Päivi Naskalin luento ”Tunteita ja oivalluksia. Opettajaopis-
kelijat sukupuolitietoisuutta opiskelemassa”, VTT Jukka Lehtosen luento ”Suku-
puolen ja seksuaalisuuden moninaisuus koulussa ja koulutuksessa". Tilaisuuteen 
osallistui Joensuussa noin 100 ja Savonlinnassa noin 80 henkilöä, joista valtaosa 
oli opiskelijoita. Tilaisuuteen osallistujille lähetettiin e-lomakekysely, johon vastasi 
67 henkilöä. 

-Yleissilmäyksen perusteella tilaisuuteen oltiin tyytyväisiä ja aiheen käsitte-
lyä toivottiin myös selkeämmin osaksi opettajankoulutusta.

Lomakekyselyn, jonka koosti Minna Turunen, vastaajista kahdeksan kuului 
henkilökuntaan ja loput olivat opiskelijoita. Useimmat vastaajat pitivät käsitel-
tyjä aiheita paitsi uusina heille itselleen myös tärkeinä opetustyön kannalta. He 
kokivat luentojen avanneen uusia näkökulmia opetustyöhön. Seksuaalisuuden ja 
sukupuolen moninaisuuden kohtaamisessa vastaajista vain harvat pitivät itseään 
erityisen hyvinä, mutta toisaalta erityisen heikoiksi ei valmiuksia myöskään miel-
letty. Sukupuoleen liittyvää moninaisuuden kohtaamisessa omat valmiudet koet-
tiin paremmiksi kuin seksuaalisen moninaisuuden kohtaamisessa. Opiskelijat koki-
vat valmiutensa paremmiksi kuin henkilökuntaan kuuluvat vastaajat.  Vastaajista 

enemmistö koki, ettei omassa koulutuksessa 
ollut annettu riittäviä valmiuksia kohdata mo-
ninaisuutta eikä myöskään seksuaaliseen häi-
rintään liittyviä ilmiöitä. Vastaajat toivat esiin 
myös sen, etteivät pitäneet opettajankoulu-
tustaan riittävänä tasa-arvo- ja sukupuolitietoi-
suuden näkökulmasta eivätkä kokeneet sen 

sisältävän riittävästi tietoa sukupuolesta ja tasa-arvosta. Sirpa Kokon mukaan pa-
lautekyselyn tulokset kertovat siitä, että opettajankoulutukseen toivotaan selväs-
ti enemmän sukupuolitietoisuuden ja moninaisuuden teemoja ja näkökulmia.

-Vaikka vastaajajoukko on valikoitunut koulutukseen osallistuneista, kerto-
vat vastaukset siitä, ettei teemoja käsitellä osana koulutusta tarpeeksi. Kyselyssä 
pyydettiin myös avovastauksin näkemyksiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin. 

Opiskelijat kokivat valmiutensa 
paremmiksi kuin henkilökuntaan 
kuuluvat vastaajat.



49Luku 3: Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi

Ne avaavat mielestäni sitä, miten laaja-alaisesti sukupuoli ja seksuaalisuus heijas-
tuvat elämässä ja koulutuksen alueella.

Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan tilanteista, joissa he ovat pohtineet su-
kupuolten tasa-arvoon ja seksuaaliseen yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Opiskelijavastaajat toivat esiin monia erilaisia tilanteita niin kouluopetukseen, 
työelämään kuin muuhun elämänpiiriin liittyen. Opetuksen alueelta nousivat esiin 
sukupuolittuneet ainevalinnat, arviointikäytännöt, nimittely ja suhtautuminen op-
pilaisiin. Myös omat opinnot, tiedotusvälineissä käyty keskustelu ja seksuaalivä-
hemmistöihin kuuluvien kohtaaminen olivat teemoina esillä. Eräs opiskelija pohti 
teemaa näin: ”Olen tuleva tekstiilityön opettaja ja aiheeni kohdalla usein mietin 
jakoa tyttöihin ja poikiin tekstiili- ja teknisen työn valinnassa. Onko jaolle perustei-
ta? Useita keskusteluja on syntynyt tämän teeman pohjalta. Mikä on tasa-arvoa 
oppiaineiden kohdalla? En ole vielä paljonkaan toiminut opettajana, mutta olen 
kyllä miettinyt, että näkyyköhän esimerkiksi yläkoulussa eri seksuaalisuudet. Mo-
net nuoret eivät taida olla vielä ihan selvillä itsestään siinä iässä, tai ainakaan niin 
varmoja, että uskaltaisivat tuoda asian esille. Mutta luulen, että maailma muut-
tuu lähiaikoina. Kai mietin sitä eniten niin, että miten itse osaisin suhtautua asiaan 
neutraalisti”.  Henkilökuntaan kuuluva vastaaja puolestaan arvioi sukupuoleen 
ja seksuaalisuuteen liittyviä tilanteita varhaiskasvatuksen näkökulmasta: ”Osana 
varhaiskasvatuksen menetelmiä: työkasvatusta, leikkiä, opetusta, perustoimin-
toja (ulkoilu, pukeminen, riisuminen, syöminen, wc-toiminnot, siirtymät, juhlat ja 
retket). Myös kasvatuskumppanuudessa (eli vanhempien kanssa tehtävässä yh-
teistyössä) tasa-arvo ja seksuaalisen yhdenvertaisuuden aiheet tulee käsitellä”.

Vastaajilta pyydettiin näkemyksiä siitä, mikä on sukupuoli- ja tasa-arvoky-
symysten merkitys heidän nykyisessä tai tulevassa opettajantyössään.  Opiskeli-
javastaajien ajatuksissa oli esillä se, että tasa-arvoteemat ovat entistä ajankohtai-
sempia ja että sukupuoleen ja moninaisuuteen liittyvä tasa-arvo on tärkeää ja sitä 
tulisi voida edistää. Opettaja nähtiin asiassa malliksi ja suotavana pidettiin omien 
ennakkoasenteiden kyseenalaistamista ja kehittymistä. Kysymykset nähtiin tär-
keiksi kouluissa senkin takia, että niissä on monenlaisia ihmisiä, ja tämän tulisi hei-
jastua myös opetuksessa ja käytetyissä oppimateriaaleissa.  Eräs henkilökuntaan 
kuuluva vastaaja totesi: ”Ne ovat tärkeitä, sillä kaikilla ihmisillä pitäisi olla oikeus 
tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti”.

Lopuksi vastaajilta pyydettiin ideoita siitä, miten sukupuoli- ja tasa-arvotie-
toisuus tulisi sisällyttää osaksi opettajankoulutusta. Opiskelijavastaajat ehdotti-
vat, että aiheista tulisi keskustella useammin ja niihin liittyviä sisältöjä pitäisi käsi-
tellä opetuksessa enemmän. Heidän mukaansa myös tapa käsitellä teemoja voisi 
olla laadukkaampaa ja monipuolisempaa. Myös erillistä aihetta käsittelevää kurs-
sia ehdotettiin. Erilaisuus- ja sukupuoliteemat haluttiin myös laajemmin otettavan 
huomioon yliopistoyhteisössä. Henkilökuntaan kuuluneet vastaajat toivat myös 
esiin lisäopetustarpeen ja joko erillisten kurssien järjestämisen tai teemojen sisäl-
lyttämisen monipuolisesti eri oppisisältöihin. Palaute kertoo Sirpa Kokon mielestä 
siitä, että nykytilanteeseen halutaan muutos.

-Vastaajat kertoivat siitä, että nyt koulutuksessa aiheita ei käsitellä riittäväs-
ti, vaikka siihen olisi tarve ja halua. Toivottavasti tulokset motivoivat kehittämään 
opettajankoulutuksesta Itä-Suomen yliopistossa aiempaa sukupuolitietoisem-
paa.
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Esimerkki Turusta
Kasvatustieteiden lehtorit Annukka Jauhiainen ja Anne Laiho olivat mukana jär-
jestämässä keväällä 2010 sukupuolinäkökulmaista koulutusta omassa tiedekun-
nassaan Turun yliopistossa. ”Sukupuoli ja koulutuksen käytännöt” –kurssi oli 
Jauhiaisen mukaan laatuaan ensimmäinen tiedekunnassa – erityisesti sen moni-
tieteisyyden ja useiden oppiaineiden rajojen ylittämisen takia.

-Halusimme saada sekä erilaisissa opettajankoulutusohjelmissa että kasva-
tustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan asiantuntijakoulutuksissa 
opiskeleville mahdollisuuden perehtyä sukupuoliteemaan. Koska sukupuolite-
matiikkaan liittyviä erillisiä kursseja ei ole Turun kasvatustieteiden tiedekunnassa 
juurikaan järjestetty, halusimme järjestää kurssin, jota voitaisiin tarjota vaihtoeh-
toisena opintojaksona useaan eri koulutukseen mahdollisimman monelle kiinnos-
tuneelle. Mukaan tuli myös Turun yliopiston naistutkimuksen oppiaine. 

Annukka Jauhiainen on jo vuodesta 1996 lähtien vastannut naistutkimuk-
sen opinto-ohjelmassa kasvatukseen ja koulutukseen keskittyvästä opintojaksos-
ta, jonka on voinut suorittaa esseenä tai kirjatenttinä, mutta naistutkimuksesta oli 
usein esitetty toive myös lähiopetusta sisältävästä opintojaksosta.

Keväällä 2009 opetussuunnitelmia uudistettaessa kaksikko sai läpi ehdo-
tuksen ”Sukupuoli ja koulutuksen käytännöt” -kurssista useassa eri opetussuun-
nitelmassa: kasvatustieteiden koulutuksessa, aineenopettajakoulutuksessa (sekä 
humanistien ja luonnontieteilijöiden että aikuisopetukseen suuntautuvien opet-
tajan pedagogisissa opinnoissa), yliopistopedagogiikan opinnoissa, naistutkimuk-
sessa sekä Rauman opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa. Ainoastaan 
Turun luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmaan tällainen vaihtoehtoinen 
opintojakso ei mahtunut. Kurssia on toteutettu Anne Laihon mukaan melko niu-
koin resurssein. 

-Olemme vastanneet luento-osuuden organisoinnista ja kokonaistyöaikam-
me puitteissa olemme myös pitäneet osan luennoista. Kurssin luento-osuus on 
kuitenkin pääosin rakentunut ulkopuolisten asiantuntijoiden varaan. 

Asiantuntijoiden luentopalkkioiden maksamiseen ovat osallistuneet nais-
tutkimuksen oppiaine sekä opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteiden laitos. 
Kurssin tavoitteena oli Laihon mukaan se, että opiskelija oppii tunnistamaan ja 
analysoimaan yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolistavia käytän-
töjä ja rakenteita sekä sukupuoleen liittyviä muita eroja erilaisissa toimintaympä-
ristöissä, saa valmiuksia omien ajattelutapojensa refl ektointiin ja saa valmiuksia 
sukupuolisensitiivisen pedagogiikan soveltamiseen koulutuksen käytännöissä. 
Kurssin keskeiset sisällöt rakentuivat seuraavista teemoista: erilaiset lähestymis-
tavat sukupuoleen, sukupuoli käsitteenä, sukupuoli kasvatuksen ja koulutuksen 
käytännöissä,  sukupuoli ja muut erot, opettajan sukupuoli ja sukupuolisensitiivi-
nen pedagogiikka. Kurssille suunniteltiin kaikille yhteinen 10 tunnin luento-osuus. 

-Keräsimme lisäksi laajan kirjallisuuspaketin, jonka pohjalta eri koulutuksis-
sa oli mahdollista valita itseä kiinnostava teospaketti, josta joko kirjoitettiin essee 
tai kirjallisuutta pohdittiin lukupiirissä.  

Uutta kurssia mainostettiin opiskelijoiden sähköpostilistoilla. Luennolla 
kiertäneessä nimilistassa on yhteensä 72 nimeä. Opiskelijapalautetta kurssista on 
koottu ja saatu Jauhiaisen mukaan muutamilta lukupiireiltä ja yksittäisiltä opiskeli-
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joilta, jotka ovat suorittaneet opintojakson esseenä. Opintojaksoon osallistuneet 
olivat hänen tulkintansa mukaan lähtökohtaisesti kiinnostuneita sukupuolitema-
tiikasta, mutta myös opiskelijat tunnistivat, että sukupuoleen ja koulutukseen 
liittyvät kysymykset eivät välttämättä kiinnosta kaikkia opiskelijoita: ”Asiat olivat 
todella mielenkiintoisia. Todella hyvä, että tällaisia kursseja järjestetään, vaikka 
jotkut voivat kritisoidakin”. Toisessa palautteessa todettiin: ”Tarpeellinen kurssi 
näin opettajaksi opiskelevan näkökulmasta. Alkoi tässä mietityttämään vielä tämä 
kohderyhmä. Veikkaan, että miespuoliset opiskelijat eivät kurssista kovin kiinnos-
tuneita ole (niinku en itekkää aluksi), mutta meitä olis hyvä sinne saada”.

 Opintojaksolla luennoitsijoina toimineet asiantuntijat Tampereen ja Hel-
singin yliopistoista koettiin positiivisesti: ”Oli hirmuisen mukavaa, kun kurssille tuli 
ulkopuolisia luennoitsijoita. Oli tosi mielenkiintoista kuulla henkilöitä, joiden tutki-
muksia on lukenut ja siteerannut.” 

Luennoilta toivottiin keskustelevuutta ja erilaisten pohdintatehtävien teke-
mistä: ”Ehkä vois ottaa pari/muutaman enempi niitä semmosia keskustelutehtäviä, 
joissa jotakin tapausta puitiin siinä lähellä istuvien kanssa ja sitten siitä kerrottiin 
muulle porukalle. Siinä sen keskustelun kautta viimestään kaikki ainakin alkoi poh-

tia näitä asioita”. Myös näin kirjoitettiin: ”Tuntuu, 
että noista ainakin kannattaa pitää kiinni ku sielä 
esiteltiin esim. eri ihmisten kokemuksia (jolloin 
oli mahdollista pohtia että miten paljon suku-
puoli asias saatto vaikuttaa) ja näitä tapausker-
tomuksia pohdittiin. Tuntuu, että tuo sukupuoli 
on niin merkittäväs määriin arkisiin käytäntöihin 
vaikuttava tekijä, että sitä ei kannattaisi kurssilla 

liikaa teoretisoida, ettei hukata niitä todellisia tilanteita, joissa sukupuoli vaikuttaa 
ihmisen koulunkäyntiin, vaikka ny jollain tavoin sitä helpottaen tai vaikeuttaen.”

 Opintojakson vaihtoehtoiset suoritustavat saivat kiitosta, erityisesti lu-
kupiiri koettiin antoisaksi: ”Mukavaa oli vielä se, että suoritustapoja oli monta. 
Mulle sopii aina kaikki toiminnallinen: esseet, lukupiirit, oppimispäiväkirjat. Niissä 
oikeasti oppii ja ajattelee. Jos olis ollu kirjatentti, niin en olisi saanut tästä yhtään 
niin paljoa irti”. Luento-osuus palveli erilaisia opintojaksoja, joten luentoihin osal-
listuneet olivat hyvin heterogeenisiä taustaltaan. Kohderyhmän monimuotoisuus 
oli haaste opintojaksojen luento-osuutta suunniteltaessa. Seuraava opiskelija oli 
kuitenkin kokenut luennoille osallistuneiden erilaiset taustat positiivisesti: ”Ja 
sitte se oli kyllä hyvä, että siellä oli monen oppialan edustajia. Siinä ku kuunteli 
ihmisten kommentteja niin aika hyvin sai erilaisia näkemyksiä asiaan. Opettajaksi 
opiskelevat kommentoi ehkä enempi ihan koulunkäynnin näkökulmasta, kun taas 
naistutkimuksen opiskelijat ehkä enempi teoreettisemmin ja sitte ainaki osoittivat 
kiinnostustaan kyseenalaistamalla kaikenlaisia sukupuoleen liittyviä käytäntöjä”.

 Kurssi oli Jauhiaisen ja Laihon mukaan onnistunut kokemus ja se saa jat-
koa. ”Sukupuoli ja koulutuksen käytännöt ” -opintojakso tullaan toteuttamaan 
myös ensi vuonna, sillä tiedekunnassa on kaksivuotinen opetussuunnitelma.  

-Kiinnostusta ja myös tarvetta tämän kaltaiselle opintojaksolle näyttää ole-
van opiskelijapalautteen sekä myös tekemämme kyselyn perusteella.

Kohderyhmän monimuotoisuus 
oli haaste opintojaksojen luento-
osuutta suunniteltaessa.
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Esimerkkejä Helsingistä
Helsingin yliopistossa kasvatustieteellistä naistutkimusta on opetettu koordi-
naattori Pirkko Hynnisen mukaan 1990-luvun alusta alkaen, aluksi luentosarjoi-
na ja sittemmin seminaarimuotoisena vuodesta 1998 lähtien. Vuosina 1997-2005 
opettajiksi opiskelevat saattoivat suorittaa kasvatustieteellisesti painottuneet 
naistutkimuksen perusopinnot sivuaineena Kristiina-instituutissa. Suorittajia oli 
vuosien aikana joitakuita, lukumäärää ei ole tarkasti tiedossa. Vuodesta 2005 alka-
en kasvatustieteiden opinnoissa Kasvatustieteellinen naistutkimus -opintojakso 
on sijoitettu syventävien opintoihin valinnaiseksi, opettajaksi opiskelevat sopivat 
suorituksen hyväksi lukemisesta omalla laitoksellaan. Opintojakson on voinut suo-
rittaa myös kirjallisuuteen perustuvana esseenä. Kuitenkin kokemuksen mukaan 
opiskelijat, joiden ensi kosketus naistutkimukseen tapahtuu yksin lukiessa, eivät 
tahdo saada siihen otetta. Heille suositellaan osallistumista opetukseen. Hynni-
nen on opetuksessaan soveltanut feministisiä pedagogiikkoja,  ja pedagogisten 
kysymysten pohtiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa onkin yhtenä seminaarien 
juonena.

-Pedagogiikka jota sovellan, ei ole kenenkään ja kaikkien – sitä voisi sanoa 
alati muuttuvaksi asennoksi tai olemisen tavaksi. Maarit Lindroos toi omaan ope-
tukseensa tietoisen feministisen pedagogiikan, johon hän oli tutustunut Lapin 
yliopistossa opiskellessaan. Siellä feministisiä pedagogiikkoja ovat soveltaneet ja 
kehittäneet muun muassa Seija Keskitalo-Foley, Mervi Kutuniva, Päivi Naskali, Jaa-
na Saarinen ja Outi Ylitapio-Mäntylä.

Pirkko Hynninen on sanojensa mukaan nimenomaan saanut opettaa KaNaa 
(Kasvatustieteellinen naistutkimus) kymmenisen vuotta, sekä yksin että muuta-
mana vuotena Katariina Hakalan kanssa ja kerran Silja Rajanderin kanssa. Kaksin 
opettaminen on hänen mielestään aivan erityisen nautinnollista.

-Perinteinen opettaja-oppilas –suhde säröttyy ja asettuu kuin itsestään ih-
mettelyn kohteeksi. Ehkä keskeistä pedagogisessa olemi-
sentavassani on pyrkimys olla läsnä ja suostua tulemaan 
yllätetyksi. Näyttäisi siltä, että jos en tiedä ja jos onnistun 
olemaan esittämättä tietäväni, miten asiat ovat, tapah-
tuu ajattelemista. Opiskelijat alkavat ajatella, siinä ja nyt, 
kanssani. Muodostuu tietoa. Ajattelun ruoaksi luemme 
tekstejä, jotka valitsen edustamaan feministisen kasva-
tustieteen eri osa-alueita. 

Opiskelijat kirjoittavat teksteistä omat tulkintansa verkko-oppimisympäris-
töön toistensa luettavaksi. Lukiessa ja kirjoittaessa teksteistä ei etsitä pointteja 
eikä tehdä tiivistelmiä eikä referaatteja vaan keskustellaan niiden kanssa. Tulee 
näkyviin yhtä monta erilaista keskustelua kuin on lukijakirjoittajiakin. Kullekin 
tekstille on vastuuryhmänsä, joka tekee sen pohjalta vapaamuotoisen esityksen ja 
toimii opettajana sitä seuraavassa keskustelussa. 

-Minä kuljetan seminaarissa läpäisevästi kysymyksiä ja ihmettelyjä peda-
gogiikasta, vallasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta… ja tulen silloin tällöin 
pitäneeksi improvisoituja luentoja. Jokaisesta istunnosta opiskelijat kirjoittavat 
päiväkirjaa verkko-oppimisympäristöön, jota varustan seminaarin kuluessa kulloi-
seenkin tekstiin liittyvillä linkeillä, kuten käsiteltävän tekstin kirjoittajan kotisivuil-

Opiskelijat alkavat 
ajatella, siinä ja nyt, 
kanssani.
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la. Seminaarin suoritus, oppimispäiväkirja intellektuaalisen matkan kuvauksena 
tulee rakennetuksi seminaarin kuluessa. Palautteen perusteella opiskelijat ovat 
kokeneet seminaarissa sen kuvauksen mukaisesti tutustuneensa kasvatustieteel-
lisen naistutkimuksen käsitteistöön, menetelmiin ja tutkimusperinteeseen. Joh-
donmukaisesti todetaan myös maailman muuttuneen, näyttävän erilaiselta kuin 
ennen. Moni puhuu silmien avautumisesta.

Pirkko Hynnisen vetämissä seminaareissa on ollut opiskelijoita sekä kas-
vatustieteen että opettajankoulutuksen koulutusohjelmista. Palautteessa myös 
opettajiksi opiskelevat muiden tavoin johdonmukaisesti esittävät, että opintojak-
so tai vastaava tulisi järjestää yhteiseksi kaikille. Hynninen pohtii, voisiko seminaa-
rin sijoittaa sellaisenaan osaksi opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa.

-Yksi vaikeus liittyy koulutusten rakenteeseen. Seminaari kestää kahden 
periodin ajan, jolloin sen sijoittaminen koulutuksiin voi olla hankalaa. Seminaarin 
alussa jotkut opiskelijat saattavat myös oudoksua työskentelytapaa; käsitys opet-
tajasta tiedonjakajana näyttääkin olevan opettajankoulutuksessa vähintäänkin 
perusjuonteena. Kuitenkin he nopeasti työtapaan asettuvat ja kertovat nauttivan-
sa siitä.  

Siitä, millaista olisi tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiikka, on 
TASUKO:n aikana keskusteltu kahdessa kasvatustieteen päivien esiseminaarissa, 
2008 Turussa ja 2009 Tampereella. Seminaarit on järjestetty TASUKO:n ja Suomen 
Kasvatustieteellisen Seuran Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen 
verkosto KaFe:n yhteistyönä. KaFe, jonka perustajajäseniin Hynninen kuuluu, jär-
jesti ensimmäisen pedagogisen esiseminaarin 2007 naistutkimuspäivillä Oulussa 
yhteistyössä sukupuolentutkimuksen verkosto Hilman kanssa.

 Toinen Helsingin yliopistossa opettajaopiskelijoille tarjottu TASUKO-tee-
mainen kurssi käsitteli seksuaalista moninaisuutta ja heteronormatiivisuutta. Sen 
organisoi ja luennoi TASUKO:n tutkimuskoordinattori Jukka Lehtonen syksyllä 
2009. Kurssi oli suunnattu kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opiskelijoille. 

 -Kävin neuvotteluja opettajankoulutuslaitoksen suuntaan, jotta kurssin 
olisi voinut lukea hyväksi osana opettajaopintoja.  Huolimatta myönteisestä kiin-
nostuksesta, kurssia oli hankala sijoittaa tiiviiseen opettajankoulutuksen kokonais-
pakettiin. Kotitalousopettajan opetusohjelmaan se sen sijaan mahtui ja seitsemän 
linjan opiskelijaa osallistui kurssille. Muuten kurssilaiset olivat lähinnä kasvatustie-
teilijöitä. Mukaan mahtui kaikkiaan 50 osallistujaa ja kaikki paikat täyttyivät. Kurs-
sin suoritti enemmistö heistä eli 45.

 Kurssin tavoitteena oli Lehtosen mukaan avata ymmärrystä ja keskuste-
lua seksuaalisesta moninaisuudesta ja sitä rajaavista normituksista kasvatuksen 
ja koulutuksen konteksteissa. Kuuden luento- ja keskustelukerran aiheina olivat 
muun muassa koulujen seksualisoituneet ja sukupuolittuneet käytännöt, hete-
ronormatiivisuus, seksuaalisuuden merkitys koulutus- ja uravalinnoissa, sateen-
kaariperheet ja perheiden moninaisuus, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien lapsuuden ja nuoruuden koulukokemukset sekä seksuaalisuus elämän-
kaaressa. Kurssilaiset lukivat etukäteen artikkeleita ja kirjoittivat huomioitaan 
niistä verkkoalustalle muiden luettavaksi. Heränneistä ajatuksista keskusteltiin 
pareittain ja koko ryhmässä. Keskustelujen ja luentojen herättämistä teemoista 
opiskelijat laativat opintopäiväkirjan ja sen lisäksi he kirjoittivat itseään kiinnosta-
vasta teemasta esseen. 
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 -Kurssi otettiin vastaan hyvin. Useimmat olivat tyytyväisiä kurssiin, sen 
sisältöihin ja suoritustapoihin. Kokoamani palautekyselyn ja opintopäiväkirjoihin 
pyytämieni kritiikkien perusteella kurssi oli vastannut tavoitteitaan, ja lähes kaik-
ki kertoivat oppineensa uutta ja tulleensa – usein ensimmäistä kertaa - ymmär-
täneeksi, että seksuaalisuudella on merkitystä koulutuksen arkisissa kuvioissa ja 
käytännöissä.

 Kurssilaiset esittivät kantoinaan, että kurssista oli hyötyä paitsi opettajil-
le myös työelämän kehittäjille ja ylipäänsä kaikkien ajattelun ravistelussa. Osa toi 

esiin, että vastaavanlainen kurssi tulisi olla 
pakollinen kaikille opettajaopiskelijoille. 
Lehtosenkin mukaan seksuaalisen kirjon 
ja heteronormatiivisuuden purkamisen 
teemat tulisi sisällyttää opettajien perus- 
ja täydennyskoulutukseen.

-Yksi muusta opetuksesta irrallinen 
kurssi ei pelasta kokonaisuutta, joka tun-
tuu rakentuvan usein heteronormatiivisis-
ta lähtökohdista käsin. Opetustarjontaa 

ja sisältöjä tulisi siis arvioida läpileikkaavasti ja tarkistaa ongelmallisia käytänteitä 
sekä lopettaa seksuaalisesta ja sukupuoleen liittyvästä kirjosta vaikeneminen. Tä-
män mahdollistamiseksi tulisi opettajakouluttajien opiskella aiheesta enemmän ja 
aluksi muutoksen tukena voisi olla tällainen irrallinen mutta pakolliseksi tarkoitet-
tu teemakurssi, joka aktivoisi heteronormikriittisyyteen ja moninaisuuden ottami-
seen huomioon.

 Helsingin yliopistossa järjestettiin kolmaskin TASUKO-aiheinen kurssi. Pro-
fessori Liisa Tainio, joka toimi aiemmin TASUKO:n tutkimuskoordinaattorina, jär-
jesti yhdessä professori Arto Kallioniemen kanssa luentosarjan ”Sukupuoli yliopis-
to-opetuksessa” syksyllä 2009. Kurssi koostui kuudesta luentokerrasta ja siinä eri 
alojen asiantuntijat luennoivat muun muassa sukupuolesta ja eroista yliopistossa, 
tutkimuksessa ja yliopistopedagogiikassa. Helsingin yliopiston aineenopettajan-
koulutuksen luentosarjaan ”Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset, histo-
rialliset ja fi losofi set perusteet” sisältyi vuoden 2010 keväällä luento ”Tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuus”, joka Pirkko Hynninen piti.  Hänen mukaansa keskustelussa 
ilmeni, että kerrotut velvoitteita ja historiallisuutta koskevat asiat olivat opiskeli-
joille uutisia.

 Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella, joka nykyisin on osa käyt-
täytymistieteiden laitosta,  naistutkimuksen näkökulmia on valinnaisen naistutki-
muskurssin lisäksi jo pitkään sisällytetty moniin muihinkin opintokokonaisuuksiin, 
erityisesti kasvatussosiologisiin opintosisältöihin. Viime vuosina on valintakoe-
aineistoihin sisältynyt Elina Lahelman artikkeli, jossa analysoidaan ’huolipuhetta’ 
poikien koulunkäynnistä. TASUKO-hankkeesta on kerrottu jo kasvatustieteiden 
johdantokurssilla. Sukupuolitietoinen näkökulma on täten muodostunut itsestään 
selväksi osaksi kasvatustieteitä, ja kiinnostus on selvästi lisääntynyt opiskelijoiden 
keskuudessa. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että opiskelijat tutustuvat monissa 
yhteyksissä laitoksella aktiivisesti toimivan Kulttuurisen ja feministisen kasvatus-
tutkimuksen eli KuFe-yksikön toimintaan. 

Yksi muusta opetuksesta irrallinen 
kurssi ei pelasta kokonaisuutta, 
joka tuntuu rakentuvan usein 
heteronormatiivisista lähtökohdista 
käsin.
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Kartoituksia opetussuunnitelmista
Jenni Helakorpi on toiminut TASUKO-hankkeen tutkimusavustajana ja jo aiem-
min Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Sukupuolitietoinen 
koulutus- eli SUKO-hankkeen harjoittelijana sekä tutkimusavustajana. Osana har-
joitteluaan hän on tehnyt selvityksen siitä, millä tavoin tiedekunnan tutkintovaati-
mukset tukevat sukupuolitietoista työtä ja millä tavoin niitä voisi kehittää. 

-Tarkastelin Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen, koti- ja käsityö-
tieteen laitoksen sekä osin soveltavan kasvatustieteen laitoksen koulutusohjelmi-
en tutkintovaatimuksia. Vuonna 2010 kasvatustieteen laitos on muuttunut osaksi 
käyttäytymistieteiden laitosta ja soveltavan kasvatustieteen laitos ja koti- ja kä-
sityötieteen laitos muodostavat opettajankoulutuslaitoksen. Kävin läpi vuosien 
2005-2008 sekä 2008-2011 tutkintovaatimukset. 

Tavoitteena on SUKO:ssa ja TASUKO:ssa ollut pohtia, minkälainen voisi olla 
sukupuolitietoinen opetussuunnitelma. Tutkintovaatimukset ovat osa opetus-
suunnitelmaa. Opetussuunnitelman Helakorpi ymmärtää laajaksi käsitteeksi, joka 
sisältää tutkintovaatimuksien ja opetusjärjestelyjen lisäksi niin pedagogiikan kuin 
ihmiskäsityksen, arvot ja arvostuksetkin. Tutkintovaatimukset asettavat raamit, 
joiden puitteissa opettajat voivat toimia ja toisaalta ne kertovat, miten opettajien 
edellytetään toimivan. Sukupuolitietoiset tutkintovaatimukset toisaalta asettai-
sivat vaatimuksen käsitellä sukupuolta, mutta myös legitimoisivat jo sukupuolta 
omassa opetuksessaan käsittelevien opettajien työtä.

-Tarkastelemalla vain tutkintovaatimuksia ei voi sanoa, mitä ”todella” ta-
pahtuu eli esimerkiksi yksittäisten opettajien tekemä sukupuolta problematisoivi-
en sisältöjen esiin nostaminen jää näkymättömiin. Toisaalta tutkintovaatimuksissa 
olevista kirjoista useat ovat valinnaisia opiskelijoille mutta myös opettajille. Vaikka 
sukupuolen tematiikkoihin keskittyvä kirja olisikin yhdessä kurssissa, siitä ei voi 
päätellä, että kirjaa todella käytetään tai sen sisältöjä käsitellään kurssilla. 

Kaiken kaikkiaan tutkintovaatimukset kuitenkin asettavat Helakorven mu-
kaan raameja opettajille ja opiskelijoille, ne velvoittavat ja oikeuttavat opettajien 
toimintaa jossain määrin sekä myös osoittavat, minkälaisten sisältöjen oppiminen 
nähdään tärkeänä. 

-Tein selvitystä tarkastelemalla, onko kurssien nimissä ja kurssikuvauksissa 
mainittu sukupuolta. Eli onko kurssien nimien ja kuvausten tasolle nostettu ekspli-
siittisesti sukupuolen tematiikkojen käsittely kurssin aikana. Lisäksi kävin läpi kirjal-
lisuutta. Kävin läpi kurssien kirjojen nimet, onko niissä mainittu sukupuoli. Lisäksi 
kävin läpi suurimman osan kirjoista sisällysluettelon sekä hakemiston tasolla, joko 
etsien käsitettä ”sukupuoli” tai syventyen lukuihin, joissa ajattelin voivan aiheen 
perusteella käsiteltävän sukupuolta. Käytin myös muita hakusanoja kuten naistut-
kimus, feminismi, nainen, mies, tyttö, poika, seksuaalisuus. Jos kirjoista löytyi jo-
tain sukupuolesta, luin millä tavoin sukupuolta käsiteltiin, esimerkiksi problemati-
soitiinko sukupuolta jollain tavoin vai oliko sukupuoli esimerkiksi taustamuuttuja, 
jonka mukaan esimerkiksi oppilaat jaettiin kahteen ryhmään jonkin tarkasteltavan 
ominaisuuden mukaan. Läpikäyntini myötä pystyin hahmottamaan kokonaisku-
vaa siitä, millä tavoin sukupuoli koulutuksien kirjallisuudessa on esillä.

Käydessään läpi kurssikuvauksia Helakorpi hahmotteli myös ehdotuksia, 
millä tavoin sukupuolta problematisoivaa kirjallisuutta voitaisiin sisällyttää ole-
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massa oleviin kursseihin. Hän etsi ehdotuksia siitä, minkälainen kirjallisuus voisi 
keskustella jo kursseissa olevien kirjojen kanssa.

Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien osalta Helakorpi totesi analyy-
sissaan, ettei kurssien nimien tasolla sukupuolta ole mainittu. Kurssikuvauksien 
tasolla vain muutaman kurssin kohdalla kaikkien koulutuksien kaikista kursseista 
on mainittu jossain muodossa sukupuoli, mutta esimerkiksi luokanopettajankou-

lutuksien kurssikuvauksissa ei ollenkaan. 
-Kävi siis ilmi, että Helsingin yliopiston tut-

kintovaatimuksiin ei ole järjestelmällisesti sisälly-
tetty sukupuolta problematisoivaa tematiikkaa. 
On sattumanvaraista, millä tavoin opiskelija tulee 
käymään läpi sukupuolen tematiikkaa tai missä yh-
teyksissä sukupuoli tulee esille merkille pantavana 
ilmiönä.

Kurssikirjallisuudessa sukupuolta sivutaan 
selvityksen mukaan siis hyvin vähän. Sitä sivutaan hyvin kirjavin tavoin.

-Voidaan mainita, kuinka kasvattajilla ja kouluttajilla on erilaiset vaatimukset 
eri sukupuolille tai sukupuoli voi tulla esille muuttujana, jonka mukaan jaettuna ja 
problematisoimatta tarkastellaan esimerkiksi oppimistuloksia tai aggressiivisuut-
ta. Toisaalta lasten välisiä suhteita voidaan kuvata sukupuolisina ja hetero-oletuk-
sen läpi kertoen kehitysvaiheista, joissa lapset tahtovat olla ”saman sukupuolisen 
seurassa” kunnes seuraavassa kehitysvaiheessa ”toinen sukupuoli alkaa kiinnos-
taa”.

Jenni Helakorpi tarkasteli vastikään vuoden 2010-2011 opettajankoulutus-
laitoksen tutkintorakenteet (Koulutuksien tutkintorakenteet luettu toukokuussa 
2010 sivuilta http://www.helsinki.fi /okl/koulutukset/index.html) ja totesi, että su-
kupuolta ei ole mainittu kurssin otsikon tasolla luokanopettajakoulutuksen (kas-
vatustiede tai kasvatuspsykologia pääaineena),  monikulttuurisen luokanopetta-
jakoulutuksen (2008-2009), lastentarhanopettajankoulutuksen, monikulttuurisen 
lastentarhanopettajankoulutuksen, varhaiskasvatuksen maisteriohjelman (VAKA-
MO), käsityönopettajan koulutuksen (pääaineena käsityötiede tai kasvatustiede), 
käsityötieteen koulutuksen, kotitalousopettajankoulutuksen (pääaineena kotita-
loustiede tai kasvatustiede), kotitaloustieteen, erityispedagogiikan koulutuksen 
eikä aineenopettajan pedagogisten opintojen tutkintovaatimuksissa.

 -Eli yhdenkään opettajankoulutuksen perustutkinnon koulutusohjelman 
tai aineenopettajan pedagogisten kurssien nimissä ei ole tällä hetkellä mainittu 
sukupuolta. Kuitenkin lastentarhanopettajankoulutuksen, monikulttuurisen las-
tentarhanopettajankoulutuksen sekä varhaiskasvatuksen maisterintutkinnon 
tutkintorakenteiden koulutuksen kuvauksiin on kirjattu, että koulutuksen arvope-
rustan muodostavat ”demokratia ja oikeudenmukaisuus sekä yhteiskunnallinen, 
kulttuurinen, koulutuksellinen ja sukupuolten tasa-arvo” (Tutkintovaatimukset lu-
ettu toukokuussa 2010 sivulta http://www.helsinki.fi /okl/koulutukset/varhaiskas-
vatuksen/opiskelu.html). 

Tämä on Helakorven mukaan muutos parin vuoden takaiseen.
-Tiedekunnan SUKO-hankkeessa ideoitiin tiedekuntaan sukupuolitietoista 

opetussuunnitelmatyöryhmää, mitä pidän edelleen loistavana ajatuksena. Voisiko 
tämän toteuttaa esimerkiksi niin, jokaisen koulutuksen opetussuunnitelmatyö-

On sattumanvaraista, 
millä tavoin opiskelija tulee 
käymään läpi sukupuolen 
tematiikkaa.
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ryhmä ottaisi omalle agendalleen käydä tutkintovaatimukset kokonaisuudessaan 
läpi suunnitellen siitä järjestelmällisesti sukupuolitietoisen? Kun tällainen ”tutkin-
tovaatimusten tarkastus” tehtäisiin ensimmäisen kerran, opetussuunnitelmatyö-
ryhmät voisivat esimerkiksi yhteyksiinsä nimetä valmistelevan sukupuolitietoisen 
työryhmän, joka voisi koostua koulutuksien opettajista ja opiskelijoista sekä kas-
vatustieteellisen sukupuolen tutkimuksen alan tutkijoista ja opettajista. Tämä ryh-
mä voisi yhdessä ideoida, millä tavoin sukupuolen käsittelyn voisi rakentaa kunkin 
koulutusohjelman sisään. 

Selvityksen perusteella Helakorpi väittää, että teemallisesti kursseihin olisi 
helppo sisällyttää sukupuolen käsittelyä niin kirjallisuuden kuin luentojen muodos-
sa. Ilmiselvää on hänen mukaansa kuitenkin myös se, että opettajankoulutuksien 
tutkintovaatimukset ovat hyvin tarkkaan laadittuja ja täyteen pakattuja, minkä 
takia sukupuolta problematisoivien sisältöjen järjestelmällinen sisällyttäminen 
tulee suunnitella hyvin niin, että se todella asettuu osaksi opettajankoulutuksen 
sisältöjä. 

-Vaikka helposti tulee mieleen huoli, pitääkö joitakin sisältöjä ottaa pois, jot-
ta sukupuolen käsittely saadaan osaksi tutkintovaatimuksia, sukupuolta voitaisiin 

käsitellä jo valmiina olevien sisältöjen yhteydessä 
– ja näin myös osa opettajista jo tekee. TASUKO 
-hankkeessa on myös hahmoteltu ideoita sellaisista 
toimintatavoista, luennoista, kirjallisuudesta, tee-
moista ja kursseista, jotka sopisivat eri opettajan-
koulutuksissa toteutettavaksi.

 TASUKO:n tutkimusvustajana toiminut 
Laura Pellikka selvitti, miten kasvatustieteiden ja 
opettajankoulutuksen koulutusohjelmien kurssikir-

jallisuudessa sukupuoliteemainen kirjallisuus oli edustettuna. Hän selvitti interne-
tiä apuna käyttäen lukuvuodelle 2009-2010 hyväksyttyjen opetussuunnitelmien 
kursseihin sisältyvän kurssikirjallisuuden Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, 
Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Pellikka havaitsi 
erilaisia painotuksia eri yliopistojen ja toisaalta eri opintolinjojen välillä. Monesti 
sukupuolinäkökulma näytti painottuvan erityisesti aikuiskasvatustieteessä ja toi-
saalta kasvatussosiologian alueella. Lapin yliopistossa oli poikkeuksellisen laaja 
sukupuoleen ja feministiseen näkökulmaan liittyvä kurssien kirjo, mikä selittyy ai-
nakin osin sillä, että naistutkimus on siellä opetusyksikkönä osa kasvatustieteen 
tiedekuntaa. Myös Joensuussa oli kasvatussosiologiassa painotusta myös suku-
puoleen liittyviin kysymyksiin. Sukupuoleen liittyvä kirjallisuus näyttää keskittyvän 
erityisiin teemakursseihin, eikä aihetta välttämättä ollut sisällytetty  opetukseen 
laajemmin. Tämänlaisessa eriyttämisessä voi olla Pellikan selvityksen mukaan 
myös myönteisiä piirteitä, mutta sukupuolen käsittelemisen eriyttäminen tiettyi-
hin kursseihin voi selvityksen mukaan korostaa sitä, että sukupuoli on erityistee-
ma, johon voi halutessaan erikoistua.  

Kursseihin olisi helppo 
sisällyttää sukupuolen 
käsittelyä niin kirjallisuuden 
kuin luentojen muodossa.
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Opiskelijat analysoimassa opettajankoulutusta
Anne Norema opiskelee suomi toisena kielenä –opettajaksi ja Penni Pietilä sekä 
Tanja Purtonen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi Helsingin yliopistossa. He 
analysoivat aineenopettajakoulutukseen sisältyviä opettajan pedagogisia opin-
toja sukupuolen näkökulmasta ja kirjoittivat analyysistaan raportin ”Pipot tiedon 
tiellä. Sukupuolihuomioita opettajankoulutuksessa” TASUKO:n koordinaattorin 
Pirkko Hynnisen ohjauksessa. Anne Noreman mukaan heitä haastoi aiheeseen 
koulun sukupuolittunut arki, johon ei tunnuttu kiinnitettävän suunnitelmallisesti 
huomiota.

-Aivan opettajaopintojen alussa meillä oli kaikille yhteinen kouluun tutus-
tumisjakso, jossa seurasimme koulun arkea. Tunsimme, että koulussa oppilailla 
oli sukupuolen mukaan rajoittunut liikkumatila. Oppilailta odotettiin sukupuolen 
mukaan tietynlaista käytöstä, kiinnostusta ja osaamista. Myös opettajankoulutus-
laitoksella käydyissä keskusteluissa tietoisuus sukupuolen ja koulun välisistä han-
kauskohdista tuntui riippuvan täysin opiskelijan omasta kiinnostuksesta. 

Tavoitteenaan raportin kirjoittamisessa Penni Pietilän mukaan heillä oli siis 
saada kanssaopiskelijat ja opettajankouluttajat pohtimaan omaa vaikutustaan op-
pilaiden sukupuolikäsityksiin. 

-Halusimme saada mahdollisuuden tuoda esiin ajatuksiamme ja herättää 
keskustelua siitä, miten opettajat voivat vaikuttaa koulun sukupuolittuneisiin käy-
täntöihin. Päädyimme kirjoittamaan raportin siitä, kuinka sukupuoli näyttäytyy 
opettajankoulutuksessa. Pyrimme antamaan mahdollisimman konkreettisia eh-
dotuksia siitä, kuinka esimerkiksi harjoittelunohjaaja voi ohjata opiskelijan huomi-
on sukupuolikysymyksiin. 

Raporttia varten he kirjasivat ylös kaikenlaisia sukupuoleen liittyviä havain-
toja koko opettajakoulutuksesta syyslukukaudelta. Havaintoja kertyi Tanja Purto-
sen mukaan erilaisista tilanteista paljon. 

-Tämän jälkeen luokittelimme havainnot teemoihin, joista opettajan työn 
kannalta tärkeimmiksi kokemamme nostimme raporttiin käsiteltäväksi. Tällaisia 
teemoja ovat esimerkiksi sukupuolisensitiivisyys tai sen puute, opettajien suku-
puolikäsitykset sekä oppilaiden nimittäminen ja kuvailu sukupuolen mukaan.

Näkökulma aiheeseen oli Noreman mukaan melko poikkeuksellinen. 
-Koska suoritimme koko raportin teon ajan havaintojemme kohteena olevia 

opintoja, pääsimme tarkastelemaan opettajankoulutusta sisältäpäin, ei vain tark-
kailijana vaan myös kokijana. Pyrimme siihen, että raporttimme voisi toimia konk-
reettisena apuvälineenä opettajaksi opiskelevalle, opettajille ja heitä kouluttaville.  
Kahtalaisesta positiostamme – toisaalta tarkkailijan ja toisaalta koulutuksen koh-
teen – johtuen olemme voineet arvioida syksyn opettajankoulutusta sen valossa, 
mitä itse olemme tai emme ole oppineet. 

Havaintojensa ja kokemustensa perusteella he väittävät, etteivät he saa 
koulutuksessa tarpeeksi sukupuolikriittistä ja sukupuolien tasa-arvoa edistävää 
opetusta. Sukupuolta on monissa keskusteluissa heidän mukaansa yritetty prob-
lematisoida, mutta kouluttajat eivät ole ohjanneet keskustelua stereotypioita pur-
kavaan suuntaan, pikemminkin päinvastoin.

Koulussa ja koulutuksessa ylläpidetään heidän analyysinsa mukaan käsitys-
tä kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta, joiden kyvyt osallistua oppi-



59Luku 3: Pedagogisia ratkaisuja opettajankoulutuksen muutoksessa sukupuolitietoiseksi

tunnille ja oppia tietoa nähdään erilaisina. Kahtiajaon voi huomata Pietilän mu-
kaan melkein millä tahansa oppitunnilla jo siitä, kuinka oppilaita hiljennetään tai 
yritetään hiljentää sukupuolitetuilla nimityksillä, kuten esimerkiksi ”pojat”. 

-”Pojiksi” kutsuttu joukko voi pitää sisällään myös tyttöjä. Opettajan sana-
valinnasta olisikin siis pääteltävissä, että ”meluaminen” on sukupuolen eikä yksi-
löiden ominaisuus, vaikka ulkopuolisen silmin tilanne näyttäytyisi toisin. Oppilailta 
oletetaan tietynlaista käytöstä ja pukeutumista riippuen heidän sukupuolestaan. 
Jo oppilaiden arjen tietoja ja taitoja sukupuolitetaan herkästi. Räikeimpiä ovat esi-
merkit siitä, kuinka jotkin tiedot ja taidot käsitetään niin sukupuolispesifeiksi, että 
opettaja tenttaa niitä vain tytöiltä tai vain pojilta.

He tekivät Purtosen mukaan toki toisenlaisiakin havaintoja. Osa kouluttajis-
ta haastoi käsityksiä kahdesta vastakkaisesta sukupuolileiristä. 

-Lohdullista oli myös se, että kouluttajat ja opettajaopiskelijat tuntuivat läh-
tökohtaisesti pitävän tasa-arvoa tärkeänä. Epäkohtia tunnistetaan, mutta välinei-
tä tasa-arvotyöhön ei vain tunnu olevan. 

Analyysinsa perusteella he esittävät, että sukupuolinäkökulma tulee todella 
valtavirtaistaa kaikkeen opettajankoulutuksen opetukseen. Tämä edellyttäisi hei-
dän mukaansa tietysti lisäkoulutusta opettajankouluttajille, sillä on kohtuutonta 
edellyttää heiltä sukupuolinäkökulmaista akateemista opetusta ilman koulutus-
ta. 

-Ehdotamme, että osa refl ektion ohjauksesta toimisi sukupuoleen ja sek-
suaalisuuteen erityisesti perehtyneiden kouluttajien ohjauksessa. Juuri refl ektion 
ohjauksessa iso osa opiskelijoiden kysymyksistä ja siten keskusteluista liittyy taval-
la tai toisella sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. 

Konkreettiset opetustilanteet ovat hanka-
lia myös sukupuoleen perehtyneelle, sillä koulun 
käytännöt ovat kovin sukupuolittuneita jo luokka-
tilaan asettumisesta lähtien. Tämän vuoksi he ko-
rostavat myös raportissaan opettajankoulutuksen 
vastuuta ja roolia. Sama pätee Noreman mukaan 
opettajien kouluttajiin. 

-Heille toivoisimme ensi sijassa koulutusta sukupuolisensitiivisyydessä. Ko-
keilun arvoisia käytäntöjä esitämme myös raportissamme. Esimerkiksi tytöttelyn ja 
pojattelun sijaan on mahdollista kutsua oppilaita muullakin tavalla, kuten luokkaan 
sijoittumisen perusteella (ikkunarivi, takarivi) tai luokan nimellä (9d). Opettaja voi 
myös pitää silmällä, millaista palautetta tulee oppilailleen antaneeksi: Arvioinko 
oppilasta sukupuolta edustavana henkilönä vai hänen suoritustaan suhteessa op-
pimisen tavoitteeseen? Stereotyypitteleviä kuvauksia miehistä ja naisista oppilaat 
näkevät oppituntien ulkopuolellakin. Voisiko opettaja tarjota sivistystään myös 
tässä, esittämällä materiaaleissaan monenlaisia perheitä, sukupuolia ja seksuaa-
lisuuksia? Nämä ehdotukset koskevat tietysti luokkatilanteita niin koulussa kuin 
yliopistollakin. Opettajankouluttajat voisivat tuoda nämä asiat ja kysymykset esiin 
opetuksessaan. 

Raportin yksi havainto on, että sukupuolesta keskusteleminen ei välttämät-
tä tarkoita sen problematisointia. Kysyminen ja itsestään selvän purkaminen on 
Pietilän mukaan kuitenkin jo hyvä alku. Erityisesti kysymyksiä kannattaisi hänen 

”Pojiksi” kutsuttu joukko voi 
pitää sisällään myös tyttöjä.
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mukaansa esittää sellaisten käytäntöjen ja materiaalien kohdalla, jotka tuntuvat 
olevan opetuksessa kaanonin asemassa. 

-Opettajankouluttajat vaikuttavat merkittävästi siihen, mihin tulevat opet-
tajat kiinnittävät työssään huomiota valitessaan esimerkiksi materiaaleja. Opis-
kelijoiden ratkaisut kannattaisikin keskusteluttaa perin pohjin. Esimerkiksi har-
joittelun ohjaajilla on mainio tilaisuus keskusteluttaa harjoittelijoita materiaalien 
valinnoista ja suhtautumisesta oppilaisiin harjoitustunneilla. 

Aineistoa ja oppikirjoja opettajankoulutuksen tueksi
Opettajankoulutuksen tueksi on julkaistu hyvin harvoja sukupuoli- ja tasa-arvo-
tietoisuutta käsitteleviä teoksia. Tällaisia tarvitsisivat paitsi opettajakouluttajat 
opetuksensa tueksi, opettajaksi opiskelevat kurssikirjoiksi että opettajat oman 
tasa-arvoa edistävän työnsä turvaksi. TASUKO- hankkeen puitteissa on toisaalta 
koottu tietoa olemassa olevasta kirjallisuudesta (ks. TASUKO:n kotisivut) ja toi-
saalta sen puitteissa ja tukemana on julkaistu tutkimuskartoituksia ja raportteja 
sekä kokoomateoksia. Yliopistonlehtori Tarja Palmu on ollut mukana kahdessa 
kirjahankkeessa, joiden valmistumisessa hanke on ollut mukana. Palmu toimitti 
yhdessä Hanna Ojalan ja Jaana Saarisen kanssa kirjan sukupuolesta ja toimijuudes-
ta koulutuksessa. TASUKO-hanke tuki pienimuotoisesti kirjan toimitustyötä. 

-Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa -kirja syntyi kiinnostuksesta koulutuk-
seen. Kasvatustieteilijöinä me kirjan toimittajat näemme koulutuksen instituutio-
na, jolla on ollut ja on edelleen merkittävä paikka yhteiskunnassa, ei vähiten siksi, 
että koulutuksen yksi perustehtävä on kansalaisten kasvattaminen. 

Yksilölle koulutus tarjoaa Palmun mukaan mahdollisuuksia ja avaa reittejä, 
yhteisöille koossa pysymisen ja uusiutumisen tilaisuuksia. Samaisista syistä koulu-
tukseen linkittyy vahva muutospotentiaali. 

-Yhteiskuntatieteellisesti ja feministisesti koulutusta lähestyvinä tutkijoina 
olimme ja olemme kuitenkin huolestuneita siitä, ettei koulutukseen kytkeytyviä 
vallan ulottuvuuksia useinkaan tunnisteta – tai haluta tunnistaa ja tunnustaa. Täl-
laista sokeutta ilmenee niin julkisessa kuin tieteellisessä keskustelussa. Näimme 
tärkeäksi tarkastella sukupuolen ja koulutuksen problematiikkaa osana ajankoh-
taista keskustelua toimijuudesta. Kirjassa olemme halunneet tuoda esiin teoreet-
tisia ja aineistolähtöisiä pohdintoja sekä uusia keskustelun avauksia. Koska me 
toimittajat olimme eri yliopistoista ja eri puolilta Suomea, niin TASUKO:n kautta 
saamamme taloudellinen tuki mahdollisti kokoukset niin Tampereella, Jyväsky-
lässä kuin Helsingissä, vaikka suurin osa toimitustyöstä tapahtuikin sähköpostin 
välityksellä. 

Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa – kirja on suunnattu koulutuksen, 
sukupuolen ja toimijuuden kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille ja opettajille. 
Kirja soveltuu oppikirjaksi, mutta tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita nä-
kökulmia koulutuksen kysymyksiin. Kirja jakautuu kolmeen temaattiseen osioon. 
Ensimmäisessä osiossa – Tekstit, diskurssit, politiikat – keskitytään tarkastele-
maan sukupuolta ja toimijuutta koulutuspoliittisissa teksteissä ja diskursiivisissa 
rakenteissa. Kirjan toisessa osiossa – Keskusteluja koulun sukupuolidikotomioista 
– tarkastellaan sukupuolen kahtiajakoja. Analyysin kohteena ovat niin suomalai-
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sen koulutuksen historialliset ja koulutuspoliittiset keskustelut kuin koulun arkiset 
oppituntidiskurssit. Kirjan kolmannessa osiossa – Naiset, koulutus, työ – tarkastel-
laan koulutusta työn tekemisen ja työntekijänä toimimisen kontekstina. Palmun 
mukaan monet kirjan kirjoittajista ovat mukana myös TASUKO:n asiantuntijaver-
kostossa.

-Käsikirjoituksia lukemalla ja kommentoimalla sekä muun toimitustyön 
kautta myös oma ymmärryksemme toimijuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista 
tekijöistä on kasvanut. Uskomme ja toivomme, että myös lukijat kokevat uusia 
oivalluksia kirjan artikkelien parissa.

Tarja Palmu toimitti yhdessä Liisa Tainion, Sirpa Tanin ja Elina Ikävalkon sekä 
Markku Suortamon kanssa Opettajan vuosi-kirjaa, jossa sukupuoli on keskeisenä 
teemana. Idea kirjasta syntyi TASUKO:n puitteissa. ”Sukupuoli ja tasa-arvo koulus-
sa” –teos julkaistiin syyskuussa 2010.

-Meidän toimittajien keskeinen ajatus oli ja on, että kirjan pääasiallinen lu-
kijakunta on opettajat, jotka haluavat kehittyä työssään ja lukea ajankohtaisista, 
heidän ammatissaan tärkeistä asioista. Tämä pohjalta halusimme toimittaa kirjan, 
joka olisi ajankohtainen, kiinnostava ja ajatuksia herättävä. Pyrimme koostamaan 
kirjan, joka olisi tiivis tietopaketti tasa-arvosta, sukupuolisensitiivisestä opettami-
sesta sekä sukupuolen ja koulutuksen alueella tehdyistä tutkimuksista, mutta si-
sältäisi samalla konkreettisia ja havainnollisia kuvauksia ja esimerkkejä.

Kirjan kirjoittajina on eri yliopistoista koulutuksen tasa-arvosta ja sukupuo-
lisensitiivisestä opetuksesta kiinnostuneita ja aihetta eri näkökulmista tutkineita 
henkilöitä –useimmat mukana TASUKO:n asiantuntijaverkostossa. Pyrkimyksenä 

artikkelien kirjoittajilla oli kiinnittää tutkimustietoa 
koulun arkeen. Kirjan mottona on: ”antaa tietoa – 
herättää keskustelua – johdattaa tiedon lähteille”. 

Tarja Palmu on mukana myös kolmannessa 
kirjahankkeessa, joka on vasta alkuvaiheessa. Yh-
dessä Hanna Ojalan ja Jaana Saarisen kanssa he toi-
mittavat kirjaa feministisestä pedagogiikasta. 

-Koulutuksen keskeisenä tavoitteena voi-
daan pitää kaikilla sen tasoilla tiedon välittämistä ja 

jakamista sekä tiedon tuottamista. Kuten tieto itsessään, myöskään tavat käsitel-
lä – eli opettaa ja oppia – tätä tietoa eivät ole neutraaleja. Erityisesti feministisen 
tutkimuksen piirissä on kiinnitetty huomiota tiedon poliittisuuteen ja ihmisten vä-
lisiin eroihin – erityisesti sukupuoleen. 1970-luvulta alkaen on pohdittu yhä lisään-
tyvässä määrin tietoon, tietämiseen ja tietämään opettamiseen liittyviä kysymyk-
siä. Erilaisten tietämisen ja opettamisen tapojen pohdintojen kautta on kehitelty 
feminististä pedagogiikkaa. Suomalainen feminististä pedagogiikkaa käsittelevä 
ajattelu on näihin päiviin asti sijoittunut satunnaisiin julkaisuihin. Tämän tekeillä 
olevan kirjan tavoitteena on kartoittaa feministisen pedagogiikan lähtökohtia, 
teorioita ja sovellutuksia, tuoda esiin kriittisiä näkökulmia sekä keskustella yliopis-
topedagogiikan kanssa.

Erilaisten tietämisen 
ja opettamisen tapojen 
pohdintojen kautta on kehitelty 
feminististä pedagogiikkaa.
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4. Sukupuolen haasteet peruskoulussa 
sekä luokan- ja aineenopettajien 
työssä
Elina Lahelma, Karin Linnanmäki, Tarja Palmu, Liisa Tainio, 
Vappu Sunnari ja Jukka Lehtonen

Koulukysymykset – ja varsinkin sukupuoleen liittyvät - herättävät usein tiedotus-
välineissä kiivasta keskustelua. Usein tällöin päähuomion saa peruskoulu ja kysy-
myksiä herää siitä, kohdellaanko jompaakumpaa sukupuolta paremmin kuin tois-
ta, mikseivät pojat pärjää ja voisiko tilannetta auttaa miesopettajien lisääminen. 
Myös oppiainevalinnat ja niissä onnistuminen, kouluviihtyminen ja kouluväkivalta 
ovat tyypillisesti keskustelujen aiheina. Sukupuoli nousee tämän tästä esiin osa-
na koulukeskusteluja, mutta varsin usein sitä tarkastellaan kaksijakoisesti, pikem-
minkin sukupuolten välistä vastakkainasettelua korostaen ja ”luonnollisiksi tuo-
mittuja” sukupuolieroja vahvistaen.  Kouluun, opettajien ja oppilaiden suhteisiin, 
nuorten vuorovaikutukseen, oppimateriaaleihin sekä esimerkiksi oppilasarvioin-
tiin liittyvät sukupuolinäkökulmaiset tutkimukset ovat avanneet uusia näkymiä 
keskusteluihin, ja samalla kyseenalaistaneet vanhojen, monta kertaa toistuneiden 
keskustelujen lähtökohtia. Tehdyt tutkimukset tarjoavat myös aineksia opettajan-
koulutuksen kehittämisessä.

Etnografi nen kouluarjen tutkimus
1990-luvulla suomalaista koulututkimusta vahvisti laaja etnografi nen tutkimus-
hanke, joka poiki tulevina vuosina useita väitöskirjoja ja kannusti monia tutkijoita 
analysoimaan koulujen ja oppilaitosten arkisia käytäntöjä. Avainhenkilöitä tässä 
olivat Tuula Gordon ja Elina Lahelma, jonka mukaan tutkimushanke avasi uuden-
laisen näkökulman koulun kulttuuristen kerrostumien tarkasteluun.

- Vuonna 1992 valmistuneen peruskoulun opetussuunnitelman sukupuolit-
tumista koskevan väitöskirjani aineistoina olivat opetussuunnitelmat, oppikirjat 
ja oppilastilastot.  Sen jälkeen kovasti toivoin pääseväni katsomaan, mitä tapah-
tuu koulun arjessa. Olin lukuvuoden 1992-1993 Englannissa, jossa vierailin useissa 
kouluissa, ikään kuin etnografi sena harjoituksena. Etnografi nen tutkimuksemme 
”Kansalaisuus, erot ja toiseus koulussa – lähtökohtana sukupuoli”  sai Tuula Gor-
don johtamana Suomen Akatemialta rahoituksen ja useiden vuosien työ etnogra-
fi an parissa käynnistyi.

Hanke antoi mahdollisuuden tehdä kollektiivista ja kontekstualisoitua etno-
grafi aa yläasteen kouluissa. Lahelman ja Tuula Gordonin lisäksi mukana olivat Pirk-
ko Hynninen, Tuija Metso, Tarja Palmu ja Tarja Tolonen. Tutkimuksessa vertailevaa 
ja poikkikulttuurista otetta vahvistettiin Lontoon koulujen kautta, joita professori 
Janet Holland tutki. 
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-Meidän 1990-luvun kouluetnografi aamme kutsutaan usein ’äitiprojektiksi’, 
koska se oli Suomessa ensimmäinen laaja ja monipuolinen koulun arjen tutkimus. 
Sillä on ollut lukuisia seuraajia, sekä Tuulan Gordonin ja minun ohjaamissani väitös-
kirjoissa että muualla. Se oli yksi niistä projekteista, jotka olivat mukana vuonna 
1994 toimintansa aloittaneessa ’Kasvatus, tieto ja kulttuuri’ –tutkijakoulussa, joka 
on nykyisin osa laajempaa KASVA-tutkijakoulua.

1990-luvun loppupuolelta alkaen useat Suomen Akatemian ja muiden ra-
hoittajien projektit, tutkijakoulu ja Nuorisotutkimusverkosto ovat taanneet 
työskentelyedellytyksiä kouluetnografi sille väitöskirjoille, joita on valmistunut 
eri yliopistoissa, kasvatustieteen, sosiologian, psykologian ja taidekasvatuksen 
laitoksilla. Useita väitöskirjoja on edelleen tekeillä. Koulutusinstituutioissa tehty 
etnografi a on ottanut paikkansa suomalaisessa kasvatussosiologisessa tutkimuk-
sessa. Suuri osa väitöskirjoina tehdyistä etnografi oista on kohdistunut Lahelman 
mukaan peruskouluun, mutta myös päiväkodeissa, ammatillisessa koulutuksessa, 
koulukodeissa ja muissa laitoksissa on tehty etnografi sia väitöskirjoja. Laajamittai-
sesti koulun arkea tarkastelevien etnografi sten tutkimusten lisäksi on keskitytty 
muun muassa peruskoulun aloittamiseen, erityisopetukseen sekä eri oppiainei-
siin. Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja etnisyys ovat olleet kiinnostuksen kohteina. 
Suomalaisten tutkijaverkostojen lisäksi yhteistyötä on tehty ulkomaisten tutkijoi-
den kanssa.

-Jo alkuvaiheista lähtien suomalaiset etnografi t ovat työskennelleet tiiviisti 
kansainvälisissä verkostoissa ja osallistuneet muun muassa kouluetnografi an vuo-
tuisiin konferensseihin Oxfordissa sekä eurooppalaisen (EERA) ja pohjoismaisen 
(NERA) kasvatustieteellisen seuran etnografi atyöryhmien toimintaan. Yhteyksiä 
feministiseen etnografi aan on ylläpidetty myös NERA:n Gender and Education 
työryhmässä. Vuosina 1998-2003 NorFA:n rahoituksella toimineesta EtnoPed -ver-
kostosta tuli tärkeä pohjoismainen yhteistyökanava, ja tämä yhteistyö jatkuu ra-
hoituksen päätyttyäkin. 

Eräänä pohjoismaisen etnografi ayhteistyön tuloksena on  Dennis Beachin, 
Tuula Gordonin ja Lahelman vuonna 2003 toimittama kirja ”Democratic Education 
– Ethnographic Challenges”, joka useista viitteistä päätellen on löytänyt Lahelman 
mukaan runsaasti lukijoita myös pohjoismaiden ulkopuolelta. Sekä etnografi sta 
että sukupuolitutkimuksen alan tutkimusyhteistyötä jatketaan NorFa verkostossa 
NordCrit, joka on saanut rahoituksen vuosiksi 2010-2012.

Suomalaisesta etnografi sesta koulutusinstituutioissa tehtyä tutkimusta 
kuvaa hänen mukaansa kansainvälisyyden lisäksi se, että siinä kiinnostuksen koh-
teena ovat erot ja eriarvoisuus, usein sukupuolierosta liikkeelle lähteneenä, sekä 
se, että tutkimus on usein kontekstualisoitu yhteiskunnan ja koulutuksen kehityk-
seen, pyrkien kriittiseen yhteiskunta-analyysiin. Suomessa tehdään paljon tutki-
musta, jota voidaan kutsua poikkikulttuuriseksi etnografi aksi ja myös metodolo-
ginen keskustelu ja eettinen pohdinta ovat siinä korostuneet.  Sirpa Lappalaisen, 
Pirkko Hynnisen, Tarja Kankkusen, Elina Lahelman ja Tarja Tolosen vuonna 2007 
toimittamassa Etnografi nen metodologia -kirjassa esitellään tätä työtä. 
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Kiinnostus eroihin – lähtökohtana sukupuoli
Etnografi nen tutkimus koulun arjesta haastaa Elina Lahelman mukaan yksinker-
taistetun kuvan tytöistä ja pojista kahtena erillisenä ryhmänä. Tämä on erityisen 
tärkeää tilanteessa, jolloin koulumenestyksen arvioinnissa käytetään sukupuol-
ta keskeisimpänä vertailun kategoriana ja koulutuspolitiikassa kannetaan huol-
ta pojista yleistettynä kategoriana. Yhtenä tärkeänä oivalluksena feministisessä 
etnografi assa on hänen mukaansa se, että kategoriat ’tyttö’ ja ’poika’ eriytyvät 
etnisyyden, kulttuurin, yhteiskuntaluokan, seksuaalisuuden ja henkilökohtaisten 
kokemusten kautta. Suomalaisissa kouluetnografi sissa tutkimuksissa on paljon 
esimerkkejä siitä, miten sukupuolta on analysoitu yhteydessä muihin eron ulot-
tuvuuksiin. 

-Eron rakentamisen ja rakentumisen prosesseja on pohdittu monesta nä-
kökulmasta, esimerkiksi opettajien, oppilaiden ja vanhempien haastattelujen, ha-
vainnoinnin ja osallistuvan havainnoinnin sekä dokumenttien, oppimateriaalien ja 
oppilaiden tekemien töiden analysoinnin kautta. Erilaiset aineistot eivät toimi pel-
kästään toistensa validiteettia varmistaen metodioppaissa usein esitetyn triangu-
laation tapaan, vaan aineistojen keskinäiset ristiriitaisuudet saattavat ohjata uu-
siin kysymyksenasetteluihin ja uusien analyysien kautta uudenlaisiin tulkintoihin. 
Esimerkiksi tyttöjen haastattelujen ja luokkahavaintojen antama ristiriitainen kuva 
ystävyyssuhteista oli erään analyysin lähtökohtana. Eroja ja niiden rakentumisia 
osaksi subjektiviteetteja tarkastellaan tuotettuina, neuvoteltuina, haastettuina tai 
performoituina, mutta kuitenkin yhteiskunnallisesti kontekstualisoituna.

Helsinkiläisillä peruskoulun yläasteilla toteutetussa etnografi assa analysoi-
tiin koulun useita kerrostumia, virallista, informaalia ja fyysistä. Näin koulumaa-
ilmaa tarkasteltiin hankkeessa paitsi opetuksen ja opiskelun näkökulmista myös 
nuorten kulttuurien, koulun ajan, liikkeen, äänen ja tilojen sekä ruumiillisuuden 
osalta. Lahelma on kirjoittanut useita artikkeleita yhdessä tutkijakollegojensa 
kanssa tutkimushankkeen tuloksista. Erityisesti kaksi hänen analysoimaansa tee-
maa, joista myös  julkisuudessa on keskusteltu runsaasti, ovat kiinnostavia opetta-

jankoulutuksen kehittämisen näkökulmasta. 
Toinen koskee huolta pojista, jotka eivät pär-
jää yhtä hyvin kuin tytöt koulussa, ja toinen 
miesopettajia, joita tunnutaan kaivattavan 
miehen malleiksi pojille.

-Huoli poikien koulumenestykses-
tä oli voimakasta Suomessa erinomaisten 
PISA-tulosten jälkeen, vaikka suomalaisten 
poikien menestys oli parempaa kuin kaikki-
en oppilaiden keskimäärin eri tutkimusmais-
sa, parempaa kuin poikien missään muussa 
maassa ja parempaa kuin tyttöjen useissa 

maissa. Poikien hyvät tulokset kuitenkin jäivät sen varjoon, että suomalaiset ty-
töt olivat keskimäärin vielä parempia ja sukupuoliero Suomessa oli suurempi kuin 
muissa maissa.

Elina Lahelma on omien tutkimustensa perusteella väittänyt, että yleinen 
huoli pojista perustuu seuraaviin neljään kyseenalaistamattomaan olettamuk-

Suomalaisten poikien menestys oli 
parempaa kuin kaikkien oppilaiden 
keskimäärin eri tutkimusmaissa, 
parempaa kuin poikien missään 
muussa maassa ja parempaa kuin 
tyttöjen useissa maissa.
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seen. Ensinnäkin, yleistetään niin, että ongelma esitetään ikään kuin kaikki tytöt 
menestyisivät ja kaikki pojat epäonnistuisivat. Toiseksi koulua, naisopettajia ja tyt-
töjä syyllistetään ja uskotaan, että naisopettajien ja koulun työmenetelmät tuke-
vat tyttöjen muttei poikien oppimista. Kolmanneksi olettamukseksi Lahelma esit-
tää yleisen näkemyksen siitä, että tyttöjen menestyksessä on jotain ongelmallista, 
kun taas poikien epäonnistumisessa jotain sankarillista. Tarkastelu rajataan lisäksi 
kouluun siten, että oletetaan koulun huonojen arvosanojen johtavan epäonnistu-
miseen jatko-opintoihin hakeuduttaessa, työelämässä ja yhteiskunnassa. Lahelma 
haastaa nämä monien tutkijoiden, viranomaisten ja median hellimät olettamuk-
set.

 - Tarkasteltaessa keskiarvovertailussa tyttöjä ja poikia omina ryhminään 
jää huomaamatta, että jakaumat ovat suurimmalta osaltaan päällekkäisiä. Monis-
sa tutkimuksissa on tullut esiin, että muun muassa sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
taustaan, koulun tasoon tai alueeseen liittyvät erot ovat merkityksellisempiä kou-
lumenestyksen selittäjinä kuin sukupuoli. Jos kiinnitetään huomiota poikiin suku-
puolena, unohtuvat erot poikien kesken. Lisäksi unohtuvat huonosti menestyvät 
tytöt. Kategorisoiva, tyttöjen ja poikien luonnollisina pidettyihin eroihin perustuva 
’pojat ovat poikia’ -ajattelu saattaa myös helposti johtaa pedagogisiin ratkaisuihin, 
jotka vahvistavat juuri niitä ominaisuuksia pojissa, jotka ovat ongelmien taustalla.

 Poikien lisäksi myös miehistä ollaan koulutuksen viitekehyksissä huolis-
saan. Koulu on nähty naisvaltaisena paitsi opettajien naisenemmistön myös sen 
toimintatapojen takia. Lahelma on yhdessä muiden tutkijoiden kanssa analysoinut 
miesopettajakysymystä perustuen etnografi sessa tutkimushankkeessa koottuun 
44 opettajahaastatteluun ja Katariina Hakalan tekemään alakoulun 114 opettajalta 
koottuun kyselyyn. 

 -Tulosten mukaan monet opettajat kokivat miesopettajat tärkeiksi mal-
leiksi pojille, varsinkin niille pojille, joilta puuttuu miespuolinen vanhempi. Tämä 
perustelu on ongelmallinen monestakin suunnasta. Se asettaa heteroseksuaali-
sen ydinperheen ideaaliksi lähtökohdaksi ja edellyttää opettajien toimivan mallei-
na sukupuolestaan. Tätä kaikki opettajat eivät todellakaan koe mielekkääksi vaati-
mukseksi.

 Toisekseen perusteluissa miesopettajien tarpeesta korostetaan usein 
Lahelman mukaan sukupuoliryhmien välisiä eroja, jolloin koetaan naisopettajien 
olevan feminiinisiä ja miesopettajien maskuliinisia toisiaan täydentäen. Liittämäl-
lä naisopettajuuteen ja miesopettajuuteen tiettyjä, usein melko stereotyyppisiä, 
piirteitä, vahvistetaan kuvaa sukupuolten vastakkaisuudesta. Nämä sukupuolit-
tuneet mielteet nais- ja miesopettajista ovat Lahelman mukaan korostuneempia 
opettajien mielipiteissä kuin heidän itsensä tai kollegojensa käyttäytymisessä. 
Sosiaalistuminen opettajuuteen osana opettajankoulutusta ja koulun arkea ohjaa 
opettajia toimimaan varsin samansuuntaisesti sukupuolesta riippumatta. Lahelma 
myös arvelee nuorten kanssa tekemiensä haastattelujen pohjalta, että opettajan 
sukupuoli ei välttämättä ole oppilaille kovinkaan keskeinen kysymys.
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Oppikirjojen kuva sukupuolesta
Analysoidessaan väitöskirjassa oppikirjoja Elina Lahelma totesi, että 1980-luvun 
oppikirjoissa tytöt ja naiset olivat vähemmän näkyvissä kuin pojat ja miehet, ja 
erilaisissa tehtävissä. 

-Olen kuullut oppikirjakustantamojen ja hallinnon edustajien toteavan, että 
näinhän ei enää ole. Kun Tarja Palmu analysoi 10 vuotta myöhemmin äidinkielen 
oppikirjoja, tilanne oli edelleen samansuuntainen. Myös hän on saanut kuulla, että 
näin ei ole enää 2000-luvulla. Nyt kuulin juuri valmistuneesta Liisa Tainion ja Tiina 
Teräksen laajasta oppikirjaselvityksestä, jossa – kas vain – määrälliset laskelmat 
osoittivat, että tytöt ja naiset ovat vähemmän näkyvissä kuin pojat ja miehet jokai-
sessa tutkituista yli 50 kirjasta. 

Yliopistonlehtori Tarja Palmu osallistui etnografi atutkimusprojektiin ja teki 
yhden lukuvuoden kestävän etnografi sen tutkimuksen kahdessa helsinkiläisessä 
yläkoulussa. Hän seurasi erityisesti äidinkielen oppitunteja. Tutkimuksensa pohjal-
ta hän väittää, että koulun teksteistä voidaan hahmottaa kolme erilaista käsitystä 
sukupuolesta. 

-Tässä yhteydessä viittaan tekstillä sekä puhuttuun että kirjoitettuun teks-
tiin – eli siis esimerkiksi luokkahuoneessa tapahtuvaan keskusteluun ja opetuk-
seen sekä opetustilanteissa käytettyihin erilaisiin kirjallisiin oppimateriaaleihin. 
Ensinnäkin sukupuoli näyttäytyy maskuliinisena konstruktiona. Eri teksteissä –  
oppikirjoissa, luetussa kaunokirjallisuudessa, luokkahuonediskurssissa – ylläpide-
tään toistojen kautta kuvaa sukupuolesta, jossa miesten toimijuus tai maskuliini-
nen kulttuuri asettuu etusijalle naisten jäädessä taka-alalle.

Toiseksi sukupuoli jäsentyy Palmun mukaan selkeänä kahtiajakona, jossa eri 
sukupuolet asettuvat suhteessa toisiinsa erilaisiksi ja edustavat erilaisia maailmo-
ja. Erityisesti oppikirjat ja luettu kaunokirjallisuus tuottivat jäykkiä ja stereotyyppi-
siä kuvauksia sukupuolista. 

-Myös opettajat näkivät usein kirjoittamisen ja lukemisen sukupuolen mu-
kaan määrittyneinä toimintoina.

Kolmanneksi tekstien sisäiset tai luokkahuonediskurssissa esitetyt kom-
mentit kuitenkin rikkoivat yksiulotteista, maskuliinisesti painottunutta ja dikoto-
misesti rakentunutta näkemystä sukupuolista. 

-Erityisesti oppilaiden käsitykset itsestä kirjoittajina antoivat viitteitä siitä, 
että oppilaat tiedostavat erilaiset oletukset ja odotukset eri sukupuolille, mutta 
samalla he näkevät myös mahdollisuuksia toimia aktiivisina toimijoina, rajojen ylit-
täjinä ja murtajina.

Palmun mielestä koulun tekstien sukupuolinormitukset, joissa maskuliini-
nen kulttuuri asettuu ensisijaiseksi ja sukupuoli nähdään kaksijakoisena ja stereo-
typioita toistavana, tulisi kyseenalaistaa niin tutkimuksessa kuin opettajankoulu-
tuksessa. 

-Yksi keskeinen tutkimus- ja kehittämiskohde varmaan olisivat opettajan-
koulutuslaitokset, niiden opetussuunnitelmat ja opetus. Se, miten tasa-arvosta 
keskustellaan ja minkälainen ymmärrys sukupuolesta yliopisto-opetuksen kautta 
välittyy opettajaksi opiskeleville, suodattuu myös heidän tulevaan opetustyöhön-
sä.
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Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan professori ja aiemmin TASUKO:n tut-
kimuskoordinaattorina toiminut Liisa Tainio on yhdessä pienen opiskelijaryhmän 
ja erityisesti Tiina Teräksen kanssa tehnyt opetushallituksen tuella tutkimuksen, 

jossa tarkastellaan yhteensä 51 oppi- ja harjoi-
tuskirjaa. Otannassa ovat mukana oppiaineis-
ta äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka sekä 
oppilaanohjaus. Selvitys on sikäli poikkeuk-
sellinen, että aiemmin ei ole systemaattisesti 
tutkittu näin suurta joukkoa oppikirjoja suku-
puolen näkökulmasta.

-Tutkimme kaikki myynnissä olevat suurimpien oppikirjakustantajien 
(WSOY, Otava, Tammi, Edita) oppimateriaalit, jotka on tarkoitettu peruskoulun 3., 
6. ja 9. luokalle. Kyseessä oli vain pieni, kolmessa kuukaudessa toteutettava sel-
vitys, joten emme analyysissa päässeet kovin syvälle. Kaikista näistä kirjoista tut-
kimme kuitenkin sen, millaisia kuvia niissä on, sekä sen, millaisia henkilöviittauksia 
oppikirjoista löytyy. Tutkimus saatiin loppuun kesäkuussa, ja tuloksena  on, että 
jokaisessa tutkitussa oppiaineessa, jokaisella tutkitulla luokka-asteella miessuku-
puoli on  enemmän esillä kuin naissukupuoli sekä kuvituksen että tekstien osalta. 
Erityisesti aikuiset naiset näyttävät olevan vähemmistönä oppikirjoissa – erityisen 
vähän heitä on näkyvissä matematiikan oppikirjoissa. Se väite, että koulussa sor-
rettaisiin poikia tyttöjen kustannuksella, näyttäytyy siis ainakin oppikirjojen suh-
teen sellaisena arkipäivän myyttinä, joka ei pidä paikkansa. 

Selvitys on julkaistu syyskuussa 2010 opetushallituksen www-sivustolla. Lii-
sa Tainion mukaan on tehty hyvin vähän tutkimusta, jossa konkreettisesti tutkit-
taisiin, millä tavoin opettajat käyttävät oppikirjoja tunneilla. 

-Myöskään siitä ei paljon ole tutkimusta, miten oppilaat itse käyttävät op-
pikirjaa koulussa tai sen ulkopuolella läksyjä tehdessään. Sukupuolen ja muiden 
erojen tutkimisen kannalta oppimateriaalin käyttäjien aspekti voisi tuoda lisää va-
laistusta siihen, miten materiaaleja tulisi kehittää niin, että ne paremmin auttaisi-
vat eroista tietoisen opetuksen kehittämistä. 

Sukupuoli luokkahuonevuorovaikutuksessa ja 
arvioinnissa
Liisa Tainio on tarkastellut luokkahuoneen vuorovaikutustilanteita tutkimukses-
saan lähinnä siitä näkökulmasta, miten oppilaat asettuvat institutionaaliseen luok-
kahuonevuorovaikutuksen tilanteeseen, eikä niinkään siitä näkökulmasta, miten 
he opiskelevat äidinkieltä ja kirjallisuutta tai ylipäätään oppivat. 

-Olen pyrkinyt keskustelunanalyyttisen metodin avulla osoittamaan sitä, 
miten oppilaat itse orientoituvat tilanteeseen ja mahdollisesti sukupuoleen. Ai-
neistonani on ollut enimmäkseen yläkoulun oppitunteja. Kovin suuria tai rafl aa-
via eroja tyttöjen ja poikien vuorovaikutustoiminnoissa ei tätä metodia käyttäen 
ole todettavissa, mutta sen sijaan näkyy melko selvästi se, että oppilaat asettuvat 
usein yhdessä vastustamaan sitä koulun järjestystä, jota opettaja toiminnallaan 
edustaa. Opettaja saattaa toiminnallaan tukea ja luodakin sukupuolistunutta jär-

Erityisesti aikuiset naiset näyttävät 
olevan vähemmistönä oppikirjoissa.
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jestystä, minkä oppilaat kyllä huomaavat ja asettavat kriittiseen tarkasteluun – 
yleensä huumorin keinoin. 

Esimerkiksi työrauhan ylläpitämisessä poikien ojentaminen ja häirikön roo-
liin asettaminen on tullut Tainion mukaan esiin – vaikka häiriöitä aiheuttaisivat 
myös tytöt. Tytöt eivät useimmiten näykään luokan vuorovaikutustilanteissa poi-
kien tai opettajien lannistamana joukkona, vaan jotkut tytöt voivat olla hyvinkin 
aktiivisia ja haastaa poikaoppilaita monin tavoin. 

-Hiljaisia ja syrjäänvetäytyviä oppilaita toki on molemmissa sukupuolissa. Oli 
kiinnostavaa huomata aineistoista, että toisinaan opettajat nostavat yhteiseen kä-
sittelyyn luokan keskusteluista juuri niitä asioita, jotka asettavat sukupuolet hyvin 
perinteisiin rooleihin, ja pyrkivät purkamaan tällaisia olettamuksia. Kaiken kaikki-
aan tuntuu kuitenkin siltä, että sukupuolentutkimuksen perustietoa olisi tarpeel-
lista lisätä opettajankoulutukseen. 

 Koulututkimuksissa on todettu opettajien arvioivan oppilaiden suorituk-
sia esimeriksi äidinkielen ja matematiikan oppiaineissa niin, että oppilaan suku-
puoli on vaikuttanut arvosanaan.  Äidinkielen oppiaineessa tyttöjen on ollut poikia 
vaikeampaa saada opettajalta hyvää arvosanaa. Arviointikäytännöt eivät siis ole 
olleet niin neutraaleja sukupuolen mukaan kuin opettajat ovat itse luulleet. Mo-
nille heistä tutkimuksissa paljastunut oppilaan sukupuolen vaikutus annettuihin 
arvosanoihin on yllättänyt. Liisa Tainio on omassa, osin TASUKO-hankkeen yhtey-
dessä tekemässään, tutkimuksessa analysoinut arviointikäytäntöjä – tosin liittyen 
peruskoulun sijasta ylioppilastutkintolautakunnan sensorien arviointiin.

-Tarkoituksenani oli ylioppilastutkintolautakunnan sensorien avulla tutkia 
sitä, vaikuttaako kokelaan tai arvioijan sukupuoli tekstistä annettavaan arvioin-
tiin. Tähän tavoitteeseen en kuitenkaan päässyt sen aineiston avulla, jonka keräsin 
vuonna 2009. Siinä sensorit arvioivat omaa toimintaansa ja opiskelijoiden suku-
puolta ja sen vaikutusta tiettyjen tekstien perusteella: aineistona oli 15 tekstitai-
don vastausta ja 12 esseetä. Vastauksista kävi ilmi, että ainakin kysyttäessä senso-
rit kykenivät melko hyvin tunnistamaan sen, oliko arvioitavana oleva teksti tytön 
vai pojan kirjoittama. Käsiala oli yksi keskeisimpiä tunnistamisen keinoja, mutta 
myös sanastollisia ja tyylillisiä kriteereitä esitettiin. Niiden vaikutusta arviointiin ei 
kuitenkaan suoraan voinut todeta. 

Ylioppilaskokeissa ehkä suurempi ongelma on Tainion mukaan se, että jo 
itse aiheet ja kysymykset sukupuolistuvat: tietyt aihealueet ovat poikien, tietyt 
tyttöjen suosiossa, ja monesti juuri ne aiheet, joita tytöt suosivat, ovat niitä, jois-
ta pisteitä kertyy enemmän. Sensorien palautteen perusteella valtaosa heistä oli 
kiinnostunut tutkimuksesta ja piti sen heissä itsessään esiin nostamaa refl ektiota 
hyvänä asiana.  

-Sekä tutkimukseni että toimintani opettajankouluttajana ovat saaneet mi-
nut vakuuttumaan siitä, että opiskelijat ovat kiinnostuneita sen miettimisestä, mi-
ten erilaiset erot – kuten vaikkapa sukupuoli – ohjaavat heidän omaa toimintaansa 
ja ajatteluaan. Tällaisen refl ektoinnin soisi olevan osa kaikenlaista opettajankoulu-
tusta. 
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Matematiikka ja sukupuoli
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen lisäksi suosittua on ollut sukupuolinäkö-
kulman kohdistaminen matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin, kuten 
fysiikkaan.  Eräs matematiikkaa ja sukupuolta tutkineista on erityispedagogiikan 
lehtori Karin Linnanmäki Åbo Akademin Vaasan yksiköstä.

-Olin ennen yliopistoon siirtymistäni toiminut muutaman vuoden peruskou-
lun erityisopettajana. Opetin muun muassa matematiikkaa luokilla 3-9. Työssäni 
huomasin, että tytöt ja pojat suhtautuivat matematiikkaan hyvin eri lailla. Tytöt 
osoittivat poikia enemmän huolestuneisuutta ja ahdistuneisuutta matematiikkaa 
kohtaan. Käsitys omasta osaamisesta tuntui tytöillä olevan heikompi. Kun sitten 
rupesin väitöskirja-aihetta miettimään, sen aihetta ei ollut vaikea löytää. 

Linnamäen tutkimus oli pitkittäistutkimus matematiikan ja itsetunnon väli-
sistä yhteyksistä ja niiden kehityksestä. Kohderyhmä oli 900 oppilasta, joista puo-
let suomenkielisiä ja puolet ruotsinkielisiä. Tutkimuksen alussa oppilaat olivat 2., 
5. ja 8. luokkalaisia. Oppilaat valittiin suurista ja pienistä kouluista, maaseudulta, 
taajamista ja kaupungeista. Otoksen valintakriteerit olivat tarkkoja, jotta otos olisi 
mahdollisimman edustava. Kolme vuotta myöhemmin tehtiin seurantatutkimus. 
Siihen osallistuivat ne oppilaat, jotka aiemmin olivat 2. ja 5. luokalla ja seurantatut-
kimusajankohtana luokilla 5 ja 8. Mittareina oli matematiikan keskeisen oppiainek-
sen hallintaa mittaava testi sekä itsetuntotesti. Tietoja oppilaiden motivaatiosta, 
aktiviteetistä ja kouluarvosanoista kerättiin opettajilta. Tavoitteena oli tarkastella 
ja vertailla eri luokkien tuloksia, tyttöjen ja poikien tuloksia, ruotsinkielisten ja suo-
menkielisten tuloksia sekä erityisesti heikosti suoriutuvien tuloksia. 

-Oppilaita, joilla oli korkeita tai matalia pisteitä testeissä haastateltiin myös. 
Ajatuksena oli myös haastatella neljää ääriryhmää: korkeat pisteet molemmissa 
testeissä, korkeat pisteet matikassa ja matalat pisteet itsetuntotestissä, matalat 
pisteet matikassa ja korkeat itsetuntopisteet sekä matalat pisteet molemmissa 
testeissä saaneita. Kuinkas sitten kävikään? Koko 900 oppilaan ryhmästä ei löy-
tynyt oppilaita, jotka edustaisivat ryhmiä, joilla oli joko korkeat matikkapisteet ja 
matalat itsetuntopisteet tai matalat matikkapisteet ja korkeat itsetuntopisteet! 
Ne, joilla oli matalat pisteet matikassa oli myös matalat pisteet itsetuntotestissä 
ja päinvastoin. Korrelaatiot testien välillä olivat tosin melkein olemattomat 2. luo-
kalla.

 Linnanmäki huomasi, että alkuvuosina oppilaat saattoivat parantaa huo-
mattavastikin suoriutumistaan matematiikassa, mutta myöhempinä vuosina erot 
tahtoivat säilyä. 

-Mielestäni tärkeä on seurannan tulos oppilaiden matematiikan tason kehi-
tyksestä. Seurattaessa heikoimman neljänneksen kehitystä 2. luokalta 5. luokalle 
matematiikassa 75 prosenttia ei enää löytynytkään tästä ryhmästä, vaan he olivat 
parantaneet tuloksiaan ja löytyivät suurimmaksi osaksi ”keskiverto-ryhmästä”, 
muutama jopa erittäin hyvin suoriutuvasta ryhmästä. Siirryttäessä viidenneltä 
kahdeksannelle kuva ei valitettavasti ollut yhtä valoisa. Heikoimmin suoriutuvas-
ta neljänneksestä suurin osa oli samassa ryhmässä myös 8. luokalla. Muutostai-
pumus matematiikan suoriutumistasossa on siis suuri alemmilla luokilla. Monesti 
opettajatkin luulevat, että huonosti suoriutuva on aina huonosti suoriutuva. 
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Toinen merkittävä tulos oli vahva korrelaatio matematiikan ja itsetuntotes-
titulosten välillä. Kun toisella luokalla korrelaatio oli lähes olematon, 5. luokalla 
erittäin vahva ja 8. luokalla entistäkin vahvempi. 

-Voi kuitenkin todeta, että kun itsetunto nousee, niin matematiikan tulok-
setkin nousevat ja valitettavasti käy päinvastoin. Tukemalla oppilaan itsetuntoa 
vaikuttaa myös oppilaan koulusaavutuksiin.

Tyttöjen ja poikien matematiikan tuloksissa 
ei tilastollisesti ollut Linnanmäen tutkimuksen mu-
kaan eroja millään luokalla. Tyttöjen ja poikien ma-
temaattisella itsetunnolla sen sijaan oli suuria eroja. 
Tytöillä oli heikommat pisteet.

-Asia, joka vahvasti tuli esiin, oli suomenkielisten lasten paremmat matema-
tiikan tulokset ruotsinkielisiin verrattuna. Tämä on jäänyt vaivaamaan, koska en 
ole siihen selitystä löytänyt.

Linnankoskea kiinnostaa jatkossa tutkia tarkemmin eri-ikäisten ja eri ryhmi-
en suhtautumista kouluun yleensä ja erityisesti kouluviihtyvyyteen liittyvät asiat. 

-Mikä kiinnostaa ja motivoi koulussa? Mikä innostaa? Minkälaista on olla 
heikosti suoriutuva tyttö tai poika, miten sinuun suhtaudutaan? Psykologian, eri-
tyispedagogiikan, kasvatustieteiden, sosiaalipolitiikan ja sosiologian näkökulmien 
yhdistäminen näissä kysymyksissä olisi antoisaa.

 Hän on mukana oman yliopistonsa Åbo Akademin Vaasan yksikön TASU-
KO-työryhmässä, jossa on mukana eri koulutuslinjojen opettajia. Yhteistyöstä ja 
TASUKO-hankkeesta on hänestä ollut tukea sukupuolitietoisuuden edistämises-
sä. 

 -Kurssisisältöihin on tehty muutoksia ja lisätty tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suustematiikkaa ja opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua viiden opinto-
pisteen kurssille aiheesta. Harjoittelujaksoihin on kaikilla linjoilla lisätty tehtäviä, 
joissa näitä teemoja pohditaan. Yksikön opettajille on järjestetty koulutusta, yksi 
luento-iltapäivä kaikille yhteisesti sekä aineittain kokoonnuttu keskustelemaan 
ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Näihin keskusteluihin on valmistauduttu kir-
jallisuutta lukemalla. Yllämainittujen toimien johdosta opettajat ovat tiedostaneet 
asiat paremmin. Omalta kohdaltani voin todeta, että teemasta ollaan opiskelijoi-
den kesken todella kiinnostuneita. Joitakin graduja ja kanditöitä on työn alla.

 Yhdeksi haasteeksi opettajankoulutuksen kehittämiselle ja tutkimukselle 
Linnanmäki näkee kielikysymyksen. 

-Toisaalta kielellä ei pitäisi olla merkitystä meidän maassamme ja toisaalta 
tiedän, että kielellä on merkitystä. Esimerkiksi meidän opiskelijoista osa ei osaa 
suomea vaan he lukevat mieluummin englanninkielistä kirjallisuutta. Olemme kie-
liseikoista riippuen paljon käyttäneet Ruotsista tuotua materiaalia. Tärkeämpää 
mielestäni olisi voida tehdä Suomessa yhteisesti tutkimusta ja kehitystyötä. Mutta 
kieli nousee usein ongelmaksi tässä suhteessa.

Sukupuolistunut ja seksualisoitunut väkivalta
Oppiaineiden sisältöjen, pedagogiikkojen, oppimateriaalin ja arviointikäytäntöjen 
lisäksi keskeistä opettajan työssä kouluissa on se, miten kohdata lapset ja nuoret 

Tytöillä oli heikommat pisteet.
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sekä heidän keskinäiseen vuorovaikutukseen tai yleisesti koulukulttuuriin liitty-
vät ongelmat. Yksi keskeinen tähän liittyvä teema on kouluväkivalta, joka sekin 
on usein sukupuolittunutta ja seksualisoitunutta. Yliopistolehtori Vappu Sunnari, 
joka on tiimeineen TASUKO-hankkeen keskeisiä toimijoita, on ollut 2000-luvulla 
mukana useissa tutkimus- ja koulutushankkeissa, joissa on analysoitu sukupuolit-
tunutta ja seksualisoitunutta väkivaltaa koulutuksen konteksteissa. 

Vuodesta 2000 lähtien Oulun yliopiston naistutkimusyksikkö on toteutta-
nut tai ollut mukana toteuttamassa useita kansainvälisiä sukupuolistuneeseen vä-
kivaltaan liittyviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Tällaisia hankkeita ovat olleet 
Suomen Akatemian rahoittama projekti "Gendered Power Relations and Violence 
in Schools and Teacher Education", pohjoismainen yhteistyöverkosto ”Gendered 
Violence in Schools and Teacher Education in The Barents Region” ja “AWARE 
I: Increasing Awareness in Educational Organisations of Sexualised and Gende-
red Violence”. Jälkimmäisin näistä oli kansainvälinen sukupuolistuneen väkivallan 
projekti, jossa rakennettiin oppimisympäristö sekä julkaistiin kirja ”Gendered and 
Sexualised Violence in Educational Environments”. Rahoitus hankkeeseen saatiin 
Euroopan unionin DAPHNE-ohjelmasta. Lisäksi hankkeessa julkaistiin suomenkie-
linen kirja ”Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – seksualisoitunut ja suku-
puolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa”. 

Hanke sai jatkoa saman rahoitustahon turvin. “AWARE II: Incresing Teacher 
Trainees' Awareness of Sexualised and Gendered Violence" -projektissa toteutet-
tiin kansainvälinen internetkurssi sukupuolistuneesta ja seksualisoituneesta vä-
kivallasta koulutusympäristössä. Tämän jälkeen rahoituksen, edelleen Euroopan 
unionin DAPHNE-ohjelmasta, sai APROPOS-projekti, jonka aikana rakennettiin ja 
toteutettiin ensimmäistä kertaa 25 opintopisteen laajuinen monitieteinen ja mo-
niammatillinen ”Väkivallasta välittämiseen” -sivuainekokonaisuus. 

-Sitä on projektin aikana ja siitä lähtien tarjottu ja sitä on opiskeltu runsaasti 
suomen- ja englanninkielisenä vuorovuosin. Tämä sivuaine tarjotaan kokonaisuu-
dessaan web-ympäristössä. Projekti ajoittui vuosille 2007 – 2009. Koulut, kouluvä-

kivalta ja kouluväkivallan ehkäiseminen sisältyvät 
vahvoina teemoina ”Väkivallasta välittämiseen” 
sivuainekokonaisuuteen.    

Kokonaisuutta tuki ”Väkivallasta 
välittämiseen”-niminen Suomen Akatemian rahoit-
tama tutkimusprojekti, joka ajoittuu vuosille 2007 
– 2011. Projektista on valmistumassa kaksi väitös-
kirjaa. Sari Mannisen väitöskirjan käsikirjoitus on 
otsikoitu: ”`Iso, vahva, rohkee - kaikenlaista - Mas-
kuliinisuusmuodot, kouluväkivalta ja hankala hege-
moninen maskuliinisuus”. Tuija Huukin väitöskirjan 

käsikirjoituksen otsikkona on ”Väkivalta ja välittämisen vaikeus koulupoikien sta-
tuskamppailussa”. Lisäksi tässä projektissa tehdään interventiota välittämiseen ja 
väkivallattomuuteen perustuvan kouluturvallisuuden lisäämiseksi.   

Uusimpana on Allies -projekti, jonka fokuksena on varhainen väkivaltaan 
puuttuminen ja väkivallattoman toimintamallin kehittäminen esikoulussa. Pro-
jektin rahoittaa  DAPHNE-ohjelma, ja se ajoittuu ajanjaksolle 1.5.2010 – 30.4.2012. 
ALLIES-projektin tarkoituksena on rakentaa ja pilotoida holistinen, väkivallaton, 

Muutoksia tarvitaan 
eri ulottuvuuksilla, eikä 
pelkästään kouluissa, vaan 
myös koulutusta koskevassa 
lainsäädännössä.
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välittämiseen perustuva toimintamalli esikouluun, sisältäen sekä luokkahuonepe-
dagogiikan että koulun toimintaa ohjaavat rakenteet. Toisena tehtävänä on Vappu 
Sunnarin mukaan kehittää kolme mittaria -opettajalle, vanhemmille ja kouluter-
veydenhoitajalle- näkyvän ja piiloisen kouluväkivallan tunnistamiseksi esikoulussa 
sekä kehittää edelleen ”Väkivallasta välittämiseen” –web-ympäristöön sijoittuvaa 
väkivallan koulutusohjelmaa. 

-Projektin toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota vammaisiin  ja moni-
kulttuurisiin lapsiin, sekä lapsiin, joilla on oppimisen hankaluuksia ja sosioemotio-
naalisia vaikeuksia. Kaksivuotinen projekti jakaantuu neljään noin puolen vuoden 
mittaiseen jaksoon: Ensimmäisen jakson aikana muun muassa hankitaan aineistoa 
jo tehdyistä interventioista ja perehdytään Oulun Ritaharjun koulun toimintaan. 
Toisen jakson aikana kehitetään mittarit ja luokkahuonepedagogiikka. Kolmannen 
jakson aikana kehitelty toimintamalli pilotoidaan Oulussa Ritaharjun koulussa, 
Reykjavikissa sekä Parmassa, missä sukupuolittuneisuuden tarkastelusta kouluis-
sa on vahvat kokemukset. 

Projektin aikana järjestetään neljä kansallista tai kansainvälistä seminaaria 
sekä kehitetään ja järjestetään 25 opintopisteen englanninkielinen sekä 10 opinto-
pisteen suomenkielinen ”Väkivallasta välittämiseen” -web-kurssi. Projektin perus-
teella määritellään metodologiset ja poliittiset suositukset.

 Hankkeiden ja niihin liittyvän tutkimustyön pohjalta Vappu Sunnari pitää 
tärkeänä paitsi uuden suunnan etsimistä kouluissa myös lainsäädäntötasolla.

-Muutoksia tarvitaan eri ulottuvuuksilla, eikä pelkästään kouluissa, vaan 
myös koulutusta koskevassa lainsäädännössä. Viittaan viimeksi sanomallani esi-
merkiksi tasa-arvolakiin, jonka perusteella seksuaalisen häirinnän torjuntahaastet-
ta ja tasa-arvosuunnitelmien laatimisen ja tasa-arvon tilan vuosittaisen tarkistami-
sen haastetta ei uloteta peruskouluun. 

Koulujen toiminnan osalta tulisi hänen mielestään esimerkiksi kääntää 
orientaatiota lapsista massana ja oppiaineesta pääasiana kohti käsitystä lapsista 
moninaisina, kasvavina, tarvitsevina, tuntevina, tahtovina, uteliaina ja monin eri 
tavoin ja monilla eri ulottuvuuksilla oppivina toimijoina ja kanssaihmisinä. Oppiai-
neen osalta tarkastelua tulisi kääntää pääasiasta kohti välinettä tässä kasvussa. 

-En kuitenkaan liputa yksilökeskeisen lapsilähtöisyyden nimiin enkä missään 
tapauksessa väheksy oppimisen tärkeyttä, intellektuaalista kasvua. 

Myös koulujen normijärjestelmiä ja niiden kohdentumista sekä kontrolloin-
tia tulisi  Sunnarin mukaan tarkastella entistä kriittisemmin. 

-Mitä nyt normitetaan erityisesti? Miksi? Keiden edellytetään milläkin tark-
kuudella noudattavan asetettuja normeja? Kuka kontrolloi normeja? Mikä osuus 
työstä on normikontrollia? Miksi? Yksi mitä ilmeisimmin koulun sisään rakennettu 
ongelma on alituinen kiire. Miksi se on tarpeellinen? Mitä sillä saavutetaan? Mitä 
sillä menetetään?    

 Vappu Sunnari tutkijatiimeineen on aktiivisesti pyrkinyt kehittämään 
opettajankoulutusta omassa yliopistossaan. Oulussa on jo 1990-luvulta lähtien or-
ganisoitu vuosittain vapaavalintainen opintojakso tai –jaksoja sukupuolittuneisuu-
desta koulussa. Yhtenä teema-alueena näillä opintojaksoilla on aina ollut kouluvä-
kivalta. Väkivallasta välittämiseen –opintojakson ansiosta teemaan on nyt myös 
mahdollista erikoistua. 
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-Uuteen, lukuvuonna 2011 – 2012 käynnistyvään opettajankoulutuksen ope-
tusohjelmaan esitämme teemaa pakollisiin opintoihin. 
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5. Varhaiskasvatus ja sukupuolittunut 
lapsuus
Ulla Härkönen, Sirpa Lappalainen, Anna Raija Nummenmaa, 
Outi Ylitapio-Mäntylä ja Jukka Lehtonen

Päiväkotien ja varhaiskasvatuksen pedagogisiin ratkaisuihin, lastentarhanopet-
tajien työkäytäntöihin sekä lasten vuorovaikutussuhteisiin ja leikkeihin kietoutuu 
sukupuoli ja etnisyys sekä monet muut eronteon prosessit. Lastantarhanopetta-
jien koulutuksessa sukupuolitietoisuus ei useinkaan ole läpileikkaavana teemana 
eikä tutkimusta sen tueksi ole kovin paljon. Muutamat tutkijat ovat kuitenkin läh-
teneet analysoimaan omissa tutkimuksissaan sukupuolta ja muita eroja varhais-
kasvatuksen käytännöissä ja päiväkotien arjessa. Tällaisia ovat muun muassa Ulla 
Härkönen Itä-Suomen yliopistosta Savonlinnan kampukselta, Sirpa Lappalainen 
Helsingin yliopistosta, Anna Raija Nummenmaa Tampereen yliopistosta ja Outi 
Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopistosta. Heidän tutkimuksensa voivat antaa myös os-
viittaa siitä, mitä teemoja tulee ottaa huomioon, kun sukupuolitietoisuutta ediste-
tään osana lastentarhanopettajien koulutusta. 

Sukupuoli päiväkotien kuvakirjoissa ja 
työkasvatuksessa
Ulla Härkönen toimii professorina Itä-Suomen yliopistossa erityisalanaan varhais-
kasvatus. Hän on käsitellyt tutkimuksissaan sukupuolen teemoja sekä pienten las-
ten että lastentarhanopettajien näkökulmasta. 

-Olen toiminut varhaiskasvatuksena alalla vuodesta 1970. Valmistuin lasten-
tarhanopettajaksi 1972, työskentelin lastentarhanopettajana päiväkodeissa noin 
kolme vuotta vuoteen 1975, Joensuun yliopistossa varhaiskasvatuksen lehtorina 
vuodesta 1973 vuoteen 2009 ja professorina toukokuusta 2009. Koko yliopistoura-
ni on sijoittunut Savonlinnan opettajankoulutukseen. Sukupuoleen ja sukupuol-
ten tasa-arvoon liittyvät ongelmat ovat olleet jo lain nojalla muutosta edellyttäviä 
asioita. Tasa-arvolakiin samoin kuin yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin julistuk-
siin, kotimaisiin kasvatuksen opetussuunnitelmiin ja tavoitteisiin nojaten olen voi-
nut hahmottaa perusteet tutkia sukupuolten eroja ylläpitävää kasvatuskulttuuria 
sekä kasvattajien näkemyksiä verrattuna kasvatuksen tasa-arvo-tavoitteisiin. 

Näiden seikkojen tutkiminen on Härkösen mielestä erityisen tärkeää var-
haiskasvatuksen alueella, koska ihmisen kasvun, kehityksen, oppimisen ja sosiaa-
listumisen perusasiat rakentuvat jo hyvin varhain. Niiden muuttaminen myöhem-
min on lähes mahdotonta ja muodostuu yhteiskunnalle sitä kalliimmaksi, mitä 
myöhemmin niihin puututaan. 

-Jo lastentarhanopettajana tulin tietoiseksi sukupuolikysymyksistä. Ne oli-
vat aina mukana silloisissa asiakirjoissa ja lasten toiminta- ja opetussuunnitelmis-
sa. Yliopistossa sosiologian laudaturtyöni aihe käsitteli teemaa ja oli nimeltään 
”Sukupuolirooli-, työ- ja tunnesosialisaatio lasten arkirealistisissa kuvakirjoissa”. 
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Arkirealististen kuvakirjojen analyysissä havaitsin, että vaikka kuvakirjoja pidetään 
hyvinä opetus- ja kasvatusvälineinä, ne ylläpitävät vahvasti sukupuolenmukaista 
erottelua arkirealististen asioiden yhteydessä. Tätä lukija ja kuulija ei helposti huo-
maa, ellei hänellä ole asiasta tutkimustietoa.

Lisensiaatintyönsä Härkönen sai valmiiksi vuonna 1991 ja se oli nimeltään 
”Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus – Tulevaisuuden näkökulma pienten 
lasten työkasvatukseen”. Sen aineisto oli koottu pienten lasten parissa työsken-
televiltä useilta ammattiryhmiltä: kodinhoitajilta, lastenkodin henkilökunnalta, 
päiväkodin keittiöhenkilökunnalta, perhepäivähoitajilta, päiväkotiapulaisilta, las-
tentarhanopettajilta, päiväkodin johtajilta ja kasvatusneuvolan työntekijöiltä. Ai-
neisto oli laaja, 329 tekstiä. Vastaajia oli pyydetty kirjoittamaan essee siitä, millaisia 
mielipiteitä heillä, pienten lasten parissa ammatikseen työskentelevillä käytännön-
pedagogeilla, oli sen ajan kodin työkasvatuksesta, institutionaalista työkasvatusta 
ja yhteiskunnan ja kulttuurin sisältämästä käsityksestä työstä. 

-Nimitin vastaajia käytännönpedagogeiksi ja vertasin heidän ajatuksiaan 
niin sanottujen fi losofi pedagogien John Deweyn ja A.S. Neillin käsityksiin ja niistä 
muodostamiini systeemisiin käsitysmalleihin. Tässä yhteydessä syntyi halu kohdis-
taa väitöskirjan teema aikuisten työmaailman ja sukupuolikysymysten yhteyteen. 
Yhteiskunnassa ilmenevä työ ja toisaalta pienten lasten työkasvatus ovat hedel-
mällinen asiayhteys. Työmaailma antaa realistisen viitekehyksen kasvattajien työl-
le, asenteille ja näkemyksille sekä lasten työkasvatukselle. 

Väitöskirjassaan Härkönen analysoi lisensiaattityön yhteydessä koottua 
essee-aineistoa teemoista: tyttö ja työn tekeminen, poika ja työn tekeminen, äiti 
työhön kasvattajana, isä työhön kasvattajana. Lisäksi siihen koottiin ajankohtaista 
aineistoa kolmelta paikkakunnalta Suomesta, pohjoisesta, etelästä ja idästä. Es-
see-kirjoitukset analysoitiin sisällön erittelyn menetelmin laadullisesti. Sen lisäksi 
näistä tuloksista voitiin laskea myös määrällisiä tuloksia, joita kuvattiin taulukoin 
ja kuvioin. Näitä tuloksia jälleen tulkittiin laadullisesti. Tässä tutkimuksessa lähdet-
tiin alkujaan lisäksi objektiivisen hermeneutiikan antamista olettamuksista sen 
suhteen, että teksti generoituu sosiaalisesta todellisuudesta, ja että kieli kantaa 
sosiaalista kielioppia, jolla on olemassa yhteisöllinen säännönmukaisuus tulkitsi-
jasta riippumatta ja että säännönmukaisuus on löydettävissä analyysin avulla. 

-Tutkimuksessa löytyi säännönmukaisuuksia: aineisto luokittui tietyillä ta-
voilla ja säännöt luokitteluille oli myös esitettävissä. Mainittakoon, että aineisto 
oli kyllääntynyt, siitä saatiin 3336 havaintoyksikköä. 

Hänellä on olemassa myös aineisto, joka on koottu mieslastentarhanopet-
tajilta koko maasta sekä ajanmukaistettu mieslastentarhanopettajaopiskelijoiden 
vastauksilla. Kysymykset olivat samat kuin naiskasvattajille esitetyt: Kirjoita, mitä 
ajattelet seuraavista aiheista: tyttö ja työn tekeminen, poika ja työn tekeminen, 
äiti työhön kasvattajana, isä työhön kasvattajana. 

-Olen myös analysoinut kaikki aineistot ja matriisit. Listat ja taulukot ovat 
olemassa. Mutta työ on hyllyssä. Tutkijalle tuli tarve ja ajankohta ja mahdollisuus 
siirtyä uuden teeman pariin, joka on varhaiskasvatuksen pedagoginen systeemi-
teoria. Kaikkien asioiden yhtäaikaisuuden vallitessa näin voi käydä; olisiko tyypil-
listä naisen työkuvalle! Ehkä saan mahdollisuuden vielä tämän usean kansion sisäl-
lön julkaisemiseen. 
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Härkönen nostaa tutkimusaineistoistaan esiin joitain teemoja. Lisensiaatin-
työn aineisto antoi erittäin monipuolisen kuvan pienten lasten työkasvatuksesta ja 
siihen liittyvistä ongelmista. Kasvattajien vastauksissa näkyi Härkösen mukaan jo 

tuona aikana, 1990-luvun alussa, ne ongel-
mat, jotka myöhemmin nähtiin toteutuvan 
yhteiskunnassa. Työn sukupuolisidonnai-
suudesta, tyttöjen ja poikien työn tekemi-
sestä sekä äitien ja isien työkasvatuksesta 
esitellään tutkimustuloksia runsaasti myös 
hänen väitöskirjassaan. Sukupuolella on 

merkitystä työhön sosiaalistumisessa, ja miehet ja naiset odottavat työltä erilaisia 
asioita.

-Ensiksikin ilmenee näkemyksiä, joiden mukaan työkasvatus ylläpitää suku-
puolenmukaista erottelua. Toiseksi on näkemyksiä, jotka ovat ristiriitaisia suhtees-
sa tasa-arvotavoitteisiin. Kolmanneksi on näkemyksiä, jotka edustavat sukupuo-
lenmukaisesta erottelusta vapautunutta työkasvatusta. Lisäksi saatiin selville, että 
1940- ja 50-luvuilla syntyneiden, siis aineiston kirjoittamisen aikoihin 30–49-vuoti-
aiden tekstit edustivat eniten ristiriitaisia ja vapautuneita näkemyksiä. 

Härkösen huomiota herätti havainto, että nuorimpien kirjoittajien tekstit 
muistuttivat kaikkein vanhimpien kirjoittajien tekstejä, joskin kyseisiä nuoria kir-
joittajia oli vähemmän kuin vanhempia. 

-Tutkimuksen jälkeinen aika on osoittanut niin koulutuksessa kuin käytän-
nössä, että tuolloin jo sarastava trendi käsitysten ja asenteiden ”vanhanaikaistu-
misesta” on ollut totta ja ehkä vain lisääntynyt. Tutkimuksessa ilmeni myös, että 
etelässä käsitykset kyseisistä asioista olivat hieman enemmän sukupuolten tasa-
arvoa korostavampia kuin idässä ja pohjoisessa. 

Mieslastentarhanopettajien ja miesopiskelijoiden aineistosta on saatu tu-
loksiksi se pääasia, että aineiston sisältö noudattaa hämmästyttävällä tavalla nais-
kasvattajien käsityksiä. Aineistosta muodostui samat luokat, kuitenkin yksittäisiä 
alaluokkia puuttui, koska miehet eivät ole kirjoittaneet asioista niin yksityiskohtai-
sesti ja tarkasti kuin naiset. Yleisesti heidän teksteissään näkyy samansuuntainen 
sukupuolenmukainen erottelu, mutta vielä selväpiirteisemmin kuin naisten teks-
teissä. 

-Miesopiskelijat vaikuttavat olevan ilmaisuissaan yleisiä. Vaikuttaa siltä, että 
heillä ei ole konkreettisia kasvatuskokemuksia paljoa. He eivät oikein osaa kirjoit-
taa kokemusten pohjalta vaan kirjoittavat enemmän oletusten pohjalta. Siitä seu-
raa eroja työssä oleviin miesopettajiin nähden. 

Yleisesti voi Ulla Härkösen mukaan todeta, että jatkuvasti pitäisi voida tut-
kia näitäkin asioita jo pienten lasten elämästä, samoin lastentarhanopettajien ja 
myös opiskelijoiden näkemyksistä ja kokemuksista. 

-On ollut itsellekin, miten sen sanoisi, suorastaan epämukavaa todeta, että 
yhteiskunnassa joskus saavutetut asiat eivät automaattisesti pysy, vaan niitä myös 
menetetään. Tämä tarkoittaa sitä, että on tehtävä paljon työtä jo sen eteen, että 
saavutukset säilyisivät. Ja vielä enemmän on tehtävä työtä, että asioissa päästäi-
siin eteenpäin.

Sarastava trendi käsitysten ja 
asenteiden ”vanhanaikaistumisesta” 
on ollut totta ja ehkä vain lisääntynyt.
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Haasteita ja ideoita lastentarhanopettajakoulutuksen 
kehittämisessä
Sukupuolten ja yhdenvertaisuuden teemat ja kysymykset eivät kiinnosta kaikkia 
koulutuksen opettajia professori Ulla Härkösen mukaan. 

-Kaikki eivät näe tai eivät halua nähdä näitä ongelmia. Tulee myös todeta 
suoraan, että on opettajia, jotka haluavat ylläpitää ja jopa ”pahentaa” olemassa 
olevia sukupuoleen ja epätasa-arvoon liittyviä ongelmia. Eikö opettajia voi miten-
kään velvoittaa toimimaan sukupuolten tasa-arvoa edistävien ja muiden teemaan 
liittyvien lakien ja opetussuunnitelmien määritteiden mukaan? Siispä näitä lakeja 
ja määräyksiä tulee sisällyttää opettajienkoulutuksiin. Vastaavia tutkimuksia tulee 
tehdä ja tuoda aiempia ja uusia tuloksia esiin. 

Härkösen mukaan nimenomaan varhaiskasvatuksen alueelle tulisi painot-
taa tätä tutkimusta. Pienten lasten identiteetti ja käsitykset ihmisistä, tekemisistä, 
olemisesta, ajattelusta, kielestä, elämästä ja maailmasta rakentuvat erittäin var-
hain. Tutkimusten tulisi kohdistua hänen mukaansa myös pienten lasten omiin 
ajatuksiin ja toimintoihin.

-Näin aikuiset oppisivat ymmärtämään ja uskomaan siihen, mitä jo piene-
nä tapahtuu. Olen havainnut, että kaikilla tasoilla niin vähemmän koulutettujen 
kuin pitkälle koulutettujen aikuisten keskuudessa myös vähätellään lapsuutta ja 
samalla lapsia. Olen usein tästä erittäin surullinen. Esimerkiksi lapsen leikki ja ni-
menomaan sen sisältö, teemat, juonet, roolit, toiminnot ja leikkijöiden suhteet oli-
sivat tämän tutkimusteeman suhteen erittäin opettavaisia aikuisille. Vaikka leikki 
on hyväksi lapsille ja lapsi oppii leikissä, niin leikissä on nähtävissä myös kulttuurin 
ja yhteiskunnan ongelmalliset seikat, joiden suhteen lapset tarvitsisivat aikuisten 
opastusta ja asioiden käsittelyä.

Opiskelijoiden ja opettajien käsitykset ja varsinaiset toimintatavat olisi hyvä 
saada esiin tutkimuksen keinoin Härkösen mielestä. Hänen mukaansa usein hen-
kilöt puhuvat tavoitteiden suunnassa, mutta kuitenkin toimivat ristiriitaisesti tai 
jopa päinvastoin. Tutkimuksessa vastaajat itse kertoivat tästä ilmiöstä.

 TASUKO-hanke on hänestä ollut yksi keino lisätä tietoisuutta sukupuoles-
ta ja tasa-arvokysymyksistä.

-Tällainen valtakunnallinen projekti antaa tukea ja varmuutta omille näke-
myksille. Se osoittaa, että nämä kysymykset on nähty laajasti tärkeiksi, eikä niitä 
ole unohdettu kaiken uudenlaisen asian jalkoihin. Olen myös kertonut opiskeli-
joilleni millä tahansa kurssilla tästä projektista, kun sopiva asiayhteys on tullut. 
Ja uskon, että silläkin on vaikutusta nuorten ihmisten näkemyksiin positiivisella 
tavalla. 

Härkösen mukaan perinteiseen nais- ja miessukupuolen käsitteiden yhtey-
teen on voinut liittää paljon laajempaa katsantoa ihmisen sukupuolen moninai-
suudesta. 

-Olen koulutuksessamme henkilö, joka ottaa vastaan kasvatussosiologian 
kirjapaketin tentit eri koulutuslinjoilta. Olen lisännyt vapaasti valittavien kirjojen 
joukkoon teokset: ”Lehtonen, J. 2003. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa: nä-
kökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset” 
sekä ”Husso, M. 2003. Parisuhdeväkivalta – Lyötyjen aika ja tila”. Yliopistossamme 
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alamme laatimaan uutta opetussuunnitelmaa, ja aion esittää tähän teemaan liitty-
vää kirjallisuutta pakollisen kirjallisuuden osuuteen, jotta jokainen tuleva opettaja 
saisi tietoa tällaisista asioista. Tulen johtamaan myös lastentarhanopettajakou-
lutuksen opetussuunnitelmatyötä. Tarkoitukseni on saada sisällytettyä keskeisiä 
teemoja, kuten sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskysymykset, samoin 

perheen ja perhe-elämän moninaisuudet kuten myös 
perheongelmat, useiden kurssien yhteyteen, jotta nii-
tä voisi lähestyä eri suunnilta ja eri tavoin käsitellen.

Suunnitelmissa Härkösellä on myös tutkimus-
yhteistyö Helsingin yliopiston lehtorin, tohtori Marja 
Nurmilaakson kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Se tulee koskettamaan pienten lasten työkasvatusta, 
jolloin Härkösen mukaan myös gender -teema nousee 
jälleen esille. 

-Lisäksi, mikäli pääsen kirjoittamaan suunnittelemaani varhaiskasvatuksen 
oppikirjaa, nämä teemat ovat ehdottomasti mukana, koska ne tulevat sisältymään 
varhaiskasvatuksen pedagogisen teorian ja mallin sekä kestävän kasvatuksen ar-
vopohjan yhteyteen.

Härkönen on kansainvälisissä konferensseissa ja tutkijavierailuilla huoman-
nut omien sanojensa mukaan sitä moninaisuutta, mitä ihmiset ovat maan päälle 
muodostaneet. Sukupuoleen liittyvien eriarvoisuuksien määrät ja muodot ovat 
hämmästyttäviä, mutta niille löytyy hänen mukaansa paljon yhteisiä peruspiirteitä 
kautta maailman.

- Siksi meidän kasvattajien on opiskeltava ja toimittava kohti inhimillistä 
tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää elämää niin omassa maassamme kuin 
laajemmin, mihin vain ymmärryksemme ja voimamme ulottuvat.

Ammatillisissa keskusteluissa rakentuva sukupuoli
Kasvatustieteen professori, alanaan varhaiskasvatus, Anna Raija Nummenmaa 
Tampereen yliopistosta on analysoinut ammatillisia ohjauskeskusteluja. Amma-
tilliset keskustelut ovat keskeinen toimintamuoto ohjauksessa. Hän nostaa esiin 
varhaiskasvatukseen liittyen muutamia sukupuolen kannalta keskeisiä teemoja. 
Sukupuoli sosiaalisten rakenteiden, lakien ja politiikan muotona sisältää hänen 
käsittääkseen yhteiskunnan sukupuolijärjestelmän erilaisia kulttuurisia, organisa-
torisia ja yksilöllisiä ilmentymiä. Nämä osittain näkyvät, osittain näkymättömät ra-
kenteet toteutuvat ja uusiintuvat erityisesti yhteiskunnallisessa työnjaossa, nais-
ten ja miesten erilaisena valtana sekä vastuuna kasvatus- ja hoitotyössä. 

-Tässä suhteessa ei ole samantekevää, kuinka päiväkodissa hahmotetaan 
vanhemmuus ja kenen vanhemman kanssa esimerkiksi vasukeskustelut käydään. 
Onko tapana lähestyä molempia vanhempia keskustelupyynnöllä? Kuinka keskus-
telussa huomioidaan tasavertaisesti isä ja äiti lapsensa kasvattajina.

Ammatillinen keskustelu on sosiaalista toimintaa ja perustuu kieleen. So-
siaalinen sukupuoli kielen muotona ilmenee kielenkäytön tapoina ja puheen si-
sältöinä. Naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia koskevat käsitykset, olettamukset ja 
uskomukset tulevat Nummenmaan mukaan esiin keskusteltaessa eri sukupuolta 

Sukupuoleen liittyvien 
eriarvoisuuksien 
määrät ja muodot ovat 
hämmästyttäviä.
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olevien henkilöiden kanssa ja kun puhutaan eri sukupuolta olevista henkilöistä. 
Kieli on keskeisessä asemassa sosiaalisen sukupuolen tuottamisessa samoin kuin 
sukupuoleen liittyvien merkitysten purkamisessa ja uusien merkitysten rakenta-
misessa.  

Sosiaalinen sukupuoli vuorovaikutuksen muotona viittaa Nummenmaan 
mukaan puolestaan niihin prosesseihin, joilla sukupuolta tuotetaan, ylläpidetään 
ja vahvistetaan erilaisissa sosiaalisissa kohtaamisissa. 

-Kaikki edellä kuvatut sukupuolen ulottuvuudet ovat läsnä myös erilaisissa 
ammatillisissa keskusteluissa. Päiväkoti instituutiona, rakenteiden, lakien ja politii-
kan muotona määrittää ja uusintaa yhteiskunnan sukupuolijärjestelmää olemalla 
naisvaltainen yhteisö. 

Varhaiskasvatus yleensä ja erilaiset ammatilliset keskustelut ovat Num-
menmaan mukaan merkittävä areena sosiaalisen sukupuolen konstruoinnille ja 
rekonstruoinnille.  

-Ammatillisissa kohtaamisissa ja keskusteluissa tuotamme sukupuolta esi-
merkiksi silloin, kun käyttäydymme eri tavoin esimerkiksi isien ja äitien kanssa tai 
kun meillä itsellämme on tietyt näkemykset siitä, millaisia naisten ja miesten pitäi-
si olla. Sukupuolen tuottamisesta keskustelussa on myös kyse silloin, kun emme 
huomioi asiakkaidemme elämänkulun ja elämismaailman sukupuolistunutta kon-
tekstia 

Etnografi a esikoulusta, sukupuolesta ja etnisyydestä
Muutaman vuoden takaisessa väitöskirjatutkimuksessaan ”Kansalaisuus, etnisyys 
ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä”  tutkijatohto-
ri Sirpa Lappalainen analysoi sukupuolen ja kansallisuuden merkityksiä esiopetuk-
sen arjessa. 

-Olin ensisijaisesti kiinnostunut siitä, miten kansallisuus ja etnisyys merki-
tyksellistyivät lasten elämässä. Toisaalta halusin tarkastella myös niitä järkeistämi-
sen tapoja, joilla varhaiskasvatuksen kentällä tehtiin ymmärrettäväksi maailmaa, 
Suomea ja suomalaisuutta. Pidin tematiikkaa kiinnostavana, koska Suomessa oli 
pitkään ja hartaasti vaalittu ajatusta  kulttuurisesta homogeenisuudesta. Ja tämä 
ajatus oli alkanut vasta suhteellisen hiljattain säröttyä 1990-luvun alussa voimistu-
neen maahanmuuton myötä.

Tutkimuksessaan hän tarkasteli, miten lapset määrittelevät, kuka kuuluu 
joukkoon ja kuka ei, ja onko etninen tausta jotenkin läsnä näissä määrittelyissä. 

-Toiseksi, millaista suomalaisuutta lapset heille tarjotuista rakennuspuista 
konstruoivat, miten lapset työstävät etnisyyttä ja miten sukupuoli tähän kietou-
tuu? Kolmanneksi, kuinka kansallisuuden konstruktiot aktualisoituvat arjen vuoro-
vaikutustilanteissa ja kuinka kansalaisuutta ja kansallisuutta rakennetaan esiope-
tuksen virallisella tasolla. 

Etnografi nen aineisto koostui kenttämuistiinpanoista, lasten, henkilökun-
nan jäsenten ja vanhempien haastatteluista, videomateriaalista, opetussuunnitel-
ma-asiakirjoista, päivähoidon ammatillisista teksteistä sekä erilaisesta tutkimus-
päiväkotien tuottamasta materiaalista. 
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Esiopetuksessa toteutettava monikulttuurisuuskasvatus perustui pitkälti 
ajatukselle kulttuurisista eroista, joita on opittava suvaitsemaan. Tämä periaate 
on hänen mukaansa ollut toisaalta yritys tunnustaa kulttuurinen monimuotoisuus 
ja samalla käsitellä niitä kohtaamisia, joissa totutut järjestykset kyseenalaistuvat. 

-Tasa-arvon näkökulmasta tämä lähestymistapa on kuitenkin ongelmalli-
nen, koska vähemmistöetnisyydet paikantuvat toiminnan kohteiksi ja valtaväes-
tön etulyöntiasema vahvistuu entisestään.

  Kansallisuutta lapset hahmottivat valtiokansalaisuutena, jaettuina kult-
tuurisina ja ruumiillisina käytäntöinä sekä kielellisenä yhteenkuuluvuutena. 

-Etenkin poikien välisissä suhteissa kansalisuuden poissulkevat piirteet ko-
rostuivat. Suomalaistaustaiset pojat saattoivat herkästikin muistuttaa maahan-
muuttajataustaisia lapsia kansallisvaltion rajoista ja jättää esimerkiksi leikkien ul-
kopuolelle.

Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla oli useita tapoja käsitellä marginaali-
suuden kokemuksia: valtakulttuurin kanssa saatettiin neuvotella, jotkut verkos-
toituivat muiden maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa yli päiväkodin ryh-
märajojen. Kiinnittymisen paikkoja haettiin etnisestä taustasta, vanhempiensa 
kieliyhteisöstä tai entisestä kotimaasta. Yhteen kulttuuriin kiinnittymisen sijaan 
jotkut paikansivat itsensä kulttuuriseen välitilaan. Näille lapsille kansallisuus näyt-
täytyi joustavana ja tilanteisiin sidottuna ilmiönä.

Väitöskirja-artikkelissaan Lappalainen esittää, että esiopetuksessa on eri-
tyisen tärkeää herkistyä valtakulttuurin poissulkeville piirteille ja kehittää antira-
sistista varhaiskasvatusta. Hänen etnografi nen tutkimuksensa teki näkyväksi sitä, 
miten suomalaisuus sukupuolittuu ja miten varhaiskasvatuksessa kansallisuuden 
rakentumiseen sisältyy poissulkevia piirteitä. Tutkimuksensa perusteella Lappalai-
nen pitää mahdollisena sitä, että antirasistisen pedagogiikan kehittäminen edel-
lyttää ajattelutavan muutosta, jossa valtavirtaistettaisiin sellaiset käsitteet kuin 
solidaarisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.

Muisteluja sukupuolen näkymättömyydestä ja 
sukupuolitapaisuuksista
Outi Ylitapio-Mäntylä analysoi vuonna 2009 julkaistussa väitöskirjatutkimukses-
saan ”Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen 
käytännöissä” lastentarhanopettajien tarinoita.

-Väitöskirjassani tutkin teoksen otsikon mukaisesti sukupuolta ja valtaa 
kasvatuksen arjessa lastentarhanopettajien kertomusten kautta. Keräsin aineis-
toa muistelutyömenetelmää soveltaen. Tällä menetelmällä sain todella rikkaan ja 
monisävyisen aineiston ja tarkastelin mainittuja teemoja sekä aikuisten ja lasten 
välisessä toiminnassa että aikuisten keskinäisissä kohtaamisissa. 

Aineiston Ylitapio-Mäntylä keräsi muistelutapaamisissa, jotka olivat kahden 
tunnin pituisia ja joita oli yhteensä yhdeksän kertaa. Tutkimukseen osallistui neljä 
lastentarhanopettajaa ja tutkija oli myös aktiivinen keskustelija muistelutyömene-
telmän mukaisesti. 
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-Koska itselläni on myös lastentarhanopettajan tausta, se vaikutti siihen, 
että keskusteluissa menimme pakoin syvällekin moniin työyhteisön teemoihin. 
Minulla oli itselläni ikään kuin sama kieli puhua asioista. 

Tutkimuksessa lastentarhanopettajat kertoivat toiminnan tiloistaan sekä 
pohtivat omien tulkintojensa ja havaintojensa kautta myös päiväkotiyhteisön 
työkavereiden toimintaa. Samalla kun he kertoivat muista, he tulivat kertoneeksi 
myös itsestään. 

-Muistelutapaamisten lisäksi täydentävää aineistoa olivat kirjoitetut muis-
telut, pohdintakirjoitukset sekä haastattelut, jotka tein ryhmätapaamisen jälkeen 
jokaisen lastentarhanopettajan kanssa erikseen. Koko tutkimusprosessin ajan olin 
kirjoittanut tutkimuspäiväkirjaa, joka oli tutkimuksen aineistoa.  Päiväkirja oli eri-
tyisen merkittävä aineisto, kun pohdin tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkijan 
positiota.

Lastentarhanopettajan työ on naisvaltainen ala. Kaikki tutkimukseen osal-
listuneet opettajat olivat naisia. Hoiva, kasvatus ja opetus kietoutuvat ammatissa 
yhteen. 

-Tämä innosti minua tutkimaan sukupuolta ja valtaa lastentarhanopettajan 
työssä. Oma kokemukseni kyseistä työstä ja sen haasteellisuudesta antoi minulle 
sykäyksen tutkia niitä käytäntöjä, joissa itsekin olen ollut mukana aikoinaan.  

Sukupuolta tarkastellessaan hän kysyi, kuinka sukupuolta tuotetaan, esite-
tään, toistetaan ja vahvistetaan lastentarhanopettajien tarinoissa ja kuinka nämä 
tarinat heijastavat yleisiä yhteiskunnallisia sukupuolistuneita luokitteluja ja järjes-
tyksiä. 

-Valtaa tutkiessani olen kohdistanut katseeni siihen, miten valtaa on kaikissa 
vuorovaikutussuhteissa. Valta on liikkeessä, se asemoituu eri tiloihin ja paikkoihin. 
Olen tarkastellut lastentarhanopettajien tarinoiden kautta yhteiskunnallisia, kou-
lutuspoliittisia, päivähoitopoliittisia käytäntöjä, jotka ohjaavat lastentarhanopet-
tajien työtä ja toiminnantapaa ajoittain vahvastikin. Sukupuoli ja valta tuottavat 
erilaisia toiminnan järjestyksiä, jotka jäävät usein piiloisiksi, näihin näkymättömis-
sä oleviin käytäntöihin olen ainakin osittain päässyt kiinni tutkimuksessani.

Tutkimuksensa perusteella Ylitapio-Mäntylä esittää, että lastentarhanopet-
tajat eivät näe ja huomaa kasvatuksen sukupuolistavia käytäntöjä eivätkä tule 
ajatelleeksi vallan läsnäoloa kasvatuksen arjessa. Tutkimuksen aineistonkeruu 
prosessin aikana muisteluryhmään osallistuneet lastentarhanopettajat hämmäs-
telivät omaa toimintaansa. Muistellessaan lapsuuteen, nuoruuteen tai ammattiin 
liittyviä muistoja he huomasivat monia asioita sukupuoleen ja valtaan liittyen, mi-
hin eivät aikaisemmin olleet kiinnittäneet huomioita. 

-Tästä johtopäätöksenä väitän, että sukupuolitietoisuus on rajoittunutta 
päiväkotiyhteisöissä. 

Lasten kanssa toimiessaan opettajat muistelivat monia tapahtumia, joissa 
sukupuoli oli määritellyt päiväkodin toimintaa. Lasten leikit, lelut ja muu toiminta 
piirtyi monissa tarinoissa stereotyyppiseksi sukupuolen suhteen. 

-Mielenkiintoinen tulos tutkimuksessani oli se, että suurin osa lastentarhan-
opettajien muisteluista ja tarinoista, jotka liittyivät lapsiin, koskivat poikia. Pojat 
siis jäävät opettajien mieleen. Tyttöjen hiljaisesta ja näkymättömästä toiminnas-
ta oli vähemmän muisteluja kuin poikien tempauksista ja tapahtumista. Tämä 
on ristiriidassa huoli pojista -ajatukseen. Tähän huoleen liittyy usein keskustelut 
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päiväkotien ja koulujen naisvaltaisuudesta ja huoli miehen mallin puuttumisesta. 
Kuitenkaan sukupuolisensitiivistä päiväkotia ei rakenneta siten, että toistetaan 
sukupuolittuneita käytäntöjä mies- ja naistapaisesti. Muutoksen tulisi tapahtua 
opetus- ja kasvatuskulttuurissa. 

Tutkimus osoittaa Ylitapio-Mäntylän mu-
kaan myös sen, että vaikka päiväkodin tasa-ar-
voisesta kasvatuksesta on puhuttu jo 1970-lu-
vulla, niin edelleen sukupuoli erottaa, järjestää 
ja luokittaa tyttöjä ja poikia eri tavoin. 

-Onkin tärkeää kysyä, millaista tytön ja 
pojan kuvaa päiväkodin kasvattajat vahvistavat, 
sallivat ja torjuvat? Miten feminiinisyys ja masku-
liinisuus määrittyvät arjen käytännöissä? Onko 

erilaisuuksille ja yksilöllisyydelle tilaa?
Aikuisten keskinäisissä kohtaamissa sukupuoli ja valta kietoutuivat Ylitapio-

Mäntylän mukaan monitahoisesti yhteen. 
-Näihin asioihin kiinnittäminen on tärkeää, sillä aikuinen toimii koko ajan 

mallina lapsille, joten ei ole yhdentekevää, miten naiset ja miehen toimivat päi-
väkodissa. Sukupuolistuneita käytäntöjä on havaittavissa lastentarhanopettajien 
työnjaossa. Mies ohjaa poikia miestapaisiin ja nainen tyttöjä naistapaisiin töihin: 
miehet opettavat puutöitä tai pelaavat jalkapalloa ja naiset sormivirkkaavat tai tai-
toluistelevat. Tapaisuudet elävät sitkeästi päiväkodin arjessa, vaikka toiminnoilla 
sinänsä itsellään ei ole sukupuolta. Samalla nämä toistuvat tapaisuudet vahvista-
vat heteronormatiivista oletusta päiväkodin arjessa pakottaen ja rajoittaen lasten 
ja aikuisten toimintaa päiväkodissa. 

Lastentarhanopettajien keskusteluissa nousivat tutkimuksen perusteella 
voimakkaasti esille työhön ajoittainen väsyminen sekä kyllästyminen ainaiseen 
sijaispulaan ja ylisuuriin lapsiryhmiin. Uusliberalistiset aatteet tuottavuus, jousta-
vuus ja laadunvarmistus ovat Outi Ylitapio-Mäntylän mukaan lastentarhanopet-
tajan työn arkea. Koulutuspoliittiset, hallinnolliset ja taloudelliset tekijät säätele-
vät lastentarhanopettajien työtä ja nämä vaatimukset turhauttavat ja väsyttävät 
opettajia. 

-Perustyön ohella he kokevat tekevänsä moninaisia aikaa vieviä hallintotöi-
tä. Lastentarhanopettajat pohtivat omaa tunnollista asennoitumistaan työhön ja 
vastuunottoa annetuista töistä. He tuottivat kertomuksissaan ja muisteluissaan 
kiltin tytön mallia, joka siirtyy sukupolvelta toiselle, lapsuudesta aikuisuuteen. Vas-
tuuntuntoisista koulutytöistä kasvaa huolehtivaisia työntekijöitä ja liika kiltteys 
muuttuu väsymykseksi. 

Kohti sukupuolitietoista varhaiskasvatusta
Lastentarhanopettajien koulutuksessa olisi Outi Ylitapio-Mäntylän mukaan hyvä 
pohtia lastentarhanopettajan ammatin luonnetta, sillä työ paikannetaan naisten 
työksi, joka toistaa kulttuurista kuvaa naishoivaajuudesta. Käytännössä työ on hä-
nen mielestään vaativaa ja vastuullista, ja sitä ohjaavat lait, asetukset ja opetus- ja 
toimintasuunnitelma. 

Tapaisuudet elävät sitkeästi 
päiväkodin arjessa, vaikka 
toiminnoilla sinänsä itsellään ei 
ole sukupuolta.
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-Nykypäivänä lastentarhanopettajat joutuvat mukautumaan päiväkotiyh-
teisön ja yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja työelämän muutoksiin, mutta 
he myös asettuvat tutkimukseni tulosten perustella vastustamaan niitä. Turhau-
tumista lisää työn vaatimaton palkkaus työn vastuullisuuteen nähden.

Koulutuksessa tulisi olla hänen mukaansa sukupuoleen liittyviä opintojak-
soja, joissa pohdittaisiin työelämää, yhteiskuntaa ja kulttuuria erojen näkökulmis-
ta, kuten sukupuolen, iän ja monikulttuurisuuden suhteen. 

-Koulutuksessa tulisi pohtia nais- ja miestapaisuuksia, sillä tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden näkökulmasta ratkaisu ei ole se, että naisen toiminta jatkuu nais-
tapaisten toimintojen toistamisena ja miehet uusintavat miestapaisuutta. Näitä 
käytäntöjä tulisi pohtia koulutuksessa. 

Ylitapio-Mäntylä mielestä varhaiskasvatusta ja lastentarhanopettajia tulee 
tutkia monipuolisesti. Kysely- ja haastattelututkimuksia voisi hänen mukaansa 
tehdä lastentarhanopettajaopiskelijoille liittyen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusky-
symyksiin. 

-Lastentarhanopettajakouluttajien näkemysten kartoittaminen tutkimus-
haastatteluin olisi tärkeää. Ja voisi esimerkiksi tutkia koulutusten opetussuunni-
telmia, mitä niissä kerrotaan. Näkyvätkö nämä teemat, kuten sukupuoli, valta ja 
erot, suunnitelmissa? 

Hänen mukaansa olisi tarpeen kartoittaa laajemmin päiväkodissa työsken-
televien tietoisuutta tasa-arvosta sekä sukupuoli- ja yhdenvertaisuuskysymyksis-
sä. 

-Suomessa ei tietääkseni ole yhtään päiväkotia, jossa näihin asioihin on kiin-
nitetty erityisesti huomiota, kuten esimerkiksi Ruotsissa on. Koen, että varhais-
kasvatuksessa on erittäin tärkeää paneutua näihin kysymyksiin, saattaa opetta-
jat ja kasvattajat tietoiseksi sukupuolistavista käytännöistä. Vastikään julkaistiin 
tutkimus päiväkotikiusaamisesta, jossa tuli esille, että kiusaaminen voi alkaa päi-
väkodissa ja jatkua koulussa. Siihen olisi tärkeää puuttua varhain. Sama varhain 
puuttumisen ajatus on näissä kasvatuksen tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja suku-
puolikysymyksissä.

Sukupuoli on hänen mukaansa 
hankalasti havaittavissa arjen käytän-
nöissä, se liukuu näkymättömiin. Siksi 
Ylitapio-Mäntylän mukaan olisikin tärke-
ää pohtia näitä asioita keskustellen päi-
väkotien henkilökunnan kanssa. 

-Erilaiset toimintatutkimukset 
voisivat olla mielekäs tapa hankkia tut-

kimustietoa ja siten kehittää samalla päiväkotien toimintatapoja sukupuolisensi-
tiiviseen suuntaan. Päiväkodin arjessa ovat vanhemmat vahvasti mukana ja myös 
heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan olisi mielekästä tutkia. 

Ylitapio-Mäntylä pitää TASUKO:a erittäin tärkeänä hankkeena, mutta joil-
tain osin hän näkee sen myös haasteellisena. 

-Hieman ongelmallista on se, että he, jotka tekevät konkreettisesti töitä 
luokanopettajakoulutuksessa, niin heitä on vähemmän mukana hankkeessa. Han-
ke on ollut valtakunnallinen, mikä on tärkeää, samalla se voi kuitenkin vaikeuttaa 
toimimista, jos toimijat eivät aina ole tietoisia asioista. Kuitenkin koen, että hank-

Opettajat ja kasvattajat olettavat 
olevansa tasa-arvoisia eivätkä huomaa 
hienosyisiä sukupuolittuneita toimintoja.
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keesta on koko ajan kerrottu avoimesti, missä mennään ja mitä on suunnitteilla ja 
jokainen toimija on voinut halutessaan kommentoida suunnitelmia. Ehkä se kun 
hanke on laaja, niin kaikkiin asioihin ei ehdi kunnolla syventyä. Esimerkiksi luokan-
opettajakoulutuksen opetussuunnitelmatyötä pohdimme taannoin pienryhmässä 
Rovaniemellä, niin se jäi luultavammin auki edelleen. Ainakaan en ole kuullut siitä 
vähään aikaan.

Kuitenkaan kaikkea ei ehdi Ylitapio-Mäntylän mukaan heti tekemään ja ke-
tään ei voi siis hänen mukaansa syyttää tekemättömistä töistä. TASUKO on osoit-
tanut sen, että asia on laaja ja sukupuolistavista ja sukupuolittuneista käytännöis-
tä pitää puhua koko ajan. 

-Kuten minunkin tutkimukseni osoitti, ja lukuisat muut aikaisemmat tutki-
mukset, opettajat ja kasvattajat olettavat olevansa tasa-arvoisia eivätkä huomaa 
hienosyisiä sukupuolittuneita toimintoja.

Ylitapio-Mäntylä pitää hyvänä sitä, että Naistutkimuksen ja Kasvatustieteen 
päivien yhteydessä on ollut esiseminaareja, joissa TASUKO-hankkeen asiaa on tuo-
tu esille. 

-Sitä kautta tulee näkyvyyttä ja yhteistyö muiden sukupuoliteemaisten tut-
kija- ja koulutusverkostojen, kuten Kafen ja Hilman, kanssa on ollut hyvä asia, kun 
näissä on osittain samoja toimijoita mukana. 

TASUKO:n järjestämissä tapaamisissa on Ylitapio-Mäntylän mukaan ollut 
mahdollisuus tavata muista yliopistosta tulleita opettajia ja tutkijoita ja siten tulla 
tietoiseksi siitä, mitä muualla tapahtuu tällä hetkellä. 

-Itselleni luennoitsijana toimiminen Tampereen kasvatustieteen päivien 
TASUKO-seminaarissa oli mieleenpainuva ja antoisa. Tapasinhan siellä tulevan 
vastaväittäjäni, mutta ennen kaikkea oli ilahduttavaa kuulla lastentarhanopetta-
jaopiskelijoiden palaute. He pitivät tärkeänä, että valtaan ja sukupuoleen liittyvis-
tä asioita puhuttaisiin opiskeluaikana. Paikalla oli muutama lastentarhanopetta-
jaopiskelija ja he sanoivat, että heidän koulutuksessaan ei ole näistä teemoista 
oikeastaan puhuttu lainkaan. 

TASUKO:n kautta Ylitapio-Mäntylä kokee saaneensa vahvistusta oman tut-
kimusintressin tärkeydestä. 

-Tulevaisuuden haasteena näen sen, että tasukolaiset pohtivat, miten tut-
kimustieto saadaan leviämään kentän opettajille eri koulutusasteille. Koska muu-
ten esimerkiksi päiväkodin käytännöt eivät muutu, jos tutkimustieto ei saavuta 
kentän opettajia. Tätä asiaa on hyvä miettiä, miten tutkimustietoa saadaan laa-
jaan tietoon. Lehtikirjoitukset aiheesta ovat olleet hyviä, kuten taannoin opet-
tajalehdessä oli juttua TASUKO:sta. Mutta nämäkin saattavat jäädä lukematta 
kentän opettajilla. Olen itse saanut muutamalta kentän lastentarhanopettajalta 
kommenttia tutkimukseni aiheesta ja siitä, että he itsekin ovat alkaneet pohtia 
sukupuolistavia käytäntöjä omassa työssään. 
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6. Tytöille tyttömäistä ja pojille 
poikamaista – yksilöllisten valintojen 
viidakossa?

Sukupuolitietoisuus taito- ja taideaineiden 
opetuksessa ja tutkimuksessa
Päivi Berg, Hanna Guttorm, Tarja Kankkunen, Sirpa Kokko, 
Anna Kuoppamäki, Jaana Lepistö, Kaija Turkki, Lea Väyrynen ja 
Jukka Lehtonen

Sukupuolijaot tulevat erityisen selvästi esiin taitoaineissa, jotka ovat pääosin ra-
kentuneet joko poikien tai tyttöjen tai sitten tyttö- tai poikaenemmistöisten ryhmi-
en muodostamisen varaan. Tällaisia oppiaineita ovat käsityö- ja liikuntakasvatus. 
Sukupuoli merkityksellistyy monin tavoin myös kotitalouden, kuvaamataidon ja 
musiikin kasvatuksessa. Oppiaineisiin liittyen on tehty jonkin verran sukupuolinä-
kökulmaista tutkimusta ja erilaisia keinoja purkaa ongelmallisia sukupuoliastelmia 
on kehitetty. Opettajankoulutukselle ja näihin oppiaineisiin liittyvälle tutkimuksel-
le sukupuolikysymykset ovat edelleen haasteellisia. TASUKO – hanke on tukenut 
kahta käsityökasvatukseen liittyvää tutkimushanketta, toista Itä-Suomen yliopis-
tossa ja toista Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella Raumalla.

Naisten käsityöt
Käsityökasvatuksen lehtorina Itä-Suomen yliopistossa toimiva Sirpa Kokko on 
tutkimuksissaan analysoinut sekä nais- että miesluokanopettajien käsityökoke-
muksia. Väitöstutkimuksessaan ”Käsityöt tyttöjen kasvatuksessa naisiksi”  Kokko 
analysoi sukupuolen rakentumista naisten näkökulmasta käsityökasvatuksen yh-
teydessä. TASUKO-hankkeen tukemana kohteena olivat miesten kokemukset. Sir-
pa Kokon mukaan hänen kasvatustieteellinen väitöstutkimuksensa seurasi nais-
tutkimuksen ja feministisen tutkimuksen linjauksia, joiden lähtökohtana on tehdä 
naisten elämää, toimintaa sekä kokemuksia näkyväksi ja tunnetuksi.  

-Tekstiilityöt ovat kulttuurisesti kuuluneet naisten ja tyttöjen toiminta-alu-
eelle. Keskityin väitöstutkimuksessani siihen, miten tyttöjä on kasvatettu suku-
puolittuneisiin käsitöihin. 

 Tutkimusmenetelminä siinä käytettiin muistelutyötä sekä käsityöelämä-
kertojen kirjoittamista. Kokon tutkimuksen muistelutyöryhmään osallistui kahdek-
san luokanopettajaksi opiskelevaa naista sekä hän itse tutkijana ja yhtenä ryhmän 
jäsenenä.  Ryhmä kokoontui keväällä 2001 kuusi kertaa muistelemaan käsityöko-
kemuksiaan. Muistelun virittäjinä käytettiin ryhmäläisten säilyttämiä koulukäsitöi-
tä, jotka he olivat valmistaneet kouluaikanaan. Analysoituaan muistelutyöaineis-
ton Kokko päätti syventää ja laajentaa sen perustalta luomaansa kuvaa. 
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-Keräsin keväällä 2004 käsityöelämäkerta-aineiston luokanopettajakoulu-
tuksen monialaisiin opintoihin kuuluvalla käsityökasvatuksen kurssilla, johon osal-
listuivat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Tämä aineisto koostuu 72 luokan-
opettajaksi opiskelevan naisen kirjoituksesta.

Tutkimuksessa naiset kertoivat tyttöinä käyneensä neuvotteluja sen suh-
teen, mitkä seikat he hyväksyvät tai jättävät hyväksymättä oman persoonansa ja 
sukupuolensa rakennusaineksiksi. Heitä oli kasvatettu monien käytäntöjen ja me-
kanismien avulla sellaiseen naiseuteen, johon tekstiilityötaidot ja tekstiilityötuot-
teiden valmistus kuuluvat. Kaikki tytöt eivät hyväksyneet heille luotuja ihanteita 
feminiinisten tekstiilityötaitojen hallinnasta ja tekstiilien valmistuksesta. Tekstiili-
töiden ja naiseuden välinen suhde on kuitenkin kulttuurisesti niin kiinteä, että nai-
seuden rakentamiseen on kuulunut kannan ottaminen suhteesta tekstiilitöiden 
tekemiseen.

 Koulun merkitys ympäröivän yhteiskunnan arvojen ja normien siirtäjänä 
on suuri, mutta sukupuoleen liittyvää oppimista tapahtuu Kokon mukaan muissa-
kin ympäristöissä. Lapset ja nuoret omaksuvat arvoja, asenteita ja toimintatapoja 
monien sosiaalisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta. Kasvattajina toimivat virallisen, formaalin kasvatusinstituution eli kaikille 
yhteisen oppivelvollisuuskoulun ohella epäviralliset, informaalit instituutiot, kuten 
esimerkiksi tiedotusvälineet, harrastus- ja kaveripiirit sekä muut vertaisryhmät ja 
perhe. Koulun ulkopuolella omaksuttu kulttuurinen merkitysjärjestelmä miesten 
ja naisten käsitöistä on perustellut tytön tekstiilityön valintaa koulussa.

 Oppilaiden käsityöalueen valinta koulussa on noudattanut ja ylläpitänyt 
Kokon mielestä käsitöiden perinteistä sukupuolijakoa. Vaikka käsitöiden suku-
puolittuneessa työnjaossa on kulttuurisidonnaisia eroja, tekstiilien valmistus on 
Suomessa ja monissa kulttuureissa kuulunut perinteisesti naisten toiminta-alueille 
kotiin ja perheeseen. Mielikuvat käsitöiden sukupuolittuneisuudesta ovat syvällä 
kulttuurissa. Tämä ilmenee muun muassa eri käsitöihin kiinnittyvinä sukupuolistu-
neina merkityksinä.

 Koulussa käsitöitä opiskellaan teknisen työn maskuliiniseksi mielletyllä ja 
tekstiilityön feminiiniseksi mielletyllä alueella. 

-Tutkimukseni tyttöjä on ohjattu pääasiassa sellaiseen naiseuteen, johon 
kuuluu eronteko maskuliinisiin käsitöihin. Tekstiilityönopetus on muodostanut eri-
tyisen ympäristön tutkimukseni tyttöjen kasvatukselle käsitöihin ja niiden kautta 
naisiksi. 

Tässä toimintaympäristössä naiseutta on Kokon mukaan rakennettu suh-
teissa muihin tyttöihin ja tekstiilityönopettajaan. Tyttöjen taitoja on vertailtu, arvi-
oitu ja arvostettu tekstiilityönopetuksessa. Taitojen arviointi sisältää merkityksiä 
tyttöjen arvioinnista sukupuolensa edustajina: tekstiilityötaitoja käytetään erään-
laisena naiseuden mittana. Tekstiilityön tyttöryhmät ovat muodostaneet muusta 
koulutyöstä poikkeavan erityisen fyysisen ja sosiaalisen tilan naiseuden muotou-
tumiselle.

 Erilaisten käsitöiden tekeminen kuuluu sellaisiin opittuihin toimintoihin, 
jotka erottavat sukupuolia sekä tuottavat ja uusintavat sukupuolten vastakohtai-
suutta ja sukupuolieroa. Käsityönopetuksen järjestelyt, sisällöt ja käytännöt ovat 
Kokon mukaan osaltaan pitäneet yllä mielikuvia feminiinisistä ja maskuliinisista 
ominaisuuksista, taidoista ja toiminta-alueista. Työelämässä ja peruskoulussa toi-
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mivat samankaltaiset sukupuolieroa tuottavat prosessit ja rakenteet. Eri ammatit 
mielletään kulttuurisesti feminiinisiksi tai maskuliinisiksi ja niiden ajatellaan vaati-
van erilaisia taitoja. Huolimatta siitä, että naiset ja miehet osallistuvat työelämään 
Suomessa määrällisesti tasavertaisesti, naisten ja miesten työt ovat yhä hyvin pit-
källe eriytyneet sukupuolen mukaisesti.

-Käsityöoppiaineen käytännön tason sukupuolittuneisuus on yksi niistä pe-
ruskoulun epävirallisista sukupuolten eroa ja sukupuolten välistä valtarakennel-
maa tuottavista käytännöistä, joilla on merkitystä oppilaiden kasvatuksessa eri 
sukupuolille yhteiskunnassa hyväksyttyihin paikkoihin, asemiin, tehtäviin ja roo-
leihin.

Peruskoulun käsityönopetuksen sukupuolittuneisuutta ylläpitävät käytän-
nöt kuuluvat Sirpa Kokon analyysin perusteella sukupuolijärjestelmää uusintaviin 

ja jatkaviin mekanismeihin, joiden kautta ra-
kennetaan ja pidetään yllä sukupuolten välis-
tä dikotomista ja hierarkkista työnjakoa. 

-Sukupuolijärjestyksen hierarkian peri-
aatteen mukaisesti tytöille on ollut koulussa 
mahdollisempaa ja arvostettavampaa toimia 
kulttuurisesti maskuliinisella käsityöalueella 
teknisen työn opetuksessa kuin pojille ar-
voasteikossa alemmalle sijoittuvan feminii-
nisen tekstiilityön opetuksessa. Vaikka toi-

miminen teknisen työn maskuliinisella alueella sisältää feminiinisyyden normista 
poikkeavaan toimintaan kuuluvia uhkia ja riskejä tytöille, se voi tuoda heille myös 
arvostusta. Tällaisten mekanismien seurauksena tyttöjen toiminta-alueet ovat ol-
leet laajemmat kuin poikien.

 Kansakouluajoilta peräisin oleva käsityöoppiaineen jakautuminen ”tyt-
töjen käsitöihin” ja ”poikien käsitöihin” elää Kokon mukaan edelleen. Erilaisiin 
käsitöihin liittyvät sukupuolistuneet mielikuvat ovat osoitus symbolisella tasolla 
toimivista kulttuurisista ajattelun tavoista. 

-Koulun virallinen, epävirallinen ja fyysinen kerrostuma kietoutuvat analyy-
sissani yhteen. Tekstiilityön ja teknisen työn opetuksen tiloja, sisältöjä ja käytäntö-
jä tarkastellaan aineistossa ikään kuin ”sukupuolilinssien” läpi, jolloin niihin kiinni-
tetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti konstruoituja sukupuolistuneita merkityksiä: 
tekstiilityönopetus saa feminiinisyyttä ja teknisen työn opetus maskuliinisuutta 
kuvaavia leimoja. Mielikuvat feminiinisistä ja maskuliinisista käsitöistä ovat niin 
syvällä kulttuurissamme ja sen ohjaamissa käytännöissä, että niitä pidetään luon-
nollisina ja itsestään selvinä. 

Käsityönopetuksen eri alueiden sukupuolistuneita leimoja vahvistaa Kokon 
mukaan opettajien sukupuolittunut työnjako: tekstiilityönopettaja on nainen ja 
teknisen työn opettaja mies. Käsityönopetuksen sukupuolittuneisuuden purka-
miseen ei riitä se, että opetusjärjestelyjä muutetaan opetussuunnitelmatasolla. 
Opetustehtävissä toimivat käsityönopettajat tarvitsevat koulutuksellista tukea 
uudenlaisten opetusjärjestelyjen toteuttamiseen.

Erilaisiin käsitöihin liittyvät 
sukupuolistuneet mielikuvat ovat 
osoitus symbolisella tasolla toimivista 
kulttuurisista ajattelun tavoista.
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Miesten ongelmallinen suhde tekstiilitöihin
Sirpa Kokko jatkoi samankaltaista analyysia, mutta tällä kertaa osittain TASUKO:n 
tukemana keskittyi miesluokanopettajaopiskelijoihin.

-Koska olin väitöskirjatutkimuksessani paneutunut käsitöiden ja sukupuo-
len kietoutumiseen yhteen tyttöjen kasvatuksessa, halusin jatkotutkimuksessa 
täydentää luomaani kuvaa tarkastelemalla käsitöiden merkityksiä poikien kasva-
tuksessa. Lisäksi tavoitteeni on hyödyntää opettajaopiskelijoiden omien muisto-
jen ja kokemusten käsittelyä opettajaksi kasvun prosessissa ja opettajaopiskelijoi-
den niiden refl ektiota sukupuolitietoisuuden lisääjänä. Jotta tämän tutkimuksen 
aineistoa voisi tarkastella rinnakkain väitöskirjan analyysin kanssa päädyin käyt-
tämään samankaltaisia menetelmiä. Toteutin tutkimuksen empiirisen osuuden 
keväällä 2009 siten, että kahdeksan luokanopettajakoulutuksen miesopiskelijaa 
kokoontui kanssani muistelemaan kokemuksiaan käsitöistä ja käsityönopetukses-
ta. Lisäksi keräsin 27 käsityöelämäkertaa ensimmäisen vuosikurssin käsityökasva-
tuksen kurssilla. 

 Kokko analysoi parhaillaan aineistoa siitä näkökulmasta, miten poikia on 
kasvatettu sukupuolittuneisiin käsitöihin. Hän tarkastelee kulttuurisen ja koulussa 
tapahtuneen sukupuolittuneen käsityökasvatuksen merkityksiä maskuliinisuuden 
rakentamisessa. Lisäksi hänen tarkoituksenaan on selvittää opettajaopiskelijoi-
den refl ektioita aiheesta tarkoituksena rakentaa pohjaa sukupuoli-, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusteemat huomioivalle käsityönopettajankoulutukselle. 

 -TASUKO-hanke on tukenut tutkimustani hankerahoituksella, mikä on ol-
lut ensiarvoisen tärkeää. Ilman sitä en olisi löytänyt tarvittavaa aikaa tutkimuksen 
tekemiselle lehtorin työn ohella. Lisäksi hanke on tarjonnut asiantuntijaverkoston, 
jonka yhteydessä on voinut keskustella aiheesta sekä saada vertaistukea tutki-
muksen eteenpäin viemiselle. Hanke on ollut edustettuna useissa konferensseis-
sa, joissa olen esitellyt tutkimustani. Nämä tilaisuudet sekä niistä saamani palaute 
ovat edistäneet tutkimustani. 

 Uuden tutkimuksen tulokset ovat Kokon mukaan rinnastettavissa aikai-
sempaan tutkimukseen ja tulokset tukevat toisiaan. Käsitöillä on oma roolinsa 
poikien kasvatuksessa maskuliinisuuteen suomalaisessa kulttuurissa ja peruskou-
lussa. 

-Alustavana havaintonani voin todeta, että poikien kasvatuksessa suku-
puolittunut yhdenmukaisuuden paine on ollut vielä suurempi kuin tyttöjen kas-
vatuksessa. Aineistossa korostuu poikaryhmien vertaispaine yhdenmukaiseen 
käyttäytymiseen, mikä käsitöiden osalta on merkinnyt feminiinisen tekstiilityön 
välttämistä. Tekstiilityön valinta on selvästi ollut poikien asemalle poikaryhmässä 
merkittävä riski. 

Tekstiilityön ja teknisen työn opettajat ovat Kokon mukaan myös osaltaan 
viestittäneet pojille, että tekninen työ on heidän sukupuolelleen soveltuva kä-
sityöalue. Pojilta ei ole aina odotettu osaamista, motivaatiota ja paneutumista 
tekstiilityön sisältöihin.  Koulun käsityönopetus on ylläpitänyt käsityön sukupuo-
littuneisuutta, joka on kulttuurisesti vahva. Perheissä on vallinnut sukupuolittunut 
työnjako käsitöissä, ja pojat ovat pääasiassa omaksuneet käsitöitä perheen mies-
puolisilta jäseniltä erityisesti rakennustöissä. 
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 -Tässä tutkimuksessa paneuduin aiempaa syvällisemmin myös opettaja-
opiskelijoiden opettajaksi kasvun prosessiin tähän tutkimukseen osallistumisen 
näkökulmasta. Refl ektoidessaan omia kokemuksiaan opettajaopiskelijat toivat 
esille sen, että sukupuoli- ja tasa-arvokysymysten tarkastelu olisi tärkeää opetta-
jankoulutuksessa, johon näitä teemoja ei heidän mielestään sisältynyt juuri lain-
kaan.

 Kokko jatkaa analyysiaan ja kirjoittaa hankkeensa tuloksista sekä kotimai-
sissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. 

Monipuolinen käsityökasvatus mahdollisuutena
Käsityökasvatuksen yliopistotutkija Jaana Lepistö Rauman Opettajankoulutuslai-
toksella tutkii TASUKO-hankkeen tukemana käsityökasvatusta ottaen huomioon 
sukupuolikysymyksen. Hän sivusi sukupuoliteemaa jo väitöskirjatutkimuksessaan 
”Käsityö kasvatuksen välineenä”. 

-Sukupuoli ei itsessään ollut, ainakaan aluksi kovin tärkeä näkökulma tai 
muuttuja väitöskirjatutkimuksessani, sillä lähtökohtana oli tutkia luokanopettaja-
opiskelijoiden käsitysten kehittymistä koulutuksen aikana. Eli siis, miten käsityön 
molempien sisältöjen, tekstiilityön ja teknisen työn, opiskelu on yhteydessä luo-
kanopettajaopiskelijan käsitysten kehittymiseen tai jäsentymiseen. Kun tutkimus-
joukoksi muodostui silloiset luokanopettajakoulutuksen 1. ja 2. vuosikurssi, jossa 
2. vuosikurssilla oli ennätysmäärä miesopiskelijoita, niin otin yhdeksi muuttujaksi 
tutkimusasetelmaani myös sukupuolen. 

Naisten ja miesten käsitysten vertailu suhteessa koulutukseen, aikaisem-
paan koulutukseen ja harrastuneisuuteen oli Lepistön mukaan merkittävää tulos-
ten analysoinnin kannalta. 

-Ensisijaisesti siis siten, että naisten käsitykset olivat sekä alku- että loppu-
mittauksissa pääasiassa jäsentyneempiä kuin miesten, mutta molempien käsityk-
set olivat kehittyneet tai muuttuneet toivottuun suuntaan. 

Tästä voitiin Lepistön mukaan päätellä, että sukupuolella ei ollut yhteyttä 
käsitysten muuttumiseen jäsentyneemmäksi, mutta aikaisempi koulutus ja harras-
tuneisuus sekä alkulähtökohta olivat sukupuolesta riippuvaisia. Vaikka sukupuoli-

näkökulma ei ole keskeinen asia sinänsä, su-
kupuolta ei pääse Lepistön mukaan pakoon 
käsityökasvatuksen tutkimuksessa. 

-Sukupuolitietoisuuden analysointi ei 
edelleenkään post doc -tutkimuksissani ole 
ollut ensisijaisena lähtökohtana, mutta olen 
huomannut olevani kuitenkin sen ytimessä. 
Ehkä se johtuu tutkimusagendastani, joka 

on edelleen keskittynyt monipuolisen, siis sisältäen sekä tekstiilityön että tekni-
sen työn sisältöjä, käsityön opiskelun ja opettamisen tutkimiseen. Minullahan on 
mahtava mahdollisuus tutkia käsityön opiskelua sekä mies- että naisopiskelijoiden 
näkökulmasta, joten siinä tulee väkisinkin sukupuoli yhdeksi näkökulmaksi. Toinen 
on tietysti tämä käsityön yhä enemmän minulle itselleni avautuva sukupuolittu-
neisuus. Olen siis suhtautunut itse siihen, ymmärtääkseni erittäin sukupuolineut-

Yhteinen kokemusmaailma vähentää 
käsityön sukupuolittuneisuutta sekä 
opettajien että opiskelijoiden ja 
oppilaiden perusopetuksen kohdalla.
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raalisti ja uskoin niin olevan myös käsityön aineenopettajakoulutuksessamme, 
mutta mitä enemmän tämä asia nousee keskusteluun, sitä enemmän sukupuolit-
tuneisuutta esiintyy sekä opettajankouluttajissa että opettajaopiskelijoiden näke-
myksissä ja käyttäytymisessä.

Tutkimusaineistonsa analysointi on Lepistön mukaan vielä niin kesken, ettei 
hän uskalla sanoa mitään kovinkaan perusteltua näkemystä. 

-Mutta sellainen tuntuma minulla on, että aineiston tämän hetkisen ana-
lysoinnin tilasta voisi sanoa seuraavaa: niin sanottu yhteinen kokemusmaailma 
vähentää käsityön sukupuolittuneisuutta sekä opettajien että opiskelijoiden ja 
oppilaiden perusopetuksen kohdalla. Tämän perusteella voitaisiin päätellä, että 
molempien käsityön sisältöjen ”pakko-opiskelu” olisi yksi mahdollisuus vähentää 
ja lieventää käsitöiden sukupuolittuneisuutta.

Osittain TASUKO-hankkeen tukemana Lepistö on tutkinut post doc-hank-
keessaan ”Yhdessä –yksin vai erikseen?”  monien eri aineistojen avulla monipuo-
lista käsityökasvatusta niin opiskelijoiden kuin opettajien näkökulmasta. Hänen 
tutkimuksessaan on neljä alahanketta. Alahankkeissa, joiden teemoina ovat käsi-
työkasvatuksen tulevaisuuden kehittäminen ja käsityöoppiaineen monipuolisuus, 
on koottu aineistoja käsityökasvatuksen pääaineopiskelijoilta. Kolmannessa ala-
hankkeessa tarkastellaan 7. luokan oppilaiden kokemuksia molempia oppisisäl-
töjä sisältäneestä käsityön opetuksesta. Neljännessä alahankkeessa aineisto on 
koottu perusopetuksessa toimivilta teknisen ja tekstiilityön opettajilta. 

-Yhdenkään alahankkeen tutkimuskysymyksenä tai teemana ei ole ollut su-
kupuoli tai jokin siihen liittyvä teema, mutta aineistosta ja tutkittavasta ilmiöstä, 
käsityöstä, johtuen on analysoinnissa löytynyt paljonkin käsityön sukupuolittunei-
suuteen liittyvää asiaa. Esimerkiksi ensimmäisen alahankkeen tutkimusjoukko on 
selkeästi tietyllä tavalla sukupuolirajoja rikkova porukka, sillä siinä miesopiskelijat 
opiskelevat vapaaehtoisesti tekstiilityön sisältöjä ja naisopiskelijat vastaavasti tek-
nisen työn sisältöjä. Aineistosta nousee esiin sellaisia teemoja, kuten yhteistyöky-
kyisyyden lisääntyminen, toisen sisällön arvostaminen ja ymmärtäminen. Nämä-
hän eivät itsessään liity sukupuoleen, mutta kun ne ilmenevät käsityön sisältöjen 
opiskelussa, siinä on selkeästi sukupuolisesti värittynyttä näkökulmaa. Tämä on 
ollut aineistoistani nousevaa teemaa, ei tarkoitushakuinen lähtökohta.

Yhtenä esimerkkinä Lepistö mainitsee myös kolmannen alahankkeen oppi-
lasaineistosta esiin nousseen teeman. 

-Oppilaiden erilaiset oppimis- ja toimintatavat käsityön opiskelussa olivat 
erilaisia juuri eri sukupuolien välillä, ei käsityön oppisisältöjen mukaan, vaikkakin 
erilaisuutta oli myös siinä, miten tytöt toimivat teknisen työn opiskelussa ja miten 
taas pojat tekstiilityön opinnoissa.

Käsityöopetuksen sukupuolisopimus
Helsingin yliopistossa työskentelevä tutkija Hanna Guttorm on tekeillä olevassa 
väitöskirjatutkimuksessaan analysoinut etnografi sin menetelmin käsityönope-
tuksen sukupuolittuneisuutta, ilmiötä, jota hän on nimittänyt Yvonne Hirdmaniin 
viitaten käsityön sukupuolisopimukseksi. Käsityönopetuksella tarkoitetaan tässä 
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siis ”käsityöksi” nimetyn oppiaineen opetusta ja opiskelua suomalaisessa perus-
opetuksessa. 

 Perusopetuksen käytännöissä käsityönopetus jakautuu Guttormin mu-
kaan yhä pääasiassa kahteen erilliseen opetustilaan, jotka saattavat olla jopa 
500 metrin etäisyydellä toisistaan, ja kahden käsityönopettajan, joista toinen on 
teknisen työn opettaja ja toinen tekstiilityönopettaja, ohjaamaksi ”alaksi”, joilla 
oppilaat opiskelevat toisistaan eroavia tekniikoita ja valmistavat erilaisia käsityö-
tuotteita toisistaan eroavista materiaaleista. Neljännen luokan loppuun asti ope-
tussuunnitelma velvoittaa opettamaan kaikille oppilaille samansisältöistä käsityö-
tä, ja koulun käytännöissä se toteutetaan useimmiten opettamalla puolikkaalle 
ryhmälle puoli vuotta yhtä ja puoli vuotta toista ”alaa”. Opetus tapahtuu koulun 
käytännöistä riippuen joko sekaryhmissä tai tyttö- tai poikaryhmissä. Neljännen 
luokan lopulla useissa kouluissa oppilaalle ”voidaan antaa mahdollisuus painottua 
käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen 
työhön tai tekstiilityöhön”, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisesti. Joissa-
kin kouluissa yhteistä käsityötä puolen vuoden jaksoissa opetetaan kaikkien pa-
kollisten oppituntien ajan, mutta suuressa osassa oppilaat tekevät valinnan jos-
sain vaiheessa. 

 -Valinnat ovat yhä pitkälti sukupuolittuneet, eli suurin osa tytöistä valitsee 
tekstiilityön ja suurin osa pojista teknisen työn. Tätä yhä vallitsevaa sukupuolittu-
nutta jakoa nimitän käsityön sukupuolisopimukseksi, jolla tarkoitan niitä ekspli-
siittisiä ja implisiittisiä käytäntöjä ja diskursseja, joiden perusteella tekstiilityön 
tekijäksi oletetaan nainen tai tyttö ja teknisen työn tekijäksi mies tai poika. Näen 
sopimuksen olevan kulttuurisesti jaettu, hiljainen käytäntö, jossa sosiaalinen ja 
kulttuurinen on kirjautunut yksilöihin, jotka päätyvät suhteellisen automaattisesti 
valitsemaan sopimuksen mukaan. Mietin, onko niin, että sopimuksen olemassa-
olo täytyy jotenkin tiedostaa tai tunnistaa, jotta voi nykyisessä käsityönopetuksen 
järjestelyssä valita toisin – tämä koskee erityisesti kouluja suurten kaupunkien ul-
kopuolella. Tiedän, että isommissa kaupungeissa on kouluja, joissa valinnat ovat 
jo enemmän sekoittuneet, mutta usein siellä on keskusteltu yhdessä oppilaiden 

ja opettajien kanssa kulttuurisista ja sosiaalisista 
käytännöistä tai muutettu ja kehitetty opetuksen 
sisältöjä, jolloin valinnat ovat vähitellen lähteneet 
liikkeeseen sukupuolittuneesta ’matriisista’.

 Hanna Guttorm on kiinnostunut tutki-
maan, miten sukupuolisopimusta ylläpidetään, 
tuotetaan, uusinnetaan ja neuvotellaan käsityön 
opetuksen käytännöissä. Hän on lähestynyt ilmi-

ötä etnografi sella tutkimusotteella, jossa etnografi a on koko tutkimusprosessia 
jäsentävä tyyli, metodologia, jossa hän pyrkii ymmärtämään ilmiön käytäntöjä ja 
yksilöiden ja ryhmien toimintaa sekä toimintojen sosiaalisia ja kulttuurisia merki-
tyksiä sukupuolittuneen käsityönopetuksen monitasoisissa konteksteissa.  Etno-
grafi sen tutkimuksen sisäkehillä on tutkijan osallistuminen kahden helsinkiläisen 
koulun käsityönopetuksen käytäntöihin etnografi sin menetelmin. Koska Guttorm 
näkee perusopetuksen käytännöt osana kulttuurista, yhteiskunnallista ja sosiaa-
lista merkitysten muodostamisen ja elämisen prosessia ja maailmaa, hän on kiin-
nostunut tutkimaan myös erilaisia kulttuurisia tekstejä, jotka tavalla tai toisella 

Kiinnostus esitetään yksikössä ja 
siis oletetaan yhdeksi, olevaksi, 
joka kunkin oppilaan tulisi vain 
tunnistaa itsestään.
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ovat käsityönopetuksen merkityksiä, ja erityisesti sukupuolisopimusta, luomassa, 
ylläpitämässä, tuottamassa ja muuttamassa. 

Toisessa koulussa oppilaat opiskelivat yhteistä käsityötä kaikkien alaluok-
kien ajan ja tekivät sen jälkeen valinnan yläluokille siirtyessään. Toisessa koulus-
sa oppilaat opiskelivat yhteistä käsityötä neljännen luokan loppuun asti ja valit-
sivat sitten jommankumman painotusalueekseen. Guttorm osallistui kummankin 
koulun käsityö- ja muutamille muille tunneille noin viiden viikon ajan lukuvuoden 
2003—2004 aikana ja videoi niistä yli 20 kaksoistuntia. 

 -Haastattelin oppilaita ja opettajia sekä teetin oppilailla valinnantekovai-
heessa kirjoitelmia käsityön opiskelusta ja valinnan tekemisestä. Toisessa koulus-
sa osallistuin myös opettajien opetussuunnitelmakokouksiin. Lisäksi tietenkin kir-
joitin kenttäpäiväkirjaa, kuten etnografi t yleensä tekevät.

 Kahden koulun käytännöt eivät ole irrallaan ympäröivästä kulttuurista ja 
yhteiskunnasta. Guttorm onkin lukenut diskursiivisesti myös käsityönopetusta 
ympäröiviä kulttuurisia tekstejä. Lähinnä käsityönopetusta ovat perusopetuk-
sen opetussuunnitelmat ja käsityön opetuksen oppaat, joita hän on analysoinut 
vuoden 1970 opetussuunnitelmasta lähtien. Lisäksi hän on ollut kiinnostunut kä-
sityönopettajien kulttuurisista keskusteluista ja siksi lukenut Tekstiiliopettaja- ja 
Tekninen opettaja -lehtiä vuosilta 2001—2009. Opetussuunnitelmateksteissä jul-
kilausuttu sukupuoli on Guttormin mukaan häiventynyt peruskoulun aikana näky-
mättömiin ja julkilausumattomaksi. 

 -Perusopetuksen opetussuunnitelma elää vielä mukana yksilö-, yksilön-
kehitys- ja persoonallisuuskeskeisessä diskurssissa, jossa oppilaiden koetaan ky-
kenevän, mikäli heille mahdollisuus annetaan, valitsemaan painotusalueekseen 
joko tekstiilityön tai teknisen työn ”kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan” . 
Kiinnostus esitetään yksikössä ja siis oletetaan yhdeksi, olevaksi, joka kunkin oppi-
laan tulisi vain tunnistaa itsestään. Kiinnostuksia ei siis voi olla useita, saati että ne 
voisivat olla mitenkään ristiriitaisia, tai ylittää näiden kahden käsityön alan välistä 
rajaa. Taipumukset esitetään monikossa, mutta nekin viittaavat johonkin olemuk-
selliseen, yksilössä, yksilön persoonallisuudessa, ruumiissa, kyvyissä, mahdollises-
ti taidoissa olevaan ominaisuuteen, joka olisi tunnistettavissa jompaankumpaan 
käsityön alaan sopivaksi ruumiillisten tai mielellisten taipumusten kimpuksi tai 
kombinaatioksi. Ei puhuta esimerkiksi aiemmista kokemuksista, eikä varsinkaan 
kavereiden valinnoista, vanhempien esimerkistä tai muista kulttuurisista tai sosi-
aalisista oletuksista. Perusopetuksen opetussuunnitelma sulkee siis maailman so-
siaalisen ja kulttuurisen rakentumisen käsityö- ja muiden valintojen ulkopuolelle. 

 Sukupuolineutraaliuden ohella käsityönopettajien ammattiliittojen leh-
dissä toistetaan yhä Guttormin mukaan jonkin verran diskursseja sukupuolten 
erilaisista taipumuksista ja olemuksellisista, biologisista ja jopa hormonaalisista 
ominaisuuksista. 

 -Toisaalla sekä oppilaan valintamahdollisuutta että yhteistä käsityötä pe-
rustellaan tasa-arvolla ja molemmissa selonteoissa toinen kanta esitetään ”pa-
kottamisena” ja jopa ”ihmisoikeuksien sortamisena”. Lisäksi tilanteessa, jossa 
joissakin kunnissa on siirrytty yhteiseen käsityön opetukseen, surraan taidon vä-
henemistä ja opetuksen rikkinäisyyttä. Huoli taidon vähenemisestä on lähes kaik-
kien kirjoittajien yhteinen huoli. 
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 Suunniteltaessa käsityön opetuksen tulevaisuutta tai mahdollisia tulevai-
suuksia eroja rakennetaan tekstiilityön ja teknisen työn välille ja profi loitumisia 
rakennetaan eri suuntiin: teknisen työn opettajat pyrkivät profi loitumaan teknolo-
giakasvatuksen suuntaan ja tekstiilityön opettajat muotoilu- ja taidekasvatuksen 
suuntaan. Teksteissä ja diskursseissa nämä tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehitys-
suunnat esitetään Guttormin mielestä usein toisilleen vastakkaisina.

 -Samalla toista, erityisesti tekstiilityötä syytetään esimerkiksi vanhanai-
kaisuudesta tai ”estetiikan”, ”tunne-elämän eheyttämisen” tai muiden suurien 
sanojen omaksumisesta – tällöin tekstiilityön edustajat tullaan esittäneeksi sinisil-
mäisiksi tai idealistisiksi hölmöiksi.   

 Analysoimillaan käsityötunneilla Guttormista näytti siltä, etteivät opetta-
jat erityisesti tuottaneet sukupuolta, vaan ennemminkin pyrkivät irrottautumaan 
tai etäännyttämään itseään vaikuttamasta esimerkiksi oppilaiden valintoihin. 

 -Oppilaan kysyessä, kumpi kannattaisi valita, kun valinta tuntuu niin vaike-
alta, opettaja heitti pallon nopeasti takaisin yksilökeskeiseen diskurssiin ja kehot-

ti oppilasta miettimään ihan itse eikä valitsemaan 
niin kuin kaverit valitsevat. Toisen koulun teknisen 
työn opettaja kuitenkin saattoi vitsailla tytöille kyn-
sien leikkaamisesta tai viilaamisesta, vaatteiden 
likaantumisesta tai ehdottaa tytölle pojan nimeä 
anonymiteetin lisäämiseksi. Huumorin alle kätkey-
tyi tyttöyden kulttuuristen merkitysten vahvista-
minen ja uusintaminen. Toisaalla muutamat tytöt 
saattoivat hämmentyä teknisen työn tunneilla 

huomatessaan olevansa valmiita esimerkiksi pitkäkestoisessa höyläystehtävässä 
ennen yhtäkään poikaa.Tyttönä ja erityisesti poikana oleminen ”toisen” käsityön 
tunneilla oli eräänlaista rajatyötä, jossa oltiin liukkaalla pinnalla. 

 Valintojen tekovaiheessa valinnat jakautuivat Guttormin mukaan lähes 
pelkästään sukupuolen mukaan. Toisessa tutkimuskoulussa kaksi kaverityttöä va-
litsi teknisen työn ja yksi poika tekstiilityön, toisessa koulussa kaikki pojat kertoi-
vat päätyvänsä valitsemaan yläluokille teknisen työn ja tytöt tekstiilityön. 

 -Näiden perusteella väitän, että valinta ylläpitää sukupuolittunutta käsi-
työnopetusta. Valintaa perustellessaan oppilaat joutuvat rakentamaan eroja teks-
tiilityön ja teknisen työn välille, ja saavat siten esitettyä valintansa oikeutettuna. 
Valinta on toisen käsityön alan poisvalinta ja siksi toinen oppiaine esitetään esi-
merkiksi vaikeana tai tylsänä. Samoja argumentteja käytetään molemmin puolin 
toisen oppiaineen poisvalinnan perusteluun. Muutamat oppilaat perustelevat va-
lintaansa omalla sukupuolellaan tai vanhempien tai kavereiden mielipiteillä. 

Kehityshaasteita käsityön opetuksessa ja 
opettajankoulutuksessa
Koska käsityö on koulun oppiaineiden joukossa erityisen sukupuolittunut, tulisi 
Sirpa Kokon mielestä käsityönopettajien koulutukseen sisältyä sukupuoli-, tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusteemoja. 

Huumorin alle kätkeytyi 
tyttöyden kulttuuristen 
merkitysten vahvistaminen ja 
uusintaminen.
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-Ymmärtääkseni näin ei ole ollut eikä ole edelleenkään. Monet käsityön-
opettajat perustelevat yksilön tasa-arvoperusteella sitä, että käsityökasvatus ja-
kautuu koulussa tekniseen työhön ja tekstiilityöhön siten, että oppilaat valitsevat 
jommankumman sisältöalueen opintojensa painoalueeksi. Siis tämän näkemyksen 
mukaisesti tasa-arvo toteutuu, kun oppilaat saavat valita "vapaasti" omien kiin-
nostustensa mukaisesti käsityöalueen painotuksensa. Tämä esimerkki viestittää 
mielestäni ongelmallisesti ymmärrettyä tasa-arvonäkemystä, jota olisi aiheellista 
syventää koulutuksen avulla.  

Yhdenvertaisuusteema toteutuisi Kokon mielestä mielestäni paremmin 
sellaisissa käsityökasvatuksen järjestelyissä, joissa oppilaita ei pakotettaisi painot-
tamaan käsityöopintojaan tekstiilityön tai teknisen työn sisältöihin vaan kaikille 
oppilaille turvattaisiin laajapohjaiset käsityöopinnot. 

-On äärimmäisen kyseenalaista, että vasta noin kymmenen ikäinen op-
pilas joutuu valitsemaan käsityöalueen painotuksen, millä on pitkälle kantavia 
seurauksia hänen elämässään. Oppilaiden valintaa ohjaavat omien tutkimusteni 
mukaan monet muut syyt kuin opetussuunnitelmassa mainitut "kiinnostus ja tai-
pumukset". Tärkeämpiä syitä sukupuolen mukaan valinnalle ovat vertaispaineet 
oppilastovereiden taholta, sosiokulttuurisesti opittu käsitöiden sukupuolittunut 
työnjako, perheissä vallitsevan työnjaon esimerkki ja perheissä saatu ohjaus sekä 
opettajien viestintä ja asennoituminen tytöille ja pojille sopivasta "valinnasta". 

Monet tutkijat ovat korostaneet opettajien sukupuolitietoisuuden mer-
kitystä tasa-arvokasvatuksessa ja esittäneet, että opettajankoulutuksessa olisi 
kiinnitettävä tähän seikkaan enemmän huomiota. Käsityönopettajien sukupuoli-
tietoisuutta vahvistamalla voidaan Kokon mukaan kehittää sukupuolisensitiivistä 
käsityönopetuksen pedagogiikkaa sekä purkaa käsityönopetuksen sitkeää suku-
puolittuneisuutta. Opettajien sukupuoli-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuus 
olisi tärkeää, jotta käsityönopettajat voisivat ohjata erilaisia poikia ja tyttöjä käsi-
työntunneilla riippumatta siitä, onko kyseessä kovien vai pehmeiden materiaalien 
parissa työskentely. Perusopetuksen käsityönopetuksen sukupuolittuneisuuden 
purkaminen on hänen mukaansa yksi edellytys myös käsityönopettajakoulutuk-
sen sukupuolittuneisuuden purkamiseksi. 

Kokko kannattaa Rauman opettajankoulutuksen mallia, jossa kaikki tulevat 
käsityönopettajat opiskelevat sekä tekstiilityön että teknisen työn sisältöjä. Luo-
kanopettajakoulutuksessa käsityöopinnot ovat Kokon mukaan yliopistosta riippu-
en 4-6 opintopisteen laajuiset. 

-Joissakin opettajankoulutusyksiköissä on päädytty siihen, että pakollinen 
käsityökurssi käsittää joko tekstiilityön tai teknisen työn sisältöjä, toisissa yksiköis-
sä kurssi käsittää yhtä paljon molempia, jolloin kurssin opintopistemäärä jakautuu 
tasan teknisen työn ja tekstiilityön välillä. Toisissa yksiköissä on jotain tältä väliltä. 
Koska opiskelijoiden käsityötausta on sukupuolittunut koulun käsityökasvatuk-
sen johdosta, on äärimmäisen haastavaa pyrkiä luomaan heille perusvalmiudet 
2-3 opintopisteen opinnoissa. Tästä huolimatta näen tärkeänä, että jo opettajan-
koulutuksessa irrottaudutaan käsitöiden sukupuolisidonnaisuudesta ja luodaan 
opiskelijoille valmiuksia opettaa käsityön sisältöjä laaja-alaisesti. 

Jaana Lepistön väittää paitsi väitöskirjatutkimuksensa johdosta myös pit-
käaikaisen opettajankouluttajakokemuksensa, sekä luokan- että aineenopettaja-
koulutuksessa, perusteella, että yksipuolinen käsityön opiskelu, jompaakumpaa 
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sisältöä pakollisena tai vapaaehtoisesti opiskeltuna, ylläpitää käsityöhön erittäin 
kiinteästi liitettyä sukupuolijakoa. Selkeästi on hänen mukaansa Rauman yksikös-
sä käsityön aineenopettajakoulutuksessa opiskelijoiden näkemykset avartuneet 
siitä, että käsityötä ei tule jakaa sukupuolen mukaan eikä ehkä pitää sitä jakautu-
mista edes luonnollisena. Yleiskeskusteluissa esimerkiksi käsityön aineenopettaji-
en ammattiliitoissa eli erillisissä tekstiili- ja teknisen työn liitoissa pidetään Lepis-
tön mukaan jatkuvasti yllä asiaa siten, että tyttöjen ja poikien valinta tekniseen ja 
tekstiilityön opintoihin on luonnollista ja se pitää säilyttääkin sellaisena. 

-Onhan totta, että siinä voidaan nähdä ”luonnollisuuden” piirteitä, kun op-
piaineemme pitkäaikainen toteuttaminen on sen saanut aikaan. Rauman yksikön 
opiskelijat ovat vuosien aikana - molempien sisältöjen ”pakollinen” opiskelu aloi-
tettiin vuonna 1996 - yhä enemmän valinneet sukupuolirajoja ylittäen esimerkiksi 
sivuaineeksi käsityötä tai aineenopettajat niin sanotuiksi laajentaviksi opinnoiksi. 
Ensi vuonnakin ennätysmäärä käsityön aineenopettajaopiskelijamiehiä eli seitse-
män opiskelijaa aloittaa ylimääräiset tekstiilityön opinnot, jotka ovat sivuaineen 
laajuiset. 

Johtopäätöksenä, jonka olen tehnyt siis tutkimusaineistoistani, tästä voi-
daan sanoa, että yhteinen kokemusmaailma kehittää yksilön ymmärrystä jostakin 
asiasta tai ilmiöstä, mikä yleensä liitetään erittäin vahvasti vastakkaisen sukupuo-
len toimintaan tai alueeseen. 

Lepistön mukaan vaikuttavampia ja pysyvämpiä muutoksia asioihin saa-
daan valinnan vapaudella, mutta käsityön kohdalla tilanne on hieman toinen.

-Kun on ollut pitkään vallalla tämä traditionaalinen näkemys miesten ja nais-
ten käsitöistä, niin se ohjaa hyvin paljon lasten ja aikuistenkin valintoja eli se on 
ympäristöstä eli yhteiskunnasta, perheestä ja koulusta opittua,  eikä välttämättä 
sukupuoleen luonnollisesti liitettyä. 

 Hanna Guttormin mukaan koulujen pa-
kollisessa käsityönopetuksessa tulisi siirtyä kohti 
kokonaan yhteistä käsityönopetusta. 

 -Opettajien, opetuksen suunnittelijoi-
den ja opettajankouluttajien tulisi kyetä jotenkin 
irrottautumaan nykytilanteesta, jotta käsityön 
opetuksen sisältöjä, tavoitteita ja toteuttamis-
tapoja voitaisiin lähteä suunnittelemaan uudel-
ta pohjalta. Valinta, mutta myös tekniikoiden ja 
materiaalien perusteella tapahtuva jako kahteen 
erilliseen, eri tiloissa opetettavaan käsityöhön, 

pitää yllä erontekoa kahden, yhä sukupuolittuneen, käsityön alan välillä. 
 Yhtenä suurena haasteena Guttorm näkee sen, että käsityöoppiaineen 

jakoa kahteen ei kyetä kyseenalaistamaan, koska vallitsevista käytännöistä, työ-
paikoista ja tuntimääristä halutaan pitää kiinni. Ongelmia ovat hänen mukaansa 
ammatti- ja edunvalvontapolitiikan sekä opettajankoulutuksien erillisyys, eri tie-
teenalat, jotka on kehitetty kahden erillisen käsityöoppiaineen tueksi.

 -Ja toki pitää tunnistaa myös erityisesti tekstiilityön alisteinen asema - näen 
tekstiilityön jollain tavalla marginaalin marginaalissa olevana. Mistä muutos voisi 
lähteä? Ehkä tähän pitäisi perustaa tutkimusprojekti. Miten kehittää käsityönope-

Jakoa kahteen ei kyetä 
kyseenalaistamaan, koska 
vallitsevista käytännöistä, 
työpaikoista ja tuntimääristä 
halutaan pitää kiinni.
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tusta siten, että se olisi kriittisempää samalla, kun huomioisi yhdenvertaisuuden 
sukupuolen ja muiden erojen suhteen?

 Guttorm kertoo, että luokanopettajien käsityön didaktiikan opetusteh-
täviä hoitaessaan hän pyrki aikoinaan kehittämään opetusta sukupuolitietoisem-
maksi siten, että kaikille pakollinen ”käytännön” opetus käsityömateriaaleineen 
ja -tekniikoineen opetettiin puoleksi. 

 -Seurauksena toki oli se, että ”taidot” jäivät entistäkin alhaisemmiksi, kun 
jo muutenkin käsityön opintopiste- ja kontaktiopetustuntimääriä oli laskettu. 

 Käsityönopetus voisi olla Guttormin mukaan kriittisempää, kulttuurisem-
paa, materiaalisen kulttuurin mieltä, merkitystä, haasteita pohtivaa sekä globaa-
leja haasteita huomioivaa. Tällaiseen kehitystyöhön tarvittaisiin hänen mukaansa 
tutkimusta. 

 -Myös opettajankoulutuksen kritiikittömyyden ja ”politiikkaneutraaliu-
den”, kuten didaktiikan kyseenalaistamattoman positivismiuskon tunnistaminen 
ja tunnustaminen voisi tehdä hyvää, enkä siis puhu tässä pelkästään käsityönopet-
tajien koulutuksesta. Se vaatisi myös refl eksiivisyyttä, oman toiminnan, tapojen ja 
tottumusten tunnistamista, mikä voi olla rankkaakin. 

 Sirpa Kokko haluaisi lisää tutkimustietoa käsityönopetuksesta sekä oppi-
laiden että opettajien näkökulmasta esimerkiksi kysely- ja haastattelututkimuksen 
tai etnografi an keinoin kattavasti eri puolilta Suomea. 

 -Olisi mielenkiintoista selvittää, miten oppilaiden sukupuolta ja sukupuo-
lieroa rakennetaan käsityön tunneilla ja miten oppilaat ja opettajat neuvottelevat 
näissä tilanteissa. Miten opettajat kokevat oman opetuksensa suhteessa eri suku-
puolten opetukseen?  Millainen rooli käsitöillä on eri puolilla Suomea oppilaiden 
elämänpiirissä ja millaisia sukupuoleen kietoutuvia piirteitä käsitöihin nykyoppi-
laan maailmassa kiinnittyy? Käsityönopetus järjestetään Suomessa monin tavoin 
kunnan ja koulun opetussuunnitelman mukaan. Olisi kiinnostavaa saada tutkimus-
tietoa erilaisiin järjestelyihin liittyvistä kokemuksista sekä oppilaiden että opettaji-
en näkökulmista.

 Käsityönopettajien koulutus sekä luokanopettajakoulutuksen että ai-
neenopettajakoulutuksen osalta on vielä varsin tutkimaton maaperä sukupuoli-, 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustematiikan osalta, joten aiheita Sirpa Kokon mukaan 
olisi runsaasti. 

-Olisi oleellista hankkia lisää tietoa eri puolilla Suomea opiskelevien opet-
tajaopiskelijoiden kasvatuksesta sukupuolittuneisiin käsitöihin; omissa tutkimuk-
sissa aineistoa on tuotettu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden parissa. Toimin-
tatutkimuksen keinoin voisi kokeilla erityisen sukupuolitietoisen pedagogiikan 
merkitystä opettajaopiskelijoiden pedagogiseen kehitykseen. Luokanopettaja-
koulutuksessa ja aineenopettajakoulutuksessa käsityöopinnot voivat painottua 
eri tavoin tekstiilityön ja teknisen työn sisältöihin. Erilaisten järjestelyiden yhteyttä 
opettajaopiskelijoiden opettajaksi kasvuun voisi selvittää. 

 Lisäksi Kokon mukaan olisi tärkeää saada kansainvälistä vertailevaa tut-
kimustietoa aiheesta monipuolisesti. Vertaileva tutkimus voisi kohdistua sekä op-
pivelvollisuuskouluihin että opettajankoulutukseen. Tutkimusaiheita olisi niin pal-
jon, ettei Kokko yritä listata niitä, mutta kohteena voisivat hänen mukaansa olla 
opetussuunnitelmat, oppitunnit, oppilaat ja opiskelijat, opettajat, pedagogiikka 
sekä kouluissa valmistettaviin käsitöihin liittyvät seikat. 
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Kotitalouskasvatuksella tasa-arvoa
Toisin kuin käsityön opetus kotitalousopetus ei ole sukupuolittunut samoin, sil-
lä siinä ei lähtökohtaisesti ole jaettu työtehtäviä naisisiin ja miehisiin. Kotitalous-
tieteen professori Kaija Turkki kertoo Kotitalousopettajien liiton osuvasti kiteyt-
täneen tavoitteensa  lausahdukseen ’kotitalous kuuluu kaikille’ korostaessaan 
kotitalousopetuksen merkitystä osana uudistuvaa perusopetusta ja käytävää tun-
tijakokeskustelua. Moninaisuus ja tasa-arvon tavoittelu tuovat haasteita kotita-
lous opetuksellekin.

-Sanat on helppo allekirjoittaa, mutta kuitenkin arkiuskomuksemme ja 
kokemuksemme kertoo usein jotain muuta. Samalla olennaiseksi kysymykseksi 
nousee se, mitä kotitaloudella itse asiassa tarkoitetaan ja miten muun muassa 
TASUKO-hankkeen teemat asettuvat tähän kenttään. Haasteeseen vastaaminen 
on oman työni keskiössä ja sama kysymys on noussut myös vahvan kansainvälisen 
keskustelun kohteeksi erityisesti viime vuosikymmeninä. Sekä omassa työssäni 
että tiedekunnan tasolla toimiessani olen kokenut yhdeksi tärkeimmistä haasteis-
ta löytää kotitaloudesta kaikki ne voimavarat ja mahdollisuudet, mitä siihen kät-
keytyy. Siinä yhteydessä ei voida sivuuttaa kotitalouksien ja perheiden arkea, ku-
luttajuutta ja kansalaisuutta tai toimintaa lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun 
ja kehityksen tukemiseksi. Kohderyhminä ovat kaikenlaiset perheet, kansalaiset ja 
kotitaloudet. Työtäni ohjaa erilaisuuden kohtaaminen ja muuttuvat toimintaym-
päristöt, jolloin kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen nousee varteenotet-
tavaksi haasteeksi.  

Erilaisten ihmisten ymmärtäminen, tasa-arvon, monikulttuurisuuden ja mo-
ninaisuuden edistäminen sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat Kaija 
Turkin mukaan asettuneet keskeisiksi osiksi kotitaloustieteellistä asiantuntijuut-
ta ja alan opettajankoulutusta. TASUKO-hanke on Turkin mukaan monissa alan 
keskusteluissa osoitettu tärkeäksi ja otettu ilolla vastaan, mutta mitään erityistä 
kiinnostusta esimerkiksi laajojen tutkimushankkeiden käynnistämiseen se ei ole 
hänen mukaansa herättänyt. 

-Yksittäisiä opinnäytteitä valmistuu aina aika ajoin ja muutama opiskelija 
on ottanut naistutkimuksen sivuaineekseen. Hanke on kuitenkin selvästi toiminut 
vahvistajana siinä, että meneillään olevan kotitaloustieteen ja kotitalousopetuk-
sen kehittämistyön koetaan jo sellaisenaan tukevan samoja päämääriä kuin mihin 
TASUKO-hanke tähtää. Monet arkielämän tutkimiseen ja monikulttuurisuuteen 
liittyvät hankkeet asettuvat tähän kenttään.

Turkki pitää TASUKO-hankkeen suhdetta kotitalousopettajan koulutuk-
seen ja kotitalousopetukseen monessa mielessä ainutlaatuisena ja samalla eh-
dottoman välttämättömänä pohdittavaksi, koska sukupuolisuus ei historiallisesti 
ole ollut läheskään riittävässä määrin esillä alan koulutuksessa tai tutkimuksessa.  
Samalla selvää on hänen mukaansa kuitenkin se, että alaa leimaa vahva kytkös 
nimenomaan naisiin ja naisten toimintaan. Myös alan koulutuksen saaneet ovat 
pääosin naisia. Esimerkkinä toimii hänen mukaansa professori Sysiharjun vuonna 
1995 työryhmän tuella laatima kotitalousopettajien koulutuksen satavuotishisto-
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riikki ja teoksen nimivalinta: ’Naisasian tytär – muuttuvien kotien tuki. 1891-1990. 
Vuosisata kotitalousopettajien koulutusta Helsingissä’. 

-Merkille pantavaa on kuitenkin se, että teos ei juurikaan kohdennu naiskysy-
mykseen vaan kuvaa kotitalousopetuksen monipuolisia kytkentöjä suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja että kansainväliset vaikutteet on haluttu integroida jo varhain 
mukaan. Se koetaan lisäresurssina, ei uhkana.  Kautta teoksen kytkös rakentuu 
suhteessa valtiolliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnan rakenteiden muutokseen, 
suhteessa naisten asemaan osana yhteiskunnan henkistä muutosta sekä suh-
teessa perheiden ja kotien arkielämään. Kotitalous kuuluu kaikille. Se on samalla 

sekä yksityistä, erilaisten yksilöiden ja heidän 
muodostamien ryhmien toimintaa että julkis-
ta, yhteiskunnan säätelemää ja monella tapaa 
tukevaa toimintaa. Myös työnjakokysymyksil-
lä, kulutuksella ja palvelujen käyttämisellä on 
kotitaloudessa keskeinen rooli. 

Tasa-arvo- ja moninaisuuskysymykset 
ovat nousseet Turkin mukaan esiin kotitalous-
alan kansainvälisessä keskustelussa, jota vii-

me vuosikymmeninä ovat syventäneet alan koulutuksen satavuotisjuhlintoihin eri 
maissa liittyneet viralliset julkilausumat, tehty historiallinen tutkimus ja kaikissa 
maanosissa virinnyt vahva keskustelu alan koulutuskäytännöistä ja niiden tulevai-
suudesta (ks. www.ifh e.org). Suomalaisten osallisuus näissä keskusteluissa on 
Turkin mukaan ollut varsin vahva, mikä puoltaa niiden hyödyntämistä tässä yhtey-
dessä. 

-Kiinnostavaa on ollut todeta se, miten eri puolilla maailmaa ja osin myös 
riippumatta koulutusjärjestelmien erilaisuudesta samat kysymykset ovat nous-
seet keskiöön. Kysymys on ihmisen elämän perustarpeista sukupuolesta ja synty-
perästä riippumatta, hyvinvointitavoitteista sekä erilaisissa olosuhteissa toimivien 
yksilöiden, kotitalouksien ja perheiden toimintakäytäntöjen mahdollistamisesta 
ja kehittämisestä. Tasa-arvo- ja moninaisuuskysymykset ovat osa näitä ilmiöitä ja 
prosesseja. Alan kansainvälinen historia ja useiden maiden käytännöt todistavat 
Turkin mielestä sen, että kotitalousopetus on käynnistynyt useimmissa maissa ni-
menomaan tytöille ja naisille suunnattuna koulutuksena, jonka keskiössä on arki-
elämän taitojen oppiminen.  Lisäksi kansainvälisellä tasolla kehitysyhteistyöhön ja 
erityistuen tarpeessa olevien auttamistyöhön liittyvät kysymykset ovat olennai-
nen osa alan toimintaa muun muassa YK:n eri järjestöjen ja erityisteemojen kaut-
ta. Nämä näkyvät myös laitoksen jatkokoulutushankkeissa  (mm. Posti-Ahokas  ja 
Venäläinen) ja äskettäin hyväksytyssä transnationaalisten perheiden arkeen koh-
distuneessa väitöskirjassa  (Janhonen-Abruquah 2010).

Vaikka jatkokoulutushankkeissa tai väitöskirjoissa ei Turkin mukaan ole suo-
raan tutkittu kotitaloutta esimerkiksi tasa-arvonäkökulmasta, niiden anti tuottaa 
aineksia tähän keskusteluun.  Kotitaloustutkimuksen keskiössä on halu rakentaa 
ihmisten osallisuutta omaan arkeensa ja tukea sen toteuttamisen edellyttämiä 
vastuullisia valintoja sekä samalla luoda edellytyksiä elinikäisen kasvun ja oppimi-
sen mahdollistumiseen.  Keskustelua hallitsee yksilöiden toiminta arjessa, holisti-
suus ja integratiivisuus sekä ihmisten erilaiset lähtökohdat ja monitahoinen yhteis-
kuntasidos.

Kotitalousopetus on käynnistynyt 
useimmissa maissa nimenomaan 
tytöille ja naisille suunnattuna 
koulutuksena.
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Kotitalous yhdistää Turkin mukaan yksilön, yhteisöjen, kuten perheen, sekä 
yhteiskunnan tasot ja sille on ominaista tarkastella ihmisen toimintaa kokonaisuu-
tena, erilaisten ominaispiirteiden ja vuosien varrella karttuneiden kokemusten 
ollessa osa tieto- ja taitoperustaa.  Tämä tulkinta nojautuu kotitalouden laajaan 
voimavaratulkintaan, mikä paljastuu kun tutkitaan ihmisen arkitoimintaa ja sen 
muutosta. Samalla yksilön erilaiset roolit nivoutuvat osin yhteen, mikä näyttäytyy 
sukupuolisuuden lisäksi esimerkiksi vanhemmuutena, kuluttajuutena tai kansalai-
sena sekä enenevässä määrin palvelujen käyttäjänä toimimisen kautta. Ihmisen 
erilaisten roolien tai näkökulmien erittely ja yhdistyminen arjen tilanteissa on 
avannut kotitaloustutkimukseen ja alan opetukseen lupaavia suuntia, joille on 
ominaista paitsi katsoa arkielämän tilanteita uudesta näkökulmasta myös kiinnit-
tää vakavaa huomiota tutkimusmetodologian kehittämistyöhön. 

Kotitaloutta on opetettu koko peruskoulun olemassaolon ajan yhteisenä 
oppiaineena sekä pojille että tytöille, mikä on Kaija Turkin mielestä merkittävä 
edistysaskel. Olennaista on myös hänen mukaansa todeta, että tasa-arvon edistä-
minen on selkeästi kirjattu kotitalouden perusopetuksen tavoitteisiin.

-Siten tasa-arvo on ja pysyy jatkuvana teemana alamme keskusteluissa. Suu-
ri haaste liittyy edelleen alan naisvaltaisuuteen ja sen monitahoisiin seurauksiin. 
Miehet osallistuvat kuitenkin enenevässä määrin muun muassa kotitöiden teke-
miseen ja ottavat lisääntyvässä määrin vastuuta lasten kasvatuksesta. Itse uskon 
muutoksen kytkeytyvän nimenomaan siihen, mitä kotitaloudella ymmärretään ja 
millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä koetaan olevan. 

Kotitalousopettajien koulutuksessa vuosittain hyväksyttyjen miesopiskeli-
joiden määrä on Turkin mukaan vakiintunut muutamaan miesopiskelijaan, mikä 
kokonaisuutena vastaa 5-8 % tasoa.  Molempien sukupuolien läsnäololla on hänen 
mielestään opetusta monipuolistava vaikutus. 

-Ilahduttavaa on ollut todeta, että miesopiskelijoiden valmistumisen jälkei-
nen sijoittuminen on hajaantunut laajasti ja että heitä toimii myös peruskoulussa. 
Oma kokemukseni ja opiskelijoiden kautta saatu palaute ilmentää lähinnä positii-
visia kokemuksia miespuolisten opiskelijoiden ja sittemmin kotitalousopettajien 
mukanaolosta. Osa heistä on päätynyt myös johtaviin asemiin muun muassa kou-
lujensa rehtoreiksi.  

Koulun kokonaisuutta katsoen isoksi haasteeksi Turkki kokee edelleen kou-
lun toimintakulttuurin hitaanlaisen muuttumisen. Tämä heijastuu hänen mukaan-
sa vahvasti myös menossa olevaan oppiaine- ja tuntijakokeskusteluun, jossa oppi-
aineet lokeroidaan hyvin perinteisellä tavalla. 

-Tällöin integratiivisten oppiaineiden, kuten kotitalouden, asema jää ongel-
malliseksi. Aineen opetus ei välttämättä toteudu sille ominaisella tavalla.  Samalla 
voidaan heittää kysymys siitä, missä määrin koulun rakenteet toimivat tasa-arvo-
pyrkimyksiä vastaan. Selvää on myös se, että koulun toimintakulttuuri ei muutu 
ellei koulun johtamiskäytäntöihin ja opettajankoulutukseen saada nykyistä moni-
tahoisempaa ajattelua ja uudentyyppisiä rakenteita.

Moninaisuus- ja sukupuoliteemaisten opinnäytteiden tai tutkimusten mää-
rästä  koulutuksen osalta ei ole tehty Turkin mukaan mitään systemaattista kar-
toitusta. Sukupuoli on hänen mukaansa monissa hankkeissa mukana ja sama on 
tilanne monikulttuurisuuden osalta. 
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-Lisäksi opiskelijoilla on usein henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita tiet-
tyjä erityisryhmiä kohtaan. Tällä hetkellä ohjaamassani graduryhmässä kohderyh-
minä ovat muun muassa liikuntarajoitteiset, useat erityisopetusta saavat ryhmät 
sekä ikääntyneet kansalaiset. TASUKO:n innoittamana voitaneen pitää ainakin 
Suvi Knaapisen loppuvaiheessa olevaa kouluetnografi sta tutkimusta sukupuolen 
rakentumisesta kotitalousopetuksessa. Kiinnostus näitä kysymyksiä kohtaan on 
olemassa, mutta tutkimuksen pääfokus määräytyy useimmiten toisin.

Turkki pitää tärkeänä sitä,  että tutkimustyö sukupuolisuuteen, eroihin, eri-
laisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvien ilmiöiden, prosessien ja rakenteiden 
tunnistamiseksi jatkuu. Näissä yhteyksissä painopistettä on hänen mukaansa syytä 
siirtää ilmiöiden tarkastelemiseksi riittävän laajojen kokonaisuuksien puitteissa. 

-Erilaisten vuorovaikutusten ja suhteiden tunnistaminen muodostuu usein 
avainkysymykseksi todellisen kehityksen käynnistymiselle. Suhteisiin ja suhteelli-
suuteen liittyvän pääoman kartuttaminen on yksi tulevaisuuden keskeinen voima-
vara.  Opettajankoulutuksen yhteydessä olisi perusteltua koota erilaisia kansain-
välisyyttä ja muuttuvaa maailmaa jäsentäviä prosesseja yhteen ja rakentaa vahvaa 
globaalin kasvatuksen ulottuvuutta, jossa sukupuolisuus, tasa-arvokysymykset, 
monikulttuurisuus sekä uudet hallinnoinnin käytännöt ja kestävä kulutus muodos-
tavat vahvan elinikäisen oppimisen viitekehyksen. Tasa-arvo toteutuu parhaiten 
erilaisuuden aidolla kohtaamisella ja dialogiin perustuvalla vuorovaikutuksella. 
Tämä luo edellytykset toteuttaa tasa-arvoa myös käytännössä niin kodeissa, kou-
luissa kuin myös työelämässä.

Liikuntakasvatusta tytöille ja pojille
Selkeimmin sukupuolijakautunut oppiaine Suomessa on liikuntakasvatus, jossa ei 
käsityön tapaan ole mahdollista valita edes ”luontaisten taipumusten” mukaan, 
vaan jako eri oppitunneille tapahtuu pääsääntöisesti sen mukaan, luokitellaanko 
oppilas tytöksi vai pojaksi. Valtiotieteiden tohtori Päivi Berg tutki aihetta etnogra-
fi sesti osallistuen erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun 7. luokkien liikun-
tatunneille lukuvuoden 2004–2005. 

-Tutkimukseen osallistui viisi liikuntaryhmää: kaksi tyttöjen, kaksi poikien 
sekä yksi sekaryhmä, jossa puolet oppilaista oli tyttöjä ja puolet poikia. Tein ryh-
missä osallistuvaa havainnointia sekä haastattelin 27 oppilasta sekä kummatkin 
liikunnanopettajat. Tyttöjä opetti naisliikunnanopettaja, poikia ja sekaryhmää 
miesliikunnanopettaja.

Berg oli kiinnostunut sukupuolesta ryhmärajojen ja erontekojen ulottuvuu-
tena. Teoreettisesti ilmaistuna hänen tavoitteensa oli selvittää, kuinka sosiaalinen 
kirjautuu ruumiiseen koululiikunnan kontekstissa. Hän ei siis ollut kiinnostunut op-
pilaiden kunnosta tai taidoista, vaan sosiaalipsykologina erilaisista ryhmäilmiöistä. 
Liikunta on Bergin mukaan sinänsä kouluissa erityislaatuinen aine, että muissa op-
piaineissa sukupuolta ei tavallisesti käytetä ryhmien erottelukriteerinä. 

-Esimerkiksi käsityöryhmissä oppilaat voivat valita tekstiili- tai teknisen työn 
sukupuolesta riippumatta, mutta liikunnassa ei tavallisesti voi valita mihin ryh-
mään menee. Tutkimuskouluni sekaryhmä oli ylimääräisen liikunnan kurssi, johon 
oppilaat olivat pyrkineet kriteerinä 6. luokalla tehdyt kuntotestitulokset. Aiemmin 
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tässäkin oli ollut erikseen tyttöjen ja poikien ryhmä, mutta ryhmät oli yhdistetty 
tutkimusvuonna vähäisen pyrkijämäärän vuoksi. 

Yleistä liikunnassa on Bergin mukaan myös se, että ainakin yläasteella ja 
lukioissa tyttöjä opettaa naisopettaja ja poikia miesopettaja, vaikka tätä ei hänen 
käsittääkseen ole pitkään aikaan laillisesti säädetty näin toteutettavaksi. Liikun-
nanopettajakoulutuksessa oli vielä pitkälle 1980-luvulle myös eriytetty opettaja-
opiskelijat lajien käytännön opiskelussa sukupuolen mukaan. Sittemmin tätä ja-
koa on Bergin mukaan purettu. 

-Monet tällä hetkellä opettajina toimivista ovat kuitenkin kouluttautuneet 
1970–80-luvulla. Pedagogiset käytännöt ja ideologiat muuttuvat ja opettajien täy-
dennyskoulutus onkin varmasti tärkeää myös sukupuoleen liittyvän tematiikan 
osalta.

Yksi haaste liikuntakasvatuksessa on Bergin mukaan sen huomioiminen, 
että oppilaan sukupuoli ei määritä sitä, minkä tyyppisestä liikunnasta hän on kiin-
nostunut. 

-Esimerkiksi kaikki pojat eivät pidä kilpailusta ja tytöissä voi taas olla sel-
laisia, jotka haluavat kilpailla. Mikäli taas tehdään oletus, että vain tytöt pitävät 
tanssimisesta ja ovat siinä jotenkin ”luontaisesti” poikia parempia, saatetaan tulla 
tarjonneeksi tytöille ryhmänä enemmän ilmaisullista liikuntaa. Ja entä jos tyttö ei 
olekaan ”hyvä” tanssissa? Tytön ei pitäisi joutua miettimään, onko hän vääränlai-
nen tyttö, jos ei osaa tanssia. Vastaavasti pojan ei tulisi joutua tilanteeseen, jossa 
hän ei ”saa” tykätä tanssista tai olla siinä hyvä, koska hän on poika. 

Ohjaamalla tietyn biologisen sukupuolen perusteella ruumiin liikuttamisen 
tapoja kohti tiettyjä lajeja, ruumiin esteettistä puolta tai ruumiin voiman kasvat-
tamista, merkitään Päivi Bergin mielestä näitä ryhmärajoja selkeästi ja tehdään 
oletus kaikkien tyttöjen ja poikien keskinäisestä samanlaisuudesta ryhmän sisällä. 

-Kouluilla on tällä hetkellä melko vapaat kädet liikunnanopetuksen suun-
nittelussa eli koulut tekevät omia opetussuunnitelmiaan. Näin ollen koulut voivat 

päättää esimerkiksi, minkä lajien avulla 
pyritään liikunnanopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden asettamiin ta-
voitteisiin käytännössä pääsemään. Toki 
koulut voivat myös asettaa joitain omia 
tavoitteita liikunnanopetukselle, esimer-
kiksi sukupuolitietoisuuden lisäämisen.

Päivi Bergin tutkimuksessa käsitel-
lään sukupuolen lisäksi myös yhteiskun-
taluokkaa, liikunnallisia taitoja sekä op-

pilaiden välisiä suhteita. Vanhempien varallisuudella sekä heidän arvostuksillaan 
on hänen mukaansa merkitystä siinä, mitä lapset ja nuoret vapaa-ajallaan voivat 
harrastaa. 

-Monet organisoidut liikuntaharrastukset ovat kalliita ja ajoittain ne edel-
lyttävät myös vanhempien ajallista panostusta sekä välineitäkin, esimerkiksi au-
tokyytejä kilpailumatkoille. Mikäli koulun liikuntatunneilla pelataan paljon jouk-
kuepelejä, on melko todennäköistä että niillä nuorilla, jotka harrastavat näitä 
vapaa-ajallaan on niissä paremmat taidot. Toki ratsastuskin on kallis harrastus, 

Liikunnanopettajanhan 
olisi käsittääkseni pyrittävä 
mahdollistamaan oppilaille kokemuksia, 
joissa oma ruumis luo enemmänkin 
mahdollisuuksia kuin esteitä.
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mutta siinä saavutettuja taitoja pääsee harvemmin liikuntatunneilla näyttämään 
opettajalle ja muille oppilaille. 

Bergin tutkimuskouluissa opettajat olivat varsin hyvin perillä oppilaiden 
vapaa-ajan liikuntaharrastuksista ja niiden perusteella heitä myös pyydettiin esi-
merkiksi koulun joukkueisiin. Tämä koski nimenomaan organisoitua vapaa-ajan 
liikuntaa. 

-Vaikutti siltä, että oppilaiden omaehtoiset tossulätkät, BMX-pyöräilyt tai 
tanssitunneilla käymiset eivät luoneet oppilaille samanlaisia mahdollisuuksia lii-
kuntatunneilla. Toisaalta opettajat kokivat oppilaistaan ”ammattilaisurheilijat” 
haasteellisena, koska heillä oli jo taitoja, joita muut oppilaat vasta opettelivat. 
Kyse onkin paljon siitä, mitä koululiikunnassa arvostetaan ja minkä opettaja kat-
soo tavoitteeksi. Onko tavoite kasvattaa urheilijoita vai innostaa nuoria löytämään 
itseään kiinnostavia liikuntamuotoja? Tai ovatko edellä mainitut tavoitteet yhdis-
tettävissä? 

Monet liikunnanopettajat ovat Bergin mukaan itse entisiä aktiiviurheilijoita, 
jotka on niin ikään testattu heidän pyrkiessään opiskelemaan. Heillä saattaa olla 
hyvin erilainen suhde omaan ruumiiseensa kuin nuorella, joka ei liikuntaa tavoit-
teellisesti harrasta. 

-Liikunnanopettajanhan olisi käsittääkseni pyrittävä mahdollistamaan oppi-
laille kokemuksia, joissa oma ruumis luo enemmänkin mahdollisuuksia kuin estei-
tä. Tämä on haasteellinen tehtävä, mutta sitä ei tulisi unohtaa.

Oppilaiden välisiin suhteisiin, kuten suosioasemiin, kiusaamiseen, tai keski-
näiseen kilpailuun, opettaja voi Bergin mukaan pyrkiä vaikuttamaan kiinnittämäl-
lä huomiota esimerkiksi siihen, miten joukkuepeleissä muodostetaan joukkueita. 
Joukkueenmuodostamistapaa voi vaihdella hänen mielestään usein.

-Liikuntatunneilla näkee myös aika helposti, jos joku oppilaista jää toistu-
vasti syrjään esimerkiksi pariharjoituksissa tai peleissä ja tähän opettajan pitäisi 
puuttua. Jos opettajalla on niin iso ryhmä, ettei hän kykene näkemään kaikkea, 
ideaalitilanteessa olisi hyvä joskus käyttää tunneilla kahta opettajaa. Tästä ideasta 
kiitos kuuluu muutamalle tutkimukseeni osallistuneelle oppilaalle. 

Opettajankoulutuksessa olisi Bergin mukaan hyvä tunnustella opiskelijoi-
den käsityksiä sukupuolesta ja ruumiillisuudesta esimerkiksi keskustelemalla kou-
lutuksen aikana yhdessä siitä, miksi jokin liikuntalaji mielletään tyttöjen tai poikien 
lajiksi ja mitä kukin itse aiheesta ajattelee. 

-Opettajaopiskelijat voisivat pohtia suhdettaan omaan ja toisten ruumiisiin 
esimerkiksi oppimispäiväkirjassa, jota kirjoitettaisiin opintojen aikana. 

Erilaisia sukupuolistereotypioita voidaan Bergin mukaan käytännön har-
joituksissa liikutella myös rikkomalla perinteistä naisen ja miehen malli -ajattelua. 
Opettajaopiskelijoista löytyy hänen mukaansa varmasti esimerkiksi hyviä mies-
tanssijoita ja naisjalkapalloilijoita opettamaan näitä muulle ryhmälle. 

-Kaikkia edellä mainittuja keinoja voi myöhemmin itse opettajan työssä 
hyödyntää oppilaiden kanssa sukupuolta ja ruumiillisuutta pohdittaessa. Liikunta-
tunnit ovat siihen todella hyvä paikka! Luokanopettajillahan on tässä myös hieno 
mahdollisuus, koska ala-asteella ei aina noudateta tytöt ja naisopettaja- ja pojat ja 
miesopettajajakoja. Omassakin tutkimuksessani muutamat pojat muistelivat ala-
asteen naisliikunnanopettajaansa ja tämän liikuntataitoja tavalla, jonka tulkitsisin 
ihailuksi ja lämmöksi.
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Päivi Berg tuo esiin, että esimerkiksi Opetusministeriön Tasapeli -raportissa 
pidetään tärkeänä, että sukupuolinäkökulma olisi aina mukana liikunta-asioiden 
valmistelussa ja päätöksenteossa. Raportista selviää, että kaikkea liikuntaa koske-
vaa toimintaa ei ole tilastoitu sukupuolittain. 

-Tässä olisi jo muutama jatkotutkimuskohde nyt kun raportin valmistumi-
sesta on kulunut joitakin vuosia. Onko sukupuolinäkökulma nyt mukana liikunta-
asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa? Jos on niin, miten? Onko liikuntaa kos-
keva toiminta tilastoitu sukupuolittain?

Berg toivoisi myös tulevaisuudessa tutkimuksia esimerkiksi sukupuolitietoi-
sesta liikunnanopetuksesta kouluissa sekä sukupuolitietoisuudesta lasten ja nuor-
ten liikuntaharrastuksissa sekä valmennuksessa. Hänestä olisi myös kiinnostavaa 
nähdä tutkimusta sukupuolitietoisesta opettaja- ja liikunnanopettajakoulutukses-
ta. 

-Ylipäätään toivoisin paljon tutkimusta, joissa ”oppilailla” on myös suku-
puoli, ikä, ruumis, asuinpaikka ja perhe tai hänelle läheisiä ihmisiä. 

Liikunnan ja terveyskasvatuksen opettajien 
näkökulma
Lea Väyrynen on liikunnan ja terveystiedon opettajana lukiossa ja toimii Liikunnan 
ja terveystiedon opettajien liiton (LIITO) hallituksen jäsenenä.  Hänen mukaansa 
tasa-arvo- ja moninaisuusteemoja sivutaan koko ajan järjestön toiminnassa ja vuo-
den 2009 alussa LIITO:n lehden teemana oli erilainen oppija. 

-Tähän alueeseen on järjestetty koulutusta yleisten VESO-päivien yhteydes-
sä ainakin niissä kouluissa, missä minä olen työskennellyt. Teemahan koskettaa 
koko koulun henkilökuntaa. Lisäksi koulussamme on järjestetty tasa-arvokyselyjä 
sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. 

Teemat on Väyrysen mukaan otettu vastaan hyvin. Järjestön lehti toteut-
taa erilaisia teemoja ja myös koulutuksen järjestämisessä kuunnellaan kenttää ja 
kentän tarpeita. Jokaisen koulutuksen jälkeen kerätään palaute, jossa voi esittää 
toiveita tulevien koulutusten suhteen, mutta tälle alueelle ei ole tullut toiveita sii-
nä määrin, että sen järjestäminen olisi katsottu tarpeelliseksi.

 Käytännön ideoita Väyrysen mieleen tulee useita, kun pohditaan moninai-
suuden ja sukupuolen ottamista huomioon koulun käytäntöjen muutoksessa.

-Alakoulun puolella on oppimisvaikeuksissa oleville lapsille kouluavustajia, 
jotka voivat olla myös mukana liikuntatunneilla ja näin opettaja voi tehdä oman 
opetussuunnitelman liikunnanopetukseen ja eriyttää heidän opetuksensa. Liikun-
taryhmät ovat melko suuria ja eriyttäminen ja erilaisuuden huomioiminen on han-
kalaa käytännössä, jos henkilöllä ei ole omakohtaista avustajaa. Arviointikriteerit 
ovat myös melko tasapäistävät, jossa yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia ja eri 
aikaan tapahtuvaa kehittymistä ei mielestäni oteta riittävästi huomioon.

Alakoulussa liikunnanopetus tapahtuu tytöille ja pojille samassa ryhmässä 
eikä eri sukupuolia eroteta toisistaan. Liikunnan tavoitteena on Väyrysen mukaan 
motoristen perustaitojen opettaminen kohti lajitaitoja. Ylemmille luokille siirryt-
täessä liikunnanopetus on eriytetty opettamalla tyttöjä ja poikia eri ryhmissä. 
Useimmiten tyttöjä opettaa naisopettaja ja poikia opettaa miesopettaja. Lukiossa 
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opetus tapahtuu pääosin pojille miesopettajan ja tytöille naisopettajan opettama-
na. Ammatillisella puolella ryhmät ovat enemmän sekaryhmiä ja oppilaitoksessa 
saattaa olla vain yksi liikunnanopettaja, joka opettaa molempia sukupuolia. 

-Tytöillä ja pojilla on oppimista toisiltaan ja näenkin rikkautena ainakin osit-
tain yhdessä tekemisen. Tätä on toteutettu oppilaitoksessa, jossa työskentelen. 
Liikunnanopetus on parhaimmillaan erilaisuuden hyväksyntää, olipa kysymys su-
kupuolesta, jostakin ominaisuudesta tai vammasta, joka rajoittaa liikkumista. 

 Teoriaosuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksen kohdalla pitäisi 
Väyrysen mielestä lisätä opettajien koulutukseen. 

- Liikunnanopettajia pitäisi myös opastaa ja kannustaa tekemään enemmän 
henkilökohtaisia opetussuunnitelmia. Lisäksi liikunnanopettajat voisivat tehdä 
opetusharjoittelua erityisryhmille sekä eri sukupuolta oleville ryhmille. Näin tulisi 
konkreettista tietoa erilaisista oppijoista.  

Tutkimustarpeista Väyrynen toteaa, että kannattaisi kartoittaa, kuinka 
paljon liikunnan ja terveystiedon opetuksessa käytetään henkilökohtaisia ope-
tussuunnitelmia ja sekaryhmiä, minkälaiset valmiudet on opettajilla kohdata mo-
ninaisuus- ja sukupuoliteemoihin liittyviä asioita ja kuinka paljon koulutuksessa 
käsitellään kyseisiä teemoja. 

Taidekasvatuksen sukupuolittuneisuus
Väitöskirjassaan ”Tytöt pojat ja ’erojen leikki’” Tarja Kankkunen käsitteli suku-
puolta kuvataideopetuksen arjessa.  Taideteollisessa korkeakoulusta valmistunut 
ja siellä työskennellyt Kankkunen näkee kuvataidetunnit mahdollisuuksiksi suku-
puolen näkökulmasta.

-Väitöksessäni halusin tutkia tapoja, joilla sukupuolta rakennetaan ja tuote-
taan koulun kuvataidetunneilla, kuinka se siellä merkityksellistyy. Päästäkseni ilmi-
öön käsiksi toteutin pienimuotoisen etnografi an yhden 7. luokan oppilasryhmän 
pakollisen kuvataidekurssin puitteissa. Tulokseni ovat episodimaisia kuvauksia ja 
pohdintaa sukupuolen merkityksellistymisestä ja rakentumisen tavoista kyseises-
sä kontekstissa. Niiden pohjalta päättelin, että kuvataidetunnit ovat potentiaali-
sesti otollinen paikka tukea monenlaisia tyttönä ja poikana olemisen tapoja.

Väitöksen jälkeen hän on ollut työtehtävissä, joissa tutkimuksellinen työn 
mahdollisuudet ovat olleet vähäiset.

-Lähinnä teeman käsittelyn areenoina ovat olleet konferenssiesitelmät, se-
minaarit ja vierasluennot. Sen sijaan olen voinut kannustaa opiskelijoita kiinnit-
tämään seminaaritöissään ja opinnäytteissään huomiota sukupuolen merkityksel-
listymisiin tutkimissaan teemoissa. Olen myös ohjannut kandidaatin ja maisterin 
opinnäytteitä, joissa sukupuolinäkökulma on ollut keskeisenä. Näenkin, että oman 
ja muutaman kollegani ansiosta sukupuolinäkökulma on melko usein mukana kou-
lutusohjelmamme opiskelijoiden lähestymistavoissa.

Kankkunen näkee kuvataideopetuksen potentiaalisesti otollisena paikkana 
oppilaan rakentaa omalaistaan identiteettiä taiteen kautta ja kuvanteon keinoin. 

-Tältä pohjalta pidän yhtenä suurena haasteena sitä, että kuvataideope-
tusta on ja tulee olemaan kaikille oppilaille. Tätä tuetaan muun muassa sillä, että 
tietty määrä kuvataidetunteja on pakollinen kaikille, ja että kuvataideopetuksella 
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on jatkuvuutta koulutasosta toiseen. Optimaalisesti kuvataiteessa tapahtuvalle 
työskentelylle tulisi varata huomattavasti nykyistä enemmän aikaa koulujen tun-
tijaossa.

Kuvataideaineen pakollisuus takaa Kankkusen mukaan tällä hetkellä, että 
myös pojat saavat kuvataideopetusta. 

-Jos aine olisi yksinomaan valinnainen, saattaisivat pojat – nähdäkseni pit-
kälti juuri sukupuolikulttuurisista syistä – jäädä kokonaan kuvataideopetusta vail-
le. Tällöin heiltä suljetaan pois mainitsemani potentiaalinen mahdollisuus työstää 
identiteettiään taiteen ja kuvanteon kautta.

Tarja Kankkunen pitää opettajaa ja hänen ymmärrystään esimerkiksi suku-
puolesta sekä hänen lähestymistapaansa sukupuoleen hyvin tärkeinä seikkoina. 

-Mielestäni ymmärrys sukupuolen ja muiden erojen kulttuurisen rakentu-
misen ja merkityksellistymisen ulottuvuuksista on ehdottomasti osa opettajan 
ammattitaitoa ja siten myös koulutukseen kuuluvaa. Opettajan on tärkeää tiedos-
taa, ettei esimerkiksi sukupuoli ole pelkkää biologiaa, eivätkä naiseus ja mieheys 
ole yhdenlaisia, vaan oppilaat, kuten kaikki muutkin ihmiset, rakentavat niin omaa 
kuin toistensakin identiteettejä vuorovaikutuksessa toisiinsa, kulttuurinsa ja yhtei-
sönsä antamissa puitteissa ja välineillä. Sukupuolen problematiikkaa mutkistavat 
vielä oppilaiden moninaiset taustat: milloinkaan oppilaisiin ei voida asennoitua yh-
denmukaisena massana. Monet ongelmalliset tilanteet ja kuviot koulun arjessa, 
oppilaiden kesken liittyvät tavalla tai toisella sukupuolen ja kulttuurierojen prob-
lematiikkaan. Tämän tiedostamisen lisääminen on haaste opettajankoulutukselle, 
mutta uskoakseni myös monelle jo valmiille opettajalle.

Omassa opetuksessaan ja Kankkusen mielestä joidenkin kollegojen opetuk-
sessa tuodaan sukupuolinäkökulmaa esiin, vaikka se ei omana opintokokonaisuu-
tena näy opinto-ohjelmissa.

  -Olisi tarpeen koota koulutuksen tarpeisiin artikkelikokoelma, jossa tuo-
daan näkyviin sukupuolinäkökulmaa kuvataidekasvatukseen suomalaisittain niin 
tähän mennessä tehdyissä kuin meneillään olevissa tutkimuksissa.

Kankkusen mukaan sukupuoli- ja moninaisuusteemat eivät ole olleet kovin 
näyttävästi ainakaan kuvataidekasvatuksen arkeen liittyvän tutkimuksen keskiös-
sä. 

-Tiedän, että monikulttuurisuus ja syrjäytyminen ovat olleet tarkasteltava-
na kuvataidekasvatuksen tutkimuksessa omassa instituutiossani Taikissa. Tiedän 
myös, että tällä hetkellä tutkimuksellista kiinnostusta – esimerkiksi meneillään 
olevissa alan väitöstutkimuksissa – kohdistuu esimerkiksi poikien kuvataideope-
tukseen, ja nimenomaan tasavertaisuuden nimissä. Näissä tutkimuksissa pyritään 
kehittämään pojille sopivampia opetusmuotoja ja sisältöjä opetuskokeilujen ja toi-
mintatutkimuksen keinoin. Lähtökohtaoletuksena on, että pojat eivät kiinnostu 
kuvataidetunneista eivätkä siis valitse sitä enää pakollisten kurssien jälkeen, koska 
opetussisällöt ja työtavat ovat vääränlaisia, enemmän tyttöjä suosivia. Tämä on 
mielestäni joissakin tapauksissa mahdollinen, mutta ei yleisemmin riittävä selitys 
poikien kaikkoamiselle kuvataidetunneilta. 

Kankkusen mielestä kaiken kehitystyön pohjalla pitäisi olla ensin perustut-
kimuksen tuottamaa ymmärrystä. 

-Mielestäni, päästäksemme kuvataidekasvatuksen kannalta relevanttien, 
sukupuoleen ja yhdenvertaisuuden tavoitteisiin liittyvien ongelmien ytimeen ja 
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ymmärtääksemme niiden kehkeytymistä, tarvitsemme ensisijaisesti kuvataidekas-
vatuksen arjen etnografi oita, mutta myös ylipäätään lasten ja nuorten esteettis-
taiteellisen toiminnan ja arvostusten tutkimusta. 

Musiikkikasvatus sukupuolinäkökulmasta
Musiikkikasvattaja Anna Kuoppamäki tekee parhaillaan väitöskirjaa Sibelius-Aka-
temiassa musiikin opettamisesta ja osana tutkimustaan hän käsittelee sukupuo-
leen liittyviä teemoja. 

-Olen kiinnostunut työn alla olevassa väitöskirjatutkimuksessani musiikil-
lisen toimijuuden rakentumisesta musiikkioppilaitoksessa annettavan musiikin 
perusteiden opetuksen kontekstissa. Tarkastelen, millaista on vuorovaikutus ja 
kuinka merkityksistä neuvotellaan musiikin oppimisyhteisössä sekä millainen rooli 
sukupuolella on näissä opetus- ja oppimistilanteissa. 

Kuoppamäen tutkimusaineisto koostuu tuntitilanteiden videoinneista 
9-vuotiaiden tyttöjen ja poikien musiikin perusteiden opetusryhmissä ja niin sano-
tuissa sekaryhmissä, opetuspäiväkirjoista sekä oppilaiden stimulated recall -haas-
tatteluista. 

-Tutkimuksessani samat lapset toimivat sekä sekaryhmässä että eriytetyis-
sä tyttöjen ja poikien ryhmissä. Toimin tutkimuksessani sekä opettajana että tut-
kijana. 

Aineiston analyysi on vasta alkuvaiheessa, mutta Kuoppamäen mukaan 
esiin nousee ainakin sukupuolinen rajatyö (gendered border work), ohimeneväs-
sä vaiheessa noin 8-12 vuoden ikäisillä, jolloin lapset itse ylläpitävät sukupuoleen 
liittyviä konventioita ja ryhmäjakoa. 

-Tuo sukupuolinen rajatyö vaikeuttaa dialogia ja sitä, kuinka merkityksistä 
neuvotellaan tyttöjen ja poikien kesken erilaisissa oppimisen vuorovaikutustilan-
teissa ja näkyy muun muassa stereotyyppisen, sukupuoleen sidotun oppijaroolin 

omaksumisena. Tämä puolestaan ilmenee, kuten 
monet tutkijat, esimerkiksi dosentti Tuula Gordon 
on todennut, erityisesti puheen, tilan ja ajan käytön 
eroina tyttöjen ja poikien välillä. 

Kuoppamäki esittää, että erityisesti musiikin 
kaltaisissa luovissa ja toiminnallisissa opetus- ja op-
pimistilanteissa, joissa kehollisella vuorovaikutuk-
sella  ja suhteellisen vapaalla dialogilla on keskeinen 
asema, sukupuolinen rajantyö nousee merkittäväksi 

vaikuttaen siten myös siihen, kuinka oppilaat toteuttavat toimijuuttaan oppimis-
yhteisössä. 

-Kiinnostavaa aineistossani on, että nuo erot puheen, tilan ja ajan suhteen 
tyttöjen ja poikien välillä näyttäisivät pienenevän tyttöjen ja poikien eriytetyissä 
ryhmissä. Vaikuttaisi siltä kuin tila rakentaa omaa identiteettiä vapaalla ja persoo-
nallisella tavalla olisi ikään kuin suurempi sukupuoleen liittyvien stereotyyppisten 
rooliodotusten ja ryhmäjakojen puuttuessa. Yksi keskeisistä kysymyksistä työssä-
ni onkin, mikä vaikutus tällä on oppimiseen ja musiikillisen toimijuuden rakentu-

Käsittääkseni vielä on aika 
paljon vallalla perinteinen 
“tytöt laulavat ja pojat 
soittavat” -asenne.
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miseen sekä mitkä ovat asioita, jotka aktivoivat tällaista stereotyyppistä sukupuo-
leen sidottua rajatyötä sosiaalisen kanssakäymisen tilanteissa.

Musiikin on Kuoppamäen mukaan perinteisesti ajateltu olevan autonomis-
ta, joten haasteena on ylipäätään nähdä ja tiedostaa sen sosiaaliset ulottuvuudet 
ja käytännöt. 

-Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusteemat ovat nähdäkseni olleet varsin vähän 
esillä musiikkikasvatukseen liittyvässä opettajakoulutuksessa. 

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, kuten esimerkiksi Lucy Greenin te-
kemissä kouluetnografi oissa, on kuitenkin Kuoppamäen mukaan huomattu opet-
tajilla olevan varsin stereotyyppisiä, sukupuoleen sidottuja käsityksiä oppilaidensa 
musiikillisista taipumuksista ja mieltymyksistä sekä heidän musiikillisesta toimijuu-
destaan. 

-Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusteemojen käsittely olisi siis tärkeää myös 
opettajankoulutuksessa. Musiikkikasvatuksen tutkimuksessa on kuitenkin jo 
tekeillä joitakin väitöskirjoja, jotka käsittelevät näitä aiheita. Yhtenä haasteena 
koulujen musiikkikasvatuksessa näen juuri sukupuoleen sidotun stereotyyppisen 
toimijuuden purkamisen esimerkiksi soitinvalintojen ja musiikkityylien suhteen. 
Käsittääkseni vielä on aika paljon vallalla perinteinen "tytöt laulavat ja pojat soitta-
vat" -asenne. Uskoisin myös esimerkiksi musiikin teknologian vetävän vielä enem-
män poikia kuin tyttöjä puoleensa.

Kuoppamäen työ on ensimmäinen sukupuoliteemaa käsittelevä väitöskirja-
tutkimus musiikkikasvatuksen alalla Suomessa. Tekeillä olevia väitöskirjoihin, jot-
ka tarkastelevat tasa-arvokysymyksiä musiikkikasvatuksessa, on kuitenkin useita. 
Näitä ovat Hanna Nikkasen "Musiikkiesityksen valmistaminen vallan ja valtautumi-
sen välineenä kouluyhteisössä", Tuulikki Laeksen "Marginaaliryhmien musiikkikas-
vatus sosiokulttuurisena muutosvoimana", Sami Alanteen "Kidutusta kokeneiden 
musiikkipsykoterapia" ja Inga Rikandin "Group Free piano teaching in music edu-
cation - Moving towards a learning community." Ajankohtaisia ja tärkeitä tutki-
musaiheita musiikkikasvatuksessa olisivat Kuoppamäen mukaan ainakin nopeasti 
kasvavaan monikulttuurisuuteen liittyvät teemat, opettajien sukupuoleen liittyvät 
asenteet, sukupuoleen sidotun oppijaidentiteetin ja musiikillisen toimijuuden ra-
kentuminen. 

-Musiikki on perinteisesti ollut alana varsin hierarkkinen. Vaikka käsitykset 
esimerkiksi pedagogiikasta ovat muuttuneet suuresti viime vuosikymmeninä, is-
tuu mestari-kisälli-ajattelu edelleen vahvasti esimerkiksi soitonopetuksen käytän-
nöissä. Musiikin opetus- ja oppimistilanteisiin liittyvien valtarakenteiden tutkimi-
nen eri näkökulmista on jatkossakin tärkeää, vaikka näitä teemoja käsitelläänkin 
jo joissakin tekeillä olevissa töissä.

TASUKO-hankkeen Kuoppamäki kokee keskustelujen ja tiedon välityksen 
mahdollistajaksi.

-Se on omasta näkökulmastani toiminut arvokkaana foorumina osallistua 
tasa-arvo- ja sukupuoliteemoihin liittyvään keskusteluun sekä saada tietoa alan 
ajankohtaisesta tutkimuksesta.
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7. Oppilaanohjaus 
sukupuolijaottelujen haastajana
Pirkko Hynninen, Päivi-Katriina Juutilainen, Anna Raija Num-
menmaa ja Jukka Lehtonen

Oppilaanohjaus on nähty usein mahdollisuudeksi sukupuolijakaantuneiden koulu-
tus- ja työmarkkinoiden haastamisessa. Toisaalta tutkimuksissa on todettu, että 
opettajat yleisesti ja toisinaan myös opintoja nimenomaisesti ohjaavat koulujen ja 
oppilaitosten työntekijät toistavat usein käsityksiä sukupuolille sopivista malleista 
eivätkä siten pura perinteiseksi miellettyjä ajattelutapoja pojille ja tytöille sopivis-
ta aloista ja koulutusvalinnoista. Oppilaanohjaukseen liittyviä tasa-arvohankkeita 
on ollut useita ja niillä on etsitty keinoja lisätä tietoisuutta ja osaamista sukupuo-
len ja moninaisuuden kysymyksissä. Näistä kehitetyistä ideoista on tukea myös 
opettajankoulutuksen muovaamisessa tasa-arvotietoisempaan suuntaan. 

Sukupuolijakautuneet koulutus- ja työmarkkinat
Anna Raija Nummenmaa on useiden vuosien ajan tutkinut sukupuolen merkitys-
tä nuorten ammatillisessa suuntautumisessa. Nummenmaa on kasvatustieteen 
professori Tampereen yliopistossa. Hänen johtamassaan ammattia, sukupuolta ja 
työmarkkinoita käsittelevässä tutkimushankkeessaan seurattiin 1980-luvun puoli-
välistä 1990-luvun puoliväliin nuorten elämänkulkua ja sijoittumista koulutukseen 
ja työelämään. Tutkimusprojektissa seurattiin survey-tutkimuksen menetelmin 
vuodesta 1984 alkaen 2456 peruskoulun ja lukion päättöluokalla olleiden nuoren 
koulutus –ja uravalintoja, koulutukseen sijoittumista sekä elämänkulkua kymme-
nen vuoden ajan. Seurantatutkimuksia tehtiin vuosina 1985, 1987, 1991 ja 1994. 
Vuonna 1984 225 nuorta, heidän vanhempansa ja isovanhempansa haastateltiin; 
näin saatiin syventävää tietoa nuorten ammatillisista kehitysprosesseista ja sen 
eritasoisista ehdoista. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä oli tyttöjen ja poiki-
en koulutus- ja ammattisuunnitelmat ja niiden toteutumisesta eli sukupuolen mer-
kitys oli koko tutkimuksen ydinkysymys. 

-Erityisesti oltiin kiinnostuneita niin sanottujen oman sukupuolen perinteis-
ten ja toisen sukupuolen perinteisten ammattien suunnittelusta ja näiden suunni-
telmien toteutumisesta. Tutkimustulokset toivat esiin monia kiinnostavia seikkoja, 
kuten sen, että toisen sukupuolen perinteisten ammattien suunnittelu oli erittäin 
harvinaista, tytöillä hieman yleisempää kuin pojilla ja lukiotytöillä yleisempää kuin 
peruskoulun päättäneillä. Erityisesti äidin koulutuksella oli merkittävä yhteys tyt-
töjen ja poikien suuntautumiseen toisen sukupuolen aloille. 

Tutkimustulokset on julkaistu useana monografi ana. Tutkimusaineistot on 
taltioitu yhteiskunnalliseen tietoarkistoon, josta ne on edelleen tutkijoiden käytet-
tävissä. Mitä tulee tutkittavan ilmiön muutokseen, muutoksia on Nummanmaan 
mukaan tapahtunut kahdenkymmenen viiden vuoden aikana vähän. 
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-Ammattien sukupuolittunut maailma on pysyvä kuin tähtitaivas ja sen ku-
viot. Joitakin yksittäisiä tähdenlentoja tapahtuu, mutta tähtitaivaan peruskuviot 
pysyvät suhteellisen muuttumattomana. Oppilaanohjauksessa ja opinto-ohjaajien 
koulutuksessa ollaan kyllä asia tiedostettu ja asian eteen on tehty käsitykseni mu-
kaan paljon, mutta heikoin tuloksin.  Kyse on prosesseista, jotka liittyvät yhtäältä 
yksin kehityksellisiin prosesseihin ja toisaalta yhteisöjen ja yhteiskunnan rakentei-
siin. Todella vaikuttava työ vaatii pitkäaikaisia prosesseja, johon ei koulutuksessa 
sen enempää kuin käytännön ohjaustyössä tunnu olevan aikaa. 

 Nummenmaa on viime vuosina kiinnostunut tutkimaan erityisesti korkea-
asteen ohjauksen kehittämistä.

-Tutkimuksessa olemme selvitelleet tohtorikoulutusta ja akateemista oh-
jausta. Toki tässäkin olemme tutkineet muun muassa nais –ja miesopiskelijoiden 
ohjauskokemuksia.

Oppilaanohjaus osaksi koulun käytäntöä
TASUKO-hankkeen koordinaattori Pirkko Hynninen on tehnyt tutkimusta liittyen 
oppilaanohjaukseen ja ollut mukana lukuisissa tasa-arvohankkeissa. 

-Olen työskennellyt erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohank-
keissa 1980-luvulta lähtien. Niiden yhtenä, voimakkaana juonteena on ollut vaikut-
taa lasten ja nuorten oppiaineiden, koulutusten ja ammatinvalintoihin sukupuo-
lijakoa murtavasti –  Suomessahan koulutus ja työmarkkinat ovat piintyneen ja 
pysyvänoloisen sukupuolittuneet. Oppilaanohjauksesta kiinnostuin nimenomaan 
siitä näkökulmasta, miten erilaiset erot muodostuvat sen diskurssissa. Kiinnostuin 
siitä myös sen vuoksi, että 1980-luvulla ja ehkä vielä voimakkaammin 1990-luvul-
la sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistehtävä sisällytettiin oppilaanohjauk-
seen ja sälytettiin opinto-ohjaajille. 

Hynninen on tutkinut sekä ohjausta koskevia dokumentteja että ohjauksen 
käytäntöjä. 2000-luvun alussa hän työskenteli Euroopan sosiaalirahaston rahoitta-
massa ”Sukupuolitietoinen oppilaanohjaus” –hankkeessa (SUUNTO 2002-2006), 
jossa tarkoituksena oli kehittää oppilaanohjausta sukupuolitietoisemmaksi lähin-
nä opinto-ohjaajia täydennyskouluttamalla. Oppilaanohjaus on Hynnisen mukaan 
aivan omanlaisensa ilmiö.

-Historiallisesti sitä voi ajatella koulun kylkeen tai koulun lisukkeeksi raken-
nettuna, koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä ja niistä etenkin valikoimista vah-
vistavana diskurssina. Arto Jauhiainen on tutkinut Suomen oppivelvollisuuskoulun 
asiantuntijajärjestelmien muotoutumista 1990-luvulla saakka. Oppilaanohjauksen 
juuret ovat työvoimaviranomaisten antamassa ammatinvalinnanohjauksessa hel-
sinkiläisille kansakoulun jatkoluokkien ja keskikoulun oppilaille 1930-luvulta alka-
en. 

Rakennemuutosten ja taloudellisen kasvun ja niitä seuranneen ja niihin liit-
tyvän koulutuksen laajentamisen vuosikymmeninä 1950- ja 1960-luvuilla ohjaus-
ta alettiin toteuttaa ensin muissa kaupungeissa ja vähitellen myös maaseudulla. 
Vuonna 1957 kansakoululaki määritteli ammatinvalinnanohjauksen ja oppilaiden 
valmentamisen työelämään yhdeksi kansa- ja kansalaiskoulun tavoitteeksi. Am-
matinvalinnanohjaus valtiollistettiin vuonna 1960 ammatinvalinnanohjauslaissa 
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ja se ulottui kaikkiin kansalaiskoulun oppilaisiin 1970-luvun alkupuoliskolla, jolloin 
ohjauksen piirissä oli myös yli puolet keskikoulun ja lukion oppilaista. Ammatinva-
linnanohjausta annettiin koulun ja ohjausviranomaisten yhteistyönä. 

-Sitä varten joku koulun opettajista toimi yhdysopettajana. Koulun tehtävä 
oli ammatinvalinnanopetus ja siinä erityisesti oppilastarkkailu, jota yhdysopetta-
jat toteuttivat ammatinvalinnanohjaajien ohjauksessa. Ajateltiin olevan olemassa 
ammatillinen soveltuvuus, jota voidaan mitata psykologisten testien avulla. Ta-
voitteena oli saada oikea henkilö oikealle paikalle.  En ole löytänyt tutkimustietoa 
testien suhteesta sukupuoleen enkä siitä, miten niiden tuloksia tulkittiin sukupuo-
len suhteen. Olisi mielenkiintoista tietää, johtiko vaikkapa tytön ja pojan saman-
lainen lahjakkuusmittauksen tulos erilaisiin tulkintoihin ja ohjaustoimiin, toisin sa-
noen ohjattiinko heidät olemassa oleville sukupuolisegregoituneille koulutus- ja 
työmarkkinoille.

1960-luvulla ohjausvastuuta alet-
tiin siirtää entistä enemmän kouluille 
yhdysopettajien toteutettavaksi ja var-
sinaisessa ammatinvalinnanohjauksessa 
alettiin soveltaa vastaanottoperiaatetta, 
jossa asiakkaat, koulujen oppilaat  hakeu-
tuivat – tarveharkintaisesti – ohjaajien 
vastaanotoille.  Tämä voimistui perus-
koulun sisään rakennetun ohjausjärjes-
telmän myötä. Ammatinvalinnanohjauk-
seen ohjataan Hynnisen mukaan nykyisin 
vain poikkeustapauksissa, kun koulussa 

katsotaan oppilaan tarvitsevan psykologista apua ammatinvalintaa koskevassa 
päätöksenteossa.

-Peruskoulun oppilaanohjaus suunniteltiin yhdysopettajien työstä saatujen 
kokemusten pohjalta mutta sitä laajemmaksi, koskemaan kasvatuksellisia, ope-
tuksellisia ja ammatinvalinnanohjauksellisia tehtäviä. Yksityiskohtaisesti määritel-
lyt tehtävät ulotettiin myös koulun ulkopuolelle koskemaan vapaa-ajan käyttöä 
koskevaa ohjausta sekä vanhempien neuvomista. Perustettiin erityinen opinto-
ohjaajan virka, joka rinnastettiin muiden yläasteen opettajan virkoihin. 

Oppilaanohjauksesta tuli Hynnisen mukaan tavallaan oppiaine, jonka yh-
deksi tehtäväksi tuli edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Vuoden 1985 Perus-
koulun opetussuunnitelmassa tehtävä muotoiltiin “yritetään edistää sukupuolten 
tasa-arvoa”. 

-Tykkään tästä muotoilusta sen vuoksi, että se kuulostaa realistiselta: opin-
to-ohjaajan mahdollisuudet tasa-arvon edistämiseen sukupuolittavan kasvatus-
kulttuurin sisällä ja sukupuolittuneiden työmarkkinoiden todellisuudessa eivät ole 
kummoiset. Lisäksi sitkeät käsitykset valintojen ihanteellisesta perustumisesta 
lahjakkuuksiin, taipumuksiin, kiinnostuksiin ja soveltuvuuteen saattavat toistaa 
uskomuksia naisten ja miesten välisistä olemuksellisista eroista niiden suhteen. 
Eikä vähäisin hankaluus aiheudu sukupuolten arvojärjestyksestä, joka ilmenee 
vaikkapa ja ehkä erityisesti lahjakkuutta koskevissa käsityksissä: pojat pärjäävät 
sen turvin, tytöt ahkeroimalla. 

Käsitykset valintojen ihanteellisesta 
perustumisesta lahjakkuuksiin, 
taipumuksiin, kiinnostuksiin ja 
soveltuvuuteen saattavat toistaa 
uskomuksia naisten ja miesten välisistä 
olemuksellisista eroista.
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Tasa-arvon edistämistä oppilaanohjauksella
Oppilaan- ja opintojen ohjaus on sittemmin laajentunut koko koulujärjestelmä-
koulutukseen ja muuhunkin koulutukseen. Esimerkiksi työvoimapoliittisiin toi-
menpiteisiin liittyvää koulutusta koskevaa ohjausta olisi Pirkko Hynnisen mielestä 
tarpeen tutkia sukupuolinäkökulmasta.

-Omassa tutkimuksessani suhtauduin ohjaukseen ikään kuin se olisi koko 
koulun asia. Tarkastelin koulun arkea ohjauksellisena. Miten tulevatkaan aineen-
opettajat ohjanneeksi oppilaita sekä koulutusten että ammatinvalintoihin, itse 
sitä ilmeisesti useinkaan huomaamatta, koska ohjaus oli rajattu opinto-ohjaajan 
tehtäväksi samoin kuin sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Sen suhteen 
voi tulla lukeneeksi, että sukupuolten tasa-arvossa on kyse siitä, että tytöiksi ja 
pojiksi nimetyt oppilaat valitsevat koulutus- ja työmarkkinoilla vallitsevien suku-
puolijakojen ohi ja yli, jolloin tasa-arvoisuutta mitataan sukupuolijaon lieventymi-
senä. Tätä voi ymmärtää sitä kautta, että koulu valmistaa ihmisiä työmarkkinoille 
ja työelämään, ei niinkään muuhun elämään. 

Sukupuoli ilmiönä on Hynnisen mukaan noussut kiinnostuksen kohteeksi lä-
hinnä poikiin yhdistetyn huolen vuoksi. Niinpä vuoden 2004 Peruskoulun opetus-
suunnitelmassa koulun tehtäväksi annetaan ottaa huomioon tyttöjen ja poikien 
kehityksen erot ja niistä seuraavat tarpeiden erot. Samalla siinä ohjaus on annettu 
koko koulun tehtäväksi. 

-Siitä, millaisia seurauksia tällä on sukupuolten tasa-arvon kannalta, ja miten 
se vaikuttaa pedagogisiin ratkaisuihin, ei minulla ole tiedossa tutkimusta. Tasa-
arvohankkeissa on asiaa tarkasteltu monimutkaisemmin vaikkakin pysyttäydytty 
kahdessa sukupuolessa, joiden tullaan ajatelleeksi olevan erilaisia. Tästä on seu-
rannut komplementaarisia toimia: pojille luontaiseksi uskottua käyttäytymistä 
on haluttu monipuolistaa feminiinisiksi luokitelluilla ominaisuuksilla ja vastaavasti 
tyttöjen kohdalla on puhuttu rohkaisemisesta, jolloin on tultu ajatelleeksi tyttöjen 
olevan olemuksellisesti arkoja. 

Oppilaanohjausta koskevaa sukupuolinäkökulmaista tutkimusta on Pirkko 
Hynnisen mukaan niukasti. Lähinnä sitä ovat tehneet Anna Raija Nummenmaa ja 
Päivi-Katriina Juutilainen. 

-Omaani en saanut koskaan konferenssiesityksiä lukuun ottamatta kirjoite-
tuksi. Varovasti voisin sanoa, että ohjauksen käytännöissä tulee rakennetuksi su-
kupuolieroja samoin kuin muita eroja. Miten muuten voisi ollakaan, kun ohjauksen 
tehtävä on valmentaa oppilaita olemassa oleville hierarkkisille ja sukupuolijakoisil-
le työmarkkinoille. Sukupuolitietoinen oppilaanohjaus –hankkeessa keskustelim-
me tästä opinto-ohjaajien kanssa. Hyvin tietoisina tehtävästään edistää tasa-arvoa 
he kokivat turhautumista ja ristiriitaisuutta sekä eettisiä ongelmia.  

Työmarkkinoiden sukupuolijaon ja sukupuolihierarkioiden murtamista ei 
voi Hynnisen mielestä sälyttää nuorten harteille. Samalla kuitenkin hankkeessa 
mukana olleet opinto-ohjaajat näkivät Hynnisen mukaan mahdollisuuksia muut-
taa ohjauksen käytäntöjä vähemmän sukupuolittaviksi ja sukupuolistaviksi. 

-Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistossa opinto-ohjaajiksi opiskelevilla opiske-
lijoilla onkin nykyisin tarjolla tietoa, josta muodostaa sukupuolikriittisiä suhtautu-
mistapoja. Se, mitä siitä ohjauksen käytännöissä seuraa, jää nähtäväksi.
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Itä-Suomen ohjaajankoulutuksessa hyödynnetään Hynnisen mukaan tasa-
arvohankkeissa tuotettua tietotaitoa. 

-Sitä onkin runsaasti, ongelma on ollut ja edelleen on se, miten sitä saisi 
opettajankoulutusten sisään. Opettajankoulutuksella on tietty, 1800-luvulta pe-
riytyvä perusrakenteensa, joka noudattaa niin ikään perinteikästä koulutuksen 
rakennetta oppiainejakoisuuksineen. Didaktiikassa tämä merkitsee oppiainekoh-
taisia didaktiikkoja, ja sukupuolitietoisuuden tai sukupuolikriittisyyden sisällyt-
täminen niihin itse kuhunkin vaatisi ensinnäkin tutkimustietoa – ja aikaa. Uutta 
perusopetuksen tuntijakoa koskevassa esityksessä oppiainejakoisuutta tosin näy-
tetään jossain määrin hämärrettävän, mikä puolestaan toteutuessaan vaikuttaisi 
myös opettajien koulutukseen. 

Yksi haaste on Hynnisen mukaan kasvatuspsykologia, johon opettajankou-
lutus osin nojautuu, tosin eri yliopistoissa painotukset ovat erilaisia. Koulutukses-
sa sovellettava kasvatuspsykologia ei ole hänen mukaansa järin sukupuolinäkö-
kulmaista. 

-Sukupuolinäkökulmaista kasvatuspsykologista tutkimusta tarvittaisiin. 
Opetuksen käytäntöjen tutkimusta tarvittaisiin myös. Olen alkanut helliä ajatusta 
yhdessä opettajien kanssa –tutkimisesta. Katariina Hakala teki niin omassa väitös-
tutkimuksessaan jännittävällä tavalla. Opettajat ja opettajankouluttajat ovat am-
mattiväkeä, jonka puhe tahtoo jäädä kuulematta tai tulkitaan työoloja koskevaksi 
valitukseksi tai kuullaan vain sitä koskevin osin. Opettaja on valtion käskyläinen, 
jonka liikkumatila työssään on varsin rajoitettu. 

Sukupuolisensitiivistä ohjausta
Ohjauksen metodiikan lehtori Päivi-Katriina Juutilainen on ollut mukana suku-
puolisensitiivisen ohjauksen kehittämisessä 1990-luvulta lähtien. Hänen lisensi-
aattityönsä ”Sukupuoli, elämänkulku ja ohjaus. Sukupuolisensitiivisen ohjauksen 
opetussuunnitelman perusteiden teoreettiset ja pedagogiset perusteet” vuodel-
ta 1997 käsitteli pedagogista kehittämistyötä sukupuolisensitiivisen ohjauksen to-
teuttamiseksi. 

-Toimintatutkimuksen kehikkoa hyödyntävässä tutkimuksessani kirjoitin 
auki sukupuolisensitiivisen ohjauksen teoreettisia perusteita ja pedagogista käy-
täntöä yhden ohjaustyötä tekevän ryhmän koulutusprosessin osalta. Tutkimus ei 
sisältänyt varsinaista empiiristä aineistoa analyyseineen.

Tutkimuksestaan Juutilainen toteaa tuloksena sen, että sukupuolisensitiivi-
nen pedagogiikka edellyttää aikaa, kokemuksellisuutta ja kriittistä refl ektiota. 

-Raporttini kohteena ollut koulutus ja aukikirjoitettu pedagogiikka on tar-
jonnut vieläkin käytössä olevia lähestymistapoja erilaisiin koulutuksiin, joskin ”su-
kupuoliteoria” on mennyt eteenpäin ja monimuotoistunut.

Väitöstutkimuksessaan Juutilainen piti tehtävänään kuvata, jäsentää ja ym-
märtää lukion opinto-ohjauskeskustelua opiskelijan elämänkokonaisuuden suun-
nittelun ja sukupuolen rakentamisen ja purkamisen areenana. Tutkimushenkilöinä 
siinä oli yhdeksän lukion opinto-ohjaajaa ja yhdeksän opiskelijaa. Aineisto koostui 
yhdeksästä videonauhoitetusta ohjauskeskustelusta ja välittömästi niiden jälkeen 
toteutetusta 18 ääninauhoitetusta stimulated recall -haastattelusta. 
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-Tutkimuksen aineistolähtöinen tarkastelu oli kaksitasoista. Ensimmäisessä 
vaiheessa muodostin kuvaa ohjauskeskustelujen yleisestä prosessiluonteesta ja 
ääneen lausutusta sukupuolipuheesta. Analysoin ohjauskeskusteluaineiston psy-
koterapiakeskustelujen ja työyhteisön ryhmäkeskustelujen tutkimuksessa käytet-
tyä Narrative Processing Coding System (NPCS) –menentelmää soveltaen. Toisen 
vaiheen analyysin toteutin sukupuolisensitiivisenä prosessianalyysinä. Peilasin 
ohjauskeskustelujen ääneen lausuttua puhetta ja STR-haastattelujen tuottamaa 
tietoa ohjaajan ja opiskelijan ajattelusta ja kokemuksista ohjauksen aikana.

Kolmas sukupuolinäkökulma Juutilaisen tutkimuksessa liittyi Opetushal-
lituksen koordinoimaan Chances –hankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, miten nuoret venäläistaustaiset naiset kuvailevat elämäänsä ja arjen 
kokemuksiaan Suomessa; miten tämän päivän kokemukset peilautuivat heidän 
elämänhistoriaansa, millaisena he näkivät tulevaisuutensa ja millaisia merkityksiä 
he antoivat elämälle suomalaisessa yhteiskunnassa. 

-Tavoitteenani oli myös käsitteellistää, miten he kokivat identiteettinsä ja 
millaisia neuvotteluja identiteetin ja sukupuolen rakentamiseen ja purkamiseen 
liittyi. Tutkimushenkilöinä oli kymmenen nuorta venäjänkielistä 16-23 -vuotiasta 
naista. Aineiston keräsin teemahaastatteluin ja analysoin laadullisena sisällönan-
alyysina.

Tällä hetkellä Juutilainen on mukana Ryhmäohjaus –tutkimusprojektissa. 
Joensuun normaalikoulussa opinto-ohjaajan kanssa on koottu videonauhoitet-
tu aineisto perusopetuksen ja toisen asteen siirtymään liittyvästä tulevaisuuden 
suunnittelun ja ohjauksen prosessista. 

-Tavoitteena on analysoida ja kehittää pienryhmäohjausta perusopetuksen 
ja toisen asteen ohjausmenetelmänä. Aion tarkastella aineistoa myös sukupuoli-
näkökulmasta, mutta en ole vielä täsmentänyt analyysitapaa.  

Väitöskirjatutkimuksessaan Juutilai-
sen tulokset osoittivat, että lukion opinto-
ohjauskeskustelut olivat luonteeltaan su-
kupuolineutraaleja. Sukupuolineutraalilta 
näyttävät keskustelut pitivät hänen mukaan-
sa kuitenkin sisällään runsaasti sukupuolistu-
neita merkityksiä, jotka rakentuivat ohjaajan 
ja opiskelijan sukupuoliuskomusten ja -ole-
tusten varaan. Opinto-ohjaajien sukupuoli-
konstruktiot olivat luonteeltaan sekä suku-

puolijärjestelmää ja sosiaalisesti rakentuvaa sukupuolta uusintavia että purkavia.
Opinto-ohjauskeskusteluista nousi hänen mukaansa esiin kolme agenda-

tyyppiä, jotka määrittivät käsikirjoituksen lailla opinto-ohjauskeskustelujen pro-
seduuria. Näitä olivat suunnitteluagenda, joka ilmensi lukion ohjauskeskustelujen 
rakennetta, sukupuoliagenda, joka syntyi sukupuolikonstruktioista sekä yksilö-
agenda, joka näyttäytyi suhteessa lähiyhteisöön ja laajempiin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin. 

-Keskustelut ovat kielelliseltä ilmaisultaan yleensä sukupuolineutraaleja. 
Kuitenkin ohjauskeskustelujen jälkeen toteutettujen haastatteluiden aineisto tar-
josi laadullisesti vivahteikkaita ilmaisuja naisista ja miehistä ja olivat luonteeltaan 
pääosin sukupuolijärjestelmää uusintavia. Opinto-ohjaajan sukupuoli vaikutti vain 

Opiskelijan sukupuolella oli suuri 
merkitys ohjauskeskustelujen 
sisällölliseen kulkuun ja opiskelijan 
elämäntilanteen jäsentämiseen.
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vähän ohjauskeskustelun aihealueisiin tai muihin prosesseihin, mutta tuli kuiten-
kin esiin samaan sukupuoleen kohdistuvina yhteisyyden kokemuksina. Sen sijaan 
opiskelijan sukupuolella oli suuri merkitys ohjauskeskustelujen sisällölliseen kul-
kuun ja opiskelijan elämäntilanteen jäsentämiseen. 

Nuorten venäläistaustaisten naisten kokemuksia
Venäjänkielisten nuorten naisten kokemuksiin oli Juutilaisen mukaan liittynyt sekä 
voimavaraistavia että voimavaroja kahlitsevia kokemuksia. He olivat kohdanneet 
avointa ja piilevää syrjintää ja suvaitsemattomuutta. 

-Surua oli aiheutunut tiiviistä yhteisöstä luopuminen ja hämmennystä uusi ja 
tuntematon elämäntilanne Suomessa. Eron ja erilaisuuden kokemuksia oli synty-
nyt ja tuotettu monin tavoin koulussa, työpaikoilla ja muissa tilanteissa, esimerkik-
si julkisilla paikoilla. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret naiset olivat 
joutuneet ryssittelyn tai huorittelun kohteeksi ja lähes kaikilla oli tuttavapiirissään 
venäläisiä, joita oli huoriteltu ja nimitelty. 

Voimavaraistavat kokemukset olivat Juutilaisen mukaan syntyneet yhtei-
söllisyydestä ja yhteenkuulumisen tunteesta sekä ilmapiiristä, jossa venäläisyyttä 
ja venäläistä kulttuuria arvostettiin. Niinikään arvostetuksi tuleminen ja mahdol-
lisuudet aitoon osallisuuteen lisäsivät hyvinvoinnin kokemuksia. Myös mielikuva 
Suomesta ja sen tarjoamasta paremmasta elämästä toimi nuorille naisille arkea 
kannattelevana voimana ja piti yllä toivoa silloinkin, kun elämää sävyttivät ikävät 
kokemukset, niukka toimeentulo tai epävarmuus oleskeluluvan jatkumisesta. 

-Merkitykset, joita parempi elämä Suomessa piti sisällään, liittyivät yhteis-
kunnalliseen turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä koulutusmahdolli-
suuksiin. Suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutusajattelun koettiin tarjo-
avan sellaisia mahdollisuuksia, joita Venäjällä ei olisi ollut.

Naisten tulevaisuuden näkymät olivat Juutilaisen mukaan hyvin perinteisiä. 
He kaikki odottivat tulevaisuudelta perhe-elämää, johon kuuluivat aviomies ja lap-
set. Heidän koulutusnäkymänsä olivat toiveikkaita, mutta varovaisia ja ”realisti-
sia”. 

-Varsinkin lyhyemmän aikaa Suomessa asuneilla koulutus- ja ammattisuunni-
telmat liittyivät pikemminkin sosiaaliseen kontekstiin ja koettuihin mahdollisuuk-
siin kuin henkilökohtaisiin vahvuuksiin, kiinnostuksiin tai unelmiin. Tästä huolimat-
ta käsitys suomalaisista koulutusmahdollisuuksista valoi luottamusta siihen, että 
joskus myöhemmin elämässä olisi mahdollisuus jatkaa opintoja tai vaihtaa koko-
naan alaa. Pitempään Suomessa asuneilla tai vahvan harrastustaustan omaavilla 
nuorilla naisilla oli kuitenkin avarammat koulutukselliset ja ammatilliset näkymät, 
vaikkakin ammattitoiveet noudattelivat pitkälti perinteistä naismuottia. Pienestä 
aineistosta huolimatta yhteys sosiaaliseen taustaan oli myös selkeä.   

Tutkimukseen osallistuneiden naisten käsitys sukupuolesta ja sukupuolten 
välisestä suhteesta perustui naisten ja miesten välisten erojen ja eriytyneiden 
roolien korostamiseen, erityisesti perheen alueella. Naisena elämiseen katsottiin 
oleellisesti kuuluvan Juutilaisen mukaan ulkoisesta olemuksesta – pukeutumises-
ta, kampauksesta ja ehostuksesta – huolehtiminen. 
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-Tässä suhteessa ero suomalaisiin naisiin koettiin suureksi. Omaa feminii-
nisyyttä oli kuitenkin ”opittu” sekä tietoisesti että intuitiivisemmin säätelemään 
ympäristön hienovaraisten viestien pohjalta, ja sitä myös muokattiin kontekstista 
riippuen liikuttaessa kahden kulttuurin välissä. Myös perheeseen ja vanhemmuu-
teen liittyvissä käsityksissä oli havaittavissa suomalaisen kulttuurin vaikutuksia. 

Kokemukset kulttuuri-identiteetistä ja kansallisesta identiteetistä vaihteli-
vat Suomessa vietetyn ajan mukaan. 

-Mitä kauemmin haastattelemani nuoret naiset olivat asuneet Suomessa, 
sitä liikkuvampaa ja fragmentaarisempaa identiteettiä heidän kokemuksensa il-
mensivät. Tulokset kuvaavat koskettavasti sitä, miten konkreettisesti, mutta sa-
malla hienovaraisesti etninen tausta ja sukupuoli kietoutuvat yhteen nuorten ve-
näläistaustaisten naisten arkielämässä, jossa heille on varattu sekä seksiobjektin 
että huonon naisen leima. 

Hankkeilla tasa-arvoa
Päivi-Katriina Juutilainen on ollut mukana useissa tasa-arvoa edistävissä koulutus-
hankkeissa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tällaisia ovat olleet muun muassa Ope-
tusministeriön ”Oppilaanohjauksen kehittäminen” -hanke (2008-2009), ”Chances 
- Opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi” (2004-
2007),  ”SUMO – Sukupuolisensitiiviset metodit ohjauksen tukena” (2006 – 2007), 
”SUUNTO - Sukupuolisensitiivinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa” 
(2002-2006), ”Netfor -Network for Work in Tune with Aging, Optio Aikuisten op-
pisopimus” (2002-2004), ”WomenIT- Women in Industry and Technology “ (2001-
2004) sekä “Vieno - Elämänkulku, työura ja sukupuolitietoinen ohjaus” (2001-
2003). Useat hankkeista ovat saaneet rahoitusta Euroopan Unionin ohjelmista.

-Olen ollut kaikissa hankkeissa sukupuolisensitiivisen ohjauksen tai peda-
gogiikan asiantuntijana ja kouluttajana. Projektien myötä sukupuolisensitiivisen 
ohjauksen ja pedagogiikan käsitteet ovat tulleet tutuiksi ja jopa vakiintuneiksi ja 
tätä kautta tietoisuus sukupuolinäkökulman merkityksestä on levinnyt ammatti-
käytäntöön. Tätä ovat edistäneet myös useat teemaa käsittelevät ja konkretisoi-
vat julkaisut. Toisaalta sukupuolisensitiivisyys on joissakin yhteyksissä, jopa perus-
opetuslaissa, ymmärretty yksilöllisenä tyttöjen tai naisten ja poikien tai miesten 
erilaisuutta korostavana ilmiönä, joten käsitteeseen liittyy myös ongelmia. 

Hankkeissa on Juutilaisen mukaan kehitetty eritasoisia hyviä käytänteitä 
oppilaan- ja opinto-ohjauksen sukupuolisensitiivisiksi lähestymistavoiksi.

-Esimerkiksi SUMO-projektissa kehitettiin työnohjauksellista ja konsultoivaa 
lähestymistapaa ammatillisen koulutuksen opettajien arkityön tueksi. 

Päivi-Katriina Juutilainen on mukana vaikuttamassa myös valtakunnallisiin 
linjauksiin. Hän on jäsen opetusministerin perustamassa Segregaation lieventämis-
ryhmässä. Keskeisiksi työryhmän haasteiksi Juutilainen näkee seuraavat teemat. 
Sukupuoleen liittyvä käsitteistö tulee uudelleen muotoilla laki- ja asetusteksteissä 
niin, ettei enää puhuta tyttöjen ja poikien eroista. Tämä näkökulma tulisi ulottaa 
opetussuunnitelmiin niin, että dikotominen tyttö-poikapedagogiikkakeskustelu 
saisi monisävyisempiä aineksia. Tasa-arvosuunnittelu tulee hänen mukaansa sää-
tää lailla myös osaksi peruskoulujen tasa-arvotyötä. Yhdenvertaisuusnäkökulma 
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on sisällytettävä selkeästi opetussuunnitelmateksteihin, muun muassa hetero-
normatiivisuuden käsitteen ja ilmiön avaamisella siellä. Virtuaalimaailmojen suku-
puolia tuottavat prosessit on tehtävä näkyviksi ja otettava huomioon. Kodin ja 
koulun yhteistyötä on kehitettävä Juutilaisen mukaan sukupuoli- ja tasa-arvonä-
kökulmasta. Oppilaanohjaukseen tulee turvata sellaisia toteuttamismuotoja, jot-
ka mahdollistavat sukupuoli- ja tasa-arvokysymysten käsittelemisen turvallisessa 
ilmapiirissä. Tällainen foorumi on hänen mukaansa pienryhmäohjaus, jota kouluis-
sa toteutetaan vielä satunnaisesti.

Moninainen ohjaajakoulutus kaipaa 
sukupuolitietoisuutta
Ohjauksen ulottaminen ´Koko koulu ohjaa´ -periaatteella on Juutilaisen mukaan 
laajentanut oppilaan- ja opinto-ohjauksen näkökulmaa oppilaanohjaajista kaikkiin 
opettajiin ja oppilaitosten toimijoihin. 

-Tähän liittyen olemme kirjoittaneet Pirkko Hynnisen kanssa pienimuotoi-
sen oppaan ”Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta ja tasa-arvosta”. 

Tarvetta asiaan liittyvään oppimateriaalin tuottamiseen Juutilaisen mukaan 
löytyy, sillä ohjaajakoulutusta toteutetaan Suomessa moni-ilmeisesti useissa yk-
siköissä. Opinto-ohjaajakoulutusta toteutetaan viidessä eri koulutusyksikössä: 
Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, ruotsinkielisenä Åbo Akademis-
sa sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 
Näistä Itä-Suomen yliopistossa on pitkä ohjauksen kandidaatti- ja maisterikoulutus 
(yhteensä 300 opistettä) ja Jyväskylässä ohjauksen maisteriohjelma (120 opinto-
pistettä). Muissa yksiköissä koulutus toteutetaan asetuksen mukaisena 60 opin-
topisteen laajuisena täydennyskoulutuksena jo pedagogisen koulutuksen saaneil-
le opettajille. Tällaista koulutusta tarjotaan myös Joensuussa ja Jyväskylässä. 

-Edellä mainituista ammattikorkeakoulut ovat profi loituneet ammatilliseen 
koulutukseen. Yliopistojen kandidaatti- ja maisterikoulutuksissa on sen sijaan he-
terogeenisempi opiskelijajoukko. Tällä hetkellä useissa koulutusyksiköissä toteu-
tetaan myös aikuisten ohjaukseen painottuneita kelpoisuusopintoja (60 op) sekä 
ammatillisia valmiuksia antavia täydennysopintoja (30 op, 20 op, 5 op).  

Juutilaisen mukaan ohjaajakoulutusten tarpeet vaihtelevat siten opiskelijoi-
den taustojen ja toimintaympäristöjen mukaan varsin paljon. Ammatillisesti ja ai-
kuisten ohjaukseen fokusoituneissa koulutuksissa sukupuoli- ja tasa-arvoteeman 
käsittely painottuu hänen mukaansa ammatillisiin ja työelämän kysymyksiin, kun 
taas perusopetuksen puolella korostuvat kasvuun ja kasvatukseen sekä oppiainei-
siin ja valintoihin liittyvät kysymykset. 

-Toisaalta sukupuoli-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat ovat opiskelijoi-
den taustoista huolimatta usein perustavanlaatuisesti silmiä avaavia osalle kou-
lutuksessa mukana olevista opiskelijoista. Näin ollen peruskäsitteiden ja -ilmiöi-
den tarkastelun tulisi kuulua kaikkiin koulutuksiin ja eriytyä osittain koulutuksen 
mahdollisten painopisteiden tai opiskelijoiden taustojen ja toimintaympäristöjen 
suhteen. Tiedekunnassamme vasta aloitetaan osaamisperustaisten opetussuun-
nitelmien työstäminen, joten lukuvuoden 2010-2011 elämme nyt voimassa olevien 
opetussuunnitelmien mukaan.
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Juutilainen kertoo, että heidän nykyisessä opetussuunnitelmassa sukupuo-
li- ja tasa-arvoteemaa on sisällytetty useiden eri opintojaksojen sisältöihin ja sen 
lisäksi tentittävään kirjallisuuteen muun muassa seuraavien teemojen yhteydes-
sä: yhteiskunta, työelämä ja koulutus, ammatillisen kehityksen teoriat, jotka ovat 
suurelta osalta sukupuolineutraaleja, yksilön kasvu ja kehitys sekä ihmisten väli-
nen vuorovaikutus, jonka yhteydessä käydään läpi sosiaalipsykologiset peruskä-
sitteet ja ilmiöt. 

-Lisäksi luokkamuotoisen ja pienryhmäohjauksen opinnoissa on pohdittu 
esimerkiksi tyttö- ja poikaryhmien muodostamisen kysymyksiä ja ylipäänsä ryhmä-
jaon perusteita ryhmätöiden yhteydessä. Myös kaikki Chances -hankkeen julkaisut 
ovat eri opintojaksojen tutkintovaatimuksissa tentittävänä kirjallisuutena, samoin 

Seitsemän asiaa ohjauksen suunnittelusta 
ja tasa-arvosta –julkaisu ja useissa niin sano-
tuissa pakollisissa teoksissa on artikkeleita 
sukupuoli-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
näkökulmasta.

Juutilaisen mukaan myös kandidaat-
ti- ja pro-gradu -seminaareissa on sukupuo-
liteemaan liittyviä tutkielmia. Kysymystä 
ylläpidetään hänen mukaansa myös niissä 
töissä, jotka eivät suoranaisesti kohdistu 

sukupuoli- tai tasa-arvoteemaan. Sukupuolitietoisuuden teemoihin syventymistä 
helpottaa myös se, että erillisissä opinto-ohjaajan kelpoisuusopinnoissa (60 op) 
on oma opintojaksonsa ´Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen ohjaus (2op). Kou-
lutusohjelman  (180 + 120 op) opinnoissa on mahdollista valita Naistutkimuksen 
aineopinnoista kahden opintopisteen opintojakso, jonka voi suorittaa kansainvä-
listen opiskelijoiden kanssa: ”Gender sensitive counselling” työpajana tai kirjalli-
suutena. Niinikään naistutkimuksen opinnoissa tarjotaan kirjatenttinä ohjauksen 
koulutuksen vastuulla olevaa ”Sukupuoli ja kasvatus” (2 op) –opintojaksoa, jota 
ohjauksen opiskelijat tosin valitsevat Juutilaisen mukaan varsin vähän. Vaihto-
opiskelijoiden opetussuunnitelmaan on siis sisällytetty ”Gender sensitive counsel-
ling” – työpaja, joka samalla sisältyy naistutkimuksen aineopintoihin.

-Uusiin opetussuunnitelmiin lähdemme ohjauksen koulutuksessa kesän 
aikana ja alkusyksystä miettimään ohjaajan kompetensseja, jotka tulevat sitten 
olemaan myös osaamisperustaisen opetussuunnitelman pohjana. Tulemme sisäl-
lyttämään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät osaamisen alueet. Olisi tär-
keää pohtia myös yhdessä eri opettajankouluttajien kesken, millaista osaamista 
tasa-arvo-osaaminen merkitsee.

Juutilaisen mielestäni asia pitäisi saada systemaattisesti osaksi opetus-
suunnitelmia. Yliopistojen vapaus päättää opetussuunnitelmista ei kuitenkaan ole 
osoittanut erityisemmin edistävän asiaa. Siksi hän toivoisi jonkinlaisia porkkanoita 
tai sanktioita ministeriöstä. 

-Sukupuoli- ja seksuaalisuusteeman perinteisen mies-nais –dikotomian 
rinnalle tarvitaan moninaisuusnäkökulmaa. Minimivaatimus on, että opettajat ja 
ohjaajat kykenevät kohtamaan luontevasti ja ammatillisesti moninaisuutta, jota 
väistämättä ohjauksen erilaisilla kentillä tulee vastaan. Opetussuunnitelmatasolla 

Olisi tärkeää pohtia myös yhdessä 
eri opettajankouluttajien kesken, 
millaista osaamista tasa-arvo-
osaaminen merkitsee.



127Luku 7: Oppilaanohjaus sukupuolijaottelujen haastajana

aiheiden pitäisi mielestäni olla sekä integroituina kaikkeen opetukseen, mutta tä-
män lisäksi erillisiä opintojaksoja tarvitaan.   

Kehittävän opetussuunnitelmatyön lisäksi ja sitä tukemaan tarvitaan Juu-
tilaisen mukaan tutkimusta sukupuolen ja seksuaalisuuden prosesseista ja kyt-
köksistä muihin toiseutta tuottaviin prosesseihin, kuten ikään, terveydentilaan ja 
etniseen taustaan. 

-Tärkeää on tutkia asiaa sekä opiskelijoiden että opettaja- tai ohjaajakoulut-
tajien näkökulmasta, niin teoreettisten opintojen kuin harjoittelujenkin konteks-
teissa.
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8. Eroja ja siirtymiä jäljittämässä – 
tutkimuksia peruskoulun jälkeisistä 
koulutuksista
Katariina Hakala, Annukka Jauhiainen, Tuuli Kurki, Elina Lahel-
ma, Anne Laiho, Sirpa Lappalainen, Reetta Mietola, Anna-Maija 
Niemi, Tarja Palmu ja Jukka Lehtonen

Koulutusjärjestelmät ja instituutiot ovat sukupuolistuneita ja sukupuolittavia.  Näin 
on sekä historiallisesti tarkasteltuna että nykytilanteen tutkimuksen näkökulmas-
ta. Vaikka peruskoulua ja sen jälkeisiä koulutusmuotoja usein tarkastellaan suku-
puolineutraalisti, niistä tehty tutkimus kertoo sukupuolen saamista merkityksistä 
nuorten koulutusvalinnoissa ja siirtymissä, koulutusjärjestelmän sukupuolittavista 
rakenteista ja prosesseista sekä koulutusinstituutioiden sukupuolistuneista käy-
tännöistä. Sukupuolen lisäksi muut erot, kuten yhteiskuntaluokka, seksuaalisuus, 
etnisyys, erityisopetustausta ja ikä kietoutuvat osaksi näitä siirtymiä, prosesseja ja 
käytäntöjä – erontekoja ylläpitäen, toistaen mutta myös haastaen.  

Koulutuksen sukupuolijakautunut historia
Turun yliopistossa vaikuttavat yliopistonlehtorit Anne Laiho ja Annukka Jauhiai-
nen ovat molemmat analysoineet tutkimuksissaan suomalaisen ammatillisen kou-
lutuksen historiaa ja tarkastelleet sitä myös sukupuolen näkökulmasta. 

 Anne Laiho on tutkinut väitöskirjassaan dokumenttiaineistoon pohjau-
tuen sairaanhoitajakoulutuksen akatemisoitumista ja hoitotieteen vakiintumista 
Pohjoismaissa 1900-luvulla professionaalisen projektin näkökulmasta. Sairaanhoi-
tajakunnan hankkeita koulutuksensa akatemisoimiseksi ja tiedelegitimaation saa-
vuttamiseksi hän tarkasteli naisten professionaalisena projektina, jonka kriteerit 
on asetettava toisin kuin miespuolisten ammattiryhmien. 

 -Naisten käyttämät strategiat ovat myös erilaisia. Olen analysoinut tut-
kimuksessani, mitä ammattiryhmän naisvaltaisuus on merkinnyt, kun on pyritty 
tieteen kentälle.

 Ammattiryhmän naisvaltaisuus ei ole ollut Laihon mukaan etu hoitotie-
teen legitimointiprosessissa. Naispuolisuus on ollut haitta, joka on liittynyt naisten 
kulttuuriseen ja sosiaaliseen asemaan yhteiskunnassa ja koulutuksessa, erityisesti 
yliopistokoulutuksessa. Ammatin historia on ollut Laihon mukaan myös vahvasti 
läsnä eri toimijoiden käsityksissä ammatin luonteesta. 

 -Sairaanhoitajan ammatti syntyi patriarkaalisessa ja kapitalistisessa val-
tiossa, jossa naiset olivat edustettuina miesten kautta. Ammatti oli Pohjoismaissa 
yksi ensimmäisistä, johon nainen saattoi kouluttautua. 

 Hoitotiede on kaikissa Pohjoismaissa naisten tiedettä, kun tarkastellaan 
alan opiskelijoita ja yliopistojen viranhaltijoita. Huolimatta sairaanhoidon naisval-
taisuudesta, naisnäkökulma ei ole Laihon käsityksen mukaan koskettanut Poh-
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joismaissa sairaanhoidon tutkimusta erityisen voimakkaasti. Hoitotieteilijät ovat 
valinneet traditionaalisen tieteen tekemisen mallin. 

 -Osa sairaanhoitajista on myös vastustanut tieteellistämiskehitystä ja 
korostanut hoitotyön intuitiivisia ja feminiinisiä piirteitä, joiden vastavoimana tie-
teellisyys nähtiin. Kulttuuriset symbolit ja myytit naiseudesta olivat käyttökelpoi-
sia myös naisille itselleen heidän taistellessaan akateemisia ideaaleja vastaan. 

Kollegansa Tarita Ruoholinnan kanssa Laiho on tutkinut diskurssianalyytti-
sesti terveysalan ammattilaisten koulutuspuhetta. Aineisto on muodostunut verk-
kokeskustelu- ja lehtiaineistosta sekä haastatteluaineistosta. 

-Analyysissämme tulee esille sukupuolittunut koulutuspuhe. Koulutuspuhe 
korostaa miesten erityistä arvoa ja merkitystä niin valmiina ammattilaisina kuin 
opiskelijoina terveysalalla. Terveysalan työyhteisöissä ilmenevään huonoon hen-
keen koulutuspuheessa haettiin selitystä naisvaltaisuudesta ja miesten ”paran-
tava vaikutus” tuotiin esille. Erityisesti verkkoaineistossa esille tuli miespuolisten 
ammattilaisten ronski puhetapa. Tulkitsimme, että ronskia puhetapaa viedään 
äärimmilleen erojen tekemiseksi naisammattilaisiin, oman miehisyyden osoittami-
seksi, jotta ei tule samaistutetuksi hoitotyöhön liitettäviin naisominaisuuksiin ja 
-arvoihin.

 Annukka Jauhiainen on omissa tutkimuksissaan ollut kiinnostunut erityi-
sesti kasvatushistoriasta ja siitä, millä tavalla sukupuoli on vaikuttanut eri koulu-
muotojen tavoitteisiin, sisältöihin ja opetuskäytäntöihin. 

-Pidän tärkeänä, että ymmärrämme millä tavalla kasvatus sekä koulutuksen 
rakenteet ja käytännöt ovat historiallisesti muotoutuneet ja millaisia kehityskuluja 
on tämän päivän koulutuskeskustelujen taustalla. 

Omassa väitöskirjassaan hän tarkasteli kansakoulun jatko-opetusta ja sen 
sukupuolittuneita tavoitteita ja sisältöjä noin sadan vuoden aikaperspektiivillä. 
Kansakoulun jatko-opetus kohdistui 13–15-vuotiaisiin eli kysymys oli koulutuksen 
ja työn välimaastoon sijoittuneesta koulumuodosta – myöhemmin kansalaiskou-
luna tunnettu koulumuoto – jonka tavoitteissa painottui toisaalta kansalaisuuteen 
kasvattaminen ja toisaalta työkasvatus. 

-Halusin omalla tutkimuksellani haastaa sukupuolineutraalin kasvatushisto-
riallisen tutkimuksen. Työväestölle tarkoitetun jatko-opetuksen historian kautta 
avautui mahdollisuus tarkastella, miten sukupuoli ja yhteiskuntaluokka kytkey-

tyivät toisiinsa. Jatko-opetuksen historia 
sisälsi mielenkiintoisia diskursseja, jossa 
määriteltiin ”kriittistä ikäkautta” elävän 
varhaisnuorison – niin tyttöjen kuin poi-
kienkin – omaa paikkaa perheen, työelä-
män ja koulun muodostamassa kolmios-
sa. Sukupuolella oli keskeinen merkitys 
tämän kolmion rakentumisessa. Hieman 

yksinkertaistaen voisi sanoa, että työläispoikien kansalaiskelpoisuus merkitsi 
säännölliseen palkkatyöhön, ahkeraksi ja kurinalaiseksi ammattilaiseksi sosiaalis-
tumista, kun taas tyttöjen kansalaiskelpoisuus sidottiin äitiyteen, perheenemän-
nyyteen ja kodin hoitamiseen.

Väitöskirjan jälkeen Jauhiainen on analysoinut tyttöjen ja poikien toimijuut-
ta erityisesti oppikouluasteella tarkastelemalla sitä keskustelua, jota on käyty yh-

Tyttöjen kansalaiskelpoisuus sidottiin 
äitiyteen, perheenemännyyteen ja 
kodin hoitamiseen.
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teis- ja erillisopetuksesta eli sukupuolen mukaan eriytetystä opetuksesta. Histori-
allisesti tarkasteltuna tämän keskustelun yhteydessä on hänen mukaansa samalla 
määritelty tyttöjen ja poikien sukupuolieroa ja koulutettavuutta. 

-Yhteis- ja erillisopetusta koskeva keskustelu liittyi aikanaan myös naisasian 
esiinnousuun. Tyttöjen ja poikien opettaminen samoissa luokkahuoneissa vaati 
1800- ja 1900-lukujen taitteessa uudenlaista, sukupuolen huomioivaa pedagogiik-
kaa. Viime vuosina erillisopetus on kokenut jonkinasteisen ”uuden tulemisen” 
monissa länsimaissa ja sitä on perusteltu hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. Eril-
lisopetusta on käytetty välineenä, jonka avulla tehdään näkyväksi ja haastetaan 
sukupuolittuneet stereotypiat ja käyttäytyminen. Toisaalta erillisopetuksen myö-
tä on myös vahvistettu sukupuoleen perustuvia erotteluja ja ryhmittelyjä sekä ko-
rostettu dualistista sukupuolieroa.

Omien tutkimusintressiensä lisäksi Annukka Jauhiainen ja Anne Laiho ovat 
molemmat kiinnostuneita yliopistotyön sukupuolittuneisuudesta ja yliopistotyön 
muutoksista uuden yliopistopolitiikan kontekstissa. 

-Tätä problematiikka olemme tutkineet yliopisto-opettajien kirjoitelma-ai-
neiston pohjalta. Lisäksi olemme mukana VALTA-tutkimusprojektissa, jonka puit-
teissa on kerätty survey-aineisto, kohdejoukkona Turun ja Joensuun yliopistojen 
henkilökunta.

Yhtenä kehittämishaasteena opettajankoulutuksen kehittämisen näkö-
kulmasta  on Laihon ja Jauhiaisen mielestä miespuolisten opettajaopiskelijoiden 
kiinnostuksen herättäminen erityisesti sukupuolitematiikkaan. Sukupuolten tasa-
arvokysymykset koulutuksessa mielletään heidän mukaansa edelleen vahvasti 
päämäärältään tyttöjen tai naisten asemaa parantavaksi. 

-Haasteeksi muodostuvat myös opetussuunnitelmat opettajankoulutuk-
sessa. Ne ovat jo nyt ylikuormittuneita, eräänlaisia ”toiveiden tynnyreitä”, joihin 
kohdistetaan yhä kasvavia vaatimuksia. Miten sukupuolitematiikka saadaan osaksi 
opetussuunnitelmia? Onko sukupuolitematiikka yksinään liian kapea näkökulma? 
Pitäisikö opetussuunnitelmissa ja erilaisten opintojaksojen kehittämisessä suun-
nata katse sukupuolen lisäksi myös muihin eroihin?

Koulutuksen tasa-arvokysymykset ja siihen liittyvä tutkimus ovat heidän 
mukaansa painottuneet yleissivistävään koulutukseen. Sukupuoli on yhtälailla läs-
nä ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja korkeakoulutuksessa. 

-Erilaisissa opettajankoulutusohjelmissa opiskelevat tarvitsevat tietoa su-
kupuolen merkityksestä koulutuksessa. Tutkimuksessa olisikin tarvetta lähestyä 
laaja-alaisesti eri koulutusasteita ja -sektoreita.

Siirtymiä toiselle asteelle
Elina Lahelma osallistui yhdessä Tuula Gordonin kanssa laajaan kouluetnografi aan 
1990-luvulla. Tämän jälkeen he käynnistivät Siirtymiä jäljittämässä –hankkeen, jos-
sa he ovat haastatelleet tutkimuskoulujensa oppilaita.

-Tutkimuksessa haastattelimme 63 tutkimusluokkiemme oppilaista uu-
delleen noin 18 vuoden iässä ja 53 heistä noin 20-vuotiaina ja 24 nuorta noin 24 
vuoden iässä. Kyseessä on etnografi alle pohjautuva elämänhistoriallinen pitkit-
täistutkimus, jonka kautta pyrimme muiden tavoitteiden lisäksi kuulemaan ja 
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ymmärtämään nuorten aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä toiveita ja pelkoja sekä 
rakenteellisia ja materiaalisia mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Tutkimusasetelma mahdollisti Lahelman mukaan katseen suuntaamisen 
niin menneeseen kuin tulevaan, ja sekä muistojen että tulevaisuuteen liittyvien 
haaveiden peilaamisen eri ajankohtina ja eri henkilöiden –nuoren itsensä, hänen 
luokkatoveriensa, opettajiensa sekä koulussa havainnoineiden tutkijoiden – näkö-
kulmista. 

-Analyysissamme olemme etsineet nuorten pohdintoja heidän siirtymiä kos-
kevista haaveistaan, suunnitelmistaan ja peloistaan, mutta myös suhteuttaneet 
niitä heillä käytettävissä oleviin taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja emotio-
naalisiin resursseihin. 

Elämänhistoriallisuus näkyy Lahelman mukaan haastattelujen kontekstua-
lisoinnissa. 

-Toisin sanoen, emme tee pelkästään tulkintoja nuorten meille kertomista 
kokemuksista, vaan suhteutamme niitä sosiaalisiin ja materiaalisiin positioihin, 
joissa nuoret elävät ja suunnittelevat tulevaisuuttaan. Toinen haastattelujemme 
konteksti on taustana oleva etnografi nen tutkimus: analysoimme nuorten muis-
toja ja suunnitelmia suhteessa havaintojen ja aiempien haastattelujen pohjalta 
rakentamiimme tulkintoihin. 

Pitkittäisasetelma mahdollistaa Lahelman mielestä monikerroksisen ana-
lyysin menneestä, kuten se muistetaan, ja tulevaisuudesta, kuten se kuvitellaan.  

 Tämä siirtymiin liittyvä tutkimushanke linkittyi hyvin osaksi Elina Lahel-
man johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta ”Kansalai-
suus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa –painopisteenä ammatilliset 
oppilaitokset” (AMIS). Tutkimushankkeessa kysytään, miten kansalaisuus ja erot 
rakentuvat toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ja miten opettajat ja op-
pilaat asetetaan ja asettuvat toimijoiksi tällä kentällä. Ammatillista koulutusta tar-
kastellaan Lahelman mukaan osana toisen asteen koulutusta, lukioon ja muihin 
koulutuspolkuihin suhteutettuna. 

Hankkeen etnografi sissa ja elämänhistoriallisissa osatutkimuksissa tarkas-
tellaan kulttuurisia prosesseja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä 
koulutuksellisissa siirtymissä. Instituutioiden käytäntöjä tarkastellaan koulutus- ja 
työvoimapoliittisessa sekä Euroopan unionin ja historiallisessa kontekstissa. Kes-
keisiä ovat Lahelman mukaan opiskelijoiden ja opettajien kokemukset ja merkityk-
senannot ammatilliselle koulutukselle sekä toisen asteen koulutusvalinnoille. Eron 
eri ulottuvuudet, kuten sukupuoli, sosiaalinen tausta, etnisyys, seksuaalisuus, eri-
tyisopetustausta, alueellisuus ja ikä ovat keskeisiä näkökulmia. Dialogissa kentän 
toimijoiden kanssa etsitään mukaan ottavia prosesseja ja pedagogisia käytäntöjä.

-Omalta osaltani olen erityisesti keskittynyt nuorten siirtymiin, osakoko-
naisuudessa, jossa tarkastellaan siirtymiä koulutusjärjestelmässä. Yhteisen perus-
koulun jälkeinen kouluvalinta on luokka- ja sukupuolitapainen: koulutetun keski-
luokan nuorilla lukio on usein itsestään selvä valinta, ja ammatillisen koulutuksen 
osalta valinta sukupuolittuu. Vaikka koulutuspoliittisessa puheessa ammatillisen 
koulutuksen ja ammattien sukupuolisegregaatio saatetaan puhua ongelmaksi, 
se on melko tavalla piilossa ammatillisen koulutuksen viranomaisdokumenteissa. 
Esimerkiksi opetushallituksen ammatillisen koulutuksen koulutusindikaattoreissa 
ei sukupuoli esiinny muuttujana.



133Luku 8: Eroja ja siirtymiä jäljittämässä. Tutkimuksia peruskoulun jälkeisistä koulutuksista 

Moninaiset siirtymät
Mukana helsinkiläisessä toisen asteen koulutusta käsittelevässä AMIS-tutkimus-
hankkeessa on lukuisa joukko tutkijoita, jotka ovat jo aiemmissa töissään käsitel-
leet sukupuolta ja siihen linkittyviä eroja. Yliopistonlehtori Tarja Palmu analysoi 
hankkeessa elämänhistoriallisesta näkökulmasta tyttökoulua 1970-luvulla käynei-
den naisten tarinoita koulutussiirtymistä.

-Väitöskirjan jälkeen tekemässäni tutkimuksessani olen tarkastellut kuinka 
1970-luvulla tyttökoulua käyneet naiset kertovat omaa historiaansa koulutussiirty-
mien valossa ja kuinka he muistelevat ja kuvailevat naiseksi kasvamistaan. Naisten 
koulutuksellisia polkuja olen tarkastellut yksilö- ja ryhmähaastattelujen avulla saa-
dun aineiston kautta. 

Tutkimuksessa on käytetty elämänhistoriallisia haastatteluja naisten koulu-
kokemusten, koulutuspolkujen ja elämänkulun kartoittamiseksi. Haastatteluista 
Palmu on analysoinut sitä, mitä yksilöllisiä että kollektiivisia resursseja naiset ovat 
kokeneet omanneensa sekä mikä niiden suhde on koulutuksellisiin valintoihin ja 
naisellisuuden rakentumiseen.

-Haastattelemieni naisten muistoissa korostui koulun merkitys ja asema 
70-luvun koulutytön elämän ja arjen jäsentäjänä. Muistoissa koulu näyttäytyy 
suurten tapahtumien ja siirtymien näyttämönä, mutta toisaalta muistetaan hyvin 
pieniä, merkityksellisiksi muodostuneita asioita kouluajalta. Koulumuistoissa nou-
sivat voimakkaasti – ja hieman yllättäenkin – koulun järjestykseen ja kuriin liittyvät 
muistot. 

Koulumuistoissa korostui tyttökoulun vaatima kuri ja järjestys ja sen vasta-
painona tyttöjen kiltteys. Kiltteys suhteessa kuriin on mielenkiintoisesti jännittei-
nen. 

-Haastatteluissa piirtyvät kiltit ja hyvät tavat omaavat tytöt, joita nyt muis-
tellaan hieman naureskellen ja ehkä myös hieman ironisoiden. Voidaankin kysyä, 
olivatko tytöt kilttejä, vai tuliko vaatimus kiltteyteen koulusta ja yhteiskunnasta? 

1970-luvun tyttökouluaineistossa näyttäisi Palmun mukaan olevan monen-
laisia siirtymiä keskikoulun jälkeen. Lukio näyttäytyi hänen mukaansa osalle haas-
tateltavista itsestään selvänä valintana. 

-Muita keskikoulun jälkeisiä tyypillisiä valintoja aineistossani olivat kauppa-
opisto, talouskoulu, ammattikoulu. Ammattikoulussa valitut linjat olivat tytöille 
sopivia: kampaaja, kosmetologi, keittäjä. 

Sukupuolella on Palmun mukaan mer-
kitystä toimijuudelle ja koulutusvalinnoille. 
Ensinnäkin, sukupuoli hänen mielestään 
määrittelee sitä, millaisia yleisiä odotuksia 
naisille ja miehille asetetaan ja millaisiksi 
toiminnallisiksi velvoitteiksi nämä odotuk-
set muotoutuvat erilaisissa instituutioissa ja 
yhteisöissä. Toiseksi sukupuoli määrittelee 

yksilön käytössä olevia resursseja ja sitä kautta yksilön edellytyksiä vastata ase-
tettuihin odotuksiin ja käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja rajoituksistaan toi-
mia. Koulutuksen kentällä sukupuolittuneet käytännöt ylläpitävät ja muovaavat 
toimijuutta muun muassa erilaisissa arjen tilanteissa ja koulutusvalinnoissa. 

Sukupuolittuneet käytännöt osaltaan 
säilyttävät ja ylläpitävät sukupuolen 
mukaan jakautuneita koulutus- ja 
työmarkkinoita.
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-1970-luvulla, mutta edelleen nykypäivänäkin, sukupuolittuneet käytännöt 
osaltaan säilyttävät ja ylläpitävät sukupuolen mukaan jakautuneita koulutus- ja 
työmarkkinoita.

Peruskoulun jälkeisiä siirtymiä tutkii myös TASUKO:n tutkimuskoordinaat-
tori Jukka Lehtonen, joka toimi aiemmin tutkijatohtorina AMIS-hankkeessa ja sa-
malla sen koordinaattorina. Hän analysoi heteronormatiivisuutta toisen asteen 
koulutuksessa ja erityisesti ei-heteroseksuaalisten nuorten siirtymiä peruskoulus-
ta toiselle asteelle. 

-Olen analysoinut aiempien tutkimushankkeideni aineistoja, joihin kuuluvat 
30 ei-heteroseksuaalisen nuoren haastattelut ja 311 alle 30-vuotiaan ei-heterosek-
suaalisilta nuorilta kerättyä kyselylomaketta. Lisäksi olen koonnut tarinoita amma-
tillisessa oppilaitoksessa opiskelleilta nuorilta. Tutkimuksessani olen analysoinut 
heteronormatiivisia käytäntöjä ammatillisen koulutuksen opetuksessa ja muissa 
virallisen koulun käytännöissä sekä opiskelijoiden vuorovaikutuksessa. Olen tar-
kastellut myös koulutuksen keskeyttämistä sekä sitä, miten sukupuoleen ja yh-
teiskuntaluokkaan kietoutuvat tekijät merkityksellistyvät ei-heteroseksuaalisten 
nuorten koulutusvalinnoissa.

Käynnistäessään tutkimustaan ammatillisesta koulutuksesta Lehtonen 
huomasi, että oli sivuuttanut teeman aiemmissa koulututkimuksissaan. Koulu oli 
näyttäytynyt aiemmin lähinnä yleissivistävänä koulutuksena eli peruskouluna ja 
lukiona. 

-Tästä kimpaantuneena analysoin tarkemmin omia tutkimushankkeitani ja 
mietin, miten ja millaisin strategioin olin onnistunut jättämään ammattikoulun 
huomiotta. Otin analyysini kohteeksi myös 2000-luvulla julkaistut Kasvatus-lehdet 
ja huomasin, että myös niissä oli useita artikkeleja ja muita tekstejä, joissa kouluksi 
näytti normittuvan peruskoulu tai toisinaan peruskoulu ja lukio yhdessä. Amma-
tillinen koulutus jää helposti tutkimuksessa huomiotta, vaikka sukupuolen ja sek-
suaalisuudenkin kannalta ammatilliset oppilaitokset ovat mitä kiinnostavampia 
tutkimuskohteita.

Lehtonen jatkaa pienimuotoisesti näiden teemojen tutkimusta osana TA-
SUKO-hanketta ja hän on kirjoittanut TASUKO-lähtöiseen Opettajan vuosi-kirjaan 
artikkelin, jossa aiheena on heteronormatiivisuus eri koulutusasteilla. Näin myös 
ammatillinen koulutus sekä korkeakoulutus tulee otettua huomioon peruskoulun 
ja lukion rinnalla.

Tutkijatohtori Sirpa Lappalainen tekee puolestaan tutkimusta toisen asteen 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja analysoi lähihoitajaopiskelijoiden koulutusta 
muun muassa kansalaisuuden ja sukupuolen näkökulmista. Tutkimusta rahoittaa 
Suomen Akatemia.

-Tutkimuksessa tarkastelen työmarkkinakansalaisuuden rakentumista ope-
tussuunnitelmaperustaisessa lähihoitajakoulutuksessa. Olen seurannut tällaises-
sa koulutuksessa opiskelevien nuorten arkea kolme vuotta. 

Tutkimus on koulutuspoliittinen etnografi a, jossa nuorten elämää tarkastel-
laan koulutuspoliittista taustaa vasten. Aineisto koostuu kenttämuistiinpanoista, 
opiskelijoiden ja opettajien haastatteluista sekä koulutuspoliittisista dokumen-
teista. 

Ammatillista koulutusta raamittaa Lappalaisen mukaan pitkälti kunkin alan 
työelämän käytännöt ja kulttuuri, mikä tulisi ottaa huomioon siitä tehdyssä tutki-
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muksessa. Lappalainen toimitti myös äsken ilmestyneen kirjan yrittäjyydestä. Kir-
jassa käsitellään yrittäjyysteemaa myös koulutuksen konteksteissa.

-Katri Komulaisen, Seija Keskitatalo-Foleyn, Maija Korhosen ja minun toimit-
tama kirja koostuu yrittäjämäisyydeksi nimetyn mentaliteetin tarkastelusta niin 
koulumaailmassa kuin työelämässäkin. Tarkastelemme yrittäjäminuutta kulttuuri-
sena, sosiaalisena ja poliittisena muodostelmana, jonka sisällöt tuotetaan uuslibe-
ralistisen hallinnan keinoin.

Ammatillinen erityisopetus 
AMERO-tutkimusryhmä on yksi Suomen Akatemian rahoittaman Kansalaisuus, 
toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppi-
laitokset (AMIS) -hankkeen teema-alueista. Se on toiminut vuodesta 2007 alkaen 
keskittyen tarkastelemaan ammatillista erityisopetusta sekä ohjaukseen ja kou-
lutuspolkujen rakentumiseen liittyviä kysymyksiä erityisopetuksen kentässä. Tut-
kimusryhmässä toimivat tutkijoina Katariina Hakala (Kehitysvammaliitto), Reetta 
Mietola ja Anna-Maija Niemi (Helsingin yliopisto, KUFE) sekä Jenni Helakorpi (Hel-
singin yliopisto, KUFE), joka on tullut mukaan Ameroon vuonna 2009. Ryhmä te-
kee tutkimusyhteistyötä myös Markku Jahnukaisen (Jyväskylän yliopisto) ja Antti 
Teittisen (Kehitysvammaliitto) kanssa.

AMERO:n tutkimuksissa lähestytään tutkijoiden mukaan kansalaisuuden 
käsitettä erityisyyden näkökulmasta. 

- Keskitymme tarkastelemaan ammatillista erityisopetusta ja sitä, millaiseksi 
kansalaisuus tässä kontekstissa rakentuu. Kysymme, millaisia erilaisia merkityksiä 
"täysivaltaisen kansalaisen" käsite saa sekä millaisia valmiuksia ja millaista toimi-
juutta täysivaltaisena kansalaisena osallistuminen käytännössä yksilöltä edellyt-
tää. Selvitämme sitä, millaisina työelämä ja suomalainen yhteiskunta näyttäyty-
vät ammatillisessa koulutuksessa ja millaiset asemat näissä nähdään mahdollisina 
erityisiksi positioituville nuorille. Millaisia erilaisia merkityksiä ”täysivaltainen kan-
salaisuus” saa eri konteksteissa, eri yksilöiden kohdalla? Pohdimme tutkimuksis-
samme muun muassa sitä, minkälainen kansalaisuus ja toimijuus on mahdollinen 
kenellekin ja minkälaisia ovat erityisopetusstatuksella opiskelevien nuorten mah-
dollisuudet osallisuuteen koulutuksessa ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnassa.

Hankkeen tavoitteena on tutkijoiden mukaan ollut toimia lähellä ammatilli-
sen erityisopetuksen kenttää ja keskustelua on käyty ammatillisen erityisopetuk-
sen ongelmatiikasta kentän toimijoiden kanssa. 

-Järjestimme alkuvuonna 2008 AMERO-verkostoseminaarin, johon osal-
listui laajasti ammatillisen erityisopetuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia 
ympäri Suomea. Lisäksi Erityisluokka elämänkulussa -selvityksen tiimoilta, joka liit-
tyi kiinteästi AMERO:n teemoihin, järjestimme kaksi asiantuntijaseminaaria sekä 
asiantuntijakeskustelun peruskoulun erityisopetuksen ja erityisopetustaustaisten 
nuorten myöhempien koulutuspolkujen teemoista. 

Kaikilla neljällä tutkijalla on AMERO:ssa erilliset tutkimushankkeensa ja ai-
neistonsa, mutta he pitävät keskeisenä työskentelymetodina tutkimusteemojen 
ja aineistojen keskusteluttamista ja yhdessä tarkastelua. 
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-Koemme, että tällaisella työskentelyllä voimme mahdollistaa moniulottei-
sen kuvan saamista ammatillisen erityisopetuksen kentästä.

Katariina Hakala on tehnyt väitöskirjan opettajuudesta kouluinstituutiossa 
ja erojen ja valtasuhteiden rakentumisesta pedagogisessa vuorovaikutuksessa 
luokkahuoneessa vuonna 2007. AMERO-hankkeessa hän on jatkanut sosiaalisten 
erojen, eriarvoisuuden ja valtasuhteiden rakentumisen tutkimusta kehitysvam-
maisten opiskelijoiden peruskoulun jälkeisten koulutusmahdollisuuksien sekä am-
matillisten erityisoppilaitosten historian ja uusliberalistisen hallinnon muutoksen 
tutkimuksessa.  

Reetta Mietola on tehnyt etnografi sta tutkimusta erityisopetuksesta pe-
ruskoulun yhdeksännellä luokalla. AMERO-hankkeessa Mietolan kiinnostuksen 
kohteena on ollut erityisesti erityisopetuksen ohjaukseen liittyvät kysymykset – 
millaisia koulutuspolkuja erityisoppilaille avautuu ja millaisille heitä ohjataan sekä 
millaisina erityisoppilaan subjektiviteetti ja koulutettavuus ohjauksen käytännöis-
sä rakentuvat. Suunnitelmissa hänellä on post doc-tutkimus, jossa tarkastellaan 
erityisopetustaustaisten nuorten aikuisten toteutuneita peruskoulun jälkeisiä 
koulutuspolkuja ja pohditaan näiden yksilöiden toimijuutta koulutuksen konteks-
tissa.

Anna-Maija Niemi tekee parhaillaan väitöstutkimusta ammatillisesta erityis-
opetuksesta ja toisen asteen nivelvaiheen koulutuksista. Tutkimus on työnimel-
tään ”Inkluusio kansalaisuuteen? Etnografi nen tutkimus ammatillisen erityisope-
tuksen käytännöistä ja toimijoista”. Hän on tehnyt kenttätyötä, kuten osallistuvaa 
havainnointia ja erilaisia haastatteluita kone- ja metallialan koulutusohjelmissa 

sekä valmentavassa ja kuntouttavassa kou-
lutuksessa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan 
ovat kansalaisuuksien ja toimijuuksien raken-
tuminen ammatillisen koulutuksen ja erityis-
opetuksen käytännöissä ja erityisyyden saa-
mat merkitykset osana koulutusta.

Jenni Helakorpi opiskelee kasvatustie-
teitä ja työskentelee tutkimusavustajana Tasa-

arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutus -hankkeessa. Hän työskenteli tut-
kimusavustajana Erityisluokka elämänkulussa -selvitystyössä ja tekee kandidaatin 
tutkielmaa selvityksessä tuotetun haastatteluaineiston pohjalta. Kandidaatin tut-
kielmassaan hän tarkastelee romaninuorten erityisluokkakokemuksia. Pro gradu 
-tutkielmaansa Helakorpi tekee erityisopetuksesta ja sukupuolesta.

AMERO-hankkeen tutkijat ovat löytäneet monia teemoja, joihin hankkeessa 
aikovat syventyä. Ammatillisen erityisopetuksen kontekstissa toistuu heidän mu-
kaansa kertomus siitä, miten ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on vain tavallisia 
oppilaita. Erillinen erityisopetus ja erityisryhmät sekä peruskoulussa että perus-
koulun jälkeisessä koulutuksessa puhutaan heidän mukaansa yleisesti erilaisuutta 
hyväksyvänä, erilaisuudesta oppimisen kontekstina tyyliin ”kaikki erilaisia, kaikki 
samanarvoisia”. Ammatillisen erityisopetuksen ammattilaiset puhuvat myös ver-
taistuesta ja sen tarpeellisuudesta nuorille, jotka opiskelevat erillisessä ammatilli-
sessa erityisopetuksessa. 

-Tulkitsemme kuitenkin, että samalla kun erilaisuutta opitaan ja hyväksy-
tään erillisessä erityisopetusjärjestelmässä, se myös tuottaa ja säilyttää eristävän 

Millaisia välineitä voidaan antaa 
marginaaliin paikantuville nuorille 
erontekojen analysoimiseksi ja 
purkamiseksi?
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marginaalin, eikä niin sanottu normaalijärjestelmä ja siellä hallitsevat ja margina-
lisoivat käytännöt tai asenteet tule haastetuksi. Opiskelijahaastatteluissamme 
tulee esiin pohdintoja syrjässä olemisesta ja leimaantumisesta. Mielestämme kes-
keistä olisi kiinnittää huomiota myös niihin valtauttamisen keinoihin, joita erillises-
sä erityisopetuksessa tarjotaan: pidämme problemaattisina ainoastaan yksilöön 
kohdistuvia toimenpiteitä, kun leimaantumisen ja marginalisoinnin lähtökohdat 
kuitenkin ovat koulutuksen kaksoisjärjestelmässä. Järjestelmä tuottaa rakenteel-
lisesti erityisen ulossulkemisen niin sanotusta normaalista ja näin ulkopuolisuuden 
tunteita yksilöille, mikä helposti myös synnyttää ongelmaksi määritettyä käyttäy-
tymistä. Haastammekin erityisopetuksen toimijat pohtimaan sitä, millaisia olisivat 
ne välineet, joilla erityisen ja yleisen välistä eroa voitaisiin purkaa koulutusjärjestel-
mässä, sekä sitä, millaisia välineitä voidaan antaa marginaaliin paikantuville nuoril-
le erontekojen analysoimiseksi ja purkamiseksi.

Ammatillisen erityisopetuksen toimijoiden puheessa kaksoisjärjestelmän 
lähtökohdat löydetään AMERO-tutkijoiden mukaan peruskoulun puolelta, jossa 
opetus ja oppilaat jaetaan jo näihin kahteen ryhmään ja ammatillisissa opinnoissa 
tätä joudutaan useasti jatkamaan. 

-Erillisen ammatillisen erityisopetuksen ei sinänsä katsota olevan ristirii-
dassa inkluusion tavoitteiden kanssa. Erityisopetustaustaisten nuorten koulu-
tuspolkuja tarkasteltuamme ja keskusteltuamme ammatillisen erityisopetuksen 
toimijoiden sekä vammaisten ihmisten työllistämisen parissa toimivien ihmisten 
kanssa, olemme törmänneet siihen, että myös peruskoulun jälkeen erityisopetus-
taustaiset nuoret päätyvät kulkemaan niin sanottuja erityisiä koulutuspolkuja, toi-
mimaan erillisillä koulutusmarkkinoilla – ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, val-
mentavissa koulutuksissa, yleisten ammatillisten oppilaitosten erityisryhmissä – ja 
myös työelämässä kohtaamaan aivan erityisiä haasteita. 

Tutkijat esittävät hankkeen keskustelujen pohjalta, että tärkeää olisi tehdä 
tutkimusta, jossa ammatillisen erityisopetuksen kehitystä ja nykytilaa tarkasteltai-
siin huomioiden sekä ammatillisen erityisopetuksen historiallinen rakentuminen 
että nykyisen uusliberalistisen koulutuspolitiikan vaikutukset ammatillisen erityis-
opetuksen kenttään.

-Pohdittaessa muutosta ja muuttumattomuutta pidämme keskeisenä tar-
kastella erityisopetuksen diskursiivisia käytäntöjä, niitä merkityksiä joita käytän-

nöt tuottavat ja toisaalta uusintavat. Te-
kemämme tutkimuksen pohjalta olemme 
ehdottamassa, että erityisopetuksessa 
tavoiteltava muutos ei-leimaavammaksi ja 
yksilöllisyyttä tukevammaksi voi tapahtua 
ainoastaan kaksoisjärjestelmää kyseen-

alaistamalla ja inklusiivista, kaikki erilaisuudet huomioivaa ja erityisyyksille sensitii-
vistä koulutusjärjestelmää määrätietoisesti kehittämällä. 

Erityisopetusta ei voida kehittää erillään, sillä näin ei tule niin sanottu ylei-
nen järjestelmä haastetuksi. 

-Tutkimuksissamme olemme havainneet, että niin sanottu erityinen järjes-
telmä myös tuottaa erityisiä subjekteja, oppilaita ja opiskelijoita, jotka ovat tot-
tuneet toimimaan tietynlaisessa opiskelukulttuurissa. Erillisessä järjestelmässä 

Erityinen järjestelmä myös tuottaa 
erityisiä subjekteja.
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koulutettujen yksilöiden palauttaminen normaaliin opetusryhmään, koulutusoh-
jelmaan tai työelämään näyttää olevan hyvin haastavaa. 

Inklusiivisen opetuksen tutkimuksessa tuotetun pedagogisen tiedon rinnal-
le voisi AMERO-tutkimusryhmän jäsenten mukaan tuoda feministisen ja kriittisen 
pedagogiikan ideoita erilaisuuden, erityisyyden, toiseuden ja marginaalisuuden 
kohtaamisista luokkahuoneen ja koulun vuorovaikutussuhteissa. Feministisen ja 
kriittisen pedagogiikan näkökulmista on tutkittu kouluinstituutiossa historiallises-
ti ja kulttuurisesti rakentuneita, perinteisen luokkahuonepedagogiikan ja opetus-
suunnitelman toiseuttavia käytäntöjä, jotka usein ohittavat, vähättelevät ja mitä-
töivät valtakulttuurista poikkeavia näkökulmia tietoon ja taitoon, osaamiseen ja 
kyvykkyyteen, tai performatiivisesti toisin toistettua tietoa. Feministisen pedago-
giikan ja kriittisen pedagogiikan näkökulmia onkin tutkijoiden mukaan syytä pai-
nottaa opettajankoulutuksessa, jotta inklusiiviset, eroja, erilaisuutta ja hierarkki-
sia valtasuhteita esiin nostavat, pohtivat ja niitä purkavat pedagogiset käytännöt 
saisivat enemmän jalansijaa. 

-Jos opetuksen lähtökohdaksi otetaan oppilasjoukon heterogeenisyys ja 
tarkastellaan tuen tarvetta väistämättömänä ja kaikkia koskettavana kysymykse-
nä, voi ehkä erityisyyden käsitekin muuttua inklusiiviseksi, kaikkia koskettavaksi 
ja erilaisuutta hyödyntäväksi yhteisöllisyyttä rakentavaksi voimavaraksi, jossa voi-
daan olla erimielisiä, erinäköisiä, erikokoisia, erityisiä, riidellä tai olla samaa mieltä 
kunnioittavasti ihmetellen.

Erityisluokka elämänkulussa
AMERO-hankkeen puitteissa toteutettiin myös YES2- selvitystyö Reetta Mieto-
lan, Anna-Maijan Niemen sekä Jenni Helakorven tekemänä (ks. www.yhdenver-
taisuus.fi ). Selvityksestä vuonna 2010 julkaistussa raportissa ”Erityisluokka elä-
mänkulussa” tarkasteltiin erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romani- ja 
maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten toteutuneita koulutuspolkuja. 
Selvitystyön tavoitteena oli tutkijoiden mukaan lähteä selvittämään erityisluokal-
la opiskelleiden nuorten ja nuorten aikuisten kokemuksia heidän kouluajastaan 
sekä kartoittamaan sitä, minkälaisia erilaisia koulutus- ja työelämäpolkuja kyseisil-
lä henkilöillä on. 

- Pyrimme selvittämään yhtäältä erityisluokkataustan, toisaalta vähemmis-
töryhmään kuulumisen vaikutuksia nuorten asemoitumiseen koulutus- ja työmark-
kinoilla. Asettamamme tutkimuskysymykset olivat seuraavat: minkälaisia koulu-
tus- ja työelämäpolkuja erityisluokalla opiskelleille vammaisille, romaniväestöön 
kuuluville ja maahanmuuttajataustaisille nuorille aikuisille rakentuu; minkälaisia 
merkityksiä koettu erityisopetus saa haastateltavien kerronnassa, sekä; minkälai-
sia mahdollisia esteitä koulutusjärjestelmässä esiintyy kyseessä olevien nuorten 
aikuisten etenemiselle koulutuspoluillaan?

Selvitystyö toteutettiin haastattelututkimuksena ja sitä varten haastateltiin 
27 erityisluokalla opiskellutta nuorta aikuista. Tarkastelu rajattiin erityisluokalla tai 
erityisryhmässä peruskouluaikanaan opiskelleiden nuorten aikuisten kokemuksiin. 
Haastatteluissa keskusteltiin koulutus- ja työelämäkokemuksista haastateltavien 
elämänkulun kontekstissa. Lisäksi selvitystyön aikana järjestettiin koulutuksen ja 
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vähemmistökysymysten asiantuntijoiden (9 henkilöä) kesken ryhmäkeskustelu 
sekä kaksi asiantuntijaseminaaria, joita käytettiin myös tutkimusaineistona. Haas-
tateltavat olivat haastatteluajankohtana, eli vuonna 2009, 17–33-vuotiaita ja käy-
neet peruskoulua vuosina 1983–2007. Osa haastateltavista oli opiskellut erillisissä 
erityiskouluissa, osa yleisopetuksen kouluihin sijoitetuissa erityisryhmissä.

Tutkijoiden mukaan keskeistä selvitystyössä ja siitä kirjoitetussa raportissa 
oli nostaa esiin kokemuksellisen lähestymistavan mukaisesti yksilöllisiä kokemuk-
sia ja käsityksiä erityisluokalla opiskelemisesta ja peruskoulun jälkeisistä siirtymis-
tä. Haastateltavien osallisuutta ja toimijuutta omalla koulupolullaan tarkasteltiin 
kokemuslähtöisesti, mutta koulutusjärjestelmän rakenteiden kontekstissa.

-Yleisesti voi todeta, että haastattelujen perusteella erityisluokkataustaisil-
le nuorille aikuisille rakentui hyvin monenlaisia koulutuspolkuja. Suuressa osassa 
haastatteluja erityisryhmien kuvattiin olleen sosiaalisina kasvu- ja oppimisympä-
ristöinä turvallisia ja mukavia paikkoja. Tämä tulos on aiempien tutkimusten kans-
sa yhdenmukainen; opiskelua erityisluokalla muisteltiin pääsääntöisesti positiivi-
sena. Erityisluokalla on viihdytty, saatu ystäviä ja koettu hyväksytyksi tulemista. 
Osa haastateltavista oli myös kokenut, että erityisluokalla mahdollistui oppilaan 
yksilöllinen oppiminen ja tarvittavan tuen saaminen.

Yksi keskeinen tulos selvityksessä on useiden haastateltavien kokemus sii-
tä, etteivät heidän opiskeluvalmiutensa kehittyneet riittävän hyviksi peruskoulun 
erityisluokalla. Näitä kokemuksia haastateltavat pohtivat toisen asteen opinnois-
sa pärjäämisestä tai koulutuksen keskeyttämisestä kertoessaan. Suurin osa haas-
tateltavista oli tutkijoiden mukaan jatkanut opiskelua peruskoulun jälkeen, mutta 
kaikki toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa yleisissä ryhmissä suoraan pe-
ruskoulun jälkeen opintonsa aloittaneet haastateltavat olivat keskeyttäneet kou-
lutuksen. 

-Haastateltavat hakivat keskeyttämiselleen selitystä siitä, että heiltä ei ollut 
peruskoulun erityisluokalla vaadittu samanlaista osaamista kuin yleisopetukses-
sa. Ainoastaan kaksi haastateltavista oli siirtynyt ja suorittanut lukion heti perus-
koulun jälkeen. Lisäksi aineistossamme painottuu se, että erityisluokilta on menty 
erilaisiin nivelvaiheen valmentaviin ja valmistaviin koulutuksiin sekä ammatillisen 

erityisopetuksen ryhmiin. 
Selvitys nostaa esiin tarpeen parantaa edel-

leen ammatillisen erityisopetuksen alakohtaista 
ja alueellista tarjontaa, sekä ennen kaikkea etsiä 
muita mahdollisia vaihtoehtoja erityisopetustaus-
taisille nuorille kouluttautua ja työllistyä itseä kiin-
nostavalle alalle. Selvitystyön aikana on tutkijoiden 
mukaan myös noussut esiin tarve kiinnittää huo-

miota ammatillisen erityisopetuksen koulutustarjonnan ja työvoiman kysynnän 
väliseen suhteeseen.

-Keskeinen tulos on, että haastateltavilla oli huomattavan vähän kokemuk-
sia integroinnista yleisopetuksen ryhmiin tai erityisluokkien ja yleisopetuksen 
luokkien välisestä yhteistyöstä. Aineistomme perusteella erityisluokat näyttävät-
kin toimineen suurimmaksi osin yleisopetuksesta erillään. Myös siirrot erityisluo-
kilta yleisopetukseen puuttuivat yhtä lukuun ottamatta aineistostamme. 

Kaikkia haastateltavia ei 
ohjattu hakemaan aloille, jotka 
olivat heidän toiveissaan.
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Haastatteluissa toistuivat tutkijoiden mukaan kokemukset omien toiveiden 
ja kullekin realistisina pidettyjen jatko-opintomahdollisuuksien välisestä punta-
roinnista osana opinto-ohjausprosessia. Usealla haastateltavista oli kokemuksia 
siitä, etteivät he tulleet kuulluiksi opinto-ohjauskeskusteluissa ja kaikkia haastatel-
tavia ei ohjattu hakemaan aloille, jotka olivat heidän toiveissaan.

-Asiantuntijakeskusteluissa ja aiemmassa tutkimuksessa esiin nostettu oh-
jauksen etiikka ja jokaiselle oppilaalle sopivan, turvallisen ja oikean opiskelupaikan 
löytyminen näyttäytyi selvitystyössämme monitahoisena kysymyksenä. Opinto-
ohjauksen käytäntöjen lähempi tarkasteleminen ja kehittäminen asettuvatkin tä-
män aineiston valossa tärkeäksi jatkotutkimuksen aiheeksi.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten tutkimusta 
sukupuolinäkökulmasta
Toisen asteen koulutusta tutkivassa AMIS-hankkeessa on valmistunut myös jouk-
ko ansiokkaita pro gradu-tutkimuksia (ks. /www.helsinki.fi /amis/julkaisut.htm). 
Näissä on analysoitu muun muassa maskuliinisuuksien rakentumista rakennus-
alan koulutuksessa, laitoshuoltajakoulutuksessa olevien naisten kertomuksia, 
miesenemmistöisillä ammatillisen koulutuksen linjoilla opiskelevia naisia sekä las-
tensuojelun jälkihuoltonuorten tarinoita. Tutkija Tuuli Kurki teki pro gradu tutkiel-
mansa maahanmuuttajataustaisiksi nimettyjen nuorten tilanteesta peruskoulun 
loppuvaiheessa. 

-Tarkastelin tutkimuksessa maahanmuuttajuutta ja sen saamia merkityksiä 
peruskoulun yläkoulussa. Olin kiinnostunut myös siitä, millaisia merkityksiä moni-
kulttuurisuudelle ja rasismille koulussa annetaan sekä siitä, millaisia peruskoulun-
jälkeisiä valintoja maahanmuuttajataustaiset nuoret, erityisesti tytöt tekevät. Olin 
kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä maahanmuuttajiksi nimetyt nuoret anta-
vat maahanmuuttajuudelle. 

Kurki lähestyi maahanmuuttajuutta ja sen saamia merkityksiä tutkimukses-
saan kolmelta suunnalta. Ensinnäkin, hän oli kiinnostunut siitä, millaisia vastak-
kainasetteluja kategorioilla ”suomalainen” ja ”maahanmuuttaja” koulun arjessa 
rakennetaan. 

-Pohdin, miksi nuoria, jotka ovat asuneet Suomessa suuren osan elämäs-
tään tai syntyneetkin täällä, kutsutaan maahanmuuttajiksi. Pidetäänkö heitä hei-
dän loppuikänsä ”maahanmuuttajina” vai muuttuvatko he jossain vaiheessa ”suo-
malaisiksi”? 

Toiseksi hän tarkasteli julkisuudessa valtadiskurssin aseman saanutta tapaa 
puhua maahanmuuttajataustaisista nuorista ongelmallisina. ”Maahanmuutta-
jatyttöjen” kohdalla ongelmallisuus kohdistuu Kurjen mukaan usein heidän ole-
tettuun alistettuun asemaansa, poikien kohdalla ongelmana nähdään puolestaan 
heidän oletettu väkivaltaisuus ja syrjäytyneisyys.

-Kysyin, millaisia toimijuuden mahdollisuuksia ja muotoja maahanmuuttajik-
si määritellyille nuorille koulussa avautuu näiden ongelmallisuus diskurssien puit-
teissa.

Kolmanneksi Kurki mietti sosiaalista oikeudenmukaisuutta suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa laajemminkin. 
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-Pohdin, millaisia rajoituksia koulutuspolitiikka asettaa maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten siirtymille toisen asteen koulutukseen. Kysyin, millaisia pe-
ruskoulunjälkeisiä valintoja tutkimusluokkani maahanmuuttajataustaiset nuoret, 
erityisesti tytöt tekivät, ja toisaalta millaisia valintoja heidän oletettiin tekevän.

Kurki tuo esiin, että opettajaksi opiskelevat tulee opetusministeriön linjauk-
sen mukaan kouluttaa ”maahanmuuttajien ja heidän kulttuurinsa asiantuntijoik-
si”. 

-Se, mitä tällä yhtenäisellä kaikkien ”maahanmuuttajien kulttuurilla” tarkoi-
tetaan, ei kerrota. Poliittisissa keskusteluissa monikulttuurisuus muuttuu usein 
tavaksi hallinnoida kulttuurisesti erilaisiksi määriteltyjä. Näissä keskusteluissa ja 
toimintatavoissa korostuu kulttuurisen tietämyksen lisääminen, jotta ”etnisiä vä-
hemmistöjä” voitaisiin ymmärtää paremmin. Samalla ajaudutaan kuvaamaan vä-
hemmistöjä yhtäläisillä kulttuurisilla ominaisuuksilla.

Koulutuspoliittisissa asiakirjoissa on 1990-luvulta lähtien korostettu su-
vaitsevaisuutta erilaisia kulttuuritaustoja kohtaan monikulttuurisuuskasvatuksen 
lähtökohtana. Virallinen vähemmistöpuhe on Kurjen mukaan monelta osin poliit-
tisesti korrektia suvaitsevaisuuspuhetta, joka voi kuitenkin murtua nopeasti eri-

laisissa institutionaalisissa ja retorisissa käy-
tännöissä sekä arkisissa ihmisten välisissä 
kohtaamisissa. 

-Suvaitsevaisuuspuhe voidaan näh-
dä kansallisena käytäntönä, joka vahvistaa 
ajatusta maahanmuuttajista objektina ”mei-
dän” tilassamme. Suvaitsevaisuusajattelu 

ilmentää liberaalia monikulttuurisuuskäsitystä, joka on ollut yhtäältä yritys tun-
nustaa kulttuurinen monimuotoisuus, toisaalta yritys käsitellä niitä kohtaamisia, 
joissa totutut järjestykset ovat kyseenalaistuneet. Tasa-arvon näkökulmasta su-
vaitsevaisuusretoriikkaan perustuva monikulttuurisuus on kuitenkin ongelmalli-
nen, koska siinä painottuu erityisesti ”muiden” suvaitseminen ja ajatus ”meistä” 
suvaitsijoina. Suvaitsevaisuusajattelu paikantaa nämä muut toiminnan kohteeksi 
ja takaa valtaväestölle itsestään selvän valta-aseman. Suvaitsevaisuusajattelu si-
sältää jopa piilorasistisen sävyn: vieraan kulttuurin edustajat ovat valtakulttuurin 
hyväntahtoisuuden ja suvaitsevaisuuden vastaanottajia, ja siten riippuvuussuh-
teessa ja kiitollisuudenvelassa ”isännilleen”.

Koulutuspolitiikka ei koostu Kurjen mukaan pelkästään teksteistä, vaan 
myös arjen käytännöistä. Globaalit tendenssit ja kansalliset päätökset eivät kos-
kaan toteudu suunnitellusti. Koulun toimijat tulkitsevat ja muuntavat koulutuspo-
litiikkaa omien lähtökohtiensa ja arjen kokemustensa mukaisesti. 

-Tutkimuskoulussani tasapainoteltiin koulutuspoliittisten linjausten ja vaa-
timusten puitteissa, mutta etsittiin myös tapoja rakentaa koulujen omaa sisäistä 
mikropolitiikkaa. Tuon esiin, miten uusoikeistolaisen koulutuspolitiikan keskeiset 
teemat – valinnat, kilpailu ja yksilöllisyyden korostaminen – näkyvät sukupuolten 
ja etnisyyden välisissä suhteissa koulussa ja miten niiden pohjalta toistuu tai haas-
tetaan yhteiskunnan sukupuolen ja etnisyyden mukaista segregoitumista. 

Esimerkiksi suomalaistamista tapakasvatuksena toteutettiin Kurjen tutki-
muskoulussa virallisen opetussuunnitelman rinnalla myös epävirallisen ”ruumiin 
opetussuunnitelman” kautta. 

Suvaitsevaisuusajattelu paikantaa 
nämä muut toiminnan kohteeksi ja 
takaa valtaväestölle itsestään selvän 
valta-aseman.
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-Sen tarkoituksena oli opettaa nuorille, erityisesti tietyille maahanmuutta-
jataustaisille tytöille hyvän käytöksen ja ulkonäön rajat. Islaminuskoisten tyttöjen 
huivinkäyttö, ja somalialaistaustaisten tyttöjen pukeutuminen yleisemminkin, 
kiinnitti huomiota opettajien taholta. Huomiota oli kiinnitetty yhtäältä joidenkin 
tyttöjen liian peittäviin vaatteisiin ja huiveihin, toisaalta siihen, että jotkut tytöt 
pukeutuivat liian avoimesti. Välttääkseen arvostelevaa huomiota tyttöjen tuli siis 
välttää sekä liian peittävää että liian paljastavaa pukeutumista. Liiallisuus suun-
taan tai toiseen johti ihmettelyyn, jopa halveksuntaan. Se, mikä tulkittiin liialli-
seksi, määrittyi kuitenkin hegemonisen suomalaisuuden positiosta käsin. Tilanne 
näytti toivottamalta näiden tyttöjen näkökulmasta: pukeutuivat he sitten niin tai 
näin, tekivät he sen joka tapauksessa jollakin tapaa väärin suhteessa kulttuurisesti 
hyväksyttävään suomalaiseen tyttöyteen.

Osa opettajista koki Kurjen mukaan maahanmuuttajaoppilaat ja monikult-
tuurisuuden ylimääräisenä työtaakkana, kun opettajilla ei ole taitoa toimia erilais-
ten kulttuurien kohdatessa. 

-Yksi syy sekä turhautumiseen että voimattomuuteen oli se, että kaikille 
opettajille ole annettu riittävästi koulutusta monikulttuurisuusasioista eikä tietä-
mystä maahanmuuttajien kulttuureista. Täydennyskoulutusta ei tarjottu kaikille 
opettajille, lähinnä vain niin sanotuille maahanmuuttajaopettajille, mikä koettiin 
epäoikeudenmukaisena.

 Kurki toteaa tutkimuksensa pohjalta, että ”maahanmuuttajatytölle” näyt-
täisi olevan eduksi koulussa suomalaistapaisuus. Tämä kertoo hänen mukaansa 
kulttuuristen jäsenyyskamppailujen armottomasta luonteesta. 

-Suomalaisuus ja suomalaistapaisuus ovat merkittäviä normeja ja sosiaali-
sesti pakottavia mittatikkuja. Tarkoituksenmukaista tukea koulutusvalinnoissa 
tulisi kuitenkin suunnata kaikille niille maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka 
pyrkivät kunnianhimoisesti kouluttautumaan ja hankkimaan itselleen esimerkiksi 
korkea-asteen tutkinnon. Tämä edellyttäisi myös kouluissa koulutuksellisen tasa-
arvon toteuttamisen seurantaa ja näiden nuorten toisen asteen koulutukseen ja 
työelämään siirtymiseen liittyvien mahdollisten esteiden tunnistamista. 

Koulutus jatkuvana yksilökilpailuna ja toistuvina mukamas vapaina valin-
toina saa Kurjen mielestä myöhemmin erilaisina elämänhistorioina realisoituvat 
hyvä- ja huono-osaisuudenprosessit näyttämään yksilöiden omina ansioina tai 
puutteina. 

-Vapaiden valintojen paine ja niistä seuraavat riskit asetetaan erityisesti nii-
den harteille, joilla ei todellisuudessa ole mahdollisuuksia valita yleisesti arvostet-
tuja koulutus- ja urareittejä. Suomalaisessa kulttuurissa elää voimakkaana näke-

mys, että pojat ovat lahjakkaampia kuin tytöt, 
vaikka menestyisivätkin koulussa huonom-
min. Elääkö kulttuurissamme myös näkemys 
siitä, että valkoiset suomalaiset oppilaat ovat 
lahjakkaampia kuin maahanmuuttajataustai-

set lapset ja nuoret, jos ja kun esimerkiksi heidän oletetaan sopivan ammatilliseen 
koulutukseen paremmin kuin yleissivistävään lukiokoulutukseen. 

Opettajien välillä stereotyyppiset käsitykset maahanmuuttajiksi nimetyistä 
tytöistä ja niiden pohjalta muodostetut odotukset heidän mahdollisuuksistaan 
asettavat Kurjen mukaan rajoituksia tyttöjen valinnoille.

Merkitykset, joita tytöt itse antavat 
valinnoilleen, ovat tärkeitä.
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-Tutkimukseni tytöt eivät kuitenkaan olleet passiivisia ”maahanmuuttajatyt-
töjen” edustajia, vaan toimijoita, joiden valintoihin sisältyi myös traditionaalisina 
pidettyjen odotusten vastaisia valintoja. Siksi myös ne merkitykset, joita tytöt itse 
antavat valinnoilleen, ovat tärkeitä.

Kurki jatkaa tutkimustaan ja hänen väitöskirjatyönsä käsittelee nuoria aikui-
sia toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen koulutusohjelmissa. 

-Tutkimukseni lähtökohtana on kiinnostus näiden nuorten aikuisten osalli-
suuteen, toimijuuteen ja kansalaisuuden rakentumiseen osana heidän elämänkul-
kujaan. Tarkastelen näitä kysymyksiä sukupuolen, sosiaalisen taustan ja etnisyyden 
kautta. Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat kansalaisuuden ja toimijuuden 
lisäksi valta, valtasuhteet ja hallinta. Olen kiinnostunut siitä, kuka mahtuu täysi-
valtaisen kansalaisen paikalle sekä siitä, millaisia valmiuksia ja millaista toimijuutta 
tämän niin kutsutun nivelvaiheen koulutusohjelmissa opiskelevilta nuorilta aikui-
silta edellytetään. Tarkastelen myös sitä, millaisia merkityksiä eron eri ulottuvuu-
det tuottavat kansalaisuuksien ja toimijuuden rakentumisen prosesseihin. 

Kurkea kiinnostaa, miten nivelvaiheen koulutusohjelmissa opiskelevat nuo-
ret aikuiset puhuvat paikastaan koulutuksen kentällä ja siitä, miten nämä puheta-
vat asettuvat koulutus-, työelämä- ja nuorisopolitiikan diskursseihin. 

- Peilaan nivelvaiheen koulutuksiin menemistä, valikoitumista, sijoittumista 
ja sijoittamista yhteiskunnallisiin rakenteisiin, joiden ympäröiminä nuoret aikuiset 
toimivat ja joiden kautta he tekevät valintojaan. Tuleva väitöskirjatutkimukseni 
tuottaa tietoa koulutuksen kentän osa-alueesta, jota on tutkittu Suomessa vasta 
vähän kentän toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi se tuottaa tietoa nuorista naisista 
ja miehistä, heidän elämästään, valinnoistaan ja toiveistaan, ja tarjoaa mahdolli-
sesti uusia näkökulmia esimerkiksi syrjäytymisdiskurssiin, peruskoulun jälkeisiin 
koulutusmahdollisuuksiin ja niiden nuorten aikuisten elämänkulkuihin, jotka eivät 
siirry välittömästi odotetulle koulutuspolulle. Tavoitteenani on tuoda uusia nä-
kökulmia koulutuksellista tasa-arvoa edistävään, syrjäytymistä ehkäisevään sekä 
maahanmuuttokeskusteluun. 
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9. Seksuaalisuuden ja sukupuolen 
moninaisuus – uusi haaste opettajille 
ja opettajankoulutukselle
Tim Bedford, Juhani E. Lehto, Tanja Lehtoranta, Hanna Vilkka 
ja Jukka Lehtonen

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on koulutukseen ja kasvatukseen liit-
tyvänä teemana noussut esiin viime vuosina. Aihepiiriin liittyen on julkaistu kirjo-
ja, väitöskirja ja Opettaja-lehdessä seksuaalivähemmistöön kuuluvien opettajien 
tilanteesta on julkaistu artikkeleja vuonna 2010. Sukupuolen moninaisuuden ja 
sukupuolivähemmistöteemojen tulee olla itsestään selvästi osa keskustelua suku-
puolitietoisesta koulutuksesta, mutta myös seksuaalisuus kietoutuu sukupuoleen 
monin tavoin. Perheiden moninaisuus on myös noussut keskusteluissa esiin tee-
mana, joka kasvattajien olisi tärkeää ottaa huomioon. 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen monet puolet
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta on kohtalaisen vähän ajantasais-
ta, helposti sulatettavaa tietoa, joka palvelisi eri ammattiryhmien työtä. Keväällä 
2010 teemoista on julkaistu kaksikin kirjaa. Tietokirjoittaja ja kouluttaja Hanna Vilk-
ka on kirjoittanut teoksen ”Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen”, joka se 
on suunnattu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 

-Päädyin kirjaideaani jo useita vuosia sitten, kun pohdin, miten vaikeaa tun-
tuu olevan erilaisuuden, erilaisen, itselle oudon tai kummallisen kohtaaminen. 
Taustalla oli myös omat lukuisat mieltä askarruttavat kysymykset sukupuolesta ja 
seksuaalisuudesta, jotka olivat muotoutuneet sosiologian opintojeni ja tutkimus-
teni myötä. Ajattelin, että en varmastikaan ole ainoa, jota sukupuolta ja seksuaali-
suutta ja niiden moninaisuuteen liittyvät kysymykset askarruttavat.

Vilkka tarkastelee sukupuolta ja seksuaalisuutta sosiologina eli mitä ne ovat 
suhteessa, itseen, toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan. 

-Esittelen erilaisia seksuaalisen halun tapoja ja erilaisia sukupuolen ilmaise-
misen ja olemisen tapoja. Esittelen myös, miten niitä voi käyttää kritiikkinä hetero-
normatiivisia sukupuoli- ja seksuaalioletuksia vastaan. Sukupuoli ja seksuaalisuus 
ovat näkökulmassani myös asioita, jotka edellyttävät tietoa ja taitoa olla ja elää 
yhteiskunnassa. Tavoitteeni on, että kirja edistäisi jokaisen oikeutta lapsesta asti 
elää omaksi kokemassaan sukupuolessa tai seksuaalisuudessa.

 Juhani E. Lehto on kirjoittanut kirjan homoseksuaalisuudesta yhdessä do-
sentti, PeD, Camilla Koveron kanssa. Siinä esitellään Lehdon mukaan laajasti eri 
tieteenalojen käsityksiä ja tutkimuksia aihepiiristä.

-Kirja pyrkii olemaan kattava tieteellinen esitys homoseksuaalisuudesta. 
Kunnianhimoisena tavoitteena on ollut koota biologinen, psykologinen ja sosiolo-
ginen tieto yksiin kansiin. Tehtävä on ollut todella haastava. Kuinka hyvin on onnis-
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tuttu, jää lukijoiden arvioitavaksi. Kirjan yhtenä perusteesinä on, että seksuaalista 
orientaatiota ja identiteettiä on tarkasteltava monen tieteen näkökulmasta, jotta 
sitä voitaisiin ymmärtää mahdollisimman kattavasti.

Kirja empiirisen osan muodostaa 20 eri-ikäisen miehen kertomukset siitä, 
miten he ovat oppineet seksuaalista suuntautumistaan hyväksymään ja sitä ilmai-
semaan. 

-Ulostuloprosessi on vaihdellut: vanhemmilla miehillä prosessi on ollut usein 
kivulias. Nuorilla ja varsinkin pääkaupunkiseudulla varttuneilla miehillä homouden 
tiedostaminen ja hyväksyminen on käynyt melko helposti. Valitettavasti naisia ei 
ole voitu haastatella. Naisten haastattelut olisivat edellyttäneet omaa kirjaansa.

 Lehto korostaa kirjan hyödyllisyyttä myös opettajankoulutuksessa.
-Kirjan kohdejoukoksi on ajateltu kaikkia ihmissuhdetyötä tekevät. Jos ja 

kun opettajaksi opiskelevat etsivät tietoa ei-heteroseksuaalisuudesta, kannat-
taa teokseen tutustua. Kirjan lähdeluettelo pyrkii olemaan kattava, ja sen avulla 
pystyy tietouttaan syventämään. Erityisen hyödyllinen kirja on niille opettajaksi 
opiskeleville, joiden tehtäviin tulee valmistumisen jälkeen kuulumaan seksuaali-
kasvatusta.

Moninaisuus osaksi opetusta
Lehto on peruskoulutukseltaan biologi, mutta hän ei ole biologianopettaja. Opet-
tajauransa hän on tehnyt erityisopettajana. 

-Tehtäviini kuuluu nykyisin erityispedagogiikan perus- ja aineopintojen opet-
taminen. En ole siis varsinaisesti tekemisissä opettajankoulutuksen kanssa, vaikka 
monet opiskelijoistani tähtäävätkin erityisopettajan kelpoisuuteen. 

 Kirjassaan Lehto esittelee biologista tutkimusta homoseksuaalisuudesta, 
mutta ei näe biologiatiedettä riittävänä pohjana koulun seksuaalikasvatukselle, 
vaikka usein juuri biologian tunneilla seksuaalikasvatusta annetaankin.

-Seksuaalikasvatusta koulussa antavat pitkälti biologianopettajat. Biologi-
an opinnot eivät valmenna seksuaalikasvatuksen antamiseen lisääntymisbiologi-
aa lukuun ottamatta. Lisääntymisbiologia on nähdäkseni keskeinen osa biologian 
opetusta ja oppilaille selvästi hyödyllinen osa biologiaa – paljon hyödyllisempi kuin 
esimerkiksi tietämys hyönteislahkoista. Koska biologiatiede ei anna valmiuksia 
seksuaalikasvatukseen, aineenopettajankoulutuksen tulisi ne antaa. Sanomatta-
kin selvää on, että seksuaalikasvatuksessa on sukupuolivähemmistöt ja ei-hete-
roseksuaalisuus nostettava esiin hyväksyttävänä elämisen vaihtoehtona. Perhe-
mallien moninaisuus tulisi ymmärtää. Muutenkin elämisen moninaisuutta tulisi 
korostaa: osa ihmisistä saattaa olla aseksuaalisia ja osa ”normaaleista” heteroista 
saattaa valita tietoisesti lapsettomana elämisen.

 Seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden teemat tulevat esiin myös 
muissa oppisisällöissä. Lehto on pohtinut asiaa erityisopettajan näkökulmasta.

-Erityisopettajakoulutus tähtää erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymi-
seen. Monet ei-heteroseksuaaleiksi varttuvista lapsista ja nuorista ovat erilaisia 
ja siksi joskus rankastikin koulukiusattuja. Monet kirjaamme haastatelluista mie-
histä muistelivat olleensa koulukiusattuja. Tällöin erityisopettajan tehtäväksi jää 
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kaikenlaisen kiusaamisen vähentäminen: tavoitteena koulussa on, että kaikki ovat 
hyväksyttyjä sellaisina kuin ovat.

 Hänen mukaansa vain harvoin oppilaat kertovat ei-heteroseksuaalisuu-
destaan opettajille, mutta näiden olisi silti osattava turvata kaikille turvallinen op-
pimisympäristö.

-Erityisopettaja ei juuri joudu keskustelemaan oppilaiden seksuaalisuudes-
ta. Itse olen ollut erityisopettajana yläkoulussa, enkä koskaan ole keskustellut op-
pilaan omasta seksuaalisuudesta. Erityisopettaja voi työssään korostaa, että kaik-
ki ovat hyväksyttyjä. Lukion opettaja saattaa keskustella ehkä useammin myös 
oppilaan omasta seksuaalisuudesta. Erityisopettajakin voi antaa seksuaalikasva-
tusta. Hän voi puuttua esimerkiksi homotteluun kertomalla asiallista tietoa. Eri-
tyisopettaja voi joutua selvittelemään jonkin oppilaan kiusaamista siksi, että oppi-
laan vanhemmat sattuvat olemaan samaa sukupuolta. Tällaisiin kasvatustehtäviin 
ei erityisopettajankoulutus nykyisin anna valmiuksia.

 Lehdon mukaan erityispedagogiikassa seksuaalisuus on jäänyt käsittele-
mättä, vaikka niin ei välttämättä tulisi olla.

-Vaikka erityispedagogiikka käsittää kaiken erilaisuuden, ei-heteroseksuaa-
lisuus tuntuu olevan sille toistaiseksi vieras aihe. Se johtunee siitä, että erityispe-
dagogiikka käsittelee enimmäkseen peruskouluikäisiä ja sitä nuorempia, joiden 
seksuaalista orientaatiota ja identiteettiä ei ole tarpeen määritellä. Ei-hetero-
seksuaaleiksi varttuvat lapset ja nuoret saattavat olla erilaisia, mutta heillä ei ole 
yleensä tarvetta pedagogisiin erityisjärjestelyihin. Ehkä kirjamme tuo erityispeda-
gogiikkaan tietoisuutta myös ei-heteroseksuaalisuudesta.

 Hanna Vilkan mukaan seksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus pitää ot-
taa huomioon kaikkialla eikä vain koulussa ja opettajankoulutuksessa. 

-Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat osa ihmisen minäkuvaa eikä niitä panna syr-
jään, kun mennään lääkäriin, sairaanhoitajan vastaanotolle tai kouluun tai ollaan 
opettajana. Joissakin tilanteissa sukupuolen ja seksuaalisuuden erot on otettava 
huomioon ja joissakin ei. Tämä vaatii esimerkiksi opettajilta äärimmäisen hyvää ti-
lannetajua. Opettaja joutuu miettimään jokaisessa asiayhteydessä, onko sukupuo-
len huomioon ottaminen tilanteessa pedagogisesti tärkeä, yksilön kannalta tärkeä 
vai toisten kannalta tärkeä, vaikka se ei yksilölle olisikaan sitä. Opettajat joutuvat 
toimimaan pitkälti intuition varassa. Mielestäni tärkeää olisi se, että sukupuolen ja 
seksuaalisuuden monimuotoisuus näkyisi kouluarjessa esimerkiksi opetusmateri-
aaleissa ja opiskelijoiden tekemisissä valinnoissa tai opettajalla olisi itsellä taitoa 
ja tietoa käsitellä asioita moninaisesti. Jos tyttö valitsee kaiken niin kuin perintei-
nen tyttö, hänellä pitäisi olla oikeus siihen. Opettajan tehtävä on varmistaa, että 
oppilas ymmärtää, miten hän on ratkaisunsa tehnyt ja mitkä ovat mahdollisesti 
ratkaisun seuraukset.

Syrjinnästä eroon käytäntöjä kehittämällä
Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry:n vs. pääsihteeri Tanja Lehtorannan mukaan 
koulutusjärjestelmä pitää sisällään syrjiviä rakenteita. 

-Lapset ja nuoret, jotka ovat tai joiden oletetaan olevan seksuaaliselta suun-
tautumiseltaan tai sukupuolen kokemiseltaan vähemmistöön kuuluvia, ovat erityi-
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sen alttiita syrjinnälle ja kiusaamiselle. Sama voi koskea myös lapsia, jotka elävät 
sateenkaariperheissä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien erityiskysymysten tunnista-
misen ja osaamisen pitää Lehtorannan mielestä olla sillä tasolla, että kukaan ei 
joudu syrjityksi julkisten palveluiden piirissä tiedon puutteen takia. Sama osaamis-
tarve koskee hänen mukaansa myös muiden kuin julkisesti tarjottujen palveluiden 
ammattilaisia ja toimijoita. Asianmukaisen koulutuksen avulla erityiskysymysten 
tunnistaminen sekä osaaminen lisääntyvät ja sen myötä asenteisiin on helpompi 
vaikuttaa. 

Opettaja-lehdessä oli alkuvuonna laaja keskustelu seksuaalivähemmistöistä 
opettajien näkökulmasta. Lähes 1000 opettajaa kertoi kyselyssä ajatuksiaan sek-
suaalivähemmistöteemoista ja useimmat tuntuivat periaatetasolla suhtautuvan 
myönteisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin, mutta harvemmat olivat kiin-
nostuneet muuttamaan arkisia käytäntöjään sellaisiksi, että seksuaalivähemmis-
töihin kuuluvilla opettajilla ja oppilailla olisi kouluissa parempi tilanne. Lehtoran-
nan mukaan kysely toi esiin sen, että seksuaalivähemmistöjä suvaitaan, mutta he 
eivät saa olla liian näkyviä tai kuuluvia koulussa.  

-Moninaisen ja avoimen yhteiskunnan tavoitteena suvaitseminen ei ole kui-
tenkaan riittävää. Suvaitseminen on valta-asemassa olevan taholta osoitettua vä-
hemmistön sietämistä. Turvalliseen yhteisöllisyyteen oppimisessa ei riitä yhteisön 
muiden jäsenten suvaitseminen. Yhteisöllisyys voi perustua vain aitoon kunnioi-
tukseen toisia kohtaan.

Huolestunut Lehtoranta on siitä, että Opettaja-lehden kyselyyn vastanneet 
opettajat eivät pidä koulua turvallisena paikkana seksuaalivähemmistöön kuulu-
ville oppilaille, jotka kertovat ei-heteroseksuaalisuudestaan. 

-Kansainvälisten lesbo- ja homojärjestöjen ILGA-Europen ja nuorisojärjestö 
IGLYO:n eurooppalaisen tutkimuksen mukaan 61 prosenttia seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvista nuorista kohtaa syrjintää ja ennakkoluuloja kou-
lussa ja 51 prosenttia omassa perheessään. Syrjintää on pyrittävä ehkäisemään 
sen kaikissa muodoissa. Tasa-arvo ei toteudu itsestään ajan myötä, vaan sen saa-
vuttamiseksi tarvitaan yksilöiden ja koko yhteiskunnan toimia. Kouluun tarvitaan 
työkaluja nähdä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus osana 
koulun arkipäivää. Avoimuudella on myös työhyvinvointia lisäävä vaikutus. Epä-
reilu kohtelu sulkee ihmisiä ulkopuolelle; heidän työpanoksensa, lahjakkuutensa 
ja luovuutensa jäävät puuttumaan yhteiskunnan eri sektoreilta. Yhdenvertaisuus 
on kaikkien etu.

Keinoina puuttua ongelmallisiin tilanteisiin Lehtoranta pitää tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusuunnittelun tehostamista kouluissa ja oppilaitoksissa. Tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuuslaki vaativat huomioimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat 
koulun henkilöstön suhteen. Viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertai-
suutta ja tasa-arvoa. 

-Henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat tulisi toteuttaa 
kaikkien laissa nimeltä lausuttujen syrjintäperusteiden osalta. Kouluissa tulisi 
paneutua työhön, jolla ennaltaehkäistään oppimistulosten ja sosiaalisen kasvun 
epätasainen jakaantuminen eri oppilasryhmien kesken. Setan mielestä oppilaitos-
ten tasa-arvosuunnittelun tulisi koskea lukioiden ja toisen asteen ammatillisten 
oppilaitosten lisäksi peruskouluja ja kaikkia muitakin kasvatus- ja koulutusinsti-
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tuutioita. Tasa-arvosuunnitteluun olisi mielekästä yhdistää yhdenvertaisuussuun-
nittelu, jotta yhdenvertaisuuslainsäädäntöön liittyvät eronteot huomioitaisiin ja 
jotta osattaisiin puuttua myös moniperusteisiin syrjintätilanteisiin.  Koulutuksen 
järjestäjän ja oppilaitoksen olisi huolehdittava yhdenvertaisuuden edistämisestä 
koulutukseen otettaessa ja koulutuksessa, ehkäistävä syrjintää ja toimittava siten, 
että opetus, tutkimus ja käytettävä oppiaineisto tukevat yhdenvertaisuuden to-
teutumista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten tulee myös kattaa kaikkia 
oppiaineet ja koulun säännöt. 

Lasten ja nuorten keskuudessa yleinen haukkumasana on  Lehtorannan 
mukaan "homo". Homottelu ei hänen mukaansa automaattisesti kerro nimitteli-
jän asenteista tai siitä, käsitetäänkö sanan merkitystä. 

-Silti suomalaisissa kouluissa homottelu näyttää liittyvän koulujen kiusaa-
miskulttuuriin. Seta toivoo, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin seksualisoitu-
neeseen ja sukupuolittuneeseen kiusaamiseen ja niihin liittyvään väkivaltaan, 

jotka tekevät liian usein oppimisympäristöstä haastavan 
ja syrjäyttävän ympäristön seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluville oppilaille. Myös muut lapset ja 
nuoret kärsivät nimittelystä, kiusaamisesta ja siitä, ettei 
siihen puututa.  Kaikkiin kouluihin olisi nimettävä vastuu-
opettaja, joka seuraa seksuaaliseen suuntautumiseen 
ja sukupuoleen liittyviä ilmiöitä ja on asiaan liittyvissä 
ongelmissa ja kysymyksissä koululaisten yhteyshenkilö. 

Kouluissa tulisi olla toimivat rakenteet puuttua kaikenlaiseen syrjintään. Turvalli-
nen oppimisympäristö on kielteisten asioiden puutteen lisäksi positiivista tukea. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret tarvitsevat 
Lehtorannan mielestä erityisen paljon positiivista tukea identiteetin rakentami-
seksi. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on hänen mukaansa yksi merkityksellisim-
piä turvallisen oppimisympäristön ja oppilaan syrjäytymisen ehkäisemisen hyviä 
käytäntöjä. 

-Kouluilla, opettajilla ja oppilashuollolla tulisi olla taidot kohdata moninaisia 
perheitä. Myös niin sanotut sateenkaariperheet olisi osattava kohdata tasavertai-
sina kasvatuskumppaneina. Sateenkaariperheet ovat lesbo-, bi-, trans- ja homo-
vanhempien lapsiperheitä sekä muiden seksuaali- ja sukupuoli-identiteetiltään 
valtavirrasta eroavien perheitä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei yhdenvertaisuutta ko-
rosteta Lehtorannan mukaan tarpeeksi. Eri oppiaineiden opetussisältöihin tulisi 
hänen mukaansa sisällyttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevaa tietä-
mystä läpileikkaavasti ja laaja-alaisesti. 

-Setan tavoitteena on opetussuunnitelman perusteiden tarkistaminen siltä 
osin, että eri oppiaineisiin sisällytetään tietoainesta seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöistä sekä perusoikeuskoulutusta, joka vahvistaa lasten ja nuorten yhden-
vertaisuusajattelua. Koulujärjestelmässä oppikirjoilla, etenkin niiden suorilla ja 
piilotetuilla viesteillä on keskeinen merkitys. Oppikirjatuotanto perustuu pitkälti 
heteronormatiiviseen ajatteluun ja siihen, että sukupuolikäsitys on kaksinapainen: 
on vain miehiä tai naisia. Eri vähemmistöistä vaikeneminen jättää kouluikäisille 
epävarman käsityksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ja voi vaikeuttaa joi-
denkin ilmiöiden ja ihmisten hyväksymistä.  Setan tavoitteena on, että oppikirjois-

Koululla, opettajilla ja 
oppilashuollolla tulisi 
olla taidot kohdata 
moninaisia perheitä.
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sa tuodaan nykyistä enemmän esille myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
arkea.

Seta ry:llä on laaja oma koulutustoiminta. Setan oman koulutustoiminnan 
perustehtävä on Lehtorannan mukaan levittää tietoutta ja asiantuntijuutta sek-
suaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta sekä 
tukea Setan 20 jäsenjärjestöjä niiden omassa koulutustoiminnassa. Koulutusta to-
teuttavat sekä Setan ammatilliset kouluttajat ja työntekijät että jäsenjärjestöjen 
vapaaehtoiskouluttajat. 

-Koulutustoiminnan painopisteenä vuonna 2010 on Setan jäsenjärjestöjen 
koulutustoiminnan ja niiden vapaaehtoiskouluttajien osaamisen kehittäminen 
sekä jäsenjärjestöjen muun vapaaehtoistoiminnan tukeminen koulutuksen avul-
la. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen saralla panostetaan erityisesti nuori-
soalan koulutuksen toteuttamiseen eri puolilla Suomea. Toiminnan kehittämis-
työ yhdessä muiden toimijoiden kanssa on Setan koulutuspalveluiden keskeinen 
toimintatapa. Seta on mukana tällä hetkellä mukana muun muassa yhteistyössä 
muutaman muun globaalikasvatusta tekevän järjestön kanssa opettajankoulutus-
laitoksille suunnatun opintokokonaisuuden pilotoinnin arvioinnissa ja jatkokehit-
tämisessä Oulun yliopistossa.

Seta pitää Lehtorannan mukaan erittäin tärkeänä sukupuolisensitiivisyyttä 
lisäävän opetuksen lisäämistä opettajille ja opettajaksi opiskeleville. Opettajan-
koulutuksessa tulee hänen mielestään käsitellä myös seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien nuorten ja lasten sekä sukupuoltaan epänormatiivisesti ilmaisevien 
nuorten ja lasten häirintää ja kiusaamista. 

-Seta pitää tärkeänä, että koulutussisällöiksi opettajien koulutukseen sekä 
kouluopetukseen otetaan myös kansainväliset tasa-arvoa koskevat ihmisoikeus-
sopimukset sekä muun muassa Yogyakartan periaatteet vuodelta 2007 eli se, kuin-
ka ihmisoikeussopimukset koskevat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Setan 
tavoitteena on sisällyttää eri ammattialojen toisen ja korkea-asteen koulutusoh-
jelmiin opintokokonaisuus, jossa tutustutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 
koskeviin erityiskysymyksiin. Tavoitteena on myös, että näihin erityiskysymyksiin 
kiinnitetään huomiota myös täydennyskoulutusjärjestelmissä sisällyttämällä aihe 
suunniteltuihin koulutuksiin, mutta myös järjestämällä erityistä koulutusta juuri 
tästä teemasta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kietoutumista eri aiheisiin tulisi 
myös tutkia. Ennen kaikkea tarvittaisiin tutkimusta opettajankoulutuksen opetta-
jien arvomaailmasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Kriittistä toimintatutkimusta
Kasvatustieteiden tohtori Tim Bedford on tutkinut opettajienkoulutusta kriitti-
sen pedagogiikan ja lesbojen, homojen, bi- ja trans-ihmisten yhdenvertaisuuden 
edistämisen näkökulmasta. Hänen vuonna 2009 julkaistu väitöskirjansa käsittelee 
Euroopan unionin rahoittamaa GLEE-projektia, jossa kehitettiin johtajuuskurssi, 
jonka päämääränä oli voimaannuttaa opettajia kehittämään toimintasuunnitel-
mia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvän yh-
denvertaisuuden edistämiseksi. Kurssin suunnitteli kansainvälinen kouluttajatiimi 
ja projekti toimi vuosina 1999-2002. Projektin jälkeen opettajat saivat tukea toisil-
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taan GLEENET-internetyhteisön kautta. Tim Bedfordin mukaan järjestetyt kurssit 
ja internetyhteisö voimaannuttivat niihin osallistuneita opettajia.

-Kurssin jälkeen kaikki opettajat aktivoituivat pitämään työpajoja kollegoil-
leen, kehittämään koulunsa opetussuunnitelmaa tai järjestämään opiskelijoille 
suunnattuja aktiviteetteja. Jotkut heistä perustivat Euroopan Unionin rahoittamia 
projekteja, joilla pyrittiin kehittämään uusia keinoja yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi kouluissa.

Bedfordin mukaan tutkimus paljasti myös rajoitteita opettajien pyrkimyksis-
sä muuttaa koulujen käytäntöjä. Erityisesti ongelmia aiheuttivat hänen mukaansa 

rehtorien ja kollegoiden vastustus ja ajan puute. 
Hänen mukaansa tarvitaan Euroopan unionin syrjin-
nän vastaisten lakien laajentamista, koulutuksesta 
vastaavien viranomaisten aktiivisempia toimia sekä 
opettajien perus- ja jatkokoulutusta, jotta kulttuuri-
set ja rakenteelliset esteet yhdenvertaisuuden tiel-
tä saadaan raivatuksi.

Bedfordin väitöskirja on Suomessa laatuaan 
ensimmäinen. Siinä analysoidaan paitsi kurssi- ja 

internetyhteisötoimintaan osallistuneiden opettajien voimaannuttamista myös 
kehitetään web-avusteisen transformatiivisen pedagogiikan perusperiaatteita 
sekä arvioidaan metodologisen lähestymistavan soveltuvuutta heteronormatiivi-
suuden vastaisessa työssä.  Bedford näkee keskeiseksi sen, että tutkimuksessa 
osattaisiin yhdistää teoriaa käytäntöön ja toisin päin.

-Lisää rahoitusta ja resursseja tarvittaisiin tutkimukseen, joka haastaa hete-
ronormatiivisia käytäntöjä.  Nimenomaan kriittistä toimintatutkimusta tulisi teh-
dä. Suomessa tutkijat eivät kokeile hienoja teorioitaan käytännössä ja toisaalta 
monet käytännön toimijat eivät osaa hyödyntää teoreettista osaamista.

Myös opettajankoulutus kaipaa Bedfordin mukaan uudistusta.
-Suurin ongelma Suomessa on edelleen vaikeneminen lesboista, homoista, 

bi- ja transihmisistä ja niihin liittyvistä teemoista. Opettajat tarvitsevat tietoja ja 
taitoja homofobian ja heteronormatiivisuuden kyseenalaistamiseen ja vastusta-
miseen. He tarvitsevat tietoa kriittisestä ja tranformatiivisesta pedagogiikasta, 
jotta voisivat tiedostaa koulujen ongelmalliset käytännöt ja pyrkiä muuttamaan 
niitä aktiivisesti. Tuntuu, että edelleen painopisteenä sekä opetuksessa että tutki-
muksessa on maailman kuvailu sen muuttamisen sijasta.

Heteroseksuaalisuudet osaksi kirjoa
TASUKO:n tutkimuskoordinaattori Jukka Lehtonen on analysoinut seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja koulutuksessa 
ja koulujen käytännöissä. Hän on koonnut aineistoja erityisesti seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin kuuluvilta nuorilta ja aikuisilta. Väitöskirjassaan hän analysoi 
heteronormatiivisuuden ilmenemistä ja kyseenalaistamista koulun käytännöissä 
ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomuksia analysoiden. Tämän lisäksi hän on 
analysoinut opetussuunnitelmia ja oppikirjoja sekä ylioppilaskirjoituksia hetero-

Opettajat tarvitsevat tietoja 
ja taitoja homofobian ja 
heteronormatiivisuuden 
kyseenalaistamiseen ja 
vastustamiseen.
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normatiivisuuden ja seksuaalisen kirjon näkökulmista. Hän yhtyy Tim Bedfordin 
näkemyksiin monessa suhteessa.

-Seksuaalisuus on jäänyt paitsioon tutkimuksessa ja opettajankoulutuksen 
kehittämisessä. Onneksi viime vuosina siihen on virinnyt laajempaa kiinnostusta ja 
monet sukupuolta ja siihen liittyvää tietoisuutta tärkeinä teemoina pitävät myös 
seksuaalisuutta aiheena, jota tulisi käsitellä ja johon liittyviä käytäntöjä tulisi haas-
taa. Koulujen ja opettajakoulutuksen käytäntöjen heteronormikriittisellä kehittä-
mistutkimuksella olisi paikkansa. Se tukisi myös aiheen käsittelyä opettajankoulu-
tuksessa laajemmin.

Lehtonen on nostanut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden tee-
moja esiin hallitusten tasa-arvopolitiikkaa arvioivassa selontekoryhmässä asian-
tuntijajäsen roolissa. Hänen mukaansa tasa-arvopolitiikassa on korostunut liiaksi 
sukupuolen hahmottaminen kaksijakoisesti, jolloin naiset ja miehet nähdään vas-
tapooleina ja kilpailuasemasta käsin. Tällöin myös naisten ja miesten sisäiset erot 
helposti unohtuvat eikä monenlaisia maskuliinisuuksia, feminiinisyyksiä tai seksu-
aalisuuksia osata ottaa huomioon. 

-Keskeisenä ongelmana tämä näkyy tutkimuksissa ja koulutuksessa myös 
siten, ettei heteroseksuaalisuutta tai heteroseksuaalisuuksia osata nähdä osana 
seksuaalista suuntautumista ja siihen liittyvää kirjoa. Tämä tuli esiin myös Opet-
taja-lehden seksuaalivähemmistökyselyssä, kun opettajat vastasivat kysymyksiin 
siitä, miten he suhtautuvat seksuaalisen suuntautumisen ilmaisemiseen koulussa. 
Tällöin he käsittivät, kuten tutkimuskyselyssä ajateltiinkin tarkoitetunkin, seksuaa-
lisen suuntautumisen tarkoittavan jotain muuta kuin heteroseksuaalisuutta.

Lehtonen on osana TASUKO-hanketta jatkanut Opettaja-lehden kyselyn 
tulosten ja siihen liittyvän keskustelun analyysia. Hän osallistui Opettaja-lehden 
haastattelussa yli 1000 opettajan seksuaalivähemmistöasenteiden analyysiin ja 
sai myöhemmin lehdeltä tulokset jatkotarkastelua varten omaan käyttöönsä. 
Lehtonen on päätynyt sekä kyselyä analysoidessaan että aiempiin tutkimuksiin-
sa vedoten siihen, että opettajat mieltävät heteroseksuaalisuuden niin itsestään 
selväksi normiksi, ettei sitä osata ajatella teemaksi, kun aiheena on seksuaalinen 
suuntautuminen. Opettajista suuri osa piti lehden kyselyssä tarpeettomana sitä, 
että opettaja kertoisi seksuaalisesta suuntautumisestaan. Käytännössä tämä viit-
taa Lehtosen mukaan lähinnä siihen, että lesbo-, homo- ja bi-opettajien tulisi sala-
ta seksuaalisuutensa.

-Kun asian kääntää päälaelleen ja kysyy, miten hetero-opettajat salaavat 
seksuaalisuuttaan, asia saa uudenlaisen näkökulman. Tämänhän tarkoittaisi sitä, 
että he joutuisivat miettimään tarkoin puheitaan esimerkiksi perheestään ja pa-
risuhteestaan, sekä välttämään sitä, että joku oppilas tai opettaja näkiksi heidät 
perheensä tai puolisonsa kanssa koulun ulkopuolella. Se tarkoittaisi myös sitä, 
että he kiinnittäisivät enemmän huomiota puheisiinsa ja ulkonäköönsä. Tietynlai-
nen pukeutuminen, meikkaus, parta tai hiustyyli saattaa viitata heteroseksuaali-
suuteen ja ainakin vihki- ja kihlasormukset tulisi jättää pois samoin kuin vitsit ja pu-
heet, joissa voisi olla viitteitä kiinnostuksesta eri sukupuolta olevia kohtaan. Tämä 
voi tuntua koomiselta, mutta tosiasiassa monet ei-heteroseksuaaliset opettajat 
pohtivat juuri näitä asioita miettiessään, miten joutuvat säilyttämään käsityksen 
itsestään heteroseksuaaleina heteronormatiivisessa kouluyhteisössä ja pelätes-
sään syrjintää ja epäasiallista kohtelua. 
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Lehtosen mukaan kouluissa menetetään suuri voimavara, kun ei-hetero-
seksuaaliset opettajat joutuvat salaamaan seksuaalisuutensa ja samalla usein kät-
kemään osaamisensa aiheesta. Opettaja-lehden kyselyn mukaan lesbo-, homo- ja 
bi-opettajat olivat selvästi muita opettajia tietoisempia seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvista oppilaista, opettajista ja myös oppilaiden vanhemmista. 

-Opettajille tulisi luoda turvallinen mahdollisuus tuoda esiin seksuaalinen 
suuntautumisensa ja kannustaa ottamaan teemoja esiin opetuksessaan ja aina-
kin haastamaan vallitseva heteronormatiivisuus. Tähän tulisi antaa valmiuksia jo 
opettajankoulutuksessa, jossa opiskelijoiden kanssa teemasta tulisi keskustella ja 
tukea ei-heteroseksuaalisia opettajaopiskelijoita. 

Lehtonen on ollut tuottamassa osana TASUKO-hanketta opettajille suun-
nattuja aineistoja seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja heteronor-
matiivisuudesta. Opettajan vuosi-kirjan artikkelissaan hän käsittelee heteronorma-
tiivisuutta ja sen haastamista eri koulutusasteilla. Hän on mukana toimittamassa 
myös osiota amerikkalaiseen 600-sivuiseen seksuaalisuutta koulutuksessa käsit-
televään kirjaan ”Sexualities in Education”, jota toimittavat Therese Quinn ja Erica 
Meiners. Teos julkaistaan vuonna 2011.

-Toivon, että teos leviää suomalaisten yliopistojen kirjastoihin ja että sitä 
hyödynnetään kurssikirjallisuuteena opettajankoulutuksessa.
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10. Ohjaus ja verkostot sukupuolen 
tutkimuksen tukena
Jenni Helakorpi, Leena Isosomppi, Seija Keskitalo-Foley, Elina 
Lahelma, Jaana Saarinen ja Jukka Lehtonen

Sukupuoli kietoutuu korkea-asteen opetukseen, opettajankoulutukseen, opinnäy-
tetöiden tekoon ja ohjaukseen sekä tutkimuksen tekoon monin tavoin.  Kyse ei 
ole pelkästään aihevalinnoista ja sisällöistä tai näkökulmista, vaan myös työsken-
telytavoista ja verkostoitumisesta. Usein sukupuolta ja muita erontekoja ei näissä 
kuitenkaan riittävästi huomioida tai huomiointi tarkoittaa lähinnä vallitsevien, yk-
sinkertaistavien ja biologiaan vetoavien, kaksijakoiseen sukupuoleen pohjaavien 
ajatusmallien uusintamista.

Sukupuoli pienryhmissä ja pro gradu-tutkielmissa
Kasvatustieteiden tohtori Leena Isosomppi työskentelee opettajankouluttajana 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hän on tutkinut opettajankoulutuksen 
opiskelijoiden tekstejä sosiaalisen sukupuolen tuottamisen ja ammatillisen identi-
teetin rakentamisen näkökulmista. 

-Edellisessä tutkimushankkeessani analysoin luokanopettajien aikuiskoulu-
tuksen opiskelijoiden eläytymistarinoita opiskeluun liittyvästä pienryhmätyösken-
telystä diskurssianalyyttisesti. Pitkäkestoinen pienryhmätoiminta ja oppimistehtä-
vien tekeminen ovat keskeisiä tapoja organisoida aikuisopiskelijoiden opiskelua. 
Pienryhmätyöskentelyn kautta rakennetaan kuitenkin myös opettajan sosiaalista 
sukupuolta ja sukupuolittunutta työnjakoa.

Isosomppi luki pienryhmätarinoita moraliteetteina eli kertomuksina opiske-
luyhteisön oikeasta ja väärästä. Opettajankoulutuksen moraalijärjestys ja opiskeli-
jayhteisön roolista opiskelutoiminnassa on monilta osin sukupuolittunut. Tekstien 
diskurssit rajaavat Isosompin mukaan naisopiskelijoiden ammatillisen identiteetin 
vaihtoehdot yhteiskunnallisesti tiukemmin kuin miesten. 

-Mallikansalaisen ja moraalisen äitihahmon ideaalit tuotetaan opettajan-
koulutuksen epävirallisissa teksteissä naisopettajuutta koskevina itsestäänsel-
vyyksinä. Myös miesopiskelijoita koskevat diskurssit ovat maskuliinisuutta  ja 
miesopettajuutta rajaavia naisvaltaisessa opiskelijayhteisössä.

Isosomppi analysoi pienryhmätarinoista kolme sosiaalisen sukupuolen 
rakentamiseen liittyvää diskurssia: rationaalisen neutraalisuusdiskurssin, suku-
puolten luonnolliseen erilaisuuteen viittaavan ja sukupuolijärjestelmää rakenta-
van diskurssin sekä marginaalisen sukupuolijärjestelmää kritisoivan diskurssin.  
Opiskelun välineellisyys ja vuorovaikutukseen liittyvän harmonian välineellinen 
tavoittelu ovat sukupuolineutraalin ja sukupuolten eroja korostavan diskurssien 
sisäisiä implisiittiä oletuksia. Opiskelutoiminnan ulkoista tehokkuutta edellyttävät 
oletukset näyttäisivät vaikeuttavan sosiaalisen sukupuolen problematisointia tai 
tiedostamista opettajankoulutuksessa.
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Tällä hetkellä Isosomppi tutkii sukupuolen käsitteellistämistä opettajankou-
lutuksen pro gradu –tutkielmissa. Aineisto koostuu tutkielmista, joissa sukupuoli 
on valittu näkyvästi tutkimusteemaksi. 

-Analysoin sukupuolen käsitteellistämistä ja sen koherenttiutta tutkielma-
teksteissä hyödyntäen sisällönanalyyttistä ja diskurssianalyyttistä lukutapaa. Olen 
kiinnostunut siitä, miten sukupuoli ymmärretään ja kuinka johdonmukaisesti se 
tuotetaan näissä opettajankoulutuksen virallisissa teksteissä. 

Pro gradu –tutkielmia koskevan tutkimuksen alustavien tulosten mukaan 
sukupuoli ymmärretään pääasiassa biologisena sukupuolena eikä sukupuolen kä-
sitettä juurikaan problematisoida näkyvästi tutkielmateksteissä. 

-Myös osassa niitä tutkielmia, joissa sukupuoli käsitteellistetään sosiaalise-
na sukupuolena, tätä teoreettista sitoumusta ei viedä johdonmukaisesti empiiri-
sen osan tulkintaan tai johtopäätöksiin asti. Pienessä osassa tutkielmia sukupuo-
len tematisointi sosiaalisen sukupuolen näkökulmasta jäsentyy johdonmukaisesti 
läpi työn. 

Molempien tutkimusten tulokset viittaavat Isompin mukaan siihen, että so-
siaalisen sukupuolen näkökulma kasvatuksen ilmiöiden tarkastelussa on pääosin 
vieras opettajaksi opiskeleville ja myös suurelle osalle opettajankouluttajia. Suku-
puoli näyttäytyy hänen mukaansa opettajankoulutuksessa itsestäänselvyytenä, 
jolla kuitenkin annetaan joskus selittävän muuttujan asema ammatillisen identi-
teetin määrittelyissä tai kasvatustutkimuksessa. 

-Kasvatustieteen opintojen ohjauksessa sukupuoleen liittyvien ilmiöiden 
käsittely edellyttää tasa-arvo- ja sukupuolitietoista osaamista kouluttajilta. Muus-
sa tapauksessa on olemassa jopa vaara, että opettajankoulutus vahvistaa stereo-
typpistä ajattelua.

Isosompin mukaan olisi kiinnostavaa ja välttämätöntäkin selvittää, millais-
ten prosessien kautta ja millaisilla pedagogisilla välineillä opettajien tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuutta kehitetään ja kasvatuskäytäntöjä muutetaan. Toivon, että 
toimintatutkimuksellinen orientaatio vahvistuu sukupuolen ja muiden erojen tut-
kimuksessa. Opettajankoulutuksen traditiossa metodologista osaamista arvoste-
taan osana opettajan pedagogista osaamista, mikä antaa luontevan lähtökohdan 
toimintatutkimustyyppiselle tutkimustoiminnalle opettajankoulutuksessa.  Opet-
tajan ammatti-identiteetin rakentamisessa olisi tärkeä murtautua ulos kasvatus-
todellisuutta uusintavan mallikansalaisen ideaalista kohti maailmaa muuttavaa 
kasvattajuutta.

Opinnäytetöiden ja väitöskirjojen ohjaus
Kasvatustieteen professori Elina Lahelma on ohjannut useita väitöskirjoja ja pro 
gradu-tutkielmia sukupuoliteemaisista aiheista. Hänen mielestään tietoisuus su-
kupuolesta ja eroista merkitsee monelle nuorelle ihmiselle aikamoista maailman-
kuvan muutosta, joka vaatii lisää lukemista, keskusteluja ja refl ektointia. 

-Ohjaamissani opinnäytetöissä on aina tärkeintä ollut vertaistuki ja kes-
kustelut muiden opiskelijoiden ja tutkimusryhmiemme jäsenten kanssa. Erilaiset 
verkostoitumiset ovat olennaisia. Esimerkiksi olemme saaneet oikein hyvää koke-
musta Helsingin TASUKO-osahankkeen piirissä käynnistyneestä SUKO-foorumis-
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ta, johon erilaisia opinnäytetöitä tekevät ja tutkijat saavat tulla keskustelemaan 
sukupuolesta omassa tutkimuksessaan. 

Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sukupuolitietoi-
nen koulutus (SUKO) -hanke sai rahoitusta vuosina 2007 ja 2008 rehtorin tasa-
arvohankkeille osoitetuista rahoista sekä käyttäytymistieteelliseltä tiedekunnalta. 
Hankkeen tavoitteena oli siinä avustajana ja harjoittelijana työskennelleen Jenni 
Helakorven mukaan tarkastella tiedekunnassa annettavaa koulutusta sukupuoli-
tietoisuuden näkökulmasta ja hyödyntää jo tehtyä sukupuolen ja koulutuksen tut-
kimusta ja sen tuloksia. 

-Tavoitteena on koulutukset, joissa rakentuu sukupuolitietoista asiantunti-
juutta. SUKO kietoutuu TASUKO:on ennen kaikkea opettajankoulutuksen osalta. 
SUKO onkin vuosina 2009 ja 2010 jatkunut osana TASUKO:a, paikallisena helsinki-
läisenä osahankkeena.

Tutkimusfoorumi on SUKO -hankkeen myötä  käynnistynyt avoin seminaari 
opiskelijoille, opettajille, ohjaajille ja tutkijoille, jotka haluavat keskustella suku-
puolen ja muiden erontekojen teemoista omissa tutkimuksissaan ja ohjauksissaan. 
Tutkimusfoorumissa on Helakorven mukaan mahdollista esitellä omaa työtään tai 
ideaansa ja pohtia mieltään askarruttavia kysymyksiä. 

-Tutkimusfoorumi voi myös olla paikka muodostaa kysymyksiä, joita ei ole 
vielä tullut kysyneeksi. Tutkimusfoorumin on tarkoitus olla tukena jokaisen opin-
noissa ja työssä ja sen muotoa ja sisältöjä ideoidaan yhdessä. Tarkoitus on, että 
jokainen joka haluaa, voi esitellä omaa työtään, ideaansa tai kysymyksiään, mutta 
osallistua voi myös kuuntelijana. Töistä keskustellaan ja asioita ihmetellään yhdes-
sä. 

Tutkimusfoorumi on järjestetty kymmenen kertaa. Osallistujia on ollut 10-
30 ja papereita kolmituntisessa sessiossa 3-6. Opiskelijoita on ollut eri laitoksilta 
ja jokaiseen foorumiin on tullut myös uusia jäseniä. Opiskelijat ovat olleet Hela-
korven mukaan hyvin innostuneita tutkimusfoorumista ja se on kerännyt yhteen 
eri vaiheessa opintojansa tai uraansa olevia sukupuolen ja muiden erontekojen 
tematiikoista kiinnostuneita. 

-Laaja kiinnostus tutkimusfoorumiin viittaa siihen, että tällaiselle tutkimus-
foorumille on ollut tarvetta. 

Jenni Helakorven mukaan olisi tärkeää, että viranmäärittelyissä otettaisiin 
huomioon sukupuolen tutkimuksen asiantuntijuuden jatkuvuus tiedekunnassa. 
Näin saataisiin varmistettua myös sukupuoliteemaisten tutkimusten ja opinnäyt-
teiden ohjauksen asiantuntijuus.

Verkostot voimavarana
Kotimainen ja kansainvälinen tutkija- ja tutkimusyhteistyö on ollut alusta asti suku-
puolinäkökulmaisen tutkimuksen tekijöiden tukena.  Elina Lahelma on ollut muka-
na tutkijaverkostoissa 1980-luvulta lähtien. 

-Olin jo 1980-luvulla mukana Association for Teacher Education in European 
puitteissa, Anne-Lise Arnesenin johdolla toimineessa Gender Equality for Teacher 
Education verkostossa, jossa muun muassa tehtiin opettajankoulutukselle tasa-
arvokasvatuksen opetussuunnitelma ja toimitettiin kirjasarjaa. Nämä asiakirjat 
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ovat edelleen ajankohtaisia, samoin kuin Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintö, 
jonka ideat ja esitykset ratkaisevilta osiltaan pohjautuvat näihin kansainvälisiin 
yhteistyöverkostoihin. Tällä hetkellä kansainvälinen Gender and Education tutki-
muksen alan yhteistyö ei ole kovinkaan voimakkaasti suuntautunut opettajankou-
lutukseen, mutta TASUKO:n toiminta on herättänyt kovin paljon kiinnostusta ja 
toiveita siitä, että vihdoinkin jotain tapahtuisi. 

Lahelmalla on aktiivisia yhteistyösuhteita etenkin Pohjoismaihin ja Britan-
niaan mutta myös Japaniin, Australiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Kotimainen yh-
teistyö on ollut hänen mukaansa keskeinen kannustava tekijä hänelle itselleen ja 
myös muille tutkijoille. Tutkimusverkostoitumisessa on hänen mukaansa tapahtu-
nut muutosta. 

-Tasa-arvokokeilutoimikunta kutsui koolle ensimmäisen ’Koulutus ja suku-
puoli’ tutkijoiden seminaarin vuonna 1987. Sen seurauksena perustettiin tutki-
musyhteistyöryhmä, jossa tapasimme toisiamme toimikunnan jälkeen. Vuonna 
1989 ryhmä esiintyi ensimmäisen kerran Kasvatustieteen päivillä. Meille ei silloin 
myönnetty virallisen työryhmän statusta, mutta ryhmän suosion seurauksena 
meidät erityisesti kutsuttiin järjestämään työryhmää seuraavana vuonna. Kun 
Kasvatustieteellinen Seura vuonna 2003 alkoi organisoida pysyviä työryhmiä, oli 
’Kasvatuksen feministinen tutkimus’ eli KAFE ensimmäisten hyväksyttyjen jou-
kossa. Koulutus ja sukupuoli -yhteistyöryhmä toimii edelleen, vuodesta 1995 läh-
tien  ’Koulutus, kasvatus ja erot’ –nimisenä (Koukero, www.helsinki.fi /koukero/), 
Tuula Gordonin koordinoimana. Viime vuonna juhlittiin Koukeron 20-vuotisjuhlia. 
Näiden vuosien aikana yli 20 koukerolaista on väitellyt, lukuisissa tutkimuksissa ja 
laajemmissa hankkeissa on saatu entistä vivahteikkaampaa kuvaa koulutuksen ja 
sukupuolen suhteista; myös eroista sukupuolten sisällä.

 Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sukupuoli-
tutkijoita ja erityisesti kasvatustietieteilijöitä yhdistää Kulttuurisen ja feministisen 
tutkimuksen ryhmä KUFE, jonka projekteiksi voidaan laskea myös TASUKO-hanke 
sekä toisen asteen koulutusta analysoiva AMIS-hanke (www.helsinki.fi /kufe/).

Feminististä pedagogiikkaa ja naisten tutkijapolkuja
Lehtori Jaana Saarinen Jyväskylän yliopistosta on tutkinut muun muassa tutkija-
naisia, feminististä pedagogiikkaa, ohjausta yliopistossa ja aikuiskasvatusta sekä 
osallistunut useisiin hankkeisiin, jotka ovat myös sukupuolen ja erojen näkökul-
masta kiinnostavia. 

-Tutkimus on aina kulkenut toiminnassani opetuksen ja muun työn rinnalla. 
Feminististen pedagogiikkojen kysymyksistä kiinnostuin opettaessani yliopistossa 
ja avoimessa yliopistossa, jossa kohtasin taustoiltaan eri-ikäisiä, erilaisia elämänhis-
torioita ja kokemuksia omaavia opiskelijoita. Feministiset pedagogiikat tarjosivat 
mahdollisuuden tarkastella ja analysoida opetusta, oppimista ja ohjaamista muun 
muassa sukupuolen, vallan ja erojen näkökulmista teoriassa ja käytännössä. Näin 
ajatuksissani ja toiminnassani opettaminen ja tutkiminen kietoutuvat toisiinsa. 

Toinen Saarisen tutkimusteema liittyy akateemiseen työhön, erityisesti 
naisten tutkijanpolkuihin. 
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-Väitöskirjassani vuodelta 2003 pohdin tutkijaksi tulemisen problematiik-
kaa, tutkimuksen tekemistä sekä tiedeyhteisöjen toimintaa ja tohtoriopintojen 
ohjausta.  Jatkotutkimukseni kohdistuu tutkijanaisten työhön ja urapolkuihin väit-
telemisen jälkeen. Näiden tutkimusten aineistot koostuvat narratiivisista haastat-
teluista, joita olen analysoinut diskursiivisella ja narratiivisella lähestymistavoilla. 

 Yliopistojen viimeaikaiset muutokset rakenteellisine kehittämisineen 
ovat Saarisen mukaan lisänneet ulommalla kehällä toimivien tutkijanaisten epä-
varmuutta. Tutkijanaiset sijoittuvat yliopistossa usein määräaikaisiin työtehtäviin. 

-Tästä huolimatta tutkijanaiset ovat sitoutuneita tutkimus- ja opetustyö-
hön. He joutuvat tasapainottelemaan kilpailukykyisen tutkijan ja opettajan positi-

oissa. He tiedostavat kilpailukykyisen tutkijan 
diskurssiin liittyvän meritoitumisen merkityk-
sen. Tutkijoiden toimijuutta voidaan kuvailla 
projektitapaisuudella, joka avaa näkökulmaa 
tutkijan tilanteisuuteen ja luovaan joustavuu-
teen yliopiston pätkätyömarkkinoilla. Olen sa-
tunnaisesti seurannut haastattelemieni väitös-
kirjan tekijöiden ja tutkijanaisten uria ja olen 

havainnut, että useimmat heistä ovat jatkaneet työtään yliopistossa.  
 Jaana Saarisen vastuulla oli kasvatuksen ja sukupuolen välisiä suhteita 

koskeva opetus Lapin yliopistossa vuosina 1990-2004. Hän suunnitteli ja vastasi 
useiden opintojaksojen toteuttamisesta perusopinnoista syventäviin opintoihin.

-Toimiessani assistenttina Lapin yliopistossa innostuin naistutkimuksesta 
ja erityisesti feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluista. Tämän innostuk-
sen pohjalta kehitin ja toteutin kasvatuksen sukupuolistavien käytäntöjen opinto-
jakson luokanopettajakoulutuksessa vuosina 1998 - 2004. Perinteisen luento- ja 
seminaarityyppisen opetuksen lisäksi toteutin yhdessä Mervi Kutunivan kanssa 
verkkokurssin Hilma naistutkimuksen yliopistoverkostolle. Näissä opintojaksoissa 
keskiössä oli koulutuksen ja yleisemmin kasvatuksen sukupuolittavien käytäntöjen 
tutkiminen yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opintojen tavoitteena oli oppia ihmet-
telemään sekä analysoimaan kriittisesti itsestään selviä kulttuurisia käytänteitä ja 
tapoja toimia. Osallistujien omien kokemusten, tutkimuskirjallisuuden ja muiden 
kulttuuristen tekstien avulla purettiin sukupuoleen ja eroihin liittyviä itsestäänsel-
vyyksiä. Opettajankoulutuksessa tulisi järjestää sukupuoleen ja eroihin liittyvää 
opetusta ja se tulisi integroida koulutuksen eri vaiheisiin opintojen kuluessa. 

Tällä hetkellä Saarinen toimii lehtorina Jyväskylän yliopiston Opettajankou-
lutuslaitoksella ”Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö” – projektissa. Syksyllä 2010 
toteutetaan opinto-ohjaajien koulutus uuden opetussuunnitelman mukaan, jossa 
ensimmäistä kertaa on kaikille opiskelijoille yhteinen opintojakso ”Sukupuoli ja 
erot ohjauksessa”. 

Sukupuolen ja erojen tarkasteleminen opettajankoulutuksessa on Saarisen 
mukaan tärkeää ja liikkeelle on lähdettävä hänen mukaansa pienin askelin. 

-Erityisen hyödyllistä on ottaa huomioon opiskelijoiden kokemukset ja roh-
kaista heitä tutkimaan omaa toimintaansa. Näin he voivat oppia tunnistamaan ja 
tiedostamaan sukupuolen ja erojen merkitystä toimijuuden rakentumisessa ja ra-
kentamisessa sekä luomaan tilaa tehdä toisin. Näin tulevat opettajat ja opinto-oh-

Erityisen hyödyllistä on ottaa 
huomioon opiskelijoiden 
kokemukset ja rohkaista heitä 
tutkimaan omaa toimintaansa.
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jaajat osaisivat entistä enemmän kiinnittää huomiota oppilaiden ja opiskelijoiden 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden lisäämiseen. 

Saarinen on ollut aktiivinen Kasvatuksen feministisen tutkimuksen verkos-
tossa KAFE:ssa. Se järjesti ensimmäisen feministisen pedagogiikan esiseminaarin 
yhdessä Naistutkimuksen yliopistoverkosto Hilman kanssa vuonna 2007 Oulun 
naistutkimuksen päivillä. 

-Vuodesta 2005 lähtien olemme kokoontuneet kasvatustieteen päivien 
yhteydessä järjestetyissä esiseminaareissa tai teemaryhmissä. Parina viimeisenä 
vuonna TASUKO -projekti on ollut mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja 
myös rahoittamassa esiseminaareja. Esimerkiksi Turun ja Tampereen kasvatus-
tieteen päivien esiseminaarit kokosivat runsaan joukon opettajankouluttajia eri 
yliopistoista tasa-arvon ja sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen äärelle. Tilai-
suudet ovat tarjonneet teemoista kiinnostuneille oivallisen foorumin keskustella 
sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä toimijoiden kesken. 

Keskusteluissa on Saarisen mukaan noussut esille myös se, että tasa-arvo- 
ja sukupuolitietoisen pedagogiikan integroiminen osaksi opettajankoulutusta ei 
ole itsestään selvää. Aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty jo muutaman vuosi-
kymmenen ajan, mutta niiden päätyminen tutkintovaatimuksiin on hidasta. 

-Ehkä yksi mahdollisuus edistää tätä asiaa olisi opettajankouluttajille suun-
nattu ilmainen täydennyskoulutus, unohtamatta oppimateriaalin tuottamista. 
KAFE on osaltaan pyrkinyt edistämään viimeksi mainittua asiaa. 

KAFE on yhdessä KOUKERO -verkoston kanssa toimittanut Kasvatus-lehden 
”Sukupuoli ja kasvatus” -teemanumeron 2/2007. Lisäksi useat KAFE:n jäsenet ovat 
kirjoittaneet artikkeleita ”Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa” – kirjassa, jonka 
toimittamiseen Saarinenkin osallistui.  

Lappilaisten naisten toimijuus ja aikuiskasvatuksen 
sukupuolinäkökulma
Seija Keskitalo-Foley on ollut kiinnostunut parikymmentä vuotta sukupuolinäkö-
kulmaisesta tutkimuksesta. Hän työskentelee Lapin yliopistossa ja on analysoinut 
erityisesti lappilaisten naisten elämää. 

-Oikeastaan kaikissa tutkimuksissani on sukupuoli ja alue olleet keskeisiä 
jäsentäjiä. 1990-luvulla tehdyssä kasvatustieteen gradussani aiheena oli naisten 
aikuisopiskelu, lisensiaatintyössäni jatkui sama teema elämäkerrallisella otteella. 
Näissä molemmissa, haastatteluihin perustuvissa tutkimuksissani aikuisopiskelu 
näyttäytyi tutkimuksessani mukana olleille lappilaisille naisille toisena mahdolli-
suutena työllistymiseen tai asuinpaikan ja elämäntavan valintaan. Sosiologian lau-
daturtyönä tein diskurssianalyysia ja kuvasemioottista analyysiä hyödyntäen tul-
kintoja siitä, miten Lapin läänin ensimmäistä naismaaherraa ja hänen toimintaansa 
kuvattiin sanomalehtiteksteissä. Päätulokseni koski tapaa, jolla maaherraan liitet-
tiin johtajuutta ja valtaa miehisin metaforin, joita oli esimerkiksi salkku.

1990-luvulla Keskitalo-Foley kiinnostui feministisestä pedagogiikasta, erityi-
sesti symbolisen vallan ajatuksen näkökulmasta. 

-Sivuuttamisista kohtaamisiin- vallan ulottuvuuksia pedagogiikassa- artikke-
lissani on jo myös kurottautumista jälkikolonialistisen teorian suuntaan. 
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Vuonna 2004 valmistuneessa kasvatustieteen väitöskirjassaan Keskitalo-
Foley tarkasteli elämäkerrallis-narratiivisesti naisten toimijuuden tiloja ja paikkoja 
Lapissa. 

-Tutkimuksessani oli mukana kymmenen lappilaissyntyistä ja yhdeksän muu-
alta Suomesta Lappiin muuttanutta. Jäsensin tutkimuksessani naisille toimijuuden 
paikkoja sekä perheessä, paikallisyhteisössä että naisverkostoissa. 

Toimijuus on yksi keskeinen teema myös Keskitalo-Foleyn tekeillä olevassa 
tutkimuksessa, joka liittyy Yrittäjäminä-hankkeeseen. 

-Siinä olen haastatellut naisille suunnatuissa EU-hankkeisiin osallistuneita 
sekä näiden hankkeiden organisoijia. Näissä hankkeissa on korostunut naisten 
työmarkkina-aseman parantaminen yrittäjyyskoulutuksen avulla. Tutkimushank-
keessamme olemme tarkastelleet yrittäjyyskasvatuksen lanseeramista suomalai-
seen koulutukseen. Yrittäjyyskasvatusta jäsentää jaottelu ulkoiseen yrittäjyyteen 
eli ammattimaiseen yrittäjänä toimimiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen, jolla viitataan 

yrittäjämäiseen eetokseen. Tähän kuuluu 
oletus itsenäisyydestä, luovuudesta, riskin-
ottokyvystä tavoiteltavina ominaisuuksina. 
Yrittäjämäistä eetosta olemme tarkastelleet 
yrittäjäminä-käsitteen avulla. Näkökulmani 
pohjautuu feministiseen tutkimusperintee-
seen ja hallinnan teoriaan. 

Seija Keskitalo-Foleyn mukaan suo-
malaisessa aikuiskasvatuksessa sukupuoli 
ja muut erot eivät ole olleet esillä juurikaan, 

vaikka aikuiskasvatuksen ihanteina ovat pitkään olleet kansalaisten väliset tasa-
arvoiset mahdollisuudet yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa elämässä. 

-Päivi Naskalin kanssa kirjoittamassani artikkelissa olemme pohtineet asiaa 
seuraavasti: Suomalaiselle aikuiskasvatukselle dialogi feministisen teoretisoinnin 
kanssa tuottaisi uusia avauksia. On tärkeää selvittää naisten ja miesten tilastolliset 
osuudet sekä pohtia, mitä seurauksia on viittaamisesta naisiin ja miehiin ryhminä. 
Yhtä tärkeää on pohtia aikuiskasvatuksen tuottamaa yhteiskunnallista sukupuoli-
järjestystä. Aikuiskasvatus voi myös olla mukana analysoimassa symbolijärjestel-
miä kuten kieltä, myyttejä ja uskomuksia problematisoiden näin sukupuolitapaista 
toimintaa. 

Opettajankoulutuksessa ja opettajuuden tutkimuksessa feministisen tutki-
muksen hyödyntäminen on Keskitalo-Foleyn mukaan tarpeen samalla tavoin kuin 
aikuiskasvatuksessa. 

-Tutkimuksessa ja opetuksessa on hedelmällistä pohtia, miten esimerkiksi 
pääkaupunkiseutu alkaa näyttäytyä normina ja muu Suomi poikkeuksina siitä. Ero-
jen pohdinnassa feministinen ja jälkikolonialistinen tutkimusperinne antaa työka-
luja, samoin kulttuurintutkimuksen tarkastelut. Suomalaisen yhteiskunnan ja kult-
tuurin tarkastelu eron, toiseuden ja marginaalin käsitteiden kautta on tärkeää. 

Keskitalo-Foley toimi Suomen Naistutkimuksen seuran puheenjohtaja vuo-
sina 2008-2009.  Lähes 20 vuotta feministitutkijana ja -opettajana kasvatustietei-
den tiedekunnassa toimineen Keskitalo-Foleyn näkökulmasta näyttää edelleen 
siltä, että kasvatustieteen valtavirta samoin kuin opettajakoulutus sivuuttavat 
edelleen sukupuolen tarkastelun. 

Sukupuoli ja muut erot eivät ole 
olleet esillä juurikaan, vaikka 
aikuiskasvatuksen ihanteina ovat 
pitkään olleet kansalaisten väliset 
tasa-arvoiset mahdollisuudet.
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-Tämä on hämmästyttävää, koska Suomessa on kuitenkin jo noin 30 vuot-
ta tehty kasvatustieteellistä nais- ja sukupuolentutkimusta sekä toteutettu monia 
koulutuksen tasa-arvohankkeita. Kasvatustieteen alueella ainoastaan kasvatusso-
siologiassa sukupuoli on vakiinnuttanut paikkansa. Nais- ja sukupuolentutkimuk-
sella on paljon annettavaa opettajakoulutukseen. Sukupuolitietoisuuden herättä-
miseksi näen ainoana mahdollisuutena sen, että aihetta koskevia opintojaksoja 
sisällytetään niin opettajakoulutukseen että yleiseen kasvatustieteeseen ja aikuis-
kasvatukseen. Lapin yliopistossa jo parin kymmenen vuoden ajan opiskelijoille on 
tarjottu sukupuolitietoutta koskevia opintoja, osan aikaa ne ovat olleet pakollisia 
kursseja. On hienoa, että feminististä kasvatustutkimusta on jo tarjolla opetusta 
varten. 
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Yliopistot ja muut oppilaitokset ovat myös työpaikkoja, joita koskevat velvoit-
teet laatia henkilöstöä koskevat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tasa-
arvolainsäädäntö edellyttää niiltä myös toiminnallista tasa-arvosuunnittelua. Eri 
yliopistoissa ja muissa peruskoulun jälkeisissä koulutusinstituutioissa suunnitel-
mia on laadittu vaihtelevasti, eikä tieto niistä ole aina välttämättä levinnyt arjen 
toimijoiden tasolle. Suunnitteluntyön osana olisi mielekästä selvittää tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja kartoittaa niihin liittyviä ongelmakohtia. 
Tehdyissä tutkimuksissa ja selvityksissä onkin paljastunut syrjinnän ja epäasialli-
sen kohtelun kokemuksia sekä usein tiedostamattomaksi jääneitä käytäntöjä, jot-
ka asettavat ihmisiä sukupuolen tai muiden erojen perusteella epätasa-arvoiseen 
asemaan.  Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoisuuden toteutumista opettajankou-
lutuksen ratkaisuissa ja niihin liittyvää tutkimusta tukee se, että niitä tuottavissa 
instituutioissa kohdellaan ihmisiä – niin henkilökuntaa kuin opiskelijoita – oikeu-
denmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Tasa-arvosuunnittelua Turussa ja Helsingissä
Professori Marjaana Soininen työskentelee Turun yliopiston opettajankoulutus-
laitoksen Rauman yksikössä ja on aktiivinen tasa-arvosuunnittelun edistämisessä 
omassa yliopistossaan. Turun yliopistossa on toiminut tasa-arvotoimikunta jo use-
amman vuoden ajan. 

-Kun velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma organisaatioihin, joissa toimii yli 
30 henkilöä, tuli voimaan, laadittiin yliopistossamme ensimmäinen tasa-arvosuun-
nitelma. Edellisessä tasa-arvotoimikunnassa muokkasimme tuota suunnitelmaa 
nykyisin voimassa olevaksi suunnitelmaksi. Nyt nimetty toimikunta, jonka puheen-
johtajana edelleen toimin, on tekemässä uutta suunnitelmaa, missä yhtyvät sekä 
tasa-arvo- että yhdenvertaisuusasiat, eli olemme yhdistämässä nyt voimassa ole-
vat suunnitelmat. 

Turun yliopiston toimikunta on Marjaana Soinisen mukaan pyrkinyt seuraa-
maan tasa-arvosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, erityisesti niiden toteutu-
mista, esimerkiksi palkkauksen kehittymistä sukupuolten välillä, opiskeluvalintoja 
ja valmistuneita sekä eri sukupuolten suhdetta niissä. 
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- Suurimmista epäkohdista olemme raportoineet yliopiston rehtorille. Toimi-
kuntaan on otettu yhteyttä erinäisissä tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, kuten 
palkattaessa henkilöitä tutkimustyöhön. Koska toimikuntamme ei ole päättävä 
elin, olemme vain voineet ohjata henkilön esimerkiksi yliopistossamme toimivan 
tasa-arvovastaavan, joka on juristi, puheille.

Soinisen mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat ovat haastavia, sillä 
niistä ei ole riittävästi tietoa.

- Kovasti työtä on vielä tehtävänä, jotta yliopistolaiset tulevat tietoisiksi niin 
tasa-arvoon kuin yhdenvertaisuuteenkin liittyvistä kysymyksistä, sillä kovin vä-
häistä on ollut se osallistujien määrä kerran vuodessa yhteistyössä Åbo Akademin 
ja Turun kauppakorkean kanssa vuoro vuosina pidetyissä tasa-arvoseminaareissa. 
Näyttää siltä, että tietoisuus kyseisistä laeista aktivoituu vasta silloin, kun asia kos-
kettaa itseä.

 Sukupuolten tasa-arvoteemat ovat nousseet esiin Soinisen mukaan tosin 
jo ennen kuin tasa-arvosuunnittelusta tuli pakollista.

-Aiemman toimikunnan puheenjohtaja professori Soili Keskinen on itseni 
lailla kiinnittänyt tasa-arvokysymyksiin huomiota jo kauan ennen kuin tasa-arvosta 
alettiin puhua tässä laajuudessa. Tasa-arvotoimikuntamme on pyrkinyt perehty-
mään toisten yliopistojen ja korkeakoulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön 
niiden suunnitelmien kuin myös yhteisiin vuotuisiin tasa-arvopäiviin osallistumalla, 
joista on tullut tietoa suunnittelun pohjaksi. Olemme myös kutsuneet asiantunti-
joita vieraaksi toimikuntaamme, kertomaan tasa-arvotyöstä.

 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset tulisi ottaa Soinisen mukaan 
myös osaksi opettajankoulutusta. 

-Itse olen pyrkinyt ottamaan nämä teemat esiin esitellessäni omia intressi-
alueitani uusille pro gradu –tutkielmaansa aloitteleville. Viime vuosina opiskelijat 
ovat valinneet aiheita, jotka liittyvät enemmänkin yhdenvertaisuuteen kuin tasa-
arvoon. Tällaisia aiheita ovat olleet muun muassa eri-ikäisten oppilaiden suhtautu-
minen tukea tarvitseviin oppilastovereihin ja monikulttuurisiin oppilaisiin. Toisaal-
ta samalla, kun puhumme yhdenvertaisuudesta, näen sen sisältävän eittämättä 
sukupuolelliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, kuten tyttöjen ja poikien ase-
ma eri kulttuureissa. Aiemmin olen myös pitänyt vapaavalinnaisia kursseja tasa-

arvoon liittyen. Opetussuunnitelmaan tulisi selkeästi 
sisällyttää näihin teemoihin liittyvä kurssi. Opiskeli-
jamme ovat voineet osallistua tänä keväänä Turun 
yliopistossa järjestettyyn tasa-arvoa käsittelevään 
kurssiin, mikä kuulemani mukaan oli suuri menestys. 
Toivottavasti sille tulee jatkoa.

Soininen pyrkii ottamaan tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuusteemat esiin myös omassa opetukses-

saan, kuten kasvatuksen sosiaalipsykologian luennoilla, mihin ne hänen mukaansa 
sopivat erinomaisesti. 

-Varsinaisesti tasa-arvoon liittyvää tutkimusta en ole viime vuosina tehnyt, 
mutta olen ollut asiantuntijana tiedekunnassamme toteutetun laajan tasa-arvoky-
selyyn liittyvän lomakkeen kehittelyssä ja ohjannut jo lähes parikymmentä vuotta 
tasa-arvoon liittyviä pro gradu -tutkielmia. Yhdenvertaisuusteeman liitin aiem-
min jo monikulttuurisuuteen, jota olen opettanut tiedekuntamme tarjoamassa 

Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysymykset 
tulisi ottaa osaksi 
opettajankoulutusta.
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englanninkielisessä ”Learning, Learning Environment and Educational Systems” 
-maisteriohjelmassa.

Yliopistolehtori Tarja Palmu on toiminut aktiivisesti omalla laitoksellaan Hel-
singin yliopistossa  tasa-arvioasioiden puolesta. Hänen johtamansa tasa-arvotyö-
ryhmä järjesti erilaista toimintaa ja kartoitti tasa-arvon tilaa.

-Entisellä kasvatustieteen laitoksella toimi vuonna 2009 tasa-arvotyöryh-
mä, jossa oli jäseniä eri henkilöstöryhmistä sekä opiskelijoita. Työryhmä järjesti 
vuoden aikana muun muassa tiedekunnan tasa-arvoviikon, teki henkilöstöselvi-
tyksen tasa-arvotilanteesta kasvatustieteen laitoksella, kartoitti graduarvosanoja 
sukupuolinäkökulmasta sekä tarkasteli opetuksen sekä oppimateriaalien sisältöjä 
tasa-arvonäkökulmasta.

Uudelle käyttäytymistieteiden laitokselle, johon on yhdistetty kasvatustie-
teiden, psykologian ja puhetieteiden laitokset, on perustettu vuoden 2010 alussa 
tasa-arvotyöryhmä, jonka tavoitteena on laatia laitokselle tasa-arvosuunnitelma 
sekä kehittää opetusta, opiskelua ja muuta toimintaa siten, että tasa-arvoajattelu 
olisi laitoksella läpikäyvänä periaatteena. Ryhmän tehtävänä on tasa-arvosuunni-
telman laadinnan lisäksi toimia henkilöstön ja opiskelijoiden tukena tasa-arvoon ja 
syrjintään liittyvien epäkohtien ja kysymysten käsittelyssä. Keskeisiä tehtäviä ovat 
myös tasa-arvoon liittyvän toiminnan järjestäminen sekä tasa-arvokeskustelun yl-
läpitäminen. 

-Tarkoitus on, että työryhmä osallistuisi myös opetuksen ja oppimateriaa-
lien kehittämiseen sukupuolinäkökulmasta ja vaikuttaisi ohjauskäytäntöihin. Ta-
voitteena ja toimintaperiaatteena työryhmässä on avoimuus ja dialogisuus.

Tasa-arvotyö sisältää Palmun mukaan paljon haasteita.
-Suurimpana haasteena on varmaan se, miten saada suunnitelmat toteu-

tumaan niin, etteivät ne jää vain paperille kirjoitetuiksi hyviksi aikomuksiksi, vaan 
tasa-arvoajattelu saataisiin mukaan kaikkeen toimintaan.

Tasa-arvoselvitys Lapin yliopistossa
Professori Päivi Naskali teki vuonna 2004 Lapin yliopistossa selvityksen henkilö-
kunnan ja opiskelijoiden kokemuksista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutu-
misesta. Lähtökohtana kyselyn laadinnassa oli hänen mukaansa selvittää syrjinnän 
ja tasa-arvon puutteiden organisatorisia tekijöitä. 

-Koska kyselyn tarkoituksena on tasa-arvolain edellyttämän sukupuolten 
välistä tasa-arvoa koskevan suunnitelman tekeminen, kohdistui kysely pääsään-
töisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Työryhmä halusi kuitenkin tietoa myös 
muista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ongelmista. Tällaisina tekijöinä kyselyyn lii-
tettiin seksuaalinen suuntautuminen, ikä, kansallisuus ja kieli, vammaisuus sekä 
opiskelijoiden kohdalla oppiaine ja henkilökunnan kyselyssä ammatti tai virka-ase-
ma ja toimintayksikkö. Lomake ei perustunut suoraan mihinkään aikaisempaan 
kyselyyn, vaan Lapin yliopiston toimintaympäristön kannalta keskeisiin teemoihin 
päädyttiin tasa-arvotoimikunnassa käytyjen keskustelujen pohjalta. 

Tarkoituksena kyselyssä oli Naskalin mukaan ensisijaisesti omakohtaisten 
kokemusten kerääminen; tavoitteeksi asetettiin laadullinen tieto siitä, minkälaisia 
syrjinnän kokemuksia yliopiston työntekijöillä ja opiskelijoilla on ollut. Tavoittee-
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na ei ollut saada tietoa syrjintäkokemusten määrästä. Niinpä vastaajille annettiin 
mahdollisuus kuvata myös työ- tai opiskelutovereihin kohdistuvia kokemuksia. 

-Tämä kysymys toimi ilmeisen hyvin, koska kohtaan kirjattiin usein kom-
mentteja kuten ”samanlaisia kokemuksia on ollut muillakin”, mutta urbaanin le-
gendan tyylisiä tarinoita kysymyskohdassa ei kerrottu. 

Henkilökunnan kyselyyn tuli 102 vastausta, joista 68 naisilta ja 34 miehiltä. 
Kysyttäessä palkkauksen sukupuolista eriytymistä 9,7 prosenttia miehistä ja 40,3 
prosenttia naisista vastasi sukupuolella olleen merkitystä. Uralla etenemistä kos-
kevassa kysymyksessä 28,8 prosenttia naisista, mutta vain 6,5 prosenttia miehistä 
vastasi sukupuolella olleen vaikutusta. Ero tuli Naskalin mukaan esiin myös oman 
työn hallintaa koskevassa kysymyksessä: miehistä 6,9 prosenttia ja naisista 37,3 
prosenttia koki sukupuolen vaikuttaneen mahdollisuuteen säädellä omaa työnku-
vaansa. Työsuhteen vakinaistamisessa ei sen sijaan ollut eroa sukupuolten välillä; 
noin 10 prosenttia naisista ja miehistä ilmoitti sukupuolen olleen yhteydessä työ-
suhteen vakinaistamiseen. 

Opiskelijoille suunnattuun kyselyyn tuli 196 vastausta, joista noin neljännes 
oli miehiä. 

-Tilastoissa on mukana myös yksi selkeästi pilailumielessä laadittu vastaus, 
joka on tilastossa miehenä ja näkyy esimerkiksi sukupuolista häirintää koskevan 
kysymyksen kohdalla ainoana miesvastaajana.

Opiskelijoiden vastauksissa merkittävimpinä epätasa-arvoisuutta aiheut-
taneina tilanteina nousivat Naskalin mukaan esiin opetus- ja ohjaustilanteet (64 
vastaajaa), opinnäytteiden ja suoritusten arviointi (24 vastaajaa), toiminta opiske-
luyhteisössä (26 vastaajaa) sekä sukupuolinen häirintä (19 vastaajaa). Koulutuk-
seen valinnan koki epätasa-arvoiseksi 11 vastaajaa ja perhevelvoitteet mainittiin 
epätasa-arvoa aiheuttaviksi 21 vastauksessa. 

Lapin yliopistossa esiintyy Naskalin mukaan kyselyn perusteella monimuo-
toisia sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen ja syrjintään liittyviä ongelmia. 

-Yksittäisiä yhdenvertaisuuden loukkauksia oleellisempaa on kiinnittää 
huomiota tuloksista muodostuneeseen kuvaan, jonka perusteella yleinen orga-
nisaatiokulttuuri tuottaa ja ylläpitää eriarvoistavia tekijöitä. Epätasa-arvoisuutta 
tuotettiin organisaation virallisissa ja epävirallisissa toiminnoissa, yhteisö uusintaa 
sukupuolistuneita mielikuvia, vuorovaikutusta leimaavat sukupuolistuneet käy-
tännöt ja toimijoita positioidaan sukupuolen perusteella. Sukupuolijakoja tuote-
taan henkilökunnan osalta pyramidimaisen virkarakenteen sekä epätasaisen palk-
kauksen ja tehtävien jakautumisen avulla. 

Ongelma on Naskalin mukaan myös se, että opiskelijat jaetaan potentiaa-
lisiin tutkijoihin ja käytännön toimijoihin ja ammatillista segregaatiota naisten ja 
miesten aloihin vahvistetaan. Mielikuvien tasolla tapahtuva sukupuolistaminen on 
vahvaa. Naisiin ja miehiin – niin opiskelijoina kuin opettajina – liitetään sukupuolis-
tuneet käsitykset kyvykkyydestä ja tehtävien tärkeydestä. 

-Opiskelijat ja nuoret tutkijanaiset kohtaavat usein kulttuurishokin, jossa 
he törmäävät itseään koskevaan vähättelevään ja kykyjä epäilevään määrittelyyn, 
mutta myös hallintohenkilökunnan parissa koetaan asiantuntemukseen ja tehtä-
vänkuvaan liittyvää vähättelyä. Tämä heijastuu vuorovaikutukseen ja toimijoiden 
positiointiin: naiset sivuutetaan tiedonkulussa, heihin suunnataan aggressiivista 
käyttäytymistä, heidät määritellään avustajiksi ja sihteereiksi ja he joutuvat taiste-
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lemaan kuulluksi tulemisesta. Akateemisesti painottuneilla oppialoilla naisopiske-
lijoiden mahdollisuuksia tutkijuuteen epäillään, ja heitä ignoroidaan opetustilan-
teissa suuntaamalla vuorovaikutus ja keskittämällä ohjaus miesopiskelijoihin. 

Kysely tuotti Naskalin mukaan hyvin perinteisen kuvan yliopistoyhteisön 
sukupuolijärjestyksestä. 

-Ainoa selvä murtumakohta liittyy työn ja perheen yhdistämiseen: miehet 
kantavat enenevässä määrin vastuuta perheestä ja lapsista ja joutuvat kohtaa-
maan perinteisesti naisia koskeneen kokemuksen siitä, miten työelämä edellyttää 

täydellistä sitoutumista yksityiselämän kustannuk-
sella.

Merkittävä tekijä pätevyyden ignoroinnissa 
on Naskalin mielestä nuoriin naisiin suunnatun vallan 
erotisoiminen. Sekä opiskelijat että tutkijanaiset ku-
vaavat selvityksessä erilaisia sukupuolisen häirinnän 
muotoja epäasiallisesta kielenkäytöstä seksuaaliseen 
ahdisteluun. 

-Kysely tuottaa kuvan toimintakulttuurista, 
jossa koko ilmiön luonnetta ja merkitystä ei ole ymmärretty. Useimmilta miehil-
tä puuttuu sukupuolisen häirinnän kokemus, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta 
asettua häirityn asemaan ja ymmärtää kokemuksen lamaannuttavaa ja ahdista-
vaa vaikutusta, johon usein liittyy uhriuteen kuuluva häpeän ja huonommuuden 
tunne. Häirintä on tehokkain vallankäytön muoto, koska se saatetaan verhota 
hyväntahtoisuuteen, koska sen ilmenemistä on vaikea dokumentoida ja koska se 
saattaa johtaa uhrin syyllistämiseen tai peiteltyyn tai avoimeen henkiseen väkival-
taan. Sekä miehet että naiset näyttävät pitävän seksuaalista häirintää osana toi-
mintakulttuuria. Naiset tuntuvat ajattelevan, että sen kanssa on opittava elämään 
pyrkien välttämään ahdistavia tilanteita. 

Opetustilanteisiin liittyvä seksismi ja muut yhdenvertaisuuden loukkaukset 
kiinnittävät Naskalin mukaan aineistossa erityistä huomiota. 

-Opiskelijat kuvasivat, miten opetustilanteissa saatetaan käyttää seksistisiä 
metaforia, vitsejä ja konkreettia kuvallista aineistoa. Opetuksessa saatetaan lou-
kata opiskelijoita myös heidän uskonnollisen vakaumuksensa, ikänsä, oppiaineen-
sa tai seksuaalisen suuntautuneisuutensa vuoksi. 

Päivi Naskalin mukaan nuoret opiskelijanaiset olivat rohkeimpia vaatimaan 
tasapuolista kohtelua.

-Koska naiset määrittyvät edelleen selkeästi toiseuden asemaan ja tulevat 
helposti marginalisoiduksi myös omalla pätevyysalueellaan, he tunnistavat syrjin-
nän miehiä herkemmin. Kaikkein tietoisimpia ovat opiskelevat naiset, joiden vas-
taukset heijastivat työntekijöitä rohkeampaa otetta ongelmien tunnistamiseen. 
Opiskelijat eivät enää etsi syitä itsestään, vaan näkevät syrjinnän ilmiöt osana laa-
jempaa kulttuurista merkitysjärjestelmää. Syitä ei sijoiteta myöskään abstraktiin 
yhteiskuntaan, vaan edellytetään organisaation tasolla tehtäviä muutoksia. Opis-
kelijat edellyttävät muun muassa opetuksen sisältöjen saattamista ajan tasalle ja 
haastavat heteronormatiivisuuden opetuksen lähtökohtana. 

Naskalin mukaan sekä henkilökunta että opiskelijat tuntevat huonosti niitä 
kanavia, joiden kautta tasa-arvoloukkauksiin tai häirintään liittyviä ongelmia voi 

Sekä miehet että naiset 
näyttävät pitävän 
seksuaalista häirintää osana 
toimintakulttuuria.
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lähteä ratkomaan. Myös luottamus yliopiston sisäisiin menetelmiin ongelmien rat-
kaisemiseksi on hänen mukaansa vähäinen. 

-Opiskelijat katsovat, että opettajat ovat lojaaleja toisilleen eivätkä ota va-
kavasti heidän kohtaamiaan kielteisiä kokemuksia. Henkilökunta taas ei koe saa-
vansa tukea ja luottamusta omalta yhteisöltään tai yliopiston sisäisiltä toimijoilta. 
Johtajien mahdollisuutta toimia ongelmien ratkaisijana epäillään, jolloin vaikeita 
kokemuksia käsitellään lähikollegoiden kanssa. Tämä asioiden ”vatvominen” il-
man että ongelmat ratkeaisivat ja tilanne selkiytyisi kuluttaa vähitellen koko yhtei-
sön energiaa ja voimavaroja. Työaikaa käytetään työssä selviytymiseen eikä työn 
tekemiseen.

Naskalin mukaan tehty selvitys otettiin vastaan vaihtelevasti. Selvityksestä 
tiedotettiin yliopiston kehittämispäivillä ja ylioppilaskunnan tilaisuuksissa. 

-Suurelle osalle tulokset olivat yllättäviä. Jotkut ”loukkaantuivat” ja pyrki-
vät selittämään tuloksia tutkimusmetodisilla ongelmilla tai vastaavilla seikoilla. 
Johdon reaktio oli lähinnä defensiivinen, opiskelijat ja muu henkilöstö oli avoimen 
kiinnostunut. Suorin vaikutus oli tasa-arvosuunnitelman laatiminen ja keskustelun 
viriäminen joksikin aikaa. Tarkoituksena oli seurata esimerkiksi uuden palkkaus-
järjestelmän sukupuolivaikutuksia ja valtavirtaistaa tasa-arvoajattelu kaikkeen 
yliopiston viralliseen toimintaan ja opetukseen. Työ jäi pahasti kesken ja suurten 
suunnitelmien asteelle.

Lapin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelmaa on päivitetty ja 
uusi kysely tehtiin Naskalin mukaan pari vuotta sitten.

-Kävi kuitenkin niin, että tuloksia siitä ei ole saatu raportoitua vieläkään. Uusi 
kysely oli kvantitatiivinen ja vastausprosentti jäi pieneksi. Muuten tasa-arvotyö on 
telakalla; uudessa uljaassa yliopistossahan tasa-arvo ei ole keskeisessä asemassa, 
vaan kilpailu ja tehtävään sopivien henkilöiden rekrytointi. Sinänsä Lapin yliopisto 
on erityisessä asemassa, että täällä naisprofessoreiden osuus lähentelee puolta 
professorikunnasta, joten esimerkiksi tässä suhteessa muutoksen on nähty tapah-
tuneen ”luonnollisesti”. 

Kehittämistarpeista selkein liittyy Päivi Naskalin mukaan päätöksenteon 
keskittymisen purkamiseen ja demokraattisen osallistumisen lisäämiseen. 

-Keskittynyt hallinto johtaa läpinäkymättömään päätöksentekoon, kriteeri-
en hämäryyteen niin rekrytoinnissa kuin työnkuvan ja palkkauksenkin määrittelys-
sä, joten sukupuolistuneita vaikutuksia on yhä vaikeampi tunnistaa ja seurata. Pe-
lon ilmapiirissä tuotetaan yhtenäistä yliopistotoimijan ihannetta, erottautuminen 
tapahtuu valmiiksi määriteltynä innovatiivisuutena ja tehokkuutena, mikä ei tue 
työntekijöiden tai opiskelijoiden yksilöllisten erojen huomioon ottamista. 

Oulun yliopiston tasa-arvokartoitus
Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimuksessa tohtorikoulutettavana työs-
kentelevä Anna Reetta Rönkä osallistui henkilöstön tasa-arvokyselyn laadintaan 
vuonna 2008. 

Vastausprosentti henkilöstön tasa-arvokyselyyn oli 11,9 prosenttia. Tasa-
arvokyselyn tarkoituksena oli Röngän mukaan selvittää tasa-arvon tilaa Oulun yli-
opistossa. 
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-Selvityksen avulla tasa-arvotyötä voidaan suunnata tasa-arvo-ongelmien 
ratkaisemiseen. Tasa-arvoselvitys kuvasi yliopiston henkilöstön kokemuksia syrjin-
tään, urakehitykseen, palkkaukseen, työilmapiiriin sekä sukupuoliseen häirintään 
ja ahdisteluun liittyvissä kysymyksissä.

Selvitykseen osallistuneista vastaajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että 
naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu työpaikalla hyvin. Kuitenkin 23,9 
prosenttia vastaajista koki, ettei tasa-arvo toteudu työpaikalla. Miehistä 50,5 pro-
senttia oli täysin samaa mieltä tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla hyvin, kun 
taas naisista tätä kieltä oli 25,5 prosenttia. 

Kouluttautumismahdollisuuksia pidettiin eniten tasa-arvoisina miesten ja 
naisten kesken. Myös työssä kehittyminen nähtiin Röngän mukaan tasa-arvoisena 
työpaikalla useimpien vastaajien mukaan. 27,5 prosenttia oli sitä mieltä, ettei nai-
sia ja miehiä arvosteta samalla tavalla työpaikalla ja 26,5 prosenttia oli sitä mieltä, 
etteivät miehet ja naiset osallistu yhtälailla päätöksentekoon. 

-Naisten ja miesten yhtäläiset etenemismahdollisuudet urallaan nähtiin aika 
kriittisessä valossa. 52,5 prosenttia oli sitä mieltä, että mahdollisuudet ovat yhtä-
läiset, kun 33,8  prosenttia oli eri mieltä väitteestä. Palkkaus-kohtaan tuli myös pal-
jon vastauksia vaihtoehtoon ”ei osaa sanoa”. Tämä voi johtua siitä, ettei toisten 
palkoista ole tietoa.

Röngän mukaan 34,9 prosenttia kaikista vastaajista koki tulleensa eriar-
voisesti kohdelluksi tai syrjityksi työpaikallaan. Vastaajilta kysyttiin, kokivatko he 
tulleensa kohdelluksi eriarvoisesti tai syrjityksi kuluneen vuoden aikana työhön-
ottotilanteessa, uralla etenemisessä, palkkauksessa, työtilojen ja välineiden saa-
misessa, työtehtävien jakamisessa, työmäärän jakautumisessa tai muissa asiois-
sa. Syrjinnän syiksi vastaajat saattoivat valita sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, sukupuolisen suuntautuneisuuden ja sosiaalisen taustan. 

-Sekä mies- että naisvastaajat kokivat syrjintää sukupuolensa perusteella. 
Sukupuoli nähtiin syyksi 38 prosentissa syrjintäkokemuksissa. Naisia heistä oli 45,7 
prosenttia ja miehiä 17,4 prosenttia. Lisäksi mielipide ja ikä koettiin syrjinnän syiksi. 

Sosiaalisen taustan tai uskonnon tai vakaumuk-
sen takia ei juuri koettu syrjintää. Eniten syrjin-
tää koettiin palkkauksessa, työtehtävien jaossa 
ja uralla etenemisessä. Sukupuoli koettiin myös 
merkitykselliseksi urakehityksen kannalta.

Työilmapiiri koettiin Anna Reetta Rön-
gän mukaan pääosin hyvänä. 

-Johtamiseen toivottiin kuitenkin paran-
nusta. Työntekijät kokivat hyväveli- ja suosikkijärjestelmien huonontavan ilmapii-
riä. Naiset kokivat vähättelyä ja sivuuttamista työssään. Työkuorman ja työn hen-
kisen kuormittavuuden koettiin lisääntyneen kuluneen vuoden aikana.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen koettiin kyselyn mukaan pääosin 
helpoksi. Lähijohtajan ja työtovereiden suhtautuminen erilaisiin vapaisiin koettiin 
Röngän mukaan myönteisinä. 

-Kuitenkin vanhempienvapailla nähtiin olevan vaikutusta työtehtäviin ja 
työilmapiiriin. Koettiin, että asenteet eivät ole isyyslomia kohtaan vielä täysin 
myönteisiä. Myös äitiyslomilta palaavat olivat huolissaan työn jatkumisesta.

Henkilöstökyselyssä kysyttiin 
taustatieto-osuudessa vastaajien 
sukupuolta uudella tavalla.
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Sukupuolista häirintää ja ahdistelua esiintyy vastaajien mukaan Oulun yli-
opistossa. Kyselyyn vastanneista 6,5 prosenttia oli kokenut sukupuolista häirintää 
tai ahdistelua. Yleisin sukupuolisen häirinnän muoto oli vähättely ja yliolkainen 
suhtautuminen. Lisäksi joillekin oli Röngän mukaan lähetetty epäasiallista postia, 
sähköpostia tai heille oli soitettu epäasiallisia puheluja. 

-Vastaajien mukaan myös kehoon tai seksuaalisuuteen kohdistuvia ikäviä 
huomautuksia oli koettu. Useimmiten häirintää on koettu työtoverin taholta sekä 
johtajan taholta. Myös opiskelija on häirinnyt henkilöstön jäsentä viidessä tapauk-
sessa. Huolestuttavaa on, että häirintää kokeneista 23 prosenttia kertoi häirinnän 
jatkuvan yhä. Positiivista kuitenkin on se, että yliopiston henkilöstön mukaan häi-
rintä on vähentynyt, ei lisääntynyt. 84,4 prosenttia vastaajista ei ollut havainnut 
häirintää ja 9 prosentin mukaan häirintä on vähentynyt. Kuitenkin 6,6 prosentin 
mukaan häirintä on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana.

 Kyselylomaketta suunniteltaessa pyrittiin Röngän mukaan haastamaan 
kaksijakoista sukupuoliajattelua. Henkilöstökyselyssä kysyttiin taustatieto-osuu-
dessa vastaajien sukupuolta uudella tavalla. 

-Kyselyä tehdessä tasa-arvotoimikunta päätti lisätä sukupuolta kysyttäessä 
kolmannen kategorian – identifi oidun toisin – vastausmahdollisuudeksi naisen ja 
miehen lisäksi. Kyselyssä ei kysytty, miten tämän vaihtoehdon valinneet identifi oi-
vat itsensä. He saattoivat esimerkiksi kuulua sukupuolivähemmistöihin, joihin kuu-
luvat esimerkiksi transsukupuoliset, transvestiitit ja intersukupuoliset. Osa heistä 
saattoi olla myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, kuten lesboja, homoja tai bi-
seksuaaleja. Vastaajista 2,1 prosenttia eli kahdeksan henkilöä identifi oi itsensä tä-
hän kategoriaan. Suurin osa kolmannen kategorian valinneista oli 31-40-vuotiaita.

 Röngän mukaan oli kiinnostavaa tarkastella, miten heidän vastauksensa 
teemoista erosivat kokonaiskuvasta. Kysyttäessä arvioita naisten ja miesten tasa-
arvoon liittyvissä kokemuksissa, toisin identifi oituneista viisi koki, että naisten ja 
miesten tasa-arvo toteutuu hyvin työpaikalla. 

-Yksi vastaaja oli osittain eri mieltä. Yksi vastaajista oli sanallisesti eritellyt 
kokemuksiaan ja hän oli havainnut työtovereidensa osalta, että naisiin ja miehiin 
kohdistuu erilaisia odotuksia työpaikalla. Hän myös totesi, että transsukupuolinen 
henkilö saattaa kokea sukupuoleen perustuvat oletukset ja odotukset työssään 
hankaliksi. 

Röngän mukaan kaksi toisin identifi oituneista koki tulleensa eriarvoisesti 
kohdelluksi tai syrjityksi. Syiksi syrjintään tai eriarvoiseen kohteluun koettiin ikä ja 
terveydentila. 

-Vastaukset poikkesivat kaikkien kyselyyn vastanneiden tuloksista, joiden 
mukaan suurin syy syrjintään oli ollut sukupuoli ja mielipide. Yhden toisin identifi -
oituneen vastaajan mukaan sukupuolesta on ollut haittaa uralla etenemisessä.

Toisin identifi oituneet vastaajat eivät olleet Röngän mukaan kokeneet sek-
suaalista häirintää työpaikallaan, mutta sukupuolista häirintää oli kokenut puolet 
eli neljä vastaajaa. 

-Kahdelle oli lähetetty epäasiallista postia, sähköpostia tai soitettu puheli-
mella ahdistavalla tavalla ja kaksi oli kokenut vähättelyä. Häirintää oli koettu työ-
toverin ja muun johtajan taholta. Kenenkään kokema häirintä ei enää jatku. Kaikis-
ta kyselyyn vastanneista vain 6,5 prosenttia oli kokenut häirintää tai ahdistelua, 
joten toisin identifi oituneet olivat kohdanneet suhteellisesti useammin härintää 
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sukupuolen perusteella. Heidän määränsä on pieni, joten on vaikea sanoa kuin-
ka yleistettävä ongelma on. Toisin identifi oituneista yksi koki olevansa kiusattu 
vastaushetkellä ja kolme oli ollut kiusattu samassa työpaikassa aiemmin, mutta 
ei enää. Neljä ei ollut kiusaamisen kohteena. Kiusaamista on koettu työtoverin ja 
lähijohtajan taholta. 

Muut yhdenvertaisuus- ja moninaisuusteemat olivat Röngän mukaan mu-
kana kartoituksessa tarkasteltaessa vastaajien kokemuksia syrjinnästä ja eriar-
voisesta kohtelusta. Eriarvoisen kohtelun tai syrjinnän syiksi vastaajat saattoivat 
valita sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon tai 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suun-
tautuneisuuden ja sosiaalisen taustan. 

-Eniten syrjintää koettiin kyselyn vastausten mukaan sukupuolen, iän ja 
mielipiteen vuoksi. Vammaisuutta ei kukaan kokenut syrjinnän tai eriarvoisen koh-
telun syyksi. Etnisen alkuperän tai kansalaisuuden vuoksi ei juuri koettu syrjintää. 
Myöskään sukupuolista suuntautumista ei nähty merkittävänä tekijänä syrjinnän 
taustalla.

Seksuaalista häirintää yliopistolla
Oulun yliopistossa tutkija Mervi Heikkinen valmistelee väitöskirjaansa aiheesta 
”Organisaatiot, sukupuolten tasa-arvopolitiikka ja valta – seksuaalinen häirintä 
uudelleen tarkasteltavana”. Erilaisissa organisaatioissa tehdyt tutkimukset viesti-
vät siitä, että seksuaalista häirintää tapahtuu organisaatioissa paljon. Yliopistoissa 
seksuaalisesta häirinnästä on tehty joitakin kartoituksia. Pitkittäistutkimusta sek-
suaalisesta tasa-arvo ja tasa-arvopoliittisesta näkökulmasta seksuaalisesta häirin-
nästä yliopistossa ei Heikkisen mukaan ole kuitenkaan tehty. 

-Väitöskirjatutkimuksessani fokusoidun seksuaaliseen häirintään yliopisto-
organisaatiossa sukupuolen tasa-arvon ja tasa-arvopolitiikan näkökulmasta sekä 
hyödynnän kriittisenä keskustelukumppanina intersektionaalista tarkastelua sekä 
sen käytännön toteuttamisen haasteista noussutta keskustelua. Tarkastelunäkö-
kulma on pitkittäistutkimuksellinen. Lisäksi tarkasteltavana ovat kansainvälisten 
vaihto-opiskelijoiden kokemukset, joiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti vii-
meisten vuosikymmenten ajan muun muassa koulutuspoliittisten linjausten seu-
rauksena, sekä lisääntyneiden mahdollisuuksien, etenkin EU:n vaihto-ohjelmien 
myötä. Tarvitaan siis tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien 
toteutumisen tarkastelua tutkimuksellisesti.

Väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus koostuu viidestä artikkelista ja yhteen-
vetoraportista. Tutkimuksen ensimmäinen aineisto on kerätty vuonna 2001. Tut-
kimuksen ensimmäinen osa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä ja ahdis-
telusta yliopistossa on julkaistu 2003. Osatutkimus fokusoituu Heikkisen mukaan 
siihen millaisia kokemuksia yliopisto-organisaatiossa opiskelevilla opiskelijoilla su-
kupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä oli.

-Toinen väitöskirja-artikkeli on yhteisartikkeli ja se on julkaistu 2007. Se pe-
rustuu kymmenen vuoden aikana yliopistosta kerättyjen aineistojen vertailuun. 
Artikkelissa tarkasteltiin seksuaalisen häirinnän muotoja ja niissä tapahtuneita 
muutoksia. Ihmisten häirintäkokemuksia peilattiin tasa-arvopoliittisia seksuaali-
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sen häirinnän ohjeistuksia vasten, koska tutkittavana ajanjaksona yliopistossa oli 
ryhdytty tasa-arvopoliittisiin toimenpiteisiin, muun muassa yliopiston ensimmäi-
nen tasa-arvosuunnitelma julkaistiin 1997. 

Aineistossa tuli esille Heikkisen mukaan tapauksia, joihin tasa-arvopoliittiset 
linjaukset eivät olleet auttaneet. Sukupuolista häirintää koskevissa tutkimuksissa 
teknillisestä tiedekunnasta oli ristiriitaisia tuloksia.  

-Osassa teknillisestä tiedekunnasta kerätystä aineistosta kerrottiin, ettei 
teknillisessä tiedekunnassa ollut häirintää ja toisaalta vastauksia, joiden mukaan 
häirintää oli niin paljon, että se oli johtanut tiedekunnan vaihtamiseen. Tämä ris-
tiriita haastoi tarkastelemaan tarkemmin seksuaalisen häirintää erityisesti myös 
teknillisellä alalla. Kolmas aineisto on kerätty tapaustutkimuksena teknillisestä 
tiedekunnasta ja raportoitu biografi sena tutkimuksena.

Neljännen osatutkimuksen fokuksena on Heikkisen mukaan seksuaalisen 
häirinnän kokemusten tarkastelu häirinnän vaikutusten näkökulmasta. Tätä var-
ten haastatellaan henkilöitä, jotka ovat osallistuneet aikaisempaan aineiston ke-
räykseen. 

-Tavoitteena on saada pitkittäistutkimuksellinen näkökulma häirinnän vai-
kutuksista, kun tilannetta tarkastellaan myöhemmin. Mitkä toimenpiteet auttoivat 
tai olisivat auttaneet? Lisäksi haastattelussa kysytään ovatko henkilöt kokeneet 
itse häirintää myöhemmin tai nähneet tai kuulleet jotakin muuta häirittävän?

Viidennessä osatutkimuksessa Heikkinen kerää aineistoa kansainvälisiltä 
vaihto-opiskelijoilta ja tarkastelee seksuaalisen häirintää intersektionaalisesta nä-
kökulmasta. 

Oulun yliopistossa tapahtuu tehtyjen selvitysten mukaan jonkun verran 
seksuaalista ja sukupuolista häirintää. Siihen puuttuminen koetaan Heikkisen mu-
kaan hankalaksi. 

-Ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä tärkeimmät ovat tasa-arvosuunnitelma 
sekä vuonna 2010 julkaistu suomen- ja englanninkielinen ohjeistus työpaikkakiu-
saamiseen sekä sukupuoliseen ja seksuaaliseen häirintään liittyvien tilanteiden 
ratkaisemiseksi. On tärkeää että henkilökunnalle suunnattuun koulutukseen ja 
uusille opiskelijoille jo työ- ja opiskelupaikkaan orientoitumisen vaiheessa tulee 
sisällyttää sukupuolten tasa-arvoa sekä sukupuolista ja seksuaalista häirintää kä-
sittelevä sisältö. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta käsittelevää koulutusta kuten 
seminaareja on syytä järjestää säännöllisesti,  esimerkiksi Oulun yliopistossa pari 
tapahtumaa vuodessa. Tässä asiassa yliopiston tasa-arvotoimikunnalla on merkit-
tävä ja keskeinen rooli. Oulun yliopistossa tasa-arvoasioita on pyritty pitämään 
esillä yliopiston henkilökunnan tiedotuslehdessä Tietopistossa ja viime vuonna 
alettiin jakaa lukuvuoden alussa yliopiston tasa-arvopalkintoa tasa-arvon eteen 
tehtävän työn näkyväksi tekemiseksi. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu toisen 
asteen oppilaitoksissa
TASUKO-hankkeessa tutkimusavustajana työskennellyt tutkija Elina Ikävalko sel-
vitti yhdessä Opetushallituksen kanssa toisen asteen oppilaitosten henkilöstöpo-
liittisen ja toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tilannetta syksyllä 2009. Kysely 
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lähetettiin yhteensä tuhannelle oppilaitokselle ja siihen vastasi 235 lukiota ja 103 
ammatillista oppilaitosta ja 138 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Kyselyn koko-
naisvastausprosentti oli siten hieman alle 50 prosenttia. Toiminnallista ja henki-
löstöpoliittista tasa-arvosuunnittelua koskevat hyvät ja haasteelliset seikat ovat 
Ikävalkon mukaan samankaltaisia. 

-Monissa oppilaitoksissa oli toiminnallisen ja henkilöstöpoliittisen tasa-arvo-
suunnitelman prosessit yhdistetty, vaikka ne lainsäädännössä kuvataan erillisinä. 
En pidä tätä välttämättä huonona asiana, koska monet niin sanotut henkilöstöpo-
liittiset asiat koskevat myös opiskelijoita ja toisin päin. 

Työryhmätyöskentelyä ja ryhmässä käytyjä keskusteluja pidettiin Ikävalkon 
mukaan tasa-arvosuunnittelussa antoisimpana, samoin keskustelun lisääntymistä 
kouluyhteisössä ylipäätään. Opettajat kokivat opiskelijoiden mukana olon erittäin 
antoisana. 

-Usein opiskelijat eivät kuitenkaan olleet mukana varsinaisessa tasa-arvo-
työryhmän työskentelyssä. Opiskelijoiden osallistuminen hoituu yleensä oppilas-
kunnan kautta, joten jos oppilaitoksella ei ole toimivaa ja aktiivista oppilaskuntaa, 
opiskelijat eivät välttämättä pääse osallistumaan. Myös oppitunneilla tasa-arvo-
suunnitelman asioita voitaisiin käsitellä enemmän. 

Tasa-arvokyselyiden ja tilastotietojen kerääminen ja analysointi koettiin Ikä-
valkon mukaan oppilaitoksissa työlääksi. 

-Näyttäisi siltä, että kyselyjen laatiminen ja tilastotietojen tuottaminen 
muodostuu helposti kaikkein keskeisimmäksi tehtäväksi, jolloin keskustelulle ja 
toimintatapojen kyseenalaistamiselle ei jää paljon aikaa. Joissakin oppilaitoksissa 
onkin rekrytoitu esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijoita laatimaan selvi-
tyksiä oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta. 

Yhdenvertaisuusnäkökulma on Ikävalkon mukaan otettu lähes kaikissa ta-
sa-arvosuunnitelmissa tasa-arvon rinnalle, ainakin tasa-arvosuunnitelman yleisissä 
tavoitteissa. Yhdenvertaisuus näkyy hänen mukaansa tasa-arvosuunnitelman yk-
sityiskohtaisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä harvemmin. 

Opetushallitus on julkaissut vuonna 2008 oppaan tasa-arvosuunnitelmien 
laadintaan oppilaitoksissa. Opetushallituksen tasa-arvosuunnittelun opas oli Ikä-
valkon mukaan tuttu suurimalle osalle kyselyn vastaajista. Lukioista oppaaseen 
oli tutustunut 63 prosenttia vastaajista ja ammatillisista oppilaitoksista lähes 70 
prosenttia. Vapaan sivistystyön oppilaitoksista opas oli tuttu hieman yli 50 pro-
sentille. 

-Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että oppaasta oli ollut jonkin verran 
apua tasa-arvosuunnittelussa. Opasta oli käytetty keskustelun virittäjänä työsken-
telyn alkuvaiheessa ja sen avulla oli hahmotettu tasa-arvon käsitettä ja tasa-arvo-
suunnittelun velvoitteen laajuutta. Myös tasa-arvokyselyn tekemisessä oppaasta 
oli ollut apua. Opas sai jonkin verran kritiikkiä siitä, että siinä ei otettu huomioon 
vapaan sivistystyön oppilaitosten näkökulmaa tasa-arvosuunnitteluun. Vapaan si-
vistystyön oppilaitoksissa on paljon pieniä opistoja, joilla on vähän henkilökuntaa 
ja joissa opiskelu on epäsäännöllistä. Tällöin tasa-arvotyöryhmän perustaminen ja 
opiskelijoiden osallistuminen ei ole kovin helposti järjestettävissä. 

Tasa-arvosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet voisivat Elina Ikävalkon mieles-
tä olla säännöllisesti osana henkilöstö- ja opettajankokouksia.
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-Samoin toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman teemoista tulisi keskustella 
ympäri lukuvuoden opiskelijoiden kanssa, esim. ryhmänohjaajien tunneilla. Näin 
tasa-arvosuunnitelma olisi esillä muulloinkin kuin laatimisen tai päivityksen yhte-
ydessä. 

Tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessaan Ikävalko tarkastelee tasa-ar-
vosuunnittelun myötä muotoutuvia tasa-arvotyön mahdollisuuksia ja rajoituksia 
toisen asteen oppilaitoksissa hallinnan näkökulmasta. 

-Olen tutkimuksessani kiinnostunut muun muassa siitä, millainen hallinnan 
tekniikka tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa on ja miten tasa-arvosta on sen yh-
teydessä puhuttava tullakseen kuulluksi.

Ikävalkon tutkimusaineisto muodostuu etnografi sesta materiaalista ja yk-
silö- ja ryhmähaastatteluista, edellä mainitusta kyselyaineistosta sekä tasa-arvo-
suunnittelua koskevista tasa-arvo- ja koulutuspoliittisista dokumenteista, kuten 
viranomaisten ja tasa-arvohankkeiden tuottamasta tasa-arvosuunnittelun ohjeis-
tuksesta. 

-Lokakuusta 2009 syksyyn 2010 osallistuin etnografi na yhden lukion ja yh-
den ammatti-instituutin tasa-arvotyöryhmien työskentelyyn. Kummassakin op-
pilaitoksissa laadittiin yhtä aikaa sekä henkilöstöä että oppilaitoksen toimintaa 
koskevat tasa-arvosuunnitelmat, ammatti-instituutissa työn alla oli tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma.

Ikävalko näkee ongelmallisena, että tasa-arvosuunnitelma toteutetaan 
usein turhan ahtaan käsikirjoituksen mukaan, valmiiden mallien ja kartoitusten 
luomissa rajoissa. Suunnitteluun kuuluva tilastointi kutsuu hänen mukaansa tar-
kastelemaan tasa-arvoa jonakin laskettavissa olevana, ei niinkään toimintana. 

-Samalla tasa-arvosta tilastollisesti tuotettu tieto muodostuu ikään kuin re-
levanteimmaksi tiedon muodoksi. 

Ikävalko muistuttaa, että tasa-ar-
vosuunnittelu on vain yksi oppilaitoksia 
koskevista suunnitteluvelvoitteista. Eri-
laisista suunnitelmista muodostuu Ikäval-
kon mukaan moninainen verkosto, jota 
oppilaitosten on ylläpidettävä ja joka vaati 
päivitystä säännöllisin väliajoin. 

-Suunnitelmien aiheuttamaa 
työtaakkaa on pyritty vähentämään 

esimerkiksi yhdistämällä erilaisia prosesseja, kuten kestävän kehityksen ja ta-
sa-arvosuunnitelman laatiminen. Etnografi sessa aineistossani eräs tasa-arvosuun-
nitelmasuunnittelun piirre on tiukka aikataulu ja jatkuva kiire. Kokouksissa on val-
tavasti asiaa, eikä kaikesta siten ehditä keskustella kunnolla. Moni asia tulee vain 
todetuksi.

Ikävalko on pohtinut myös tasa-arvosuunnitteluun liittyviä hiljaisuuksia. 
Tasa-arvosuunnittelu esitellään hänen mukaansa oppaissa ja ohjeissa mukavana ja 
ristiriidattomana prosessina, jolloin mahdollisten ongelmien esille nostaminen voi 
näyttäytyä tämän kitkattoman prosessin häirintänä. 

-Kun kysymys on tasa-arvosta, voisi vallasta puhumista ja erityisesti oman 
toiminnan tarkastelua tästä näkökulmasta pitää tärkeänä. Ryhmän sisäiset val-
tasuhteet, kuten opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet, vastuun jako tai työryh-

Tasa-arvosuunnitelma toteutetaan 
usein turhan ahtaan käsikirjoituksen 
mukaan, valmiiden mallien ja 
kartoitusten luomissa rajoissa.
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män vetäjän positio, eivät kuitenkaan tule keskustelluiksi ryhmässä. Työryhmässä 
voi esiintyä seksistisiä heittoja ja vitsejä, jotka rajaavat keskustelua, mutta joihin ei 
tarkemmin pureuduta. Sukupuolesta puhuttaessa puhutaan pääasiassa tytöistä, 
tyttöjen rohkaisemisesta ja siitä, mihin tytöt ovat kykeneviä ja mihin eivät. 

Tasa-arvosta on Ikävalkon mukaan helpompi keskustella sukupuolineutraa-
listi esimerkiksi henkilöstöryhmien ja eri oppiaineiden tasa-arvona. 

-Tämä kertoo tietysti myös siitä, että epäoikeudenmukaisiksi koettujen asi-
oiden käsittelylle ei oppilaitoksen arjessa ole muutoin aikaa ja tasa-arvosuunnitte-
lu luo monille keskusteluille kauan kaivatun tilan. 

Tasa-arvosuunnitelmia on laadittu yliopistoissa ja korkeakouluissa pitkään. 
Monilla korkeakouluilla on Ikävalkon mukaan hyvin kattavia tasa-arvosuunnitel-
mia. 

-Ongelmana ehkä on, että suunnitelmien tavoitteet eivät ole tiedossa lai-
tostasolla, eikä niitä oteta huomioon muun muassa opetuksen suunnittelussa. 

Keskusteluissa on esiintynyt paineita saada myös peruskouluun ja varhais-
kasvatukseen pakolliseksi sekä toiminnallisen tasa-arvo-suunnitelman että yhden-
vertaisuussuunnitelman teko.

-En ole aivan vakuuttunut siitä, että tasa-arvosuunnittelun velvoitetta kan-
nattaisi ainakaan nykymuodossaan laajentaa peruskouluihin ja varhaiskasvatuk-
seen. Tasa-arvosuunnittelusta tulee helposti koulun toiminnasta erillinen hallin-
nollinen prosessi, jolla ei välttämättä vaikuteta esimerkiksi opetuksen sisältöihin. 
Sukupuolijakojen purkaminen ja sukupuolen problematisoinnin asettaminen en-
tistä keskeisemmäksi tavoitteeksi opetussuunnitelmissa tuntuu tärkeämmältä. 
Toisaalta olisi hienoa, jos toiminnallisesta tasa-arvosuunnittelusta tulisi peruskou-
lussa selkeästi osa opetuksen suunnittelua.

Opettajankoulutuksessa ja opettajuuteen liittyvässä tutkimuksessa tulisi 
Elina Ikävalkon mukaan noudattaa yliopistojen tasa-arvosuunnitelmien tavoitteita 
koskien sukupuolentutkimuksen integroimista opetussisältöihin ja laitoksilla teh-
tävän sukupuolta problematisoivan tutkimuksen tukemista. 
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12. Sukupuoli opettajankoulutukseen 
liittyvässä tutkimuksessa
Jukka Lehtonen

Tarkastelen opettajankoulutuksesta ja opettajuudesta sekä niihin liittyvistä peda-
gogisista ratkaisuista tehtyä tutkimusta Suomessa vuosina 1990-2010. Näkökul-
mani on se, miten sukupuolta ja siihen liittyviä eroja on tutkimuksessa käsitelty 
ja millainen merkitys sukupuoliteemoilla ja –näkökulmilla on suomalaisessa opet-
tajankoulutukseen linkittyvässä tutkimuksessa. Analysoin siis, millaisessa asemas-
sa sukupuoli on kyseisessä tutkimuskentässä, ja miten sukupuolinäkökulmaista 
opettajankoulutukseen liittyvää tutkimusta on käsitelty tutkimuksissa ja niihin 
liittyvissä teksteissä. 

Toisaalta on tuotu esiin se, että Suomessa on runsaasti tasokasta sukupuo-
leen liittyvää koulu- ja koulutustutkimusta. Sen yhteydessä on tarkasteltu myös 
opettajien asemaa ja työskentelyä. Toisaalta on todettu, että opettajankoulutuk-
seen ja käytännön opetuksen menetelmiin ja pedagogisiin ratkaisuihin liittyvää 
sukupuolinäkökulmaista tutkimusta on tehty Suomessa riittämättömästi. (ks. 
Kuikka 1991; Lahelma 1987, 51; 1992, 16; Naskali 1993; Sunnari 1997, 3; Vuorikoski 
2003, 41). Tämä näkemys on esitetty toistuvasti Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 
opettajankoulutuksessa (TASUKO) – hankkeen tutkimustarvekartoituksen yhte-
ydessä. Myös hallituksen tasa-arvopoliittisessa selonteossa tutkimustarve nousi 
esiin (Valtioneuvosto 2010). Tällaista opettajankoulutuksessa sovellettavaa ja hyö-
dynnettävää tutkimusta tulisi saada opettajankoulutuksen perustaksi, mutta eri 
syistä johtuen sitä ei ole kovinkaan runsaasti tehty. 

Selvitykseni jakaantuu viiteen osaan:1) lukuun, jossa tuodaan esiin lainsää-
däntö, joka edellyttää tasa-arvokasvatukseen liittyvää tutkimusta, ja jossa analy-
soidaan tarkasteltavaan tutkimuskenttään liittyviä suunnitelmia ja raportteja, 2) 
opettajankoulutukseen liittyvää tutkimuskenttää arvioivaan lukuun, jossa tarkas-
tellaan eri näkökulmista ja monenlaisia tietokantoja hyödyntäen sukupuoliteeman 
ilmenemistä tutkimuksessa, 3) lukuun, jossa esitetään tietoja tutkimuskirjallisuu-
den käytöstä alan koulutuksessa, 4) sukupuolinäkökulmaista koulutustutkimusta 
käsittelevään lukuun, jossa tarkastellaan sukupuoliteemaisia arviointiraportteja ja 
tutkimuksia tutkimustarpeiden näkökulmasta, sekä 5) johtopäätöslukuun.

Tutkimuspainotus opettajankoulutuksessa ja 
lainsäädännön tasa-arvovaatimus
Suomalainen opettajankoulutus siirtyi kokonaan yliopistoihin 1970-luvun alkupuo-
lella lukuun ottamatta lastantarhanopettajakoulutusta, joka siirtyi yliopistojen 
tehtäväksi 1990-luvun puolivälissä.  Siirtymän seurauksena opettajankoulutus sai 
yliopistollisia painotuksia ja alaan liittyvän tutkimuksen merkitystä korostettiin ai-
empaa enemmän (Kansanen 2008, 164). Opettajankoulutuksen tutkimuspainot-
teinen lähestymistapa on mielletty tarkoituksenmukaiseksi (Jakku-Sihvonen & 
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Niemi 2006; Kallioniemi ym. 2008). Sitä korostetaan myös tulevaisuuden linjauk-
sena (Opettajankoulutus 2020, 37; Atjonen 2004, 24).  

Sukupuoleen liittyvä tasa-arvo on asetettu tavoitteeksi koulutuksessa ja 
siihen liittyvässä tutkimuksessa tasa-arvolain viidennessä pykälässä: ”Tasa-arvon 
toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa (17.2.1995/206). Viranomaisten ja 
oppilaitosten sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huo-
lehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen 
ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat 
tämän lain tarkoituksen toteutumista.” [kursiivi kirjoittajan]. Vuoden 1986 tasa-
arvolaissa sisältö oli samansuuntainen, mutta sanat opetus ja tutkimus puuttuivat 
loppuosasta ja mukana oli vain oppiaineisto (ks. Lahelma 1992, 16). Vuoden 2005 
tasa-arvolain uudistuksen yhteydessä siihen lisättiin vaatimus toiminnallisesta 
tasa-arvosuunnittelusta toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa (Laki 232/2005). 
Lisäksi laissa on velvoite henkilöstöä koskevasta tasa-arvosuunnittelusta. Yhden-
vertaisuuslainsäädäntöön puolestaan sisältyy velvoite henkilöstöä koskevasta yh-
denvertaisuussuunnittelusta. Lainsäädäntö siis yksiselitteisesti edellyttää opetta-
jankoulutuslaitoksilta ja yliopistoilta laajemminkin toimia, myös tutkimusta, joilla 
sukupuolten tasa-arvoa saadaan edistettyä koulutuksen ja opetuksen alueilla. Jot-
ta tasa-arvolakia olisi mahdollista noudattaa, tulisi opettajankoulutuksen kannal-
ta merkittävässä tutkimuksessa analysoida riittävästi sukupuolta ja siihen liittyviä 
eroja. Tälle tutkimukselle voisi pohjata opettajankoulutuksen niin, että lainsäädän-
nön tavoitteita olisi mahdollista saavuttaa käytännön koulu- ja oppilaitostasolla.

Tasa-arvotavoite sisällytettiin koulutusta koskevaan lainsäädäntöön ensim-
mäisen kerran vuonna 1978 keskiasteen osalta (Laki 474/1978) sekä 1980-luvun alus-

sa peruskoulun (Laki 476/1983) ja lukion (Laki 477/1983) 
osalta niitä koskevia lakeja uudistettaessa. Ammatillista 
koulutusta koskevassa lainsäännössä tämä tapahtui hie-
man myöhemmin (Laki 487/1987). 1990-luvun lopussa 
lainsäädäntöä peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulu-
tuksen osalta yhtenäistettiin ja samalla poistui erityinen 

sukupuolten tasa-arvo koskeva kohta. Lainsäädännössä mainitaan tasa-arvo ylei-
sesti (peruskoulu) tai sitä ei mainita lainkaan (lukio ja ammatillinen koulutus) (Laki 
628/1998, Laki 629/1998, 630/1998). Tämän lisäksi asetustasoisesti on määritelty, 
että peruskoulutuksessa ”opetuksessa otetaan erityisesti huomioon tyttöjen ja 
poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot” (Asetus 1435/2001). Tämä 
kaksijakoista sukupuolijaottelua luonnollistava ja sukupuoliryhmien välisiä eroja 
korostava lähtökohta ei välttämättä avaa tietä sukupuolitietoiseen ja sukupuolten 
eriarvoisuutta ylläpitäviä käsityksiä kyseenalaistavaan suuntaan, vaan voi toimia 
pikemmin päinvastoin. Lukiokoulutusta koskevassa asetuksessa on puolestaan 
määritelty tavoitteeksi, että ”opiskelija oppii edistämään yhdessä muiden kanssa 
ihmisoikeuksia, demokratiaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä” (Asetus 955/2002). 
Ammatillisen koulutuksen osalta edes asetustasoisesti ei ole määritelty vastaavia 
tavoitteita. Sukupuolten tasa-arvoa ei ole huomioitu myöskään yliopistoja ja am-
mattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä. Koululainsäädännön osalta on 
siis tapahtunut heikennys sukupuolinäkökulmasta vuonna 1999, mikä on voinut 
heikentää sukupuoleen liittyvän tasa-arvon mieltämistä merkitykselliseksi tee-
maksi koulutus- ja tutkimuspoliittisesti. 

Lainsäädäntö edellyttää 
tasa-arvoa edistävää 
tutkimusta
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Lainsäädäntötyön ohessa hallitus on hallitusohjelmatasoisesti ja myös kou-
lutus- ja tutkimussuunnitelmia vahvistamalla ottanut kantaa koulutukseen ja tut-
kimukseen liittyviin sukupuolikysymyksiin (ks. Brunila 2010, 16-27, Kuusi ym. 2010, 
13-16, 18-20).  Tarkastelen näitä ohjelmia ja suunnitelmia opettajankoulutukseen 
linkittyvän sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen edistämisen näkökulmasta. 
Vuosien 1995- 2007 hallitusohjelmissa korkeakoulutuksen ja tieteen osalta ei ole 
mainintoja sukupuolten tasa-arvosta, mutta vuosien 2003-2007 hallitusohjelman 
Koulutus, tiede ja kulttuuri-osiossa todetaan sukupuolten tasa-arvon olevan arvo 
suomalaisessa sivistysyhteiskunnassa ja ohjelmassa esitetään selvitettävän nais-
tutkimuksen koordinaation asema. Nykyisessä hallitusohjelmassa viitataan opet-
tajienkoulutukseen ja lastentarhanopettajien koulutukseen, joihin tulisi sisällyttää 
sukupuolitietoista opetusta. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmissa on esitetty useita sukupuoleen ja koulu-
tukseen liittyviä teemoja. Tyypillisemmin ne ovat liittyneet sukupuolisegregaation 
purkuun työelämässä ja siten myös koulutuksessa. Näihin liittyen on käynnistetty 
erilaisia segregaatiota purkamaan pyrkiviä ja oppilaanohjausta kehittäviä hank-
keita, joissa on toisinaan ollut mukana tutkimuksellisia aspekteja (Brunila 2009; 
Kuusi ym. 2010, 39-42).  Vuonna 1997 julkaistussa hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 
kiinnitettiin huomiota siihen, että koska suomalaisnaiset ovat miehiä paremmin 
koulutettuja, voidaan ajatella tasa-arvon toteutuneen erityisesti koulussa. Tästä 
tasa-arvoajatuksesta on voinut tulla ohjelman mukaan jopa itsestäänselvyys, mikä 
saattaa sen mukaan johtaa siihen että eriarvoisuutta vahvistetaan tiedostamatta 
sitä. Koulututkijat ovat esittäneet juuri näin kuitenkin käyneen (Valtioneuvosto 
2010, 110; ks. myös Lahelma 1992; 2006) . Samassa tasa-arvo-ohjelmassa todettiin 
tarvittavan toimenpiteitä, jotka kannustavat oppiainekohtaisen sukupuolispesi-
fi n didaktiikan kehittämiseen, tasa-arvoa edistävien tutkimushankkeiden edistä-
miseen sekä naistutkimuksen vahvistamiseen. Useimmat muista toimenpiteistä 
liittyivät nimenomaan sukupuolisegragaation purkuun. Myös seksuaaliterveyden 
sekä sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatuksen edistäminen olivat esillä.  Vuosille 2004-
2007 suunnatussa tasa-arvo-ohjelmassa kiinnitettiin huomiota erityisesti varhais-
kasvatukseen ja siinä todettiin tarve kehittää opettajien perus- ja täydennyskoulu-
tusta. Myös opettajien sukupuolijakaumaa pyrittiin tasoittamaan etsimällä siihen 
keinoja ja tasa-arvon edistämisen sisällyttäminen yliopistojen tulos- ja tavoite-
ohjausprosessiin esitettiin tavoitteeksi. Vuosien 2008-2011 tasa-arvo-ohjelmassa 
edellytetään tasa-arvoa lisättävän sillä, että opettajankoulutukseen ja lastentar-
hanopettajien koulutukseen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta. Tämän 
konkreettisena ilmentymänä on Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankou-
lutuksessa – hanke. 

Opettajien kouluttaminen sukupuolitietoisemmiksi on ollut esillä tasa-arvo-
ohjelmissa, mutta vain vähän konkreettisia toimia sen saavuttamiseksi on tehty 
lukuun ottamatta TASUKO-hankkeen rahoittamista. Tutkimuksen näkökulmasta 
niissä on esitetty hyvin marginaalisesti tavoitteita. Vain vuoden 1997 ohjelmassa 
mainittiin tasa-arvoa edistävien tutkimushankkeiden edistäminen. Sen sijaan oh-
jelmissakin korostui toisinaan näkemys tarpeesta huomioida tyttöjen ja poikien 
erot, ja nimenomaisesti kehitykselliset erot, opetuksessa, mikä voi vähentää näke-
myksiä tarpeesta tarkastella ja tutkia sukupuolta kriittisesti opetuskäytännöissä.  
Ohjelmissa esitetyt tavoitteet naistutkimuksen vahvistamiseksi ja naisten tutkija-
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nurien edistämiseksi voivat sinänsä vahvistaa sukupuolinäkökulmaista opettajan-
koulutukseen linkittyvää tutkimusta, mutta eivät automaattisesti elleivät niihin 
liittyvät tukitoimet tue käytännössä sen aihealueen tutkimusta. Kristiina Brunila 
(2010, 18, 21-23) on todennut analysoituaan hallitusohjelmia ja tasa-arvo-ohjelmia, 
että ne ovat olleet riittämättömiä ja että korkeakoulutuksen ja tutkimuksen osalta 
tasa-arvokysymykset tulisi ottaa huomioon aktiivisemmin ja konkreettisia toimen-
piteitä esittäen niin, että jo aiempi kehittämistyö otettaisiin huomioon. Hänen 
mukaansa tasa-arvoon liittyvän ymmärryksen syventäminen on keskeistä myös 
opettajien koulutuksen osalta, mikä edellyttää puolestaan tasa-arvoon liittyvän 
tutkimuksen tukemista ja taloudellista resurssointia. Brunila esittää myös TASU-
KO-hankkeen tutkimusohjelman jatkuvuuden turvaamista (Brunila 2010, 70). 

Valtionneuvoston hyväksymissä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmissa sekä opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mietinnös-
sä sukupuoliteemat ovat jääneet vähäisiksi eivätkä tue sukupuolinäkökulmaista 

opettajankoulutusta hyödyttävän tutkimuksen edistä-
mistä. Tämä on todettu myös ”Koulutus ja sukupuol-
ten tasa-arvo” –selvityksessä, jossa esitetään, että 
”jatkossa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelmissa sekä opetusministeriön tulosohjauksessa 
tulisi ottaa esille hallituksen tasa-arvo-ohjelmien suku-
puolten tasa-arvoon tähtäävät tavoitteet ja toimet” 
(Kuusi ym. 2010, 67). Sen mukaan tasa-arvopolitiikan 
valtavirtaistaminen ei nykyisellään toimi riittävän hy-
vin opetustoimessa. 

Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunnan mietinnössä (1989) arvioi-
daan opettajankoulutuksen kehittämistarpeita ja todetaan, että opettajankou-
lutukseen liittyen on tehty melko runsaasti tutkimusta 1980-luvulla luokanopet-
tajakoulutuksesta (s. 10), mutta näistä ei mainita mitään sukupuoleen liittyvää. 
Sen sijaan myöhemmin tuodaan esiin (s.36-37) koululait, joissa mainitaan myös 
pyrkimys sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Samassa yhteydessä korostetaan 
opettajan tehtävän olevan myös kasvatustehtävä ja esimerkiksi nostetaan tasa-
arvokasvatus: ”Pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon vaatii kaikilta opettajilta mää-
rätietoista ponnistelua eriarvoisuutta ylläpitävien ja voimistavien ennakkoluulo-
jen ja käytäntöjen murtamiseksi”. Myös Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietintöön 
viitataan (1988, tästä myöhemmin tarkempaa analyysia). Myös opettajien tuloa 
tietoisiksi omista valinnoistaan pidetään tärkeänä muun muassa sukupuolten 
tasa-arvon edistämisen kannalta (s.39). Kuten Elina Lahelma on todennut (1992, 
17) mietinnössä ei esitetä erityisiä toimenpiteitä opettajankoulutuksen kehittä-
miseksi sellaiseksi, että tulevat opettajat osaisivat edistää sukupuoleen liittyvää 
tasa-arvoa. Sen sijaan kansainväliseen vuorovaikutukseen ja siihen sisältyen ym-
päristökasvatukseen liittyen esitettiin kehittämistavoitteita. Lahelman mukaan 
näin annettiin ymmärtää, ettei sukupuolen tasa-arvon edistäminen ole niinkään 
opettajankoulutuksen tehtävä vaan pikemminkin yksittäisten opettajien vastuulla 
ja heille luontainen ominaispiirre.

Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis-
suunnitelma vuosille 1991-1996 –julkaisussa (1991) sukupuolesta vaietaan. Siinä 
tuodaan kuitenkin esiin se, että ”oppilaiden erilaisuus otetaan huomioon kaikessa 
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opetuksessa” (s.8), mutta se liitetään seuraavilla lauseilla lahjakkaiden ja koulu-
opiskeluun heikosti motivoituneisiin. Mainintoja kansainvälisyydestä, pakolaisista 
ja etnisistä ryhmistä myös esitetään. Koulutus & tutkimus 2000 – Koulutuksen ja 
korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1995-
2000 (1996) –raportissa sukupuolesta vaietaan eikä siihen liittyviä tavoitteita ase-
teta lukuun ottamatta kahta kohtaa, joista toinen koskee tietotekniikan käytön 
omaksumista huomioiden sukupuolten tasa-arvo (s.7) ja toinen oppilas- ja opis-
kelijavalintaa sekä oppilaanohjausta, joissa pitäisi ottaa huomioon sukupuolten 
välinen tasa-arvo (s. 11).

Koulutus ja tutkimus vuosina 1999-2004 (1999) kehittämissuunnitelmassa 
yleisen koulutusmahdollisuuksiin liittyvän tasa-arvotavoitteen (mukaan lukien 
sukupuolten välisen tasa-arvon) lisäksi suunnitelmassa mainitaan sukupuoli kah-
desti: sukupuolten tasa-arvoon esitetään kiinnitettävän huomiota tietoyhteiskun-

tavalmiuksien, matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen 
parantamisessa sekä vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppi-
misen strategian yhteydessä. Tutkimukseen liittyviä sukupuo-
lihuomioita siinä ei esitetä.

Koulutus ja tutkimus 2003-2008 kehittämissuunnitelman 
johdannossa on todettu, että ”julkisen vallan tehtävä on taata 
jokaiselle kansalaiselle sukupuolesta …[ja muista tekijöistä]…
riippumatta korkealaatuiset koulutusvalintamahdollisuudet” 

(s.7; 19).  Naisten ja miesten määristä iän ja koulutusalojen osalta on mainintoja liit-
tyen esimerkiksi aikuiskoulutukseen ja erityisopetukseen (s.7, 35).  Maahanmuut-
toon liittyvät kysymykset ovat esillä melko useasti, ja ”erilaisuuden hyväksymistä 
puoltavia arvoja” esitetään edistettävän ja ylläpidettävän (s.9). Suomeen ”sivis-
tysyhteiskuntana” katsotaan kuuluvan arvoina kuulavan ”ihmisten yhdenvertai-
suus ja ”sukupuolten välinen tasa-arvo” (s.13).  Maahanmuuttajaosiossa tuodaan 
esiin, että ”vähemmistö- ja ihmisoikeuskysymykset sisällytetään järjestelmällisesti 
osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta” (s.27) ja maahanmuuttajatyttö-
jen ja naisten koulutukseen osallistumisen mahdollisuuksia kehitetään.  Ainoana 
varsinaisena tutkimuksellisena tavoitteena on mainittu, että ”lisäksi on tarpeen 
selittää tyttöjen ja poikien oppimiseroja” (s.34).  Seuraavalla sivulla todetaan, että 
”erityisen huomion kohteena ovat erot tyttöjen ja poikien oppimistavoissa” ja 
tätä ennen kirjoitetaan, että ”opetuksen sisältöjä, opetusmetodeja ja oppimateri-
aaleja kehitetään niin, että niissä otetaan entistä paremmin huomioon erilaiset op-
pimistavat ja toimintaympäristö”. Sukupuoleen liittyvät melko harvat maininnat 
tai huomiot painottavat kaksijakoista, eroja korostavaa näkökulmaa sukupuoleen, 
joka linkittyy lähinnä koulutusvalintojen ja oppimistapojen eroihin. Ongelmallisina 
sukupuolen näkökulmasta eivät näyttäydy näin opetusmenetelmät, oppiaineistot 
tai opettajienkoulutus. Sen sijaan maahanmuuttoon ja vähemmistöihin tunnutaan 
kiinnitettävän hieman sukupuolta enemmän huomiota. Sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöjä tai seksuaalista suuntautumista kehittämissuunnitelma ei huomioi 
– ainakaan suorasanaisesti. Vähemmistöt näyttävät tarkoittavan asiayhteytensä 
perusteella ensisijassa tai ainoastaan etnisiä vähemmistöjä ja maahanmuuttajia. 

Tämän suunnitelman arvioinnissa (Koulutus ja tutkimus 2003-2008 2005) ei 
kiinnitetty mitään huomiota sukupuoleen liittyviin tekijöihin. Koulutustarjonnan 
tavoitteita arvioitiin aloittain, alueellisesti sekä kielen kannalta. Sama sukupuo-
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lineutraalius tai –sokeus toistui arviossa vuosien 2007-2012 kehittämissuunnitel-
masta, joka on voimassa vuoteen 2012 asti (Koulutus ja tutkimus 2007-2012 2007). 
Tässä vielä jonkin aikaa voimassa olevassa suunnitelmassa vuosille 2007-2012 esite-
tään vain pari sukupuoleen liittyvää huomiota, joista yhden mukaan sukupuoleen 
liittyy tasa-arvo-ongelma siten, että nuoremmissa ikäryhmissä naiset ovat miehiä 
koulutetumpia. Tavoitteeksi esitetään tyttöjen ja poikien koulutustasoerojen pie-
nentäminen ja segregaation vähentäminen opiskeluvalintoihin vaikuttamalla ja 
myös TASUKO-hankkeesta mainitaan.

Keskeinen ongelma hallituksen viideksi vuodeksi vahvistamien koulutusta 
ja tutkimusta koskevien kehittämissuunnitelmien osalta on paitsi keskeisistä su-
kupuoliteemoista vaikeneminen myös se, ettei niissä käsitellä usein edes hallitus-
ohjelmien tai tasa-arvo-ohjelmien esiin nostamia tavoitteita. Opettajankoulutuk-
seen linkittyvään sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen viitataan vain vuosien 
2003-2008 kehittämissuunnitelmassa, jossa tuodaan esiin tarve selittää tyttöjen 
ja poikien oppimiseroja. Opetusministeriön valmistelussa olevien koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmissa sukupuoliteemat ja -tavoitteet tuntuvat 
siis pikemminkin typistyvän hallituksen yleisempiin toiveisiin nähden eikä niiden 
henki ohjaa niinkään tasa-arvotietoisuuden ja sitä tukevan tutkimuksen suuntaan, 
vaan tyttöjen ja poikien välisten erojen ja niiden merkityksellisyyden korostami-
seen. Hallituksen tasa-arvoselonteossa esitetään linjauksena, että ”hallitus var-
mistaa, että tasa-arvo edistämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet sisällyte-
tään koulutuspoliittiseen suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Lisäksi varmistetaan 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen osaksi opetusta ja kasvatusta koskevaa 
päätöksentekoa ja sen valmistelua. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa 
hyödynnetään olemassa olevaa tutkimustietoa sekä kokeilu- ja kehittämishank-
keista saatua hyvää kokemusta tasa-arvotyöstä” (Valtioneuvosto 2010, 35).

Lainsäädännön, hallituksen ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien lisäksi 
nostan esiin muutaman raportin, joiden avulla luon kuvaa 1990- ja 2000 –lukujen 

tilanteesta suhteessa  selvitykseni näkökulmaan.
 1980-luvun lopussa julkaistun Tasa-arvokokei-

lutoimikunnan (1988) ja vuonna 1987 voimaan tulleen 
tasa-arvolain henki eivät näkyneet vahvasti jos lainkaan 
1990-luvun ohjelma- ja suunnittelutyössä. Sukupuolinä-
kökulman mielekkyys todettiin muutamissa teksteissä, 
mutta sen vahvistamiseksi opettajankoulutuksessa ja 
siihen liittyvässä tutkimuksessa ei esitetty selviä toimia. 
Ehkä poikkeuksena voi mainita eduskunnan sivistysvalio-
kunnan yksittäiset kannanotot (SiVL 1/1993, SiVL 2/1996) 

ja vuonna 1996 Opetushallituksen julkaisema kokoomateos ”Toteuttaako perus-
koulu tasa-arvoa? (Jakku-Sihvonen ym. toim. 1996), jossa analysoitiin sukupuolen, 
alueellisten ja sosioekonomisten erojen näkökulmista tasa-arvoa koulujärjestel-
mässä (tästä tarkemmin myöhemmin).  Sivistysvaliokunnan kannanotossa vaa-
dittiin tasa-arvotietoisuuden lisäämistä opettajankoulutuksessa erityisesti kasva-
tuspsykologian ja –sosiologian sekä didaktiikan ja opetusharjoittelun osuuksissa. 
Vuonna 1995 voimaan astuneessa uudistetussa tasa-arvolaissa edellytettiin, että 
opetuksen ja oppimateriaalin lisäksi myös tutkimuksella tavoitellaan sukupuolten 
tasa-arvoa. Kuvaavaa opettajakoulutuksen hahmottamisessa sukupuolinäkökul-
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masta oli se, että esimerkiksi suomalaisen opettajakoulutuksen nykytilaa ja tule-
vaisuuden haasteita arvioivassa ”Teacher Education in Finland (Tella toim. 1996) 
sukupuolitietoisuus ja sukupuoli yleensäkin sivuutettiin täysin.

Kasvatustieteellinen tutkimus Suomessa (1990) –raportissa sukupuolinä-
kökulma ei korostunut, mutta muutama yksityiskohta siihen liittyen tuotiin esiin 
suomalaisen kasvatustieteellisen tutkimuksen arvioinnissa. Pro gradu-tutkielmien 
laadun arvioinnin yhteydessä mainittiin, että joissain töissä sukupuoli on tausta-
muuttujana (s.108). Kehityspsykologisessa tutkimuksessa on eritelty oppimisero-
ja tyttöjen ja poikien kesken (s.61). Kasvatussosiologiaa kuvailevassa luvussa sen 
sijaan tuotiin esiin, että kasvatussosiologiaan tutustuminen parantaisi myös mui-
den alojen tutkimuksen tasoa, jos ”vaikkapa opetussuunnitelmaa tai didaktiikan 
kysymyksiä tutkiva kasvatustieteilijä asettaa ongelmansa yhteiskunnalliseen kon-
tekstiin tai operoi sukupuoli-, ikä- tai luokkakäsitteillä”, ja sen mukaan ”työt ovat 
sitä vahvempia, mitä paremmin sosiaalista sukupuolta (gender), elämänkaarta ja 
elämäntapaa sekä luokkarakennetta koskeva sosiologinen tutkimus on välittynyt 
kasvatustieteeseen” (s.68).  Tiivistelmässä (s.138) todetaan, että ainedidaktinen 
kuin muukin kasvatustieteellinen tutkimus pitäytyy yleensä vallitseviin koulukäy-
tänteisiin eivätkä vaihtoehtoiset pedagogiset ratkaisut ole tutkimuskohteina ei-
vätkä myöskään kriittinen opetussuunnitelma- ja oppikirja-analyysi. Sen mukaan 

varsin niukasti tutkitaan koulun arvoperustais-
ten niin sanottujen läpäisyaiheiden toteuttamis-
ta opetuksessa. Tasa-arvokasvatus mainittiin 
tällaiseksi. 

 Opettaja vuonna 2010 (Luukkainen 
2000) –loppuraportissa, jossa selvitettiin opet-
tajien perus- ja täydennyskoulutuksen tilannetta 

ja jatkotarpeita, sanottiin, että hankehakemuksessa tavoitteeksi oli asetettu myös 
sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen (s. 21).  Loppuraportin perusteella 
kyseistä tavoitetta ei juurikaan pyritty tavoittamaan, sillä raportissa käsitellään 
vain hieman sukupuoleen liittyviä teemoja. Siinä viitataan opettajankoulutuksen 
sukupuolittuneisuuteen ja Vappu Sunnarin aihetta käsittelevään tutkimustyöhön 
(s.128) sekä sukupuolten välisiin eroihin tietyillä alueilla, kuten tietotekniikan käy-
tön osaamisessa (s.188) ja tyttöjen ja poikien kiinnostuksessa hakeutua opetta-
jaksi opiskelemaan (s. 129) sekä mies- ja naisopettajien eroihin varhaiseläköitymi-
sessä ja mielenterveyden ongelmissa (s. 216). Sivistysvaliokunnan kannanottoihin 
sukupuolten tasa-arvon edistämistarpeesta opettajankoulutuksessa viitataan (s. 
175-176) samoin koulutussuunnittelun neuvottelukunnan komiteamietintöön (s. 
147) , jossa kiinnitettiin huomiota koulutuksen ja sukupuolen välisiin yhteyksiin. 
Sukupuoliongelmaksi raportissa nostetaan luokanopettajakoulutusta koskevassa 
kohdassa se, että opettajan ammatti naisvaltaistuu ja se, etteivät ”lukiolaispojat” 
halua hakeutua opettajan ammattiin. Keinoksi esitetään se, että ”koulun työta-
poja tulisi kehittää siten, että ne innostavat myös poikia” (s. 223). Johtopäätös- ja 
ehdotus-osiossa sukupuoliteema nousee esiin kohdissa, joissa puhutaan opetta-
jan ammatin saamisesta kiinnostavaksi ja monipuoliseksi. Naisvaltaisuus nähdään 
pulmana ja esitetään, että ”miesten osuutta luokan- ja joissakin aineenopettaja-
ryhmissä tulisi saada lisättyä” (s. 256). Keinoina ovat opettajan ammatin ja oppi-
laitosten olosuhteiden kehittäminen poikia ja miehiä kiinnostavammiksi. Opetta-
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jaopiskelijavalintojen osalta ei mainita mitään sukupuoleen suoranaisesti liittyvää 
ehdotusta, mutta tuodaan esiin, että ”usein syytetään, että opettajankoulutuk-
seen pääsevät vain `kiltit, laudaturin tytöt´” (s. 257). 1990-luvun keskustelua su-
kupuolten tasa-arvosta tuntuikin hallitsevan keskustelu miesopettajien tarpees-
ta, mitä korosti opetusministerinä toimineen Olli-Pekka Heinosen ja kumppanien 
toimittama ”Miehiä kouluun?” –kirjan julkaiseminen vuonna 1997 (Heinonen ym. 
1997). Varsinaisia sukupuolten tasa-arvon edistämistoimia opettajankoulutuksen 
rakenteeseen, sisältöihin, menetelmiin tai siihen liittyvään tutkimukseen Opettaja 
vuonna 2010 –raportti ei tarjoa.

 Opettajankoulutus 2020 –raportissa (Opetusministeriö 2007) selvitettiin 
opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tilannetta ja tarpeita, mutta siinä suku-
puolesta ei esitetty kantoja lainkaan toisin kuin sitä edeltäneessä vuoden 2000 ra-
portissa. Sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen edistämisen näkökulmasta se oli 
edistys, mutta ei myöskään ansaitse kiitosta, sillä raportissa olisi ollut mielekästä 
käsitellä sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen tarvetta. Siinä esitetään tutkimus-
perustaisen opettajankoulutuksen merkittävyyttä ja korostetaan tarvetta paran-
taa alan tutkimusedellytyksiä (s.37). Raportissa viitataan Valtakunnallisen opetta-
jankoulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkintojen kehittämisprojektin VOKKE:n 
selvityksiin alan tohtorikoulutuksesta, joissa todettiin, että vuosina 1994-2004 
valmistui 596 alan väitöskirjaa, joista iso osa painottui opettamisen, oppimisen ja 
vuorovaikutuksen tutkimiseen (204), ammatilliseen ja pofessionaaliseen kehitty-
miseen asiantuntijuuteen ja työelämään (97) sekä kasvatusfi losofi aan ja –histori-
aan (62) (s.38). Opettajankoulutuksen alueella ei ole raportin mukaan ollut omaa 
tutkijakoulutoimintaa toisin kuin kasvatustieteissä (KASVA-tutkijakoulu). Vain 
pieni osa KASVA:ssa tehdyistä tutkimuksista liittyi opettajankoulutukseen ja opet-
tajuuteen. Raportissa tuodaankin esiin, että opettajankoulutuksessa ei ole on-
nistuttu keskittymään riittävästi ansiokkaaseen tutkimustoimintaan. Tähän ovat 
vaikuttaneet oman tutkijakoulun puuttuminen, ongelmat ohjauksen koordinoin-
nissa, koulutusohjelmien lehtoripainotteisuus, normaalikoulujen vähäinen innos-
tus tutkimustyöhön sekä heikko tutkimuksen taso: ”opettajankoulutuksen paris-
sa tehtävä tutkimustyö ei ole riittävän kilpailukykyistä” (s. 38). Raportissa tuodaan 
myös esiin, että kilpaillusta tutkimusrahoituksesta vain hyvin pieni osa suuntautuu 
opettajakoulutukseen linkittyvään tutkimukseen ja että opettajankoulutus, niin 
perus- kuin täydennyskoulutuskaan, ei nojaa riittävästi uuteen tutkimustietoon. 
Edellä mainitut tekijät voivat heijastua myös puutteisiin sukupuolinäkökulmaisen 
tutkimuksen ja siihen motivoituneisuuden näkökulmasta.

2000-luvun alkupuolen lähtien koulututkimusta on leimannut PISA-arvi-
ointi, jonka yhteydessä on myös kerätty ja analysoitu tietoa sukupuoleen liittyen 
– nimenomaan tyttöjen ja poikien välisten osaamiserojen tarkastelun osalta (ks. 
Linnakylä & Välijärvi 2005). Arviointi nosti Suomen koulujärjestelmän huippumai-
neeseen ja siihen liittyen selvisi, että tutkimuksessa suomalaiset tytöt pärjäsivät 
arvioinnissa muita tyttöjä paremmin samoin kuin pojat muita poikia paremmin. 
Suomessa erot tyttöjen ja poikien välillä olivat kuitenkin melko suuret etenkin lu-
kutaidon tasossa, mikä nousi julkisessa keskusteluissa voimakkaasti esiin. Suoma-
laispojat olivat lukutaidossakin muita poikia ja joidenkin maiden tyttöjä parempia. 
Matematiikassa ja luonnontieteiden osaamisessa sekä yhteiskunnallisten tietojen 
osaamisessa erot sukupuolten välillä eivät olleet suuria, mutta niihin liittyi suku-
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puolittuneita eroja: esimerkiksi matematiikassa pojat suhtautuivat itsetuntoisem-
min osaamiseensa kuin tytöt, yhteiskunnallisten asenteiden osalta tytöt puolsi-
vat poikia useammin tasa-arvoa. Pirjo Linnakylän ja Jouni Välijärven teoksessa 
todetaan, että tasa-arvoisempaa kouluun päästäisiin, jos pojat omaksuisivat ty-
töille tyypillisen oppihalun varsinkin lukemisharrastuksen osalta ja tytöt voisivat 
hellittää suorituspaineitaan sekä arjen käytäntöjen muuttamisella: ”Tasa-arvo ja 
tasa-arvoisten oikeuksien kunnioituksen tulisi olla jokaisen koulun ja kodin keskei-
simpiä kasvatustavoitteita, jotka näkyvät myös arjen käytännöissä” (Linnakylä & 
Välijärvi 2005, 193). Sitoutumisessa kouluyhteisöön oli sukupuolieroja: tytöt olivat 
poikia huomattavasti heikommin sitoutuneita kouluunsa päinvastoin kuin useissa 
muissa maissa, toisaalta poikia useammin tyttöjen mielestä koululla on suurempi 
merkitys tulevaisuuden kannalta (s.237, 240).

2000-luvun alkupuolella oppilasarviointiin liittyvä selvitystyö toi näkemyk-
siä, joiden mukaan oppilasarvioinnissa vaikutti sukupuoli joidenkin oppiaineiden ja 
koulujen kohdalla (ks. Jakku-Sihvonen & Komulainen 2004; Jakku-Sihvonen & Kuu-
sela 2002; Kuusela 2006). Pojat saivat tyttöjä lievemmän arvostelun äidinkielen ja 
kirjallisuuden sekä ruotsin oppiainearvostelussa ja tytöt hieman poikia lievemmän 
arvostelun matematiikassa. Erot korostuivat joissain kouluissa niin voimakkaasti, 
että kyse on selvästä tasa-arvo-ongelmasta (Kuusela 2006, 97). 

Sukupuolierojen näkökulmasta lähtevä tutkimussuuntaus, jossa vertailtiin 
tyttöjen ja poikien suorituksia, motivaatiota ja arviointia, näkyi julkisessa keskus-
telussa lähinnä siinä, että ”koulun nähtiin sortavan poikia ja suosivan tyttöjä”, 
vaikka edellä mainituissa tutkimuksissa asetelma ja johtopäätökset eivät olleet 
näin yksioikoisia. Erojen tutkimusta myös kaivattiin koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelmissa. Muut tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyvät teemat eivät 
korostuneet tutkimustarpeissa. Vuonna 2006 julkaistussa suomalaista tutkimus-
perustaista opettajankoulutusta esittelevässä ”Research-based Teacher Educati-
on in Finland” –teoksessa (Jakku-Sihvonen & Niemi 2006, ks. tarkempi analyysi 
kirjasta myöhemmin) sukupuolta sivutaan erityisesti yhdessä artikkelissa ja muilta 

osin hyvin lyhyesti, mutta siis kokonaisuu-
dessaan selvästi aktiivisemmin kuin vuonna 
1996 ilmestyneessä vastaavassa teoksessa 
(Tella toim. 1996). Tässäkään kirjassa ei tosin 
esitetty huomioita sukupuolitietoisen tutki-
muksen kannalta.

Opettajankoulutusta hyödyttävän 
tutkimuksen näkökulmasta on mielekästä 
analysoida myös opetussuunnitelmien pe-

rusteita koskevia dokumentteja ja selvityksiä, sillä ne luovat pohjaa tarpeille kehit-
tää opettajankoulusta ja siihen linkittyvää tutkimusta. ”Koulutus ja sukupuolten 
tasa-arvo” –selvityksessä (Kuusi ym. 2010, 21-28) todetaan, että ”valtakunnallisis-
sa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteissa on varsin niukasti sukupuolten 
tasa-arvoon tähtääviä toimia”. Selvityksen mukaan oppiainekohtaiset opetus-
suunnitelmien perusteet eivät myöskään kannusta sukupuolitietoisen opettami-
sen kehittämiseen, vaikka esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa 
perusteet tarjoavat siihen mahdollisuuden. Selvityksessä kannustetaan siihen, 
että opetussuunnitelmien perusteissa ja opetussuunnitelmissa tulee ottaa huo-

Sukupuolierojen näkökulmasta 
lähtevä tutkimussuuntaus näkyi 
julkisessa keskustelussa lähinnä siinä, 
että ”koulun nähtiin sortavan poikia 
ja suosivan tyttöjä”.
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mioon sukupuolten tasa-arvoon ohjaavat tavoitteet ja menettelyt nykyistä katta-
vammin ja selkeämmin, ja siihen, että paikallisia opetussuunnitelmia tulee seurata 
ja arvioida sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta (Kuusi ym. 2010, 68).  

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 2004 todetaan, 
että opetuksessa sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään ”antamalla tytöille ja 
pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä 
työ- ja perhe-elämässä” ja työtapoja eriteltäessä todetaan, että opetuksessa tulee 
ottaa huomioon ”sekä tyttöjen ja poikien väliset sekä yksilölliset kehityserot ja 
taustat” (POPS 2004). Tämä koulua koskevissa dokumenteissa usein esiintyvä il-
maisu rakentaa helposti sukupuolesta dikotomisen, toisensa poissulkevan ja eroja 
korostavan sekä nämä erot luonnollistavan näkemyksen, jolloin sukupuoli, siihen 
liittyvä tasa-arvo sekä sen tavoittelu ja tarkastelu tutkimuksessa jäävät helposti 
melko yksiulotteiseksi. Keskeisenä näyttäytyy tällöin sukupuoleen ja tasa-arvoon 
liittyen tutkimuskysymys ”Mikä erottaa tyttöjä ja poikia?” eikä esimerkiksi kysy-
mys ”Miten sukupuoleen liittyvää eriarvoisuutta voi purkaa?”. Nykyiset opetus-
suunnitelmadokumentit tai niiden sukupuoleen liittyvät sisällöt ja näkökulmat ei-
vät kannusta sukupuolitietoiseen tutkimukseen.

Opetusministeriön politiikka-analyysejä –sarjassa ilmestyi vuonna 2009 
”Sukupuolten tasa-arvo opetusministeriön tehtäväalueilla” –selvitys (Opetusmi-
nisteriö 2009). Siinä eritellään opetusministeriön toimialueiden (koulutus, tiede, 
kulttuuri, liikunta ja nuoriso) osalta sitä, miten naiset/miehet tai tytöt/pojat ero-
avat toisistaan esimerkiksi koulutustason ja osallistumisen mukaan. Tilastoeritte-
lyn ohessa ei tarkasteltu tasa-arvoa eikä sen edistämistä, vaikka niin olisi voinut 
odottaa julkaisun otsikon tai julkaisusarjan mukaan. Kahden sukupuoliryhmän 
välisten erojen esittäminen taulukoissa ei ole vielä analyysia eikä automaattisesti 
tasa-arvoa koskevaa tai sitä lisäävää.

Yhteenvetona lainsäädännön, hallituksen ohjelmien, koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmien sekä muiden raporttien ja opetussuunnitelmien 
perusteiden analyysista voi sanoa, että tasa-arvolainsäädännön vuodesta 1995 
edellyttämä tasa-arvoa edistävä ja tukeva tutkimus ei ole muodostunut tavoitteek-
si ja keinoksi opetushallinnossa ja opettajankoulutuksen kehittämisessä. Yksittäi-
siä sivuhuomautuksia lukuun ottamatta sukupuolitietoiseen opettajankoulutusta 
tukevaan tutkimukseen ei ole kannustettu. Opettajankoulutuksen sukupuolitie-
toiseksi saamisen vaatimukset ovat jääneet 1990- ja 2000-luvulla koulutuspoliit-
tisten ja median hellimien tasa-arvo ja koulu-keskustelujen varjoon, joissa on ko-
rostuneet lähinnä tyttöjen ja poikien olemuksellisten erojen korostaminen sekä 
miesopettajien lisäämisen tarve. Tämä keskustelukulttuuri, joka heijastuu myös 
osin analysoiduissa koulutuspoliittisissa dokumenteissa, ei ole aktivoinut mahdol-
lisuuksien järjestämiseen sukupuolitietoiselle tutkimukselle. Perinteistä sukupuoli-
mallituksia ylläpitävien käsitysten uusintamisen rinnalla tyypillisempi sukupuolilin-
ja tarkastelluissa teksteissä on sukupuolesta vaikeneminen ja sen sivuuttaminen 
marginaaliseksi reunahuomautukseksi. Sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen ja 
opettajankoulutuksen kehittämiseen verrattuna monikulttuurisuus- ja maahan-
muuttajateemat sekä etnisten vähemmistöjen oikeudet ovat nousseet keskus-
teluun sukupuoliteemoja aktiivisemmin useissa analysoiduissa dokumenteissa. 
Usein myös yhdenvertaisuus-, vähemmistö-, moninaisuus- ja ihmisoikeusteemat 
tarkoittivat nimenomaan etnisyyteen liittyviä asioita, eikä esimerkiksi seksuaali-
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suuteen tai sukupuoleen liittyviä moninaisuusteemoja. Monikulttuurisuuteen ja 
etnisyyteen liittyvien teemojen tarkastelu on tärkeää ja ehkä monin osin riittämä-
töntä kyseisissä teksteissä, mutta voi kysyä, miksi siihen liittyvät teemat on koettu 
tärkeämmiksi kuin sukupuoleen liittyvät teemat, joiden käsittelyä lainsäädäntökin 
edellyttää. Opettajankoulutuslaitokset eivät ole tutkitun ajanjakson aikana myös-
kään kantaneet vastuutaan tasa-arvolain toteuttamisesta (ks. mm. Hynninen & 
Lahelma 2008; Syrjäläinen & Kujala 2010), eivätkä aktiivisesti kannustaneet su-
kupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen. Tasa-arvoselonteko ja sitä tukeneet sel-
vitykset koulutuksesta kiinnittävät huomiota puutteelliseen tutkimukseen opet-
tajakoulutukseen ja sukupuolitietoisuuteen liittyen (Brunila 2010; Kuusi ym. 2010; 
Valtioneuvosto 2010): ”Opettajat eivät ole saaneet opettajankoulutuksen aikana 
riittävästi tukea, tietoa ja konkreettisia välineitä tasa-arvokysymysten huomioimi-
seksi omassa toiminnassaan. Yhtenä syynä tähän on opettajankoulutuksen tueksi 
tarvittavan kasvatustieteellisen tutkimuksen puute. Käytettävissä ei ole eri ikä-
kaudet huomioon ottavaa kasvatustieteellistä tutkimusta, joka loisi edellytyksiä 
tasa-arvo- ja sukupuolitietoisten pedagogisten käytänteiden kehittämiselle (Val-
tioneuvosto 2010, 128).  

Kirjastojen ja tietokantojen tarjoama näkökulma 
sukupuoleen opettajankoulutustutkimuksessa ja 
siihen liittyvässä kirjallisuudessa
Toisena lähestymistapana opettajankoulutukseen liittyvään tutkimukseen ja siitä 
käytyyn keskusteluun valitsin edellä analysoimieni dokumenttien rinnalle sen, että 
tarkastelin, millaisen kuvan tutkimuskentästä saan tarkastelemalla kirjastojen ja 
tietokantojen tarjontaa ja erityisesti sitä, miten ”opettajankoulutus” ja ”sukupuo-
li” näissä kohtaavat. Tämä lähestymistapa muistuttaa käytännön toimintaa, jossa 
esimerkiksi opettajaopiskelija, opettajakouluttaja tai aihepiiristä kiinnostunut tut-
kija lähtisi selvittämän, mitä tietoa aihepiiristä sukupuoli opettajankoulutuksessa 
löytyy.

Oma kirjasto ja hylly HK Dk 371.13
Aloitin tarkasteluni siten, että menin Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiede-
kunnan Minerva-kirjastoon opettajankoulutusta (Hk Dk 371.13) käsittelevien kirjo-
jen hyllyjen eteen ja tarkastelin, minkälaisen kuvan sen perusteella saa uudehkos-
ta, suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Kirjastossa oli kaksi hyllystöä alhaalta 
ylös alan kirjallisuutta. Silmiini sattui viisi sukupuoliteemaista kirjaa (Bedford 2009, 
Luomalahti 2005; Sunnari 1997a, Sunnari 1997b, Heinonen ym. 1997). Ne olivat jo 
ennestään tuttuja minulle yhtä lukuun ottamatta ja analysoin niitä myöhemmin 
sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen analyysin yhteydessä. Esittelen julkaisut 
tässä lyhyesti. Vappu Sunnarin väitöskirja opettajankoulutuksen historiallisine 
sukupuolianalyyseineen on opettajankoulutustutkimuksen keskeinen teos (Sun-
nari 1997a). Siinä ja hänen toisessa julkaisussaan (Sunnari 1997b) esiteltiin yhteis-
pohjoismaiseen opettajankoulutuksen tasa-arvoa edistävää kehittämishanketta 
(Nord-Lilia) ja sen Sunnarin vetämää erityishanketta Oulun yliopistossa. Olli-Pekka 
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Heinosen ja kumppanien kirjassa ”Miehiä kouluun? Taustaa ja keskustelua tasa-
arvosta” käsiteltiin miesopettajien vähäisyyttä opettajina ja tarvetta saada heitä 
kouluihin lisää (Heinonen ym. 1997). Markku Luomalahden väitöskirjassa analysoi-
daan naisopiskelijoiden teknologiasuuntautuneisuutta luokanopettajakoulutuk-
sessa (Luomalahti 2005). Tim Bedfordin väitöskirjassa analysoitiin opettajakou-
lutushanketta, jonka puitteissa pyrittiin lisäämään seksuaaliseen moninaisuuteen 

ja heteronormatiivisuuden purkamiseen liittyviä taitoja. 
Se on ainoa ja ensimmäinen aiheeseen liittyvä tutkimus 
Suomessa (Bedford 2009). Kirjasaaliini oli varsin kiinnos-
tava, mutta nykytilanteen analyysin kannalta haparoiva, 
sillä Sunnarin teokset ja kokoomateos olivat 1990-luvulta 
ja kaksi väitöskirjaa kuitenkin melko rajautuneita aiheel-
taan kokonaiskuvan luomisen kannalta.

Halusin saada käsityksen, miten hyllykön kirjoissa 
sukupuolta käsiteltiin sellaisissa kirjoissa, jotka eivät olleet otsikoinniltaan selvästi 
sukupuoliaiheisia. Päätin valita kirjoista analysoitavaksi sellaiset kokoomateokset, 
joissa aiheena oli opettajankoulutuksen kehittäminen, opettajankoulutustutki-
mus tai ”opettajatutkijuus”. Rajauksena pidin sitä, että teosten tuli olla julkais-
tuja Suomessa vuosina 1990-2010.  Käsiini löysin kirjoja, joissa käsiteltiin tutkivaa 
opettajaa, tutkimusperusteista opettajankoulutusta, opettajaa muutos-agenttina 
ja niin edelleen. Kirjojen kirjoittajina ja toimittajina oli tyypillisesti valtakunnallises-
ti tunnettuja tekijöitä ja opettajankoulutuksen arvostettuja tutkijoita ja koulutus-
poliittisia vaikuttajia. Analysoin kirjoista sitä, miten niissä käsitellään sukupuolta, 
seksuaalisuutta ja niihin liittyvää tasa-arvoa. Erityisesti tarkastelin sitä, miten niissä 
otetaan kantaa sukupuoleen ja siihen liittyvään tasa-arvoon suhteessa opettajan-
koulutukseen ja koulututkimukseen. Toisaalta arvioin jonkin verran sitä, jääkö su-
kupuoli marginaaliseksi teemaksi ja esitetäänkö asiat sukupuolineutraalisti myös 
tilanteissa, joissa sukupuolella voisi olla merkitystä. Kirjoja olisi voinut analysoida 
sukupuolinäkökulmasta monella muullakin tavalla, kuten analysoimalla kirjoittaji-
en sukupuolta, käytettyjen lähteiden tekijöiden sukupuolta, kirjoitustyylien sekä 
käytettyjen käsitteiden ja termien sukupuolittumista tai teksteissä esiin nostettu-
jen ihmisten ja teemojen sukupuolittuneisuutta. Näihin analyysitapoihin ei tässä 
yhteydessä ollut mahdollisuutta.

Opettajankoulutuksen kehittämistä on analysoitu useissa kokoomateok-
sissa, mutta kirjahyllystä kaikki siitä käyntihetkelläni eli heinäkuun lopussa 2010 
löytyvät aihepiiriä koskevat teokset olivat seuraavat: Atjonen & Väisänen 2004; 
Huhmarniemi 1996; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006; Kaikkonen & Pihlainen 1994; 
Kallioniemi ym. 2008; Kansanen ym. 2000; Luukkainen 1994; 1998; Niemi 1999a ja  
Rikkinen & Tella 1994. Tämän luvun liitteessä on esitetty kokomaateosten yksityis-
kohtaisempi analyysi.

Analyysin kohteeksi valituissa kokoomateoksissa sukupuoli näyttäytyi ensi 
sijassa marginaalisena ja vähäisenä ellei vaiettuna teemana, lukuun ottamatta 
teoksia, joissa sukupuolitietoinen näkökulma oli yhden teoksen artikkelin teema 
(Sunnari 1999 teoksessa Niemi 1999a; Lahelma 2006 teoksessa Jakku-Sihvonen & 
Niemi) ja artikkelin monipuolisuuden takia teos, jossa se on julkaistu, on mainittu 
melkein kaikissa käsittelytapatyypeissä. Tyypilliset sukupuolen käsittelytavat oli-
vat seuraavat: 

Kirjasaaliini oli varsin 
kiinnostava, mutta 
nykytilanteen analyysin 
kannalta haparoiva.
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-tekstissä esiintyvien henkilöiden (esimerkkisitaatissa kertoja, kirjoittajan lä-
heinen) sukupuoli tuotiin ilman erityishuomioita esiin (Kansanen ym. 2000; Luuk-
kainen 1994; 1998; Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006) 

-sukupuoli oli taustamuuttujatieto (kuinka paljon naisia tai miehiä) ilman 
analyysia (Huhmarniemi 1996; Kansanen ym. 2000; Luukkainen 1994) ja analyysin 
kanssa (Huhmarniemi 1996; Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006), 

-tyttöjen ja poikien erot oppimisessa, opetuksessa ja opiskelijavalinnoissa 
(Huhmarniemi 1996; Kaikkonen & Pihlanen 1994; Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & 
Niemi 2006)

-sukupuolittuneet käytännöt koulutuksessa (Huhmarniemi 1996; Kaikko-
nen & Pihlanen 1994; Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006)

-tasa-arvoviittaus ilman sen spesifi ointia sukupuoleen liittyväksi (Luuk-
kainen 1994; 1998; Niemi 1999a; Rikkinen & Tella 1994; Jakku-Sihvonen & Niemi 
2006)

-tasa-arvotavoite sukupuoleen liittyvänä (Atjonen & Väisänen 2004; Kallion-
niemi ym. 2008; Niemi 1999a, Jakku-Sihvonen & Niemi 2006)

-tasa-arvokokeilu tai –käytäntö opetuksessa (Kaikkonen & Pihlanen 1994; 
Luukkainen 1998; Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006)

-vaatimus sukupuolinäkökulmasta tutkimuksen ja opetuksen kehittämises-
sä (Niemi 1999a; Jakku-Sihvonen & Niemi 2006).

Sukupuolitietoisen tutkimuksen näkökulmasta teokset marginalisoivat su-
kupuolen merkitystä. Sukupuoli tehtiin toisaalta näkyväksi esimerkiksi teksteissä 
esiintyvien sitaattien yhteydessä. Niitä ei kuitenkaan useimmiten analysoitu su-
kupuolinäkökulmaisesti teoksissa, jolloin tieto jäi taustatiedoksi ilman relevans-

sia tekstin kannalta. Teoksissa esiintyi myös 
useita sitaatteja esimerkiksi opiskelijoilta, 
joissa ei ollut mukana tietoa tämän sukupuo-
lesta. Sukupuoli esiintyi muutaman kerran 
myös taustamuuttujana kuvailtaessa opiske-
lijaryhmiä. Näitäkään erotteluja ei tavallisesti 
avattu eikä analysoitu, jolloin niiden tarkas-
teluun ei avattu kriittisiä mahdollisuuksia. 
Taustamuuttujana sukupuoli säilyttää hel-

posti myös kaksijakoista ryhmäjakoa, joka yksinkertaistaa sukupuolen ymmärtä-
mistä (ainakin kun se jää ainoaksi tarkastelutasoksi). Toisaalta opettajankoulutus 
ja opetustavat ovat hyvin sukupuolittuneita, joten oli yllättävää, ettei teksteissä 
useammin esitelty nais- ja miesryhmittelyjen kautta tietoja esimerkiksi eri koulu-
tusvalintojen osalta. Sukupuolittuneita käytäntöjä ja jakoja analysoitiin vain hyvin 
harvoissa teksteissä, jotka jäivät poikkeuksellisiksi kussakin teoksessa (artikkeleis-
ta erityisesti Aho 1996; Eloranta 1996; Seinelä 1994, Sunnari 1999; Lahelma 2006). 
Näistäkin vain kahdessa sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma oli tekstin varsinaisena 
teemana, muissa se oli yksi käsitellyistä teemoista. Ilman Sunnarin ja Lahelman 
artikkeleita 10 kokoomateoksen tarjoama kuva sukupuolitietoisuudesta ja tasa-ar-
von edistämisestä opettajankoulutuksessa olisi jäänyt hyvin ontoksi. Myös seksu-
aalisuudesta teoksissa vaiettiin, ellei mukaan lasketa sitä, että kirjoittajat kertoivat 

Sukupuolten tasa-arvoon viitattiin 
toisinaan listauksessa kaikenlaisesta 
tavoiteltavasta hyvästä, jolloin 
sen painoarvo muiden tavoitteiden 
joukossa kalpenee.
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omista tai läheistensä heteroseksuaalisista parisuhteista (Kansanen ym. 2000). 
Vappu Sunnarin artikkelissa tuotiin esiin ensimmäisen opettajaseminaarin käytän-
nöistä, että ”naisopiskelijoiden moraalia vartioitiin tiukemmin kuin miesopiske-
lijoiden moraalia” (Sunnari 1999, 170), mutta teemaa ei avattu seksuaalisuuden 
suuntaan tätä selvemmin. 

Tasa-arvosta puhuttiin kirjoissa yleisellä tasolla, jolloin sitä ei suoranaisesti 
rajattu sellaiseksi, ettei sukupuolten tasa-arvo oli-
si kuulunut osaksi sitä, paitsi muutamissa teoksis-
sa, joissa se liitettiin pelkästään koulutukselliseen 
tai taloudelliseen tasa-arvoon. Tämä strategia 
tekee sukupuolesta näkymättömän. Sukupuol-
ten tasa-arvoon viitattiin toisinaan listauksessa 
kaikenlaisesta tavoiteltavasta hyvästä, jolloin sen 
painoarvo muiden tavoitteiden joukossa kalpe-
nee. Vain muutamissa teoksissa siihen viitattiin 
niin, että sen painoarvo oli voimakkaampi. Täl-
laisiksi voisi mainita varsinkin tietyt kohdat Vap-
pu Sunnarin artikkelissa (Sunnari 1999 teoksessa 

Niemi 1999a), Hannele Niemen avausluvussa (Niemi 1999a) ja Kauko Seinelän 
artikkelissa (Seinelä 1994 teoksessa Kaikkonen & Pihlanen 1994) sekä Lahelman 
artikkelissa (Lahelma 2006 teoksessa Jakku-Sihvonen &Niemi 2006). Näistä kah-
dessa keskimmäisessä muutamalla lauseella puollettiin tasa-arvoista pedagogiik-
kaa ja opetuskäytäntöjä tai kritisoitiin sukupuolen kannalta ongelmallisia opetus-
käytäntöjä. Sukupuoleen liittyvä tasa-arvo jäi yleisesti ottaen tarkastelun kohteina 
olleissa kymmenessä teoksessa näitä muutamaa edellä mainittua kohtaa lukuun 
ottamatta mitättömäksi teemaksi. Sitä ei lainsäädännön ohjeistuksesta huolimat-
ta nähty merkitykselliseksi asiaksi kehitettäessä opettajankoulutusta, siihen liitty-
vää tutkimusta tai opetuskäytäntöjä ja pedagogisia ratkaisuja.

On tietysti selvää, ettei artikkelien perusteella voi sanoa kirjoittajien kan-
noista sukupuoli- ja tasa-arvoteemaan, elleivät he siitä kirjoittaneet. Osa kirjoit-
tajista on käsitellyt teemaa muissa yhteyksissä. Jonkinlaisen kokonaiskuvan voisi 
näiden 10 kokoomateoksen luennan perusteella kuinkin muodostaa: Tiivistäen 
voisi sanoa, että sen sijaan että sukupuoli olisi otettu huomioon teksteissä, siitä 
vaiettiin, sen sijaan että tasa-arvovaatimus olisi todettu, se sijoitettiin lähinnä si-
vulauseeseen, sen sijaan että teksteissä olisi etsitty keinoja tasa-arvoa edistävään 
pedagogiikkaan ja koulutusratkaisuihin, ne unohdettiin tai jätettiin pääosin käsit-
telemättä. Tekstit esittivät opettajankoulutuksen, tulevaisuuden opettajuuden, 
opettamisen haasteet ja tutkimusperusteisen opettajaksi opiskelun sukupuoli-
sokeasti tai sukupuolineutraalisti muutamia pieniä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta. Sukupuoli- ja tasa-arvoteema tuntuu sotkevan opettajankoulutukseen ja sen 
tutkimiseen liittyvästä keskustelusta maltillisen, konsensushakuisen, kaikkitietä-
vän sävyn, jolle tyypillistä on aihettaan objektiivisesti ja asiallisesti lähestyvä vai-
kutelma. Tieteellisen vaikutelmaan pyrkivät tekstit ja niissä esitetyt optimistiset 
kehittämisideat eivät tunnu kaipaavan ympärilleen ja sisälleen sukupuolikriittisiä 
huomioita tasa-arvo-ongelmista. Sukupuoli- ja siihen liittyvä tasa-arvotietoisuus ei 
ole valtavirtaistunut osaksi kokoomateosten peruslinjaa, vaan jää parhaimmillaan 
yksittäiseksi erillisteemaksi.

Tieteellisen vaikutelmaan 
pyrkivät tekstit ja niissä esitetyt 
optimistiset kehittämisideat 
eivät tunnu kaipaavan 
ympärilleen ja sisälleen 
sukupuolikriittisiä huomioita 
tasa-arvo-ongelmista.
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Suomalaisessa opettajakoulutustutkimuksessa opetustyön yhteiskunta-
kriittinen tarkastelu on jäänyt vähäiseksi, mikä voisi selittää myös sukupuolinäkö-
kulman uupumista siitä (Simola 1997; Vuorikoski 2003). Tämä pitää yllä käsitys-
tä koulun ja opettajan työn neutraalista ja puolueettomasta luonteesta. Hannu 
Simolan mukaan opettajatutkimuksessa on painotettu didaktista ja psykologista 
lähestymistapaa, jolloin opetustyön yhteiskunnalliset kytkennät ovat jääneet vä-
häiselle huomiolle (Simola 1997). Tämä heijastuu myös sukupuolen yhteiskunnalli-
sen ja kulttuurisen analyysin vähäisyyteen alan tutkimuksessa. Yhteiskunnallisten 
tekijöiden käsittelemisen vähäisyys on nostettu esiin opettajankoulutuksen kehit-
tämistä koskevissa arvioissa (Jussila & Saari 1999; Syrjälä ym. 1997).

Kokoomateosten valintaan liittyi itsestään selvästi sattumanvaraisuutta 
liittyen jo siihen, että osa teoksista oli lainassa ja opettajankoulutukseen liittyvää 
kirjallisuutta on sijoitettu myös muille hyllyille ja muihin luokituksiin.  Jätin myös 
mahdollisesti vahingossa valitsematta joitain kokoomateoksia, jotka olisivat so-
pineet analyysini kohteiksi. Pyrin käymään teokset huolellisesti läpi ja ottamaan 
sellaiset, jotka sopivat tähän tarkoitukseen. 

Halusin saada toisen kuvan opettajankoulutusta koskevasta tutkimukses-
ta Minervan kirjastossa ja siksi tein siitä haun Helka-kirjaston tietohaulla. Etsin 
Helkan tietohaulla opettajankoulutus-sanahaulla julkaisut, jotka on julkaistu Suo-
messa vuosina 1990-2010 ja jotka löytyvät Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
Minerva-kirjastosta. Tällaisia teoksia oli 667 kappaletta. Sukupuoli asiasanalla oli 
niistä merkitty viisi (Harjula & Hyvönen 2004; Heinonen ym. 1997; Jakku-Sihvonen 
& Niemi 2006; Kaukinen & Collanus 2006 ja Luomalahti 2005). Näistä olin huoman-
nut kirjahyllyssä kolme (Heinonen ym. 1997: Luomalahti 2005; Jakku-Sihvonen & 
Niemi 2006). Kaikista Suomessa vuonna 1990-2010 julkaistuista Minervasta löyty-
vistä opettajankoulutusteoksista siis vain alle prosentti löytyi haettaessa asiasa-
nalla sukupuoli. Viidestä löytämästäni teoksesta kolmessa sukupuoli oli keskeinen 
tekijä (teemoina kasvatusalan keskeiset naisvaikuttajat/ Harjula & Hyvönen, mie-
hiä kouluun/ Heinonen ym., naisopiskelijoiden teknologiasuuntautuminen luokan-
opettajakoulutuksessa/ Luomalahti). Kahdessa taas sukupuoli oli yhtenä kirjan 
teemoista (tutkijaperusteinen opettajankoulutus/ Jakku-Sihvonen & Niemi, käsi-
työ ja sen tulevaisuus/ Kaukinen & Collanus). 

Kävin läpi 667 (mukaan luettuna 5 teosta, joissa sukupuoli oli asiasanana) 
opettajankoulutusta koskevan teoksen asiasanat ja huomasin, että sukupuolen si-
jaan tai lisäksi oli käytetty useita muita asiasanoja, jotka liittyivät sukupuoleen. Täl-
laisia olivat sukupuoliroolit (Heinonen ym. 1997; Joki-Pesola 1991; Sunnari 1997a; 
Sunnari 1997b), sukupuolirakenne (Heinonen ym. 1997; Soralahti 2005), sukupuo-
lierot (Räsänen ym. 2004), naistutkimus (Jussila & Rajala 1995; Kari & Moilanen 
1997; Luomalahti 2005), naisvaltaisuus (Soralahti 2005), naiset (Luomalahti 2005), 
miehet (Heinonen ym. 1997; Soralahti 2005), naisen asema, naishistoria (Sysihar-
ju 1995), naisjärjestöt, Suomen naisyhdistys, feministit (Korppi-Tommola 2009) ja 
sotilaspojat (Hyyrö ym. 2000). Osassa kirjoista oli siis useita sukupuoleen liittyviä 
asiasanoja. Osa teoksista on selvästi sukupuolinäkökulmaisia ja osa vain osittain 
sellaisia. 

Seksuaalisuuteen liittyviä asiasanoja sisältyi seuraavien kolmen teoksen 
asiasanoihin: seksuaaliset vähemmistöt, heteronormatiivisuus, heteroseksismi, 
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homofobia (Bedford 2009), seksuaalirikokset (Kurtakko ym. 2009) ja seksuaali-
kasvatus (Tullila 2003). Teema on siis hyvin heikosti edustettuna.

Asiasana ”tasa-arvo” esiintyi muutamissa teostiedoissa (5 kertaa), joista osa 
oli selvemmin sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolitietoisuuteen liittyviä (Joki-
Pesola 1991; Ruotonen 1996; Sunnari 1997b) kuin toiset (Moisio & Suoranta 2009; 
Laes 1996; Niemi 1999b). Näissä teoksissa tasa-arvo ilmeisesti liittyi nimenomaan 
sukupuolten tasa-arvoon eikä esimerkiksi (ainakaan pelkästään) taloudelliseen tai 
alueelliseen tasa-arvoon.

Monikulttuurisuus-asiasanan sisältäviä teoksia oli selvästi useampia kuin su-
kupuoliasiasanaisia teoksia. Muutamat teokset, joissa monikulttuurisuus esiintyi 
asiasanana, sisältävät ilmeisesti sukupuolen kannalta kiinnostavaa tietoa (esim. 
Räsänen & Sunnari 1997; Sunnari & Räsänen 2000). Tämä koskee toki muitakin 
teoksia, joissa on voitu käsitellä sukupuoli- ja tasa-arvoteemoja sukupuolitietoisel-
la tavalla, vaikka teosten asiasanoihin ei tästä olisikaan merkitty vihjettä.

Huolimatta tästä laajemmasta asiasanatarkastelusta löytyi vain 23 teosta, 
joissa oli sukupuoli- tai seksuaaliteemaisia asiasanoja. Se on kaikista analysoiduista 
teoksista 3,4 prosenttia. Jos näistä poistaa 10 teosta, joissa sukupuoli- tai seksu-
aaliteemaa sivutaan lyhyesti ja vain osassa teosta, jäljelle jää 13 sukupuoli- tai sek-
suaalinäkökulmasta teosta (1,9 % kaikista teoksista). Sukupuoli- ja seksuaaliteema 
näyttää jäävän marginaaliseksi opettajankoulutustutkimuksessa ja –kirjallisuudes-
sa myös tämän haun perusteella. Teoksista viisi oli kirjoitettu englanniksi, loput 
suomeksi - sen sijaan yksikään ei ollut kirjoitettu ruotsiksi. Ruotsinkielisen opet-
tajankoulutuksen kehittämisen ja tutkimuksen näkökulmasta tämä on mielenkiin-
toista. Asiasana-pohjainen analyysi kertoi myös siitä, että sukupuoliteemaisten 
tutkimusten ja tutkimuskirjallisuuden etsimisessä tulee hyödyntää monia asiasa-
noja ja lisäksi pitää ottaa huomioon, ettei kaikkia aihepiirin kannalta relevantteja 
julkaisuja ole merkitty sukupuoli-, seksuaalisuus- tai tasa-arvo-tyylisillä asiasanoil-
la.

Valtakunnallisia tietokantahakuja
Laajensin hakua seuraavaksi Opetushallituksen pitämään Koulutustutkimuksen 
tietokantaan (KOTU) ja sitä kautta koottuun ”Kasvatuksen ja koulutuksen tutki-
musrekisteriin” (Lehkonen & Männikkö 2009). Näin sain – ehkä - valtakunnalli-
semman kuvan tilanteesta ja myös tietoa meneillään olevista tutkimusprojekteis-
ta. KOTU sisältää vuodesta 1991 tuotettua tietoa julkaisuista, tuloksista, tutkijoista 
ja tutkimuslaitoksista. Siellä on noin 3000 tutkimuksen tiedot. Etsin KOTU-tieto-
kannasta asiasanoilla sukupuoli* tai tasa-arvo* teoksia ja löysin 81 julkaisua (noin 
2,7 % kaikista). Kun liitin hakuun mukaan tieteenalan ”opettajankoulutus”, paljas-
tui, että 81 julkaisusta vain 5 oli opettajankoulutus-tieteenalaan linkitettyjä (0,17 % 
kaikista). Näistä osa oli aiemmin tuttuja (Bedford 2009; Joki-Pesola 1991; Sunnari 
1997a) ja osa uusia (Ojala, Lavonen). Jorma Ojalan EU-MAIL- hankkeessa analysoi-
tiin lasten kykyjä ja oppimisen edellytysten eroja on paitsi poikien ja tyttöjen, myös 
sellaisten nuorten välillä, joilla on eri etninen tai sosiaalinen tausta. Hanke sijoit-
tui Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitokselle (2003-2006). Jari Lavosen 
vetämässä GISEL- (Gender Issues, Science Education and Learning) -hankkeessa 
pyritään löytämään keinoja, joilla voidaan vaikuttaa uravalintoja tekevien tyttöjen 
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tai naisten asenteisiin tekniikkaa ja tekniikan ammatteja kohtaan. Hankkeessa ke-
hitetään yhdessä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien opettajien kanssa sel-
laisia fysiikan ja kemian opetuksen työtapoja, jotka osoittavat fysiikan ja kemian 
kiinnostavuuden ja vahvistavat nuorten, erityisesti tyttöjen kiinnostusta fysiikkaa 
kohtaan ja siten motivoivat heitä opiskelemaan fysiikkaa ja valitsemaan lukiossa 
fysiikan syventäviä kursseja. Hankkeessa on tehty kaksi isoa survey-tutkimusta. 
Hanke toimi vuosia 2002-2005 Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen lai-
toksella. Jälkimmäisen hankkeen yhteydessä ilmoitettiin kuusi tieteellistä englan-
ninkielistä tutkimusjulkaisua tai konferenssiesitystä. 

Koulutuksen ja kasvatuksen tutkimusrekisterissä luetteloitiin alan tutkimuk-
sia, jotka olivat meneillään 2007-2008 Suomessa (Lehkonen & Männikkö 2009). 
Siinä ei mainittu tutkimusprojektien kokonaismäärää, mutta niitä oli arviolta 800 
(projekteja esiteltiin 176 sivulla ja jokaisella sivulla oli 4-5 tutkimusesittelyä, eli yh-
teensä arviolta 704-880). Rekisterin lopussa oli asiasanahakemisto, jonka mukaan 
asiasanalla sukupuoli viitattiin 17 hankkeeseen (ja sosiaalinen sukupuoli 1 hanke, 
sukupuolinen häirintä 1 hanke, tytöt 6 hanketta, naiset 2 hanketta, naistutkimus 1 
hanke, naisten työ 1 hanke, miehet 1 hanke, pojat 2 hanketta, poika 1 hanke) ja asi-
asanalla tasa-arvo 10 hankkeeseen sekä asiasanalla seksuaalisuus 1 hankkeeseen 
(ja seksuaalikasvatus 4 hanketta). Olen merkinnyt seuraavan listaukseen tekijän 
nimen ja vuosiluvun, jos hänen hankejulkaisunsa löytyy kirjallisuuslistasta (muiden 
osalta olen kirjoittanut heidän tutkimuksensa otsikon tai aiheen tiivistetysti). 

-sukupuoli: (Aaltonen, Sanna 2007; Ojala, Hanna: Ikääntyneet naiset ai-
kuisopiskelussa, Kokko, Sirpa 2007; Vanhatapio, Tuula; Berg, Päivi 2010; Guttorm, 
Hanna: Käsityön sukupuolisopimus; Lahelma, Elina: Kasvamassa kansalaisuuteen, 
Lahelma, Elina: Koulutusprosessien rajat, erot ja mahdollisuudet – huom: Lahel-
ma, Elina: Siirtymiä jäljittämässä ei sisältänyt sukupuoli-asiasanaa - ; Määttä, Jukka: 
Asepalvelus nuoren naisen ja miehen opinto- ja työuralla; Nieminen, Tarja: Tasa-
arvobarometri; Nygren, Hannaleena: Opettaja suomalaisessa elokuvassa; Okko-
lin, Mari-Anne: Tyttöjen koulutukseen osallistuminen Tansaniassa; Räty, Hannu: 
Koulutettavuuden arviointia; Saarikoski, Helena: Sukupuolten tuottaminen lasten 
kulttuureissa; Sajaniemi, Nina: Dominanssihierarkia nuorten ryhmässä; Tolonen, 
Tarja: Tila, tulevaisuus ja erot nuorten elämänkulussa; Tuomaala, Saara: Maalais-
nuoruuden ikäsiirtymät 1920-1940; Vehkalahti, Kaisa: Kasvatuslaitos historiaa; Vi-
lenius-Tuohimaa, Piia: Yläkouluikäisten tyttöjen matematiikan oppimisvaikeudet)

-sosiaalinen sukupuoli (Härkönen, Ulla)
-sukupuolinen häirintä (Aaltonen, Sanna 2007)
-naistutkimus (Ojala, Hanna)
-tytöt (Kokko, Sirpa 2007; Vehkalahti, Vilenius-Tuohimaa; Henriksson, Blan-

ka: Minnesböcker i fl ickors fostran; Okkolin, Mari-Anne; Saarikoski, Helena)
-naiset (Ojala, Hanna; Uusikylä, Kari: lahjakkuus)
-naisten työ (Kokko, Sirpa 2007)
-miehet (Härkönen, Ulla: Mitä mieslastentarhanopettajat ajattelevat tyttö-

jen ja poikien työstä?; 
-pojat (Niemelä, Solja: ”nuorten miesten päihteiden käytöstä”; Sinkkonen, 

Hanna-Maija: Kadonneet pojat. Monitapaustutkimus esy-poikien kompleksisesta 
koulu-urasta ja elämänkulusta)
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-poika (Vanhatapio, Tuula: Missä ovat kuvataidekoulun pojat? Toiminnallista 
taidekasvatusta kehittämässä; 

-tasa-arvo (Nieminen, Tarja; ? Ahonen, Sirkka: Koulu ja kansalaisyhteiskun-
ta; ? Huusko, Jyrki: Yhtenäisyyttä rakentava peruskoulu; Härkönen, Ulla; ? Jahnu-
kainen, Markku: Vertaileva tutkimus koulutuspolitiikoista; ? Leijola, Liisa: Suomen 
koulutusjärjestelmä –kehitys ja tasa-arvo; ? Nematollah, Azizi: Eurooppalaisten ja 
Iranin ammatillisten koulutusjärjestelmien vertailua; ? Tuomisto, Hanna: Avoimen 
yliopiston opiskelijamuotokuva; ? Välimaa, Jussi: korkeakoulutus Euroopassa; ? 
Ylönen, Annamari: Peruskoulujen erikoistuminen)

-seksuaalisuus (Winter, Torsten: raittius, seksuaalisuus, uskonnollisuus nuo-
ruudessa)

-seksuaalikasvatus (Kolari, Tuula: Nuorten kokemuksia kouluterveydenhoi-
tajan toteuttamasta seksuaalikasvatuksesta; Ojanlatva, Ansa: Integroitu seksuaa-
likasvatuksen projekti ja kaksi muuta hanketta)

Selkeimmin opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen paikantuvat näis-
tä hankkeista seuraavat kuusi, vaikka nekin ilmeisesti vain sivuavat sitä: Härkönen; 
Kokko 2007; Vanhatapio; Guttorm; Räty; Vilenius-Tuohimaa. Kaikkiaan hankkeita 
edellä mainituilla asiasanoilla löytyi 40. Jos näistä poistaa 5 seksuaaliaiheista han-
ketta (joista ei käy ilmi, huomioidaanko niissä sukupuoli) ja 8 tasa-arvoaiheista 
hanketta (joista ei käy ilmi, mitä tasa-arvolla niissä tarkoitetaan; merkitty kysymys-
merkillä tekijän edessä), jäljelle jää 27 hanketta. Kaikista hankkeista (704-880) siis 

vain 3-4 prosenttia oli sukupuolinäkökulmaisia. 
Ja näistä pieni osa (6) liittyi sivuavasti opettajan-
koulutukseen. Vain osa kaikista käynnissä olevis-
ta tutkimushankkeista on merkitty tietokantaan, 
eikä se siksi anna täydellistä kuvaa tilanteesta. 
Monet esitellyistä tutkimushankkeista ovat 
myös päättyneet. Vaikutelma sukupuolinäkö-
kulman vähäisyydestä koulututkimuksessa ja 
erityisesti opettajankoulutustutkimuksessa saa 
vahvistusta tässäkin analyysissa.

Tasa-arvotiedon keskus Minnan väitöskirjapankissa on noin 280 väitöskirjaa, 
jotka on tallennettu siihen vuodesta 2000 lähtien.  Asiasanoilla opettajankoulutus 
ei löytynyt yhtään väitöskirjaa, kuten ei myöskään asiasanalla lärarutbildning. Sen 
sijaa teacher education-asiasanalla löytyi yksi (Bedford 2009). Asiasanalla opettaja 
löytyi 5, lärare 1 ja teacher 6. Näissä olivat mukana seuraavat: Bedford, Tim 2009, 
Estola, Eila 2003, Hakala, Katariina 2007, Kujala, Jukka 2008, Ylitapio-Mäntylä, Outi 
2009 sekä Soro, Riitta 2003. Asiasanalla koulu löytyi 20 viitettä, skol 8 ja school 8, 
joissa oli yhteensä 22 eri väitöskirjaa. Pedagogiikka-sanalla löytyi 1, pedagogik 5 ja 
pedagogy 2 väitöstä. Koulutusta sivuavia väitöskirjoja Tasa-arvotiedon tietokes-
kuksen väitöspankissa on noin 10% kaikista väitöksistä. Niistä vain harvat sijoittu-
vat suoraan asiasanojen mukaan opettajankoulutuksen ja opettajuuden tutkimuk-
sen alueelle. Tällaisia on tietokannan väitöskirjoista yhteensä noin 2 prosenttia.

TASUKO-hankkeen harjoittelija Johanna Snellman teki pyynnöstäni selvitys-
tä ARTO- ja LINDA-tietohakujen avulla kirjastojen artikkeli- ja teostietokannoista. 
Hauissa tehtiin haku asiasanoilla, jotka liittyivät toisaalta koulutustutkimukseen 

Vaikutelma sukupuolinäkökulman 
vähäisyydestä 
koulututkimuksessa ja erityisesti 
opettajankoulutustutkimuksessa 
saa vahvistusta tässäkin 
analyysissa.
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ja toisaalta sukupuoleen/seksuaalisuuteen ja vertailuna monikulttuurisuuteen ja 
tasa-arvoon. Koulutukseen liittyviä asiasanoja olivat opettajankoul*, opettaj*, 
pedagogi*, didakti*, opetus*, koulu* ja koulutus*. Näistä siis käytettiin kyseisiä 
muotoiluja, jolloin sanojen eri versiot tulivat paremmin analyysiin mukaaan. Su-
kupuoleen asiasanat olivat : sukupuol*, tyttö*, tytöt, poik*, pojat, nais*, nainen, 
mies* miehet*, feminiini* ja maskuliini*. Seksuaalisuuteen liittyvät asiasanat oli-
vat: seksuaali*, homo*, hetero*, lesbo*, queer*. Vertailua varten selvitettiin asi-
asanat feminist*, monikulttuur* ja tasa-arvo*. Haku tehtiin kesällä 2010, jonka 
jälkeen julkaisutietoja on tietenkin lisätty tietokantoihin. Haussa oltiin kiinnostu-
neita  erityisesti vuosina 1990-2010 välillä julkaistuista teoksista ja tein niistä uudet 
haut marraskuussa 2010. Niidenkin osalta pyrittiin kartoittamaan kaikki tiedot ja 
erikseen Suomessa julkaistut, jolloin jouduttiin osin käyttämään kielirajausta, ja 
ottamaan huomioon vain suomenkieliset teokset.

Asiasanalla ”opettajankoul*” löytyi LINDA-tietokannasta kaikkiaan elokuus-
sa 2010 4495 teosta, joista suomenkielisiä oli 2501 eli yli puolet. Kaikista teoksista 
45:ssä oli lisäksi sukupuol* -asiasana (1%) ja suomenkielisistä 25 (1%).  Kaikkiaan 
koottuja sukupuoliteemaisia asiasanoja sisältäviä teoksia oli 86 kaikista (1,91%) ja 
59 suomenkielisistä (2,36%).  Näistä yleisimmät asiasanat olivat sukupuoli* (45 kai-
kista/25 suom), nais* (23 kaikista/18 suom), poik* (18 kaikista/ 18 suom) ja miehe* 
(14 kaikista/9 suom). Seksuaaliteemaisia asiasanoja sisältäviä teoksia oli 6 kaikis-
ta (0,13%) ja 2 suomenkielisistä (0,08%). Näistä seksuaali* -sanoilla löytyi kaikista 
6, homo* 2 ja hetero* 2, mutta suomenkielisistä löytyneistä kahdesta asiasanana 
oli seksuaali*. Lesbo* ja queer*-asiasanoilla ei löytynyt yhtään. Lisäksi feminist* 
-sanalla löytyi 2, joista yksi suomenkielisessä teoksessa. Monikulttuur*-asiasanalla 
löytyi teoksia 97 kaikista (2,16%) ja 36 suomenkielisistä (1,44%) eli hieman useam-
min kuin sukupuol*-asiasanalla. Myös vertailtaessa kaikkien teosten osalta su-
kupuoliteemaisien teosten määrää (86) monikulttuurisuusteemaisien määrään 

(97), päädytään siihen, että jälkimmäisiä 
on enemmän. Tosin suomenkielisiä löytyy 
vähemmän monikulttuur*-asisanalla kuin 
sukupuoliteemaisilla asiasanoilla. Tätä voi 
kuitenkin selittää se, että monikulttuuri-
suutta haettiin vain yhdellä sanalla (ei esim. 
etnisyys, maahanmuuttajat jne. sanoilla).  
Tasa-arvo* -sanaisia teoksia löytyi 48 kaikis-
ta (1,07%) ja 36 suomenkielisistä (1,44%). Ne 
olivat pääosin samoja kuin sukupuoli*-asia-
sanaiset. Myös monikulttuur*-asiasanaisista 

muutamissa oli asiasana sukupuol* tai vastaava.
Kun tein vastaavan haun marraskuussa keskittyen pelkästään vuosina 1990-

2010 julkaistuihin ja tietojärjestelmään kirjattuihin teoksiin, joissa asiasanana oli 
opettajankoul* löytyi tietokannasta 2845 teosta, joista 1499 oli suomenkielisiä. 
Kaikista teoksista 45:ssä oli lisäksi sukupuol* - asiasana (1,6 %) ja suomenkielisiä 
23 (1,5 %). Kaikkiaan koottuja sukupuoliteemaisia asiasanoja sisältäviä teoksia oli 
88 kaikista (3,1%) ja 58 suomenkielisistä (3,9%).  Näistä yleisimmät asiasanat olivat 
sukupuoli* (45 kaikista/23 suom), nais* (21 kaikista/16 suom), poik* (16 kaikista/ 16 
suom) ja miehe* (14 kaikista/9 suom). Lisäksi feminist* -sanalla löytyi 2, joista yksi 

Suurin osa sukupuolinäkökulmaisesta 
opettajankoulutustutkimuksesta 
ja kaikki seksuaalinäkökulmaiset 
opettajankoulutustutkimukset, jotka 
löytyvät tietokannasta, on tehty 
1980-luvun jälkeen.
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suomenkielisessä teoksessa. Seksuaaliteemaisia asiasanoja sisältäviä teoksia löy-
tyi yhtä paljon kuin laajemmassa haussa eli 6 kaikista (0,2 %) ja 2 suomenkielisistä 
(0,1 %). Monikulttuur*-asiasanalla löytyi teoksia 95 kaikista (3,3 %) ja 38 suomenkie-
lisistä (2,5 %) eli hieman useammin kuin sukupuol*-asiasanalla. Tasa-arvo* -sanaisia 
teoksia löytyi 42 kaikista (1,5 %) ja 38 suomenkielisistä (2,5 %). 

Johtopäätöksenä opettajankoulutukseen liittyvän tutkimusalueen muutok-
sesta voi sanoa sen, että suurin osa sukupuolinäkökulmaisesta opettajankoulutus-
tutkimuksesta ja kaikki seksuaalinäkökulmaiset opettajankoulutustutkimukset, 
jotka löytyvät tietokannasta, on tehty 1980-luvun jälkeen. Myös niiden prosen-
tuaalinen osuus on selkeästi kasvanut suhteessa opettajankoul* -asiasanaiseen 
tutkimukseen, vaikka onkin edelleen melko marginaalisessa asemassa. Sukupuoli-
näkökulmaisen tutkimuksen useilla asiasanoilla (tytöt, pojat, nainen*, mies*, mie-
he*, feminiini*, maskuliini*) sekä tosiaan kaikilla seksuaalisuuteen viittavilla asi-
asanoilla (seksuaali*, homo*, hetero*, lesbo*, queer*)  ei löydy lainkaan teoksia 
ennen 1990-lukua. Sitä edeltävät tutkimukset on luokiteltu asiasanoilla sukupuol*, 
tyttö*, poik*, nais* sekä tasa-arvo*. Myös monikulttuur* - ja tasa-arvo*- asiasa-
noilla merkattuja teoksia on enemmän kuin ennen vuotta 1990. Muutos kertonee 
luokittelujärjestelmän muutoksen lisäksi myös sukupuoli- ja seksuaalinäkökulmien 
moninaistumisesta alan tutkimuksessa. Tosin useimpia uusia sanoja sisältäviä asi-
asanaluetteloita esiintyy teoksissa melko harvoin. Miesaiheisia asiasanoja sisältä-
vät teokset ovat esillä selvästi enemmän kuin ennen 1990-lukua.

En esittele tässä muita koulutukseen liittyviä asiasanahakuja yhtä seikka-
peräisesti kuin opettajankoul*-asiasanan osalta, vaan kerron seuraavaksi taulu-
koiden muodossa, miten yleisiä prosentuaalisesti sukupuoli-ja seksuaalisuustee-
maiset teokset olivat kaikista/suomenkielisistä julkaisuista kokonaisuudessaan ja 
vuosina 1990-2010.

Taulukko 1. Kaikki LINDA-tietokannan julkaisut eriteltyinä prosentuaalisesti kai-
kenkielisiin/suomenkielisiin sukupuoli- ja seksuaalisuus-asiasanaisten osalta, elo-
kuu 2010 (Johanna Snellmanin selvitys):

Asiasanat Kaikki Suom. Sukupuoli % Seksuaalisuus %
 teokset teokset sanaiset sanaiset
opettajankoul? 4495 2501 1,9/2,4 0,1/0,1
opettaja? 11580 6755 7,6/2,7 0,9/0,4
pedagogi? 5331 1395 3,3/1,8 0,4/0,2
didakti? 11535 7399 0,6/0,6 0,0/0,0
opetus? 38444 17630 1,5/1,8 0,2/0,3
koulu? 49014 26164 4,3/3,8 0,4/0,4
koulutus? 28393 13742 4,2/3,0 0,2/0,2
yhdistelmä 97271 50147 2,8/2,6 0,3/0,3
   (2714/1292) (269/162) 
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Taulukko 2. Vuosien 1990-2010 välillä julkaistut LINDA-tietokannan teokset eritel-
tyinä lukumääräisesti (prosentuaalisesti) kaikenkielisiin/suomenkielisiin sukupuo-
li- ja seksuaalisuus-asiasanaisten osalta, marraskuu 2010:

Asiasanat Kaikki Suom. Sukupuoli kpl (%) Seks. kpl(%)
 teokset teokset sanaiset sanaiset

opettajankoul? 2845 1499 88 (3)/58 (3,9) 6 (0,2)/2 (0,1)
opettaja? 8387 4983 297 (3,5)/165 (3,3) 39 (0,5)/27 (0,5)
pedagogi? 4210 1218 142  (3,4)/43 (3,5)   20 (4,8)/6  (0,5)
didakti? 3510 1467 34  (1)/16 (1) 6 (0,2)/ 4 (0,3)
opetus? 27240 12806 494 (1,8)/256 (2)     74 (0,3)/54 (0,4)
koulu? 37144 20935 1730 (4,7)/824 (3,9)  192 (0,5)/112 (0,5)
koulutus? 22765 11764 990 (4,3)/360 (3)     62 (0,3)/25 (0,2)
yhdistelmä 64335 33058 2182 (3,4)/1031 (3,1) 261 (0,4)/159 (0,5)

Taulokoista näkee, että haetuilla koulutukseen liittyvillä asiasanoilla löytyi 
huomattava joukko teoksia, joista noin puolet oli suomenkielisiä. Näistä kaikista 
teoksista vain hyvin pieni osa käsitteli sukupuolta (kaikista 2,8% ja suomenkielisis-
tä 2,6%) ja seksuaalisuutta käsitteleviä on vielä huomattavasti harvempi.  Vuosina 
1990-2010 edelleen pieni osa oli merkitty asiasanoilla sukupuoliteemaiseksi (kai-
kista 3,4 % ja suomenkielisistä 3,1%), mutta jonkin verran useammin kuin kokonai-
suudessaan, mikä kertoo siitä, että aihealueen tutkimus on lisääntynyt. Samoin 
seksuaalisuusteemainen tutkimus on hieman vahvistunut. Selkeä enemmistö su-
kupuoliteemaisista julkaisuista on ilmestynyt vuoden 1990 jälkeen ja lähes kaikki 
seksuaaliteemaiset. Asiasanoilla koulu*, koulutus*, opettaja* ja pedagogi* löytyi 

varmemmin tietoa sukupuolesta kuin asiasanoilla opet-
tajankoul*, didakti* tai opetus*. Tämä korostui etenkin 
kaiken kielisen kirjallisuuden osalta. Sen sijaan suomeksi 
opettajankoul* -asiasanaisia teoksia löytyi suhteellisesti 
arvioituna melko paljon.  Lukumääräisesti suomenkielis-
tä kouluun liittyvää tutkimusta löytyi eniten hakusanoil-
la koulutus* (360 kpl), muilla koulu* -sanoilla (464 kpl), 
opetus* (256 kpl) sekä opettaja* (165 kpl). Vähiten esiin-
tyy teoksia, joiden tiedoissa esiintyy asiasanat pedago-

gi*, didakti* ja opettajankoul*. Tämä selittyy sillä, että kirjastoista on saatavilla 
enemmän kouluun liittyvää sukupuolinäkökulmaista tutkimusta kuin varsinaisesti 
opettajakoulutukseen, pedagogiikkaan ja didaktiikkaan liittyvää analyysia. Vastaa-
va kaava toistuu seksuaalisuuteen liittyvän tutkimuksen kohdalla. Opettajankou-
lutusta hyödyttävän tutkimuksen kannalta opettajankoul*-, didakti*- ja pedago-
gi* -tyylisen asiasanan saavan sukupuoli- ja seksuaalinäkökulmaisen tutkimuksen 
lisääntyminen olisi merkityksellistä. Nyt sitä on saatavilla heikosti, mikä kertoo, 
että sitä tehdään riittämättömästi. 

Vertailtaessa kokonaismääriä vuosien 1990-2010 välillä tietokantaan liitet-
tyihin tietoihin, voidaan huomata, että enemmistö aihealueen kirjallisuudesta on 
julkaistu viimeisen 20 vuoden aikana. Näin on etenkin muilla asiasanoilla varuste-

Feminist*-asiasanaisia 
teoksia on huomattavan 
vähän ja asiasana on 
sisällytetty pääasiassa 
vieraskielisiin teoksiin.
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tun kirjallisuuden osalta paitsi didakt*- ja opettajankoul*-asiasanaisten teosten.  
Varsinkin didakt*-asiasanan käyttö on huimasti vähentynyt (7399 teoksesta selvä 
enemmistö on julkaistu ennen vuotta 1990 ja vain viidesosa sen jälkeen). 

Esittelin opettajankoul*-asiasanahaun osalta tyypillisiä sukupuoliteemai-
sia asiasanoja. Kaikkien koulutukseen liittyvien asiasanojen kohdalla tilanne oli 
monelta osin vastaava. Sukupuol* oli tyypillisin asiasana kaikissa muissa koulu-
tukseen liittyvissä asiasanakategorioissa paitsi didakti* (jossa yleisin oli tytöt) ja 
koulutus* (jossa yleisin oli nais*) –kategorioissa. Tyttö- ja nais-tyyliset asiasanat 
olivat tyypillisempiä kuin poika- ja mies-tyyliset asiasanat kaikissa muissa kate-
gorioissa paitsi opettaja* -kategoriassa, jossa mies-sanastot olivat nais-sanastoa 
hieman yleisempiä. Poika-tyyliset asiasanan sisältävät teokset olivat tyypillisem-
piä kuin mies-tyyliset asiasanan sisältävät teokset kaikissa koulutuskategorioissa. 
Sen sijaan tyttö-tyyliset olivat harvinaisempia kuin  nais-tyyliset. Tyttö- tai naisky-
symyksiä käsitteleviä teoksia on ilmeisesti enemmän kuin poika-tai miesteemai-
sia. Naisteemaisissa käsittelyssä ovat tämän haun perusteella useammin aikuiset 
kuin lapset tai nuoret, mutta miesteemaisten teosten osalta asia on päinvastoin. 
Tämä analyysi ei anna välttämättä kuitenkaan hyvää kuvaa tosiasiallisesta tilan-
teesta, sillä monissa teoksissa asiasanaksi on laitettu sukupuoli ilman spesifi ointia 
sukupuoliryhmien mukaan, eikä näiden teosten näkökulmista tai aiheesta pysty 
siis sanomaan mitään tämän teeman osalta. Feminist*-asiasanaisia teoksia on 
huomattavan vähän ja asiasana on sisällytetty pääasiassa vieraskielisiin teoksiin. 
Pedagogi*-kategoriassa se oli suhteellisesti tyypillisin ja siitä kategoriasta löytyi 
seitsemän teosta tällä hakusanalla samoin kuin koulu*-kategoriasta. Seksuaali* 
-asiasanalla löytyi teoksia eniten koulu* - ja opetus*-kategorioista.  Homo*-asiasa-
naisia löytyi hieman useampi kuin hetero*- asiasanaisia, mutta lesbo*- ja queer*-
asiasanaisia löytyi selvästi vähemmän. Osa homo*-asiasanaisista saattaa käsitellä 
laajemmin homoseksuaalisuutta tai homofobiaa ja hetero*-asiasanaisista hetero-
seksismiä tai heteronormatiivisuutta. Heteroseksuaalisuuksia käsitteleviä teoksia 
uskon löytyvän todella vähän. Sukupuol*-asiasana on tyypillisesti suositumpi kuin 
tasa-arvo*-asiasana tarkastelun kohteena olevissa teostiedoissa. Tasa-arvo* oli 
tyypillisempi koulu*- ja  koulutus* - kategorioissa.  Koulu*- ja koulutus* -asiasano-
jen osalta monikulttuurisuus esiintyi harvemmin sekä suomenkielisissä että kai-
kissa teoksissa kuin sukupuoli. Muiden asiasanojen osalta monikulttuurisuus oli 
tyypillisempi kaiken kirjallisuuden osalta ja usein myös suomenkielisten teosten 
osalta. 

TASUKO:n harjoittelija Johanna Snellman teki selvityksen myös ARTO-tieto-
kannan artikkeleista vastaavanlaisen asiasanahaun avulla. Seuraavassa taulukos-
sa on esitelty haun tulokset saman suuntaisesti kuin LINDA-haun osalta koskien 
kaikkia tietokannan teoksia. Kategorioissa opetus*, koulu* ja koulutus* oli mainit-
tu julkaisujen määräksi yli 10 000, joten esittelen siihen liittyen sukupuoli- ja seksu-
aaliasiasanaisten julkaisujen määriä prosentuaalisesti, vaan lukumääräisesti. Tässä 
haussa oli mahdollista eritellä Suomessa julkaistut muista. Suurin osa tietokannan 
seulomista tiedoista koskivatkin suomalaisissa lehdissä julkaistuja artikkeleita.
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Taulukko 3. Kaikki ARTO-tietokannan julkaisut eriteltyinä prosentuaalisesti tai lu-
kumääräisesti kaikkiin/Suomessa julkaistuihin sukupuoli- ja seksuaalisuus-asiasa-
naisten osalta, elokuu 2010 (Johanna Snellmanin selvitys):

Asiasanat Kaikki Suom. Sukupuoli % Seksuaalisuus %
 teokset teokset sanaiset sanaiset
opettajankoul? 2434 2097 2,92/2,77 0,0/0,0
opettaja? 7672 6396 2,31/2,17 0,12/0,13
pedagogi? 1062 1013 1,98/1,78 0,09/0,10
didakti? 667 513 1,33/1,17 0,15/0,19
opetus? >10000 >10000 233/208 15/14
koulu? >10000 >10000 1132/1001 77/74
koulutus? >10000 >10000 652/563 13/13

En analysoi ARTO-tietokantaan pohjautuvaa hakua tässä yhteydessä kuin 
pintapuolisesti. Se osoittaa kuitenkin melko pitkälti samaan suuntaan kuin LINDA-
tietokannasta tehty haku. Teeman kannalta kiinnostavaa tutkimusta on tarjolla 
vähän ja erityisen vähän didakti*- ja pedagogi*- kategorioissa, mutta myös opetta-
jankoul* -kategorioissa. Sukupuoliteemaisia julkaisuja löytyy erityisesti koulutus*- 
ja koulu*- kategorioista sekä jonkin verran opettaja*- ja opetus*-kategorioista. 
Opettajankoul* -kategoriassa sukupuoliteemaiset ovat prosentuaalisesti melko 
hyvin edustettuina verrattuna muihin kategorioihin, mutta se johtuu pääasiassa 
kyseiseen kategoriaan merkittyjen julkaisujen pienestä määrästä. Seksuaalitee-
maisia julkaisuja on erittäin vähän ja niistä suurin osa on kategoriassa koulu*. Su-
kupuoliteemaisia julkaisuja on enemmän kaikissa kategorioissa kuin monikulttuu-
risteemaisia, mutta erityisesti näin on koulutus*- ja koulu*-kategorioissa.

 Yhteenvetona tietokantahauista voi sanoa, että sukupuolinäkökulmaista 
tutkimusta ja siihen liittyviä julkaisuja on tehty melko vähän ja erityisesti tuo vähäi-
syys koskee opettajankoulutukseen, didaktiikkaan ja pedagogiikkaan liittyvää tut-
kimuskenttää.  Seksuaalisuusteemaista tutkimusta on olemassa haun perusteella 
vielä selvästi heikommin ja erityisesti näin on edellä mainittujen opettajankoulu-
tukseen ja opettajuuteen liittyvien julkaisujen osalta. Sen sijaan monikulttuurisuu-
teen liittyviä julkaisuja löytyy suhteessa sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen 
melko paljon erityisesti tarkastelun kohteena olevan tutkimuskentän suhteen, 
vaikka ei todennäköisesti riittävästi. Tutkimusta on aiempaa eli ennen 1990-lukua 
enemmän, mutta edelleen vähän. Opetushallituksen ja Tasa-arvotiedon keskuk-
sen rekisterit eivät varmaankaan ole täysin ajantasaisia, mutta niiden pohjalta ra-
kentuu samansuuntainen käsitys kuin LINDA- ja ARTO-tietokantahakujen perus-
teella. 

Opettajankoulutuksen ja siinä käytetyn 
tutkimuskirjallisuuden tarkastelu
Jos tutkimuskenttää, ja siinä esiintyvän opettajankoulutukseen linkittyvän suku-
puolinäkökulmaisen tutkimuksen vähyyttä, miettii opettajaopiskelijan, opettaja-
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kouluttajan ja alan tutkijan kannalta, on kiinnostavaa tarkastella myös opettajan-
koulusta ja sitä, miten siinä huomioidaan aihepiiriin liittyvä tutkimus. 

Aihetta on selvitetty TASUKO-hankkeessa sen tutkimusavustajien tekemi-
en kartoitusten pohjalta (ks. luku 3). Jenni Helakorpi analysoi Helsingin yliopiston 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksien sekä kasvatus-
tieteen laitoksen koulutusohjelmia, opetussuunnitelmia, kurssien nimiä, kurssiku-
vauksia sekä kurssien tutkimuskirjallisuutta. Hän analysoi vuosien 2005-2008 ja 
2008-2011 tutkintovaatimukset. Hän tarkasteli käytettyä kirjallisuutta myös sisäl-
löllisesti lähinnä sisällysluetteloita ja hakemistoja lukemalla saadakseen selville, 
miten sukupuolta kirjallisuudessa käsiteltiin. Laura Pellikka puolestaan tarkasteli 
teemaa valtakunnallisesti ja hän analysoi lukuvuodelle 2009-2010 hyväksyttyjen 
opettajankoulutuksen ja kasvatustieteen koulutusohjelmien opetussuunnitelmi-
en kursseihin sisältyvän kurssikirjallisuuden Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Oulun, 
Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.  Hän selvitti asiaa inter-
netin avulla.

 Tuloksena TASUKO-selvityksistä ilmeni se, että kurssikirjallisuuden ja 
tutkintovaatimusten perusteella opettajankoulutuksessa sukupuolta käsitellään 
vain harvoin sukupuolitietoisesta näkökulmasta ja että tilanne vaihtelee paljon 
yliopistoittain, koulutusohjelmittain ja kursseittain. Selvitykset eivät tavoita kurs-
sien ja opetustilanteiden arkea, mutta antavat kuitenkin kuvan siitä, millaisessa 
asemassa sukupuolinäkökulma on opettajankoulutusohjelmissa. Se on heikko lu-
kuun ottamatta yksittäisiä koulutusohjelmia. Sukupuolinäkökulmat oli huomioitu 
usein paremmin kasvatustieteiden koulutusohjelmissa kuin opettajankoulutuk-
sen koulutusohjelmissa. Helsingin yliopistossa kurssien nimien tasolla sukupuoli 
ei esiintynyt, mutta tutkintorakenteiden koulutuksen kuvauksissa sukupuolten 
tasa-arvo oli nostettu joissakin tapauksissa arvoksi (liittyen lastentarhanopetta-
jien koulutuksiin). Vain muutaman kurssin kuvauksessa sukupuoli näkyi jollain ta-
valla, mutta vaikutelmaksi jäi, ettei sukupuoli- ja tasa-arvotematiikkaa ole pyritty 
ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon kurssien ja koulutuksen suunnittelussa. 
Kurssikirjallisuuden analyysissa selvisi, että sukupuolta sivutaan siinä melko vähän 
ja harvoin. Silloinkin sukupuolta voidaan käsitellä ongelmallisella tavalla, joka voi 
pikemmin vahvistaa kaksijakoista heteronormatiivista ajattelua sen sijaan, että 
sitä kyseenalaistettaisiin. Lapin yliopisto näyttäytyi Itä-Suomen (Joensuun) rinnal-
la aktiivisempina sukupuolinäkökulman kannalta valtakunnallisessa selvityksessä. 
Sukupuoleen liittyvä kirjallisuus saattoi toisinaan sijoittua pääosin erityisiin tee-
makursseihin, jotka saattoivat olla vapaaehtoisia tai valinnaisia. Kaiken kaikkiaan 
vaikuttaa siltä, että opettajien koulutuksessa sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma 
ei ole mukana läpäisyperiaatteella koulutuksen sisällöissä ja ohjauksessa, mutta 
painotukset vaihtelevat yliopistojen, koulutusohjelmien ja kurssien kesken. Usein 
sukupuoliteemaisten kurssien ollessa valinnaisia tai vapaaehtoisia ne eivät tavoita 
opiskelijoita, jotka erityisesti tarvitsisivat aihepiirin koulutusta.

 Selvitysten tulokset ovat saaneet vahvistusta TASUKO-hankkeen yhtey-
dessä käydyistä keskusteluista ja eri yliopistojen edustajien käsityksistä (ks. myös 
Hynninen & Lahelma 2008, 285, Syrjäläinen & Kujala 2010). Hankkeen aikana on 
kuitenkin tapahtunut muutoksia koulutusohjelmien kurssisisällöissä ja useissa 
yliopistoissa on järjestetty aiempaa enemmän sukupuoliteemaista koulutusta 
(ks. luku 3). Esimerkiksi Oulun yliopistossa sukupuoliteemoja on integroitu mo-
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nipuolisesti koulutukseen ja Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa on järjestetty suku-
puoliteemaisia kursseja tai tilaisuuksia. Kurssikirjallisuuteen on pyritty lisäämään 
sukupuolitietoista kurssikirjallisuutta ja ottamaan sukupuolinäkökulma muillakin 
tavoilla huomioon. Hankkeen yhteydessä on myös aktivoidutta pohtimaan koulu-
tukseen sisältyviä sukupuolittuneita käytäntöjä. Monien koulutusohjelmien osalta 
tilanteessa ei ole kuitenkaan tapahtunut ratkaisevaa käännettä, vaan sukupuoli-
tietoisuus jää edelleen tavoittamatta. Usein perusteluna sukupuolitietoisuuden 
lisäämistä vastaan on se, että koulutusohjelmat ovat jo nyt ”täyteen pakattuja” 
eikä uusi teema mahdu mukaan. Tämä on kuitenkin arvovalinta. Sukupuolitietoi-
sen näkökulman sisällyttäminen opettajankoulutukseen voi tarkoittaa sitä, että 
annettavaa koulutusta kehitetään kriittiseksi sukupuolittuneita ja heteronormatii-
visia käytäntöjä kohtaan sekä sitä, että sukupuolinäkökulmia ja –teemoja aktiivi-
sesti sisällytetään olemassa oleviin opetussuunnitelmiin, kurssin oppisisältöihin ja 
tutkimuskirjallisuuteen. Aina tämä ei tarkoita erillisen sukupuoliteemaisen kurssin 
lisäämistä ohjelmaan, vaikka sen on katsottu olevan mielekäs lisä koulutukseen, 
sillä sen yhteydessä voidaan selvittää syvällisemmin sukupuoleen liittyviä perus-
asioita kuten käsitteitä, näkökulmia ja lainsäädäntöä.

TASUKO-hankkeen yhteydessä ja tukemana on tehty selvityksiä sukupuo-
linäkökulmasta opettajankoulutuksessa (ks. luku 2). Muun muassa Lapin, Oulun, 
Tampereen ja Turun yliopistoissa on selvitetty opiskelijoiden ja/tai opettajakoulut-
tajien sekä vastavalmistuneiden opettajien käsityksiä järjestetystä koulutuksesta 

ja sen kehittämisestä. Selvitysten pohjalta muodostuu kä-
sitys, jonka mukaan koulutuksessa ilmenee sukupuolittu-
neita käytäntöjä ja opiskelijat ja opettajat tunnistavat niitä, 
mutta mielikuvatasolla opetus nähdään toteutuvan usein 
sukupuolineutraalisti (ks. myös Norema ym. 2010). Tämä 
sukupuolineutraalisuuden myytti ehkäisee tunnistamasta 
sukupuolttuneita käytäntöjä ja muuttamasta niitä toisen-
laisiksi sukupuolitietoisesti. Opiskelijat toisaalta kokivat, 
että sukupuolinäkökulmaista koulutusta tarvittaisiin lisää, 

mutta toisaalta osa heistä vastusti sitä tai sen lisäämistä.  Lapin yliopiston selvityk-
sessä vastavalmistuneiden opettajien mielestä heidän saamansa sukupuolitietoi-
nen koulutus oli ollut hyödyllistä opetustyössä, mutta he halusivat sitä tarjottavan 
enemmän sekä yksittäisen kurssin muodossa että läpäisyperiaatteella (Vidén & 
Naskali 2010). Turun yliopiston opiskelijoista enemmistö halusi sukupuolitietoi-
suutta opiskeltavan valinnaisella kurssilla ja 30 prosentin mielestä sitä tulisi tehdä 
pakollisella kurssilla. 

Sukupuolitietoisen koulutuksen lisääminen tai joissain tapauksissa aloitta-
minen aiheuttaa vastarintaa tai sitä ei nähdä mielekkääksi, mahdolliseksi tai tar-
peelliseksi. Tämä on tosiasia monissa yliopistoissa ja koulutusohjelmissa. Sama 
tuntuu koskevan myös monien opiskelijoiden näkemyksiä. Lainsäädäntö kuiten-
kin edellyttää tasa-arvon edistämistä koulutuksessa, joten kyse ei ole vapaasta 
valinnasta. Vaikka yliopistoilla ja koulutusohjelmilla on vapaus päättää koulutuk-
sen sisällöistä, sen suunnittelussa tulisi noudattaa lainsäädäntöä. Toisaalta iso osa 
opiskelijoista pitää sukupuolitietoisuutta tärkeänä opiskeltavana asiana ja näkö-
kulmana, mutta kokee ettei koulutus tue riittävästi tätä. Opettajankoulutusta on 
kehitetty vain harvoissa tapauksissa suunnitelmallisesti sukupuolinäkökulmasta 

Harvoin opettajaksi 
opiskeleva saa kriittistä 
tietoa sukupuolesta 
ja siihen liittyvästä 
tutkimuksesta.
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ja edistysaskeleet on saavutettu yksittäisten opettajien pitkäjänteisen ja aktiivi-
sen työn tuloksena. Joskus nämä tulokset on voitu menettää ja kehityksessä on 
otettu takapakkia. Periaatteellisesta kiinnostuksesta sukupuolitietoisuuden edis-
tämistä kohtaan kertoo se, että TASUKO-hankkeessa on virallisesti mukana kaikki 
opettajankoulutusta tarjoavat yliopistot. Käytännön työ koulutusohjelmien suku-
puolitietoistamiseksi on kuitenkin vasta alussa.

Jos koulutusta arvioi sukupuolitietoisen tutkimuksen näkökulmasta, voi 
todeta että peruskoulutuksessaan vain harvoin tai satunnaisesti opettajaksi opis-
keleva saa kriittistä tietoa sukupuolesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Tämä 
ei kannusta häntä paneutumaan seikkaperäisemmin aihepiiriin eikä innosta häntä 
tekemään omia opinnäytetöitään aiheeseen liittyen (ellei sitten vastarintana ha-
vaittuun puutteeseen). Ongelmana voi myös olla se, että aihepiiriin liittyvää asian-
tuntijuutta ei löydy oman koulutusohjelman sisältä eikä pätevää ohjausta näin 
ollen ole tarjolla. Yli oppiaine- ja instituutiorajojen tapahtuvia ohjausjärjestelyjä ja 
tukea antavia verkostoja on vain muutamia, mutta ne voisivat olla keinona vahvis-
taa sukupuolinäkökulmaista osaamista ja tutkimusta (ks. luvut 4 ja 10). 

Yliopistojen, tiedekuntien ja laitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnit-
telussa on toisinaan otettu huomioon myös koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä 
seikkoja. Myös suunnittelutyöllä ja siihen liittyvillä konkreettisilla toiminnoilla voi-
daan tukea tarkasteltavan aihealueen tutkimusta. Helsingin yliopiston Tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2010-2012 sisältää tavoitteita sukupuolinä-
kökulman sisällyttämisestä koulutukseen: ”Tiedekunnat kehittävät hallinnollisia 
ratkaisuja, joilla varmistetaan sukupuolentutkimuksen asiantuntemuksen jatku-
vuus tiedekunnissa ja ainelaitoksissa. Yliopistossa hyödynnetään sukupuolentut-
kimuksen tuottamaa tietoa sukupuolesta, seksuaalisuudesta sekä naisten ja mies-
ten asemasta ja syrjinnästä. Alan tutkimustietoa sisällytetään kaikkeen sellaiseen 
opetukseen ja tutkimukseen, jonka kannalta se on merkityksellistä. Aloilla, joilla 
harjoitetaan sukupuolentutkimusta, laitokset huolehtivat siitä, että opetuksen 
sisällöistä ja tutkintovaatimuksista päätettäessä opetusohjelmaan sisällytetään 
erityisiä sukupuolentutkimuksen opintojaksoja ja kirjallisuutta. Pakollisiin perus-
kursseihin sisällytetään sukupuolentutkimusta kullekin alalle soveltuvalla tavalla, 
esimerkiksi tasa-arvonäkökulman kautta.” (http://www.helsinki.fi /henkos/tasa-
arvo/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma.htm#74).

Helsingin yliopiston syrjinnän vastainen suunnitelma toteaa myös seuraa-
vaa (vuodesta 2005 lähtien): ”Opetustilanteissa ja työyhteisöissä murretaan ns. 
hetero-oletusta; käsitystä siitä, että kaikki ihmiset ovat heteroita ellei toisin mai-
nita. Opettajat kiinnittävät huomiota siihen, ettei opetuksen sisältö, opetusma-
teriaali tai ilmapiiri ole syrjivä, halventava tai vihamielinen. Laitosten johtajat ja 
lähiesimiehet vastaavat siitä, ettei ilmapiiri työyhteisöissä ole syrjivä. Opiskelijoita 
ja työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneet tekemään opinnäytetöitä tai tutkimus-
ta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaiheista, tulee kannustaa ja tukea” (2005, 
16-17, ks. lisää www.helsinki.fi /strategia/pdf/syrjintaa_vastaan.pdf). Vastaavat 
tavoitteet löytyvät myös uudistetusta Helsingin yliopiston Tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmasta vuosille 2010-2012 (http://www.helsinki.fi /henkos/tasa-
arvo/Tasa-arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma.htm#74). Tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelman ideat toteutuvat melko heikosti käytännön tasolla Helsingin 
yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa ja opettajankoulutuslaitok-
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sessa, eikä yliopiston suunnittelutyön hedelmät näytä rantautuneen tiedekunta- 
ja laitostasolle. Ottamalla niissä tehtävässä suunnittelutyössä huomioon kyseiset 
teemat ja konkretisoimalla niitä käytännön toimin, voisi käytäntöjä kehittää su-
kupuolitietoisempaan suuntaan ja tukea aihealueen tutkimustyötä sekä sukupuo-
linäkökulmaisen tutkimuskirjallisuuden syvällisempää hyödyntämistä. Vastaavia 
haasteita löytynee myös muista opettajankoulutusta antavista yliopistoista (ks. 
Brunila 2010, 32-33, luku 11; Huhta 2003, 5: www.uta.fi /tasa-arvo/huhta62.pdf).

 

Tasa-arvo- ja sukupuolinäkökulmainen tutkimus 
Suomessa
Laaja-alaisia opettajankoulutuksen ja siihen sisältyvän tutkimuksen sukupuoli- ja 
tasa-arvonäkökulmaiseen analyysiin liittyviä raportteja ja tutkimuksia on vain har-
voja (Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa 1975; Lahelma 1987; Komiteanmietin-
tö 1988; Jakku-Sihvonen ym. toim. 1996; Kuusi ym. 2010; Brunila 2010; Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2010). Muutamissa väitöskirjatutkimuksissa on myös sukupuo-
linäkökulmaista suomalaista tutkimusta analysoitu laaja-alaisesti (ks. mm. Lahel-
ma 1992; Sunnari 1997). Lähestyn tässä opettajankoulutuksen tasa-arvotavoitteita 
ja sukupuolitietoisuutta tukevaa tutkimusta analysoimalla historiallisesta näkökul-
masta, millaista sukupuolinäkökulmaista komitea- ja tutkimustietoa on tuotettu ja 
miten eri vuosikymmenten julkaisuissa on eritelty ja otettu kantaa opettajankou-
lutukseen liittyvään sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen. Tarkasteluni koh-
teina ovat komiteanmietinnöt, raportit, tutkimukselliset kokoomateokset sekä 
ensisijassa väitöskirjat, joissa sukupuolinäkökulma koulutuksen kysymyksiin on 
keskeinen teema. Yksittäisiä artikkeleita, pro gradu –tutkielmia ja muita julkaisuja, 
jotka ovat aihepiirin kannalta merkityksellisiä, käsittelen vain marginaalisesti.

Ennen vuotta 1980 sukupuolinäkökulmaista tutkimusta ja keskustelua opet-
tajankoulutuksesta ja koulutuksesta laajemmin oli vain vähän (Sysiharju 1979). Ta-
sa-arvo- ja sukupuolitematiikka nousi nykyisen kaltaisena kysymyksenä esiin vasta 
1970-luvulla. Aiemmin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa sukupuoli oli koulutuskes-
kusteluissa esillä kysymyksenä siitä, pääsevätkö ylemmän luokan naiset ja tytöt ja 
myöhemmin naiset yleensä mukaan koulutusjärjestelmään vai pitäisikö se jättää 
miesten hallitsemaksi alueeksi (ks. Sunnari 1997; Wilkama 1937). Vuoden 1970 Pe-
ruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä ehdotettiin sukupuolijaotte-
lun poistamista käsityökasvatuksen opettamisesta (Komiteanmietintö 1970). Su-
kupuolten tasa-arvoa koulutuksessa pohtinut Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 
koulutuspoliittinen jaosto esitti raportissaan, joka keskittyi esisijaisesti sukupuo-
lijakautuneiden koulutus- ja työmarkkinoiden haasteisiin, opettajankoulutuksesta 
seuraavaa: toisaalta koettiin tarpeelliseksi saada lisää miehiä naisenemmistöiseen 
varhais- ja ala-asteen opetukseen parantamalla palkkausta ja yhtenäistämällä kou-
lutusvaatimuksia ja toisaalta pidettiin hyödyllisenä sisällyttää opettajankoulutuk-
seen tietoa sukupuolirooleista ja tasa-arvotavoitteista sisällyttäen tähän liittyvä 
opetus eri oppisisältöihin (Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa 1975). Opettaja-
lehdessä teemaa käsiteltiin erityisnumerossa vuonna 1977 (Opettaja-lehti 1977).

Marja-Riitta Vehviläisen vuonna 1974 tekemässä tutkimuksessa sukupuoli-
rooleihin sosiaalistamisesta ja tasa-arvokasvatuksesta päiväkodeissa tuotiin esiin, 
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miten moninaisilla tavoilla sukupuolta rakennetaan osana päiväkodin arkisia käy-
täntöjä (Vehviläinen 1974).  Sukupuolen rakentamista tapahtui tilojen ja välinei-
den järjestelyissä, ohjatussa toiminnassa, leikeissä ja lasten ryhmittelyssä sekä 
erilaisissa opetustilanteissa. Myös henkilökunnan rakenne ja työnjako ylläpitivät 
sukupuolistereotyyppistä asetelmaa. Lasten välisissä suhteissa, lasten tunteiden 
ilmaisussa ja käyttäytymisessä esiintyi sukupuolistereotyyppistä toimintaa ja su-
kupuolta rakennettiin – usein henkilökunnan tukemana. Tutkimuksen mukaan 
tutkimuspäiväkotien henkilökunta piti tasa-arvoa tärkeänä tavoitteena ja kokivat 
sen saavuttamisessa puutteita. Tasa-arvotavoitetta ei analysoitujen käytäntöjen 
mukaan kuitenkaan osattu ottaa huomioon arkisten käytäntöjen muuttamises-
sa. Tutkimuksessa pidettiin mielekkäänä tutkia jatkossa ”kasvattajien kasvattajia, 
heidän asennoitumistaan ja opetustapoja”  ja kysyttiin ”miksi niin monet lasten-
tarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat sukupuoliroolikasvatuksen kannattajia?” 
(Vehviläinen 1974, 116).

Vasta 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla sukupuoli- ja tasa-arvoteematiik-
ka nousivat voimakkaammin koulutuspoliittiseen keskusteluun. Tämä tuli erityisen 
näkyväksi sukupuolten tasa-arvoa koskevan tutkimusselvityksen (Lahelma 1987; 

ks. myös Hynninen 1987), tasa-arvokokeiluselvityksen 
(Salonen toim. 1988; ks. myös Ruotonen 1989) ja tasa-
arvokokeilutoimikunnan mietinnön (Komitean mietin-
tö 1988) julkaisemisessa. Tasa-arvokokeilutoimikunnan 
mietinnössä todetaan, että selvitys- ja muutostarvetta 
on opettajankoulutuksessa ja että voimavaroja tulisi 
suunnata muun muassa tutkimukseen. Toimikunta ei ar-
vioinut opettajankoulutuksen tilannetta hyväksi: ”Aktii-
vinen vaikuttaminen sukupuolten väliseen tasa-arvoon 

koulutuksen välityksellä edellyttää kuitenkin opettajilta tietoa ongelmista sekä 
keinoista, joiden avulla tasa-arvoa voidaan edistää. Tällä hetkellä opettajien perus-
koulutukseen sisältyy vain vähäisessä määrin ja epäsystemaattisesti tällaista oppi-
ainesta” (ks. mietinnön tiivistelmä, s. 75-76, 93-96, ks. myös 108).  Jos kahdenkym-
menen vuoden takaista lausuntoa pohtii nykytilanteen näkökulmasta, ei tilanne 
näytä ratkaisevasti toisenlaiselta. Mietinnössä todettiin myös, että ”Suomessa sy-
vällisempi tutkimus ja keskustelu tasa-arvosta kasvatuksen ja koulutuksen alueilla 
on vasta käynnistymässä” (s.3). Siinä esitetään myös kantoja tutkimustoiminnan 
kehittämisestä (s.114) esimerkiksi kehotetaan käynnistämään laajoja tasa-arvoky-
symyksiin keskittyviä kokeilu-, tutkimus- ja kehittämishankkeita kaikkien koulu-
muotojen opettajankoulutuksen alueella: ”Opettajankoulutuksessa on sisällöllisiä 
ja menetelmällisiä kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja 
edellyttävät tutkimusta”. Mietinnössä viitataan myös vuonna 1987 käynnistynee-
seen ”Koulutus ja sukupuoli” –tutkijaverkostoon (myöhemmin Koukero eli Koulu-
tus, kasvatus ja erot –verkosto) sekä yhteispohjoismaiseen opettajankoulutuksen 
tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joka toteutui 1990-luvun alussa (Nord-Lilia, 
ks. Arnesen 1995; 1999; Sunnari 1997b; Ruotonen 1996; luku 1) (s. 113, 115).

Elina Lahelma analysoi väitöskirjassaan ”Sukupuolten eriytyminen perus-
koulun opetussuunnitelmissa” Suomessa 1980-luvulla tehtyä koulututkimusta, jos-
sa oli selkeä sukupuolinäkökulma (Lahelma 1992, 19; ks. myös Kasvatustieteellinen 
tutkimus Suomessa 1990, ks. luku 1). Nämä tutkimukset hän kartoitti kirjallisuus- 
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ja opinnäytetyöhauilla. Hänen mukaansa suomalaisesta 80-luvun tutkimuksesta 
voi sanoa, että tutkimusta on tehty vähän ja epäsystemaattisesti. Isännäisen ja 
Kronbäckin kasvatustieteellistä tutkimusta koskevasta sisällönanalyysistä ilmeni, 
että naisnäkökulman ulottuminen kasvatustieteeseen näyttäisi tapahtuneen vain 
suoranaisesti sukupuoli- ja tasa-arvopolitiikkaan liittyvillä tutkimusalueilla (Isän-
näinen & Kronbäck 1989). Lahelma analysoi tutkimuksessaan myös kasvatusalan 
tutkimuksia, jotka sisälsivät sukupuoleen liittyvää tietoa, mutta eivät varsinaises-
ti olleet sukupuolinäkökulmaisia (Lahelma 1992; ks. myös Tarmo 1986). Lahelma 
esitteli tehtyjä suomalaisia sekä pääasiassa pohjoismaisia ja angloamerikkalaisia 
tutkimuksia väitöskirjassaan siten, että käsittelyssä oli neljä suuntausta tai teema-
aluetta: sosiologis-tilastollinen koulutusanalyysi (tyttöjen ja poikien erot aine- ja 
koulutusvalinnoissa sekä koulumenestyksessä), sukupuolisosialisaatiotutkimus 
(tyttöjen ja poikien sosialisaatio, nuorisotutkimus, koulun ja ympäröivän kulttuu-
rin merkitys, luokka-asema, etnisyys, seksuaalisuus sukupuoleen liittyvinä eroina 
ja aiheina), vuorovaikutustutkimus (vuorovaikutus luokkahuoneessa, opettajien 
suhtautuminen tyttöihin ja poikiin, oppilaiden aktiivisuus ja passiivisuus, oppilas-
arviointi) sekä oppisisältötutkimus (opetussuunnitelmien, oppikirjojen ja opetus-
sisältöjen analyysi sekä muutokseen pyrkivät pedagogiset kehittämishankkeet). 
Lahelman analyysin ulkopuolelle jäivät tutkimukset, joissa tarkastellaan opettajan 
ammattia sukupuolinäkökulmasta (Lahelma 1992, 21). Lahelma nostaa esiin jatko-
tutkimustarpeita liittyen esimerkiksi opetussuunnitelmiin liittyviin tietokäsityksiin 
ja niiden kehittämistyöhön, oppikirja-analyysiin, koulutuspolitiikkaan, erityisope-
tukseen, koulutusuriin ja kouluarjen sukupuolittuneisuuteen. 

Lahelman mukaan 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa sukupuolitut-
kimus kouluteemoista ja siihen liittyvä keskustelu sekä niitä esittelevät julkaisut 
lisääntyivät Suomessa (Lahelma 1992; ks. myös Sunnari 1997, Brunila ym. 2005, 15) 1. 
Tasa-arvokasvatukseen liittyen tuotettiin materiaalia, kuten ”Se pieni ero – Kirja 
tasa-arvokasvatuksesta” (Haataja ym. 1989) ja ”Tasa-arvokasvatuksen didaktiik-
ka” (Määttä & Turunen 1991), ammatillisen koulutuksen tasa-arvokehitystä kuvat-
tiin (Parviainen & Kyrö 1990) sekä tyttötutkimusta ja samalla sen leikkauspintoja 
koulutuksen ja kasvatuksen tutkimukseen esiteltiin kokoomateoksessa (Näre & 
Lähteenmäki toim. 1992). Tyttötutkimuskirjassa ”Letit liehumaan” käsiteltiin kou-
lua sukupuolinäkökulmasta Marketta Saaren, Tuija Metson, Marjatta Tarmon, Tar-
ja Palmun sekä Tuula Gordonin ja Elina Lahelman artikkeleissa. Niissä nostettiin 
esiin sukupuolen yhteiskunnallisuus, historiallisuus ja kulttuurisuus sekä tuotiin 
esiin myös sukupuoleen liittyvä moninaisuus (ks. Gordon & Lahelma 1992, 324), 
joka tutkimuksessa on ollut hyvin vähän käsitelty aihe julkaisua seuraavina vuosi-
kymmeninä. Lapin yliopiston naistutkimusta tekevät kasvatustieteilijät kirjoittivat 
useissa kokoomateoksissa sukupuolen ja koulutuksen teemoista (Naskali toim. 
1993; Naskali ym. toim. 1993; ks. myös Naskali ym. toim 1996). Näistä jäkimmäises-
sä kirjoitti muun muassa Jaana Saarinen ja totesi korkeakoulupedagogisen kes-

1 Esimerkiksi Haataja ym. 1989; Tarmo 1989; Ruotonen 1989; Määttä & Turunen toim.1991, Näre & Lähteen-
mäki toim. 1992; Räsänen 1992, Syrjäläinen 1990, Pösö 1993; Parviainen & Kyrö 1990, Naskali toim. 1993; 
Naskali ym. toim. 1993; Kasvatus-lehden Koulutus ja sukupuoli -teemanumero 1991, toim. Gordon, Tuula & 
Lahelma, Elina; Nuorisotutkimus lehden sukupuoli –teemanumero 1992.
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kustelun olleen pääosin sukupuolisokeaa ja jättäneen feministisen pedagogiikan 
tarkastelun marginaaliseen asemaan (Saarinen 1996, 67-68).

1990-luvun puolivälissä sukupuolitematiikka nostettiin näkyviin opetushal-
lituksen kokoamassa ”Toteuttaako peruskoulu tasa-arvoa?” –julkaisussa, jossa 

analysoitiin teemaa lähinnä sukupuolen, 
sosioekonomisten ja alueellisten erojen 
näkökulmasta (Jakku-Sihvonen ym. toim. 
1996). Siinä sukupuolikysymyksiä analysoi-
tiin useissa artikkelissa, joista osa keskittyi 
nimenomaan sukupuoleen liittyvien tasa-ar-
vokysymysten ja sukupuolittuneiden käytän-
töjen ja rakenteiden analyysiin (ks. Lampela 
& Lahelma 1996). Opetushallituksen julkai-
semassa toisessa selvityksessä tarkasteltiin 
opettajien, rehtorien ja kouluhallinnon vi-
ranomaisten käsityksiä tasa-arvosta ja sen 

edistymisestä kouluissa (Lampela 1995). Siinä todettiin sen edistyneen heikosti, 
vaikka mielikuvatasolla toiminta on tyypillisesti sukupuolineutraalia.

Vappu Sunnari tutki luokanopettajakoulutuksen sukupuolittuneita struk-
tuureja ja prosesseja sekä niiden pedagogiikan kehittämiselle asetettuja haas-
teita (Sunnari 1997a; ks. luku 1). Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä historiallisesta 
näkökulmasta Suomen ensimmäisen opettajankoulutusseminaarin (Jyväskylä) ja 
Oulun luokanopettajakoulutuksen sukupuolittuneita struktuureja vuosina 1988-
1996 että pedagogisten kehittämishaasteiden osalta Oulun opettajankoulutus-
laitoksella toteutettua Nord-Lilia -hanketta, joka on ollut keskeisin opettajankou-
lutuksen kehittämis- ja tutkimushanke Suomessa ennen TASUKO:a (ks. Sunnari 
1997b; Arnesen 1995; 1999; Soininen 1995). Pohjoismaiden ministerineuvoston 
rahoittamassa Nord-Lilia- hankkessa (1992-1994) yhteispohjoismaisen yhteistyön 
keinoin pyrittiin kehittämään opettajankoulutusta sukupuolisensitiivisemmäksi. 
Hankkeeseen osallistui Suomesta 26 hanketta, joista moniin sisältyi tutkimus- ja 
selvitystoimintaa. 

Sunnarin tutkimuksessa luokanopettajakoulutuksen historiasta tuli esiin 
sen sukupuolittunut luonne (Sunnari 1997a). Nais- ja miesopettajien koulutuksel-
le asetettiin erilaiset tavoitteet persoonallisuuden kehittymisen ja ammatillisen 
kasvun näkökulmasta. Oppiaineissa oli eroja, varsinkin liikunta- ja käsityökasva-
tuksessa sekä pedagogisissa opinnoissa. Oppituntien ulkopuoliset työtehtävät in-
ternaattiopiskelussa eriytyivät sukupuolen mukaan ja naisopiskelijoiden moraalia 
vartioitiin tiukemmin määräyksin kuin miesopiskelijoiden moraalia. Myös käytän-
nön sisäänpääsyehdoissa oli eriytymistä sukupuolen mukaan. Samassa tutkimuk-
sessa Sunnari analysoi myös osana kehittämishanketta vuosina 1988-1996 luokan-
opettajakoulutusta ja totesi, että huolimatta opetussuunnitelmien näennäisestä 
sukupuolineutraalisuudesta sukupuolittuneisuus vallitsi koulutuksessa (Sunnari 
1997a; ks. myös Arnesen 1995; Ruotonen 1995). Alkuopetukseen erikoistuneet oli-
vat pääosin naisia. Naisopiskelijat aktiivisemmin hankkivat erityiskompetensseja 
miesopiskelijoiden suuntautuessa harrastustensa mukaan erikoistumaan liikun-
taan ja tekniseen käsityöhön. Sekä nais- että miesopiskelijat kiinnittivät erilaisiin 
asioihin huomiota tyttöjen ja poikien kohdalla ja molemmat ryhmät kokivat po-

Opettajankoulutukseen liittyvä 
tutkimus on ollut vähäistä, jonka hän 
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jat tyttöjä haasteellisempina ja tulkitsivat heidän koulumenestystään sukupuolen 
mukaan eriytyneellä tavalla. Hänen mukaansa Suomessa opettajankoulutukseen 
ja kouluun laajemminkin liittyvät tutkimukset ovat olleet harvassa verrattuna mo-
nin muihin maihin (Pohjoismaat, USA, Australia ja monet Euroopan maat). Varsin-
kin opettajankoulutukseen liittyvä tutkimus on ollut vähäistä, jonka hän arvelee 
johtuvan neutraalisuuden ideologiasta, jonka mukaisesti opettajat ja opettaja-
kouluttajat olettavat kohtelevansa oppilaita tasa-arvoisesti ja ilman sukupuoleen 
liittyvää eriyttävää ja eriarvoistavaa suhtautumista (Sunnari 1997, 4; vastaava tul-
kinta ks. Lahelma 1992; Lampela & Lahelma 1996).  Jos sukupuolta ei nähdä prob-
lemaattisena kysymyksenä kouluarjessa ja koulutavoitteiden näkökulmasta, siitä 
ei osata edellyttää tutkimustakaan.

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa julkaistiin useita väitöskirjoja suku-
puolesta koulutuksessa 2. Monet näistä tutkimuksista liittyivät suoraan - tai sai-
vat siitä vaikutteita -  laajan Tuula Gordonin johtamaan sukupuolinäkökulmaiseen 

kouluetnografi atutkimukseen ”Kan-
salaisuus, marginaalisuus ja erot kou-
lussa – lähtökohtana sukupuoli” ja pit-
kälti sen ympärille toimivan Kasvatus, 
koulutus ja erot –Koukero –verkoston 
toimintaan (ks. Gordon ym. 2000; La-
helma & Gordon toim. 2003; Tolonen 
toim. 1999; ks. luku 4). Hankkeessa 
kuusi tutkijaa kokosi etnografi sin me-

netelmin aineistoa kahdelta helsinkiläiseltä peruskoulun yläasteelta vuosina 1994-
1995. Hankekokonaisuus, kuten monet siihen liittyvät väitöstutkimukset, analysoi-
vat koulun arkea ja kulttuureja, mutta niihin tutustumisesta on ollut hyötyä myös 
opettajankoulutuksen ja alan tutkimuksen kehittämisessä sukupuolitietoisem-
maksi. Myös muuta kirjallisuutta aihepiiristä julkaistiin 3.

Opettajankoulutuksen kehittämisen näkökulmasta kiinnostavia ovat erityi-
sesti päiväkotia ja lasten työkasvatusta koskevat väitöskirjat (Härkönen 1996, ks. 
luku 5; Strandell 1994; 1996), alakoulun aloittamista käsittelevä etnografi a (Salo 
1999), sukupuolta opetuksessa analysoiva tutkimus (Lindroos 1997), liikuntakas-
vatuksen yhteis- ja erillisopetusta analysoiva teos (Eklund 1996, ruotsinkielisenä 
harvinainen), feminiinistä kasvatusfi losofi aa pohtiva teos (Naskali 1998), äidin-
kielen opetusta analysoiva väitös (Palmu 2003), heteronormatiivisuutta koulun 

Muutos edellyttää kielen 
itsestäänselvyyksien kyseenlaistamista 
ja metaforien sukupuolisten merkitysten 
tunnistamista uusien luomiseksi erityisesti 
kasvatuksen fi losofi assa ja tieteessä.

2 Kaarninen1995; Räisänen 1995; Härkönen 1996; Raehalme 1996; Eklund 1996; Strandell 1994 (ruots.); 1996; 
Lindroos 1997; Honkatukia 1998; Komulainen 1998; Kosonen 1998; Naskali 1998; Korhonen 1998; Aapola 
1999, Salo 1999; Kilpeläinen 2000; Nummelin 2000; Värtö 2000; Husu 2001; Laajasalo 2001; Tolonen 2001; 
Torkkeli 2001; Linnanmäki 2002; Naumanen 2002; Soro 2002, Lempiäinen 2003; Palmu 2003; Juutilainen 
2003; Lehtonen 2003; Saarinen 2003; Metso 2004; Kankkunen 2004; Tuomaala 2004.
3 Tamminen 1995; Lehtonen 1995; Loppi 1996; Heikkinen toim. 1996; Heinonen ym. toim. 1997; Jauhiainen 
ym. toim. 1997; Naskali toim. 1996;  Nummenmaa 1996; Keskinen & Lehtonen toim. 1998; Lehtonen toim. 
2000; Lampinen & Soirala 2000; Saarikoski 2001; Aaltonen & Honkatukia toim. 2002; Huhta 2003; Vuorio-
Lehtinen & Nieminen toim. 2003; Sunnari ym. toim. 2002; 2003; Kailo ym. toim. 2004; Vitikka toim. 2004; 
Nuorisotutkimus-lehden teemanumerot Erilaisuus koulussa 1995 ja Seksuaalikasvatus 1999, Aikuiskasvatus-
lehden sukupuoli teemanumero 2001; Peda-Forum – korkeakoulupedagogiikan tiedotuslehden moninaisuus-
teemanumero 1/2002.
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käytännöissä analysoiva väitös (Lehtonen 2003), matematiikan opiskelun suku-
puolittuneisuutta analysoivat työt (Linnanmäki 2002, ruotsinkielinen; Soro 2002), 
taidekasvatusta tarkasteleva multimediainen tutkimus (Kankkunen 2004) sekä 
oppilaanohjausta tarkasteleva  työ (Juutilainen 2003).  Maarit Lindroosin tutki-
muksessa (1997) analysoitiin kielenkäyttötapoja oppitunneilla ja todettiin, että 
pojille ja tytöille rakentuivat erilaiset tilat puheelle opettajien ja nuorten vuoro-
vaikutuksen tuottamina. Hänen mukaansa sukupuolinäkökulmainen tarkastelu 
luokkahuoneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa on jäänyt vähäiseksi (s. 15). Tar-
ja Palmun väitöskirjassa (2003, ks. luku 4) tarkasteltiin äidinkielen oppitunteja ja 
niihin liittyviä tekstejä sekä analysoitiin niiden sukupuolittuneisuutta. Päivi Naskali 
(1998) etsii väitöskirjassaan uudenlaista feminiinistä kasvatusfi losofi aa ja kritisoi 
hierarkkisia sukupuolten kahtiajakoon liittyviä, vastakkainasettelua tai samuutta 
korostavia ajattelumalleja. Hänen mukaansa ”muutos edellyttää kielen itsestään-
selvyyksien kyseenlaistamista ja metaforien sukupuolisten merkitysten tunnista-
mista uusien luomiseksi erityisesti kasvatuksen fi losofi assa ja tieteessä, joilla on 
valtaa vaikuttaa kasvatusta, tyttöä ja poikaa ja tulevaisuutta koskevien kuvien luo-
miseen” (s. 231).  Päivi-Katriina Juutilaisen teoksessa (2003, 214; ks. myös 1998, 
luku 7) tarkasteltiin lukion oppilaanohjausta sukupuolinäkökulmasta ja todettiin 
olevan mielekästä tehdä jatkotutkimusta teemasta toiminta- ja arviointitutkimuk-
sen menetelmin sekä ottaa paremmin huomioon ohjattavien nuorten näkökul-
mat. Matemaattisluonnontieteellisten aineiden opetuksen ja opiskelun sukupuoli-
kysymyksiä (samoin kuin tietotekniikan ja teknologian opiskelun ja osaamisen, ks. 
Brunila 2009, 83-84) on käsitelty melko monissa tutkimus- ja kehittämishankkeis-
sa, mutta aihepiiristä ei ole siihen nähden tehty kovin monia väitöskirjoja (ks. Lin-
nanmäki 2002; Soro 2002; Luomalahti 2005).  Jukka Lehtosen väitöskirjassa tuo-
daan esiin, että heteronormatiivisuutta on tutkittu vähän, mutta että olisi tärkeää 
tutkia heteronormatiivisuuden näkökulmasta opettajien toimintaa ja toimijuutta 

samoin kuin koulun muita työntekijöitä sekä 
opettajankoulutusta ja hankkeita, joilla kou-
lukulttuureja yritetään muuttaa moninai-
suutta paremmin tunnistavaksi (Lehtonen 
2003, 257).

”Miehiä kouluun?” –kirjassa (Heino-
nen ym. toim. 1997) esitellään aluksi kou-
lutuksen tasa-arvo-tavoitteita ja keinoja 
saavuttaa ne, jonka jälkeen paneudutaan 
kirjaan pääteemaan eli tarpeeseen saada 
lisää miesopettajia. Siinä kerrotaan muun 
muassa 11 Euroopan maassa toteutetusta 
tutkimus- ja kokeiluhankkeesta (TENET), 

jonka mukaan opettajat eivät yleensä koe tarvitsevansa juurikaan tasa-arvokas-
vatuksesta täydennyskoulutusta, vaan arvioivat tietonsa siitä riittäviksi, vaikka 
käytännössä tiedot ovat osoittautuneet puutteellisiksi (s.14-15). Saman todetaan 
olevan yleistä Suomessa. Sen mukaan opetusministeriö on vuonna 1996 kommen-
toidessaan valtion tasa-arvo-ohjelmaa pitänyt tärkeänä, että oppimateriaalia on 
kartoitettava ja analysoitava sukupuolen tasa-arvon näkökulmasta (s.15-16). Kir-
jassa pidettiin tärkeänä myös tutkia oppilaiden käsityksiä hyvästä opettajasta (s. 

Enemmän on puhuttanut kysymys 
siitä, mistä saataisiin lisää mies-
lastentarhanopettajia ja tarvitaanko 
miesopettajille kiintiöt luokanopet-
tajavalintoihin kuin kysymys siitä, 
millaisen kasvuympäristön tyttö-
ryhmä, poikaryhmä tai sekaryhmä 
lapselle luo.
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26) ja erityisesti opettajaopiskelijavalintoja (s. 31, 41).  Vastareaktiona miesopetta-
jien lisäämis -keskusteluun julkaistiin useita tieteellisiä analyyseja, jotka problema-
tisoivat kysymyksenasettelun (ks. mm. Lahelma ym. 2000).

Turun yliopistossa julkaistiin 1990-luvun loppupuolella parikin sukupuolta 
ja koulutusta tutkailevaa julkaisua. ”Onko sukupuolella väliä?” –kirjassa todettiin, 
että kasvatustieteellisissä tutkimuksissa sukupuoli on saattanut olla tarkasteluis-
sa mukana, mutta tutkimusnäkökulma ei ole ollut feministinen (Jauhiainen ym. 
toim.1998, 5-6). Tätä näkökulmaa haluttiin yhteistyöllä syventää. Psykologispai-
notteisemmassa ”Tytöt ja pojat – samanlaisia ja erilaisia” –kirjassa nostettiin myös 
esiin jatkotutkimustarpeita: Tyttöjen ja poikien toiminnoista tarvitaan lisää sellais-
ta tutkimusta, joka tuo esiin myös poikkeukset, jotta saadaan lisää tietoa leikki-
en sisällä tapahtuvista sukupuolirajojen ylityksistä ja rajatyöskentelystä” (s. 94), 
”Huomattavan vähän on suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja kouluopetukses-
sa pohdittu lasten keskinäisten suhteiden kautta muodostuneiden sosiaalisten 
ympäristöjen merkitystä oppimisessa. Opettajajohtoisen ja kasvattajakeskeisen 
ajattelun myötä suomalaisessa kasvatuskulttuurissa on enemmän puhuttanut ky-
symys siitä, mistä saataisiin lisää mieslastentarhanopettajia ja tarvitaanko mies-
opettajille kiintiöt luokanopettajavalintoihin kuin kysymys siitä, millaisen kasvu-
ympäristön tyttöryhmä, poikaryhmä tai sekaryhmä lapselle luo” (s.67). Vuoden 
1996 pro gradu –tutkielmassa selvitettiin Turun yliopiston luokanopettajien käsi-
tyksiä ja päädyttiin siihen, että heidän mukaansa tasa-arvokasvatuksen tulisi si-
sältyä opettajankoulutukseen (Loppi 1996). Toisessa pro gradu-tutkielmassa to-
dettiin, että vaikka luokanopettajaksi opiskelevat olisivatkin ajatelleet toimivansa 
opetusharjoittelussa tasa-arvoisesti, eivät he pääosin kuitenkaan toimineet näin 
observoinnin perusteella (ks. Soininen ym. 2001).

Oulun yliopistossa on keskitytty analysoimaan sukupuolta ja tasa-arvoa kas-
vatuksessa ja koulutuksessa erityisesti liittyen sukupuolistuneeseen ja seksualisoi-
tuneeseen väkivaltaan, monikulttuurisuuteen ja globaaleihin kysymyksiin. Oulun 
yliopiston sukupuolta analysoivat kasvatustieteilijät pääosin Vappu Sunnarin 
johdolla ovat olleet mukana useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishank-
keissa (ks. luku 1,5). Sukupuolistuneesta ja seksualisoituneesta väkivallasta oulu-
laiset ovat koostaneet useita teoksia (Sunnari ym. toim. 2002: 2003; 2008) samoin 
kuin Pohjois-Suomen naisten asemasta, monikulttuurisuudesta ja globalisaation 
sukupuolivaikutuksista (Räsänen & Sunnari toim. 1997; Sunnari & Räsänen toim. 
2000; Kailo ym. toim. 2004; Teräs ym. 2005). Leimallista useille näistä tutkimus-
hankkeista oli se, että niihin saatiin rahoitusta pohjoismaisilta ja eurooppalaisilta 
instituutioilta, ja että niiden yhteydessä kehitettiin opettajankoulutusta, koulujen 
käytäntöjä ja oppimateriaalia (Brunila ym. 2005, 15-16).

2000-luvun ensi vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla aihepiiri herätti 
edelleen runsaasti kiinnostusta ja sukupuolinäkökulmaisia väitöskirjoja 4 ja muita 
teoksia 5  julkaistiin.

Väitöskirjoista selvimmin opettajankoulutuksen kannalta kiinnostavia ovat 
Katariina Hakalan (2007) opettajuutta pedagogisena suhteena analysoiva teos, 
Sirpa Kokon (2007) käsityökasvatusta ja Päivi Bergin (2010) liikuntakasvatusta tar-
kastelevat väitöskirjat (ks. luku 6) , Mari Käyhkön (2006) ammatillista koulutusta 
analysoiva teos sekä Sirpa Lappalaisen (2006) ja Outi Ylitapio-Mäntylän varhais-
kasvatukseen liittyvät väitökset (2009, ks. luku 5) samoin kuin Timothy Bedfordin 
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heteronormatiivista koulua tranformatiivisin menetelmin haastava väitös (2009, 
ks. luku 9) ja Kristiina Brunilan tasa-arvohankkeita käsittelevä tutkimus (2009, ks. 
luku 1). Hakalan (2007) väitöskirjassa etnografi sin menetelmin tarkastellaan luo-
kanopettajien luokkahuonekäytäntöjä ja analysoidaan tutkijan ja opettajien välisiä 
tulkinnallisia keskusteluja niistä. Hän nostaa kiinnostavaksi mahdollisuudeksi vuo-
rovaikutteisen dekonstruktiivisen toimintatutkimuksen (s. 174), jonka tukemana 

voisi myös analysoida sukupuolittuneiden koulukäy-
täntöjen muuttamista. Sirpa Lappalainen (2006, 50) 
nostaa esiin kansalaisuutta, etnisyyttä ja sukupuolta 
esiopetuksen käytännöissä käsittelevässä työssään 
sen, että kasvatuskeskusteluissa vallassa oleva psy-
kologis-pedagoginen näkökulma ei ole käsitellyt juu-
rikaan yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyviä 
kysymyksiä ja viittaa Rauni Räsäseen (2002), jonka 
mukaan 1960- ja 70-luvuilla opettajankoulutuksessa 
vallinneen rauhan-, ihmisoikeus- ja tasa-arvokasva-
tukseen liittyvän eettisen velvoitteen tilalle on tul-

lut monikulttuurisuuskasvatus, jonka tehtävänä on tiedonvälitys eri kulttuureista. 
Hän pitää tätä erilaisuuden hallintaan tähtäävää ratkaisua uusliberalistisen koulu-
tuspolitiikan ilmentymänä. Tutkijan pitäisi Lappalaisen mukaan tehdä näkyväksi 
luonnollistettuihin ajattelumalleihin liittyviä normatiivisuuksia ja poliittisia merki-
tyksiä. Bedfordin (2009) tutkimuksessa esitetään tarvittavan lisää tutkimusta siitä, 
miten saisi ihmiset aktivoitumaan työhön heteroseksismiä ja homofobiaa vastaan 
ja millaisin keinoin tässä kannattaisi edetä (s. 217). Brunilan (2009) väitöksessä 
analysoidaan tasa-arvotyön projektitapaistumista ja siinä tarkastellaan myös kou-
lutukseen liittyviä hankkeita, joilla on pyritty vahvistamaan tasa-arvoisia käytäntö-
jä. Hänen mukaansa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sukupuoli ja siihen kiin-
nittyvät muut erot jäävät usein taustamuuttujan asemaan tulleessaan ylipäänsä 
otetuksi huomioon, vaikka niiden yhteiskunnallinen valta-analyysi kasvatuksen ja 
koulutuksen alueella auttaisi kyseistä tieteenalaa osallistumisessa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun ja vastuunkantoon oman toimintansa seurauksista (s.176).

Kriittistä pedagogiikkaa esittelevä ”Kenen kasvatus?” –teoksessa (Kiilakos-
ki ym. toim. 2005) tuodaan esiin Marjo Vuorikosken kirjoittamana, että kasvatuk-
sen ja koulutuksen sukupuolinäkökulmainen tutkimus lisääntyi vasta 1990-luvulla 
ja että valtaosa siitä suuntautuu koulumaailmaan ja jonkin verran korkeakoulu-
tukseen liittyen etenkin naistutkijuuteen, mutta aikuiskasvatuksen tutkimuksessa 
ei ole juurikaan sukupuolta tutkittu (s.37, ks. myös Vuorikoski 2003; Vuorikoski & 
Ojala 2006). Kasvatushistoriallisen tutkimuksen sukupuolinäkökulmia on analysoi-
tu ja pidetty sen huomioimista suomalaisessa tutkimuskentässäkin merkityksel-

Kasvatustieteellisessä 
tutkimuksessa sukupuoli ja 
siihen kiinnittyvät muut erot 
jäävät usein taustamuuttujan 
asemaan tulleessaan 
ylipäänsä otetuksi huomioon.

4 Luomalahti 2005; Lappalainen 2006; Käyhkö 2006; Latvala 2006; Aaltonen 2007; Hakala 2007; Kokko 
2007; Kujala 2008; Brunila 2009; Kiil 2009; Bedford 2009; Ylitapio-Mäntylä 2009; Vesikansa 2009; Kelhä 
2010; Berg 2010; Rajander 2010; Yliraudanjoki 2010, Huuki 2010; Manninen 2010; Antikainen 2010.
5 Mietola ym. toim. 2005; Kiilakoski ym. toim. 2005; Asikainen toim. 2006; Lappalainen ym. toim. 2006; 
Kasvatus-lehden sukupuoliteemanumero 2007; Tolonen toim. 2008; Ojala ym. toim. 2009; EERJ-lehden tee-
manumero 2010; Komulainen ym. toim. 2010; ks. myös  Ruusunen 2005; Tainio 2007; Tainio & Teräs 2010; 
Leppänen 2010; Ikävalko 2010; Vanhatapio 2010; Vilkka 2010; Vidén & Naskali 2010; Suortamo ym. toim 2010; 
Noremo ym. 2010, Nuorisotutkimus-lehden ”Pojat ja koulu” –teemanumero 2010.
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lisenä (Jauhiainen 2007; Vuorio-Lehti & Nieminen toim. 2003). Kasvatus-lehden 
sukupuoliaiheisen teemanumeron (2/2007) pääkirjoituksessa sen toimittajat 
nostavat esiin erityistarpeeksi saada empiiristen ja naistutkimuksen lähtökohdis-
ta tehtyjen koulututkimusten tuloksia opettajankoulutuksen käyttöön (Lahelma 
ym. 2007, 108). He vaativat opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksiin aihepiirin 
tutkimuskirjallisuutta ja feministisen pedagogiikan näkökulmien integrointia kou-
lutukseen. He kritisoivat myös sitä, ettei sukupuolen tutkimusta tunnuta edelleen-
kään varauksetta hyväksyttävän kasvatustieteen kaanoniin. 

Vuonna 2010 julkaistiin kaksi koulutusta ja sukupuolta koskevaa selvitystä, 
jotka liittyivät hallituksen tasa-arvoselonteon valmisteluun (Kuusi ym. 2010; Bruni-
la 2010, ks. luku 1). Hallituksen hallitusohjelman mukaisesti hallitus antoi eduskun-
nalle syksyllä 2010 tasa-arvoselonteon, jossa sekä arvioidaan hallituksen aiempia 
toimia että ehdotetaan uusia suuntia. Selonteon aihepiireiksi on määritelty myös 
koulutuskysymykset, joiden työstämistä ajatellen kyseiset selvitykset on tehty. 
”Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo” –selvityksessä analysoidaan hallituksen tasa-
arvo-ohjelmia ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmia (Kuusi ym. 
2010). Niistä todetaan, että ”hallituksen tasa-arvo-ohjelmien tavoitteet eivät vä-
lity johdonmukaisesti koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmiin, eikä 
tasa-arvopolitiikan valtavirtaistaminen toimi koulutuspoliittisessa lainsäädännös-
sä ja suunnittelussa parhaalla mahdollisella tavalla” [kursiivi kirjoittajan] (Kuusi 
ym. 2010, 20). Selvityksessä todetaan, että valtakunnalliset opetussuunnitelmat ja 
tutkinnon perusteet sekä oppiainekohtaiset opetussuunnitelmien perusteet esit-
tävät vain niukasti tai eivät lainkaan tasa-arvoa edistäviä tavoitteita eivätkä siten 
kannusta aktiiviseen tasa-arvotyöhön. Paikallisia opetussuunnitelmia puolestaan 
ei ole arvioitu tasa-arvon näkökulmasta, mutta niitä tulisi seurata ja arvioida (Kuu-
si ym. 2010, 68). Oppimateriaaleja koskeva analysoiva tutkimus ja seurantatutki-
mus todetaan selvityksessä vähäiseksi ja sitä tulisi edistää (Kuusi ym. 2010, 38, 
68). Selvityksessä tuodaan esiin, että 2000-luvulla on toiminut useita koulutuksen 
kehittämis- ja tutkimushankkeita, jotka ovat paneutuneet erityisesti sukupuolise-
gragaation purkamiseen ja oppilaanohjauksen kehittämiseen. Niiden tuloksia ja 
ideoita tulisi hyödyntää selvityksen mukaan aktiivisemmin (Kuusi ym. 2010, 70). 
Selvityksessä pidetään tärkeänä sen selvittämistä, ”miten tyttöjen ja poikien op-
piaineita kohtaan kokemat mieltymykset muokkautuvat ja mistä koulussa koetut 
tunnekokemuksien erot johtuvat” (Kuusi ym. 2010, 66). Sen mukaan ”kouluissa 
arkikäytänteiden kehittämiseksi tarvitaan sukupuolisensitiiviseen tutkimukseen 
perustuvaa täydennyskoulutusta”. 

Kristiina Brunilan laatimassa selvityksessä analysoitiin sukupuolten tasa-
arvoa korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa (Brunila 2010). Hänen mukaansa hal-
litusohjelmien korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevissa osioissa ei ole juurikaan 
huomioitu sukupuolten tasa-arvoa. Maininnat liittyvät naistutkimuksen edistämi-
seen vuoden 2003 julkaistussa hallitusohjelmassa ja sukupuolten tasa-arvon edis-
tämiseen opettajankoulutuksessa vuonna 2007 julkaistussa hallitusohjelmassa. 
Jälkimmäiseen liittyvät esitetyt toimenpiteet, joilla lisätään tasa-arvotietoisuutta 
peruskouluissa ja sukupuolitietoisen opetuksen sisällyttämistä opettajankoulutuk-
seen ja lastentarhanopettajan koulutukseen. Tasuko-hanke on tämän tavoitteen 
asettelun konkretisoituma ja selvityksessä edellytetään, että hankkeen tutkimus-
ohjelman jatkuvuus turvataan (Brunila 2010, 66, 70). Edellä mainitut tavoitteet 
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heijastuivat myös hallitusten tasa-arvo-ohjelmissa. Niissä on esitetty sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajaa ja syvällistä 
tutkimusta. Selvityksessä korostetaan sitä, että tällaista tutkimusta tulee tukea 
ja rahoittaa (Brunila 2010, 22). Siinä tuodaan esiin, että suomalainen sukupuoli-
näkökulmainen koulutustutkimus on monin tavoin tuonut esiin koulutuksen ja 
kouluarjen sukupuolittuneet käytänteet, mutta myös se, etteivät opettajat ole 
saaneet riittävästi valmiuksia tasa-arvokysymysten huomioon ottamiseen (Brunila 
2010, 39). Tämä tuli esiin myös arviointiraportissa, jonka mukaan erityisen heikosti 
opettajankoulutuksessa on pystytty antamaan valmiuksia edistää sukupuolten ja 
kulttuurien välistä tasa-arvoa (Lahtiranta & Perttilä 2005).

Vuoden 2010 lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ”Segregaation 
lieventämistyöryhmän loppuraportin”, joka pohjautui opetusministeri Henna Virk-

kusen asettaman työryhmän työhön. Raportissa esi-
tetään useita toimenpiteitä segragaation purkami-
seksi ja myös opettajankoulutusta tulee sen mukaan 
kehittää muun muassa sisällyttämällä siihen erillisiä 
tasa-arvo, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevia 
kursseja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 13). 
Tutkimuksesta ja siihen liittyvistä tarpeista raportissa 
ei kerrota paljonkaan, mutta linjauksissa mainitaan, 
että syitä tyttöjen ja poikien kouluviihtyvyyseroihin 
tulee selvittää (s.11), sekä että pedagogisia käytän-
teitä tulee tutkia ja sukupuoli- ja tasa-arvotietoisia 
menetelmiä kehittää (s.13, 53). PISA-tutkimukseen 
liittyen työryhmä esittää, että sen yhteydessä ana-
lysoitaisiin aiempaa enemmän sukupuolten sisäisiä 
ja välisiä oppimistulosten eroja (s. 42). Raportissa 
viitataan myös TASUKO-hankkeen toimintaan ja 
sen yhteydessä tehtyyn tutkimukseen Lapin yliopis-
tossa (Vidén & Naskali 2010). Siitä on nostettu esiin 

ehdotus, jonka mukaan ”sukupuolen tutkijoiden urakehitystä ja työn rahoitusta 
edistetään, jotta saadaan varmistettua sukupuolinäkökulmainen tutkimusperus-
teinen opettajankoulutus”  (s. 26). Hankkeesta tuodaan esiin myös siinä rakennet-
tu opettajankoulutusta ja pedagogisia ratkaisuja hyödyttävä tutkimusohjelma ja 
se, että ”tutkimusperusteisen opettajankoulutuksen kannalta sukupuolinäkökul-
mainen tutkimus on todettu riittämättömäksi mutta välttämättömäksi tasokkaan 
opetuksen takaamiseksi” (52).

 Tarkastelemissani väitöskirjoissa ja muissa julkaisuissa esitettiin joitakin 
näkemyksiä sukupuolinäkökulmaisen opettajankoulutukseen liittyvän tutkimuk-
sen tarpeista ja puutteista, mutta monissa julkaisuissa tähän kysymykseen ei kiin-
nitetty erityishuomiota. Vaikka niissä käsiteltiin erilaisia kouluun ja koulutukseen 
liittyviä teemoja, opettajankoulutuksen ja sitä tukevan tutkimuksen tarkastelua 
ei ollut koettu mielekkääksi yhdistää moniinkaan niistä. Vain pienehkö osa käsi-
teltävänä olleista julkaisuista oli tehty opettajankoulutuslaitoksilla. Monet koulu-
tutkimuksista oli tehty nuorisotutkimuksen, koulutussosiologisen tutkimuksen ja 
kasvatustieteen alueilla. Niistä useimmissa hyödynnettiin feminististä tutkimus-
perinnettä, mutta myös muunlaisia sukupuolen tarkastelun tapoja ilmeni. Niissä 

Monet tutkimustarpeista 
on havaittu ja todettu 
vuosikymmeniä sitten ja niitä 
on toistettu eri muodoissa 
viimeiset vuosikymmenet, 
mutta monipuolista 
opettajankoulutusta 
kehittävää ja sitä tukevaa 
pedagogisten ratkaisujen 
analyysia on tehty vain vähän 
ja harvoin.
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julkaisuissa, joissa opettajankoulutusta ja siihen liittyviä tutkimustarpeita analysoi-
tiin, tuotiin esiin puutteita, tarpeita ja tulevaisuuden toiveita niihin liittyen. Monet 
tutkimustarpeista on havaittu ja todettu vuosikymmeniä sitten ja niitä on toistettu 
eri muodoissa viimeiset vuosikymmenet, mutta monipuolista opettajankoulutusta 
kehittävää ja sitä tukevaa pedagogisten ratkaisujen analyysia on tehty vain vähän 
ja harvoin.  Sukupuolinäkökulmaista koulutuksen, pedagogiikan ja opettajuuden 
analyysia on julkaistu myös monissa tieteellisissä ja muissa artikkelissa, opinnäy-
tetöissä sekä oppaissa ja raporteissa, mutta niitä en ole tässä yhteydessä ehtinyt 
kartoittamaan (ks. TASUKO:n materiaalivaranto/ Tutkimuskirjallisuus http://wiki.
helsinki.fi /display/TASUKO/Kirjallisuutta+teemoittain). Monia pro gradu tutkielmia 
on tehty sukupuoliteemoista koulutuksen osalta ja myös muutamia opettajankou-
lutukseen liittyen. ARTO-tietokantahaun perusteella monet opettajankoulutus-
asiasanahaulla löytyneistä keskittyivät nimenomaan miesopettajakysymykseen 6, 
mutta myös muista sukupuoliteemoista tehtiin opinnäytetöitä (Mämmelä & Paani 
1994; Polojärvi 2003; Prokkola 2001). Varsinkin segregaation purkamiseen ja oppi-
laan ohjaukseen liittyvät sukupuolinäkökulmaiset hankkeet ovat julkaisseet run-
saasti teeman kannalta kiinnostavaa aineistoa.

Tämän kartoituksen yhteydessä olisi mielekästä arvioida suomalaista tut-
kimuskenttää suhteessa muiden maiden tilanteisiin, mutta siihen ei ole syvällis-
tä mahdollisuutta (ks. esim. Eurydice 2010; Lynch & Feeley 2009). Viittaan tässä 
yhteydessä vain pohjoismaisiin kartoituksiin vuosien 1990-2005 ja vuosien 2005-
2009 välillä julkaistuista sukupuoli- ja kouluteemaisista teksteistä ja ruotsalaiseen 
sukupuolinäkökulmaisen koulututkimuksen meta-analyysiin ja siihen liittyvään 
bibliografi aan vuosien 1969-2005 kouluaiheista tutkimuskirjallisuudesta (Bibligra-
fi utkast 2005; Bodenstam 2010; Carlberg & Bondestam 2010; Nyström 2009, ks. 
myös Wernesson & Ve 1997). Pohjoismaisissa kartoituksissa ilmenee se, että Ruot-
sissa aihepiirin tutkimusta on enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa ja 
Norjassa puolestaan näyttää olevan sitä enemmän kuin Tanskassa ja Islannissa 
(Bibliografi utkast 2005; Nyström 2009, 13, 21). Kaikissa maissa on muutama tut-
kija, joka on julkaissut aiheesta runsaasti. Suuri enemmistö tutkijoista oli naisia. 
Ruotsalaisen selvityksen mukaan naispuoliset opettajakouluttajat ovat mieskolle-
gojaan kiinnostuneempia paitsi sukupuolen tasa-arvon edistämisestä myös tutki-
muksesta yleisesti (Erixon Arreman & Weiner 2007).Tanskassa suuri osa julkaisuis-
ta painottuu 1990-luvulle, kun muissa maissa julkaisuja on melko tasaisesti sekä 
1990-luvulta että 2000-luvulta. Melko pieni osuus kaikesta esitellystä tutkimuskir-
jallisuudesta näytti paikantuvan erityisesti opettajankoulutuksen ja pedagogisten 
ratkaisujen analyysiin. Suomen ja Islannin tutkimuksen sisällöllinen arviointi oli 
hankalampaa toteuttaa kielisyiden takia kuin muiden maiden, joten sen esittely 
jää epämääräisemmäksi kartoituksessa (Nyström 2009). Eva Nyströmin (2009) 
selvityksen mukaan sukupuolen käsittämisen tavat ovat muuttuneet vuosien aika-
na ja 2000-luvulla erityisesti intersektionaalisuus, sukupuolen tarkastelu muiden 
erontekojen kuten yhteiskuntaluokan, etnisyyden ja seksuaalisuuden, rinnalla on 
yleistynyt samoin kuin heteronormatiivisuuden analyysi.

6 Penttilä & Pöykiö 2007; Soralahti 2005; Kallio 1995; Pennanen & Pesonen 2008; Määttä 1995; Perälä, Rättö 
& Salonen 1998; Hakala & Toivettula 1997; Kakko & Kiiskilä 1998.
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Meta-analyysissa ruotsalaisesta sukupuolinäkökulmaisesta koulutukses-
ta todettiin, että vuosien 1969-2009 välillä julkaistuja tutkimusjulkaisuja löytyi 
1438 (Carlberg & Bodestam 2010). Tutkimuksia alkoi ilmestyä selvästi useammin 
1990-luvun alkupuolen jälkeen ja niiden määrä on ollut 2000-luvulla hienoisessa 
laskusuunnassa. Tutkimuksista suurin osa käsitteli peruskouluun (erityisesti luok-
kahuoneeseen) liittyviä teemoja ja vain 5,9 prosenttia niistä käsitteli opettajan-
koulutusta (niistäkin enemmistö oli opinnäytetöitä). Suurin osa käsitteli tyttöjä ja 
poikia, tavallisesti keskittyen etsimään näiden ryhmien välisiä eroja. Varhaisemmat 
julkaisut käsittelivät useammin tyttöjä, 1980-luvulla käsiteltiin sekä tyttöjä että 
poikia, mutta tyttöjä selvästi useammin, 1990-luvulla poikiin kohdistuva tutkimus 
lisääntyi yhtä suosituksi tyttöaiheisen kanssa ja 2000-luvulla pojista tehtiin enem-
män tutkimuksia kuin tytöistä. Huoli pojista- ja miehiä tarvitaan opettajiksi –tyyp-
pinen tutkimusasetelma on ollut suosittua myös ruotsalaisessa tutkimuskentässä. 
Käsitteistä sukupuolirooli ja –ero sekä feminismi olivat tyypillisempiä 1970-luvun 
julkaisuissa kuin myöhemmin. Tasa-arvo ja sukupuoli (genus) ovat olleet suosittu-
ja kautta aikajakson, mutta niiden merkitys on vähentynyt 2000-luvulla. 1990-lu-
vun lähtien uusia, suosiota saaneita käsitteitä ovat olleet heteronormatiivisuus, 
intersektionaalisuus, queer ja maskuliinisuus. Pitäisin kehitystä samansuuntaisena 
Suomessa, vaikka pienemmän tutkimusmäärän takia vastaavia erotteluja käsite-
suuntauksista on hankalampi tehdä. (Bondestam 2010.) Meta-analyysin perusteel-
la Fredrik Bondestam (2010, 101-102) ehdottaa opettajankoulutusta kehitettäväksi 
niin, että siihen integroidaan sukupuolinäkökulma systemaattisesti. Hän arvioi 
opettajankoulutusta koskevan julkaisukokonaisuuden paitsi vähäiseksi myös laa-
dultaan – sekä menetelmällisesti että teoreettisesti – melko puutteelliseksi. Kei-
nona parantaa opettajien osaamista ja samalla myös tutkimusaluetta on hänen 
mukaansa se, että opettajista koulutetaan toimintatutkimusta osaavia opettajia, 
joille on annettu valmiudet teoreettisesti ja menetelmällisesti sekä asiasisällöllises-
ti analysoida sukupuolta. Sama lähtökohta voisi aktivoida myös Suomessa opetta-
jakoulutettavia analysoimaan sukupuolta koulutuksessaan ja opettajan työssään.

Johtopäätöksiä kartoituksesta ja pohdintaa 
opettajankoulutukseen linkittyvän tutkimuksen 
tulevaisuudesta
Kartoituksessa selvitettiin sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen asemaa opetta-
jankoulutukseen linkittyvän tutkimuksen kentässä. Sen perusteella opettajankou-
lutuksen ja pedagogiseen ratkaisuihin liittyvää sukupuoliteemaista tutkimusta on 
Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana tehty riittämättömästi. Huolimatta siitä, 
että lainsäädäntö edellyttää sukupuolten tasa-arvon edistämiseen liittyvää tutki-
musta, sitä ole otettu riittävästi huomioon opettajankoulutuksen ja siihen liittyvän 
tutkimuksen kehittämistä koskevissa asiakirjoissa ja suunnitelmissa, opettajan-
koulutuskirjallisuudessa eikä opettajankoulutuksessa. Tietokantahakujen perus-
teella käsitys tutkimusaiheen käsittelyn vähäisyydestä vahvistuu samoin kuin su-
kupuoliteemaisen koulututkimuksen arvion osalta. 
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 Syitä tähän ongelmalliseen tilanteeseen on esitetty useita. Osa liittyy su-
kupuoleen ja tasa-arvoon liittyviin käsityksiin, osa opettajankoulutuksen perintei-
siin. Yksi syy on se, että sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle tutkimukselle ei nähdä 
syytä, koska Suomen, koulun ja opettajien nähdään harhaisesti jo nyt toimivan 
tasa-arvoisesti. Toinen on se, että kyseistä epätasa-arvoisuutta ei nähdä suureksi 
ongelmaksi, joten siihen liittyvään tutkimukseen ei kannusteta. Kolmas on se, su-
kupuoleen liittyvää (varsinkin feminististä) tutkimusta pidetään epäilyttävänä ja 
(liian) poliittisena. Neljäs syy – vaikka sitä ei tavallisesti haluta myöntää – on se, että 
aihepiirin tutkimusta ei haluta, koska ei haluta sukupuoleen liittyvää tasa-arvoa ja 
muutosta. Opettajankoulutuksen perinteeseen liittyviä syitä ovat kartoituksessa 
esiin tulleet alan epäyhteiskunnallisuus, epäkriittisyys, vähäinen tutkimuspainot-
teisuus ja –osaaminen. Konkreettisesti sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen ei 
löydy kannustavia tekijöitä opettajankoulutusyksiköissä, jos sukupuolitietoisuus 
ei ole niiden koulutus- ja tutkimusohjelmissa yleisemminkään merkityksellisenä 
teemana pedagogisesti tai aihesisällöllisesti eikä aiheeseen liittyen löydy osaavaa 
ohjausta, tutkimuskirjallisuutta tai tutkimusryhmiä ja -verkostoja. Myöskään ope-
tusministeriössä viranomaiset eivät ole olleet kiinnostuneita aktiivisesti ottamaan 
kantaa suunnittelu- ja kehittämistyössään sukupuolitietoisen tutkimuksen puoles-
ta ja esittämään ja rahoittamaan konkreettisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi 
(yksittäisiä kannanottoja ja toimia lukuun ottamatta).

 Mitä sitten voisi tehdä toisin? Sukupuolitietoisuutta tulisi vahvistaa läpi 
yhteiskunnan, opetusministeriön ja –hallinnon, yliopistojen, tiedekuntien ja eri-
tyisesti opettajankoulutuslaitosten sekä opettajakunnan ja kuntahallinnon. Asian 
edistämiseksi tarvitaan koulutusta ja tiedotusta sekä koulutus- ja tutkimuksen ke-
hittämissuunnittelussa ja opetussuunnitelmatyössä sekä koululainsäädännössä 
perusteellisempaa sukupuolianalyysia ja konkreettisempaa tavoitteenasettelua, 
jossa otetaan huomioon koulutukseen liittyvien sukupuoliteemojen ohessa myös 
tutkimus. Opetushallinnon tulisi kouluttautua teeman erityisosaajaksi ja aktiivises-
ti edistää sukupuoleen liittyvää tasa-arvoa. Rahoitusta tulisi järjestää aihealueen 
tutkimukseen huomattavasti nykyistä pontevammin ja erityisiä tutkimusohjelmia 
ja –hankkeita tulisi rahoittaa (muun muassa Suomen Akatemian kautta). Opetta-
jankoulutusyksiköt ja kasvatustieteellistä tutkimusta tekevät tahot voisivat ottaa 
tosissaan tasa-arvolainsäädännön ja useiden yliopistojen tasa-arvo- ja yhdenver-
taisuussuunnitelmien vaatimukset koulutuksen ja tutkimuksen sukupuolitietoi-
suuden edistämisestä ja lisäämisestä. Opettajankoulutukseen, sen eri muodoissa 
ja koulutusohjelmissa, tulisi sisällyttää  sukupuolitietoisuutta lisääviä teemoja in-
tergroidusti läpileikkaavasti sekä järjestää erityisesti siihen liittyvää pakollista ja 
valinnaista koulutusta, jotta varmistettaisiin sukupuoleen liittyvän perusosaami-
sen taso. Sisällöllisen teeman käsittelyn lisäksi nykyisiä opetus- ja ohjausmenetel-
miä tulisi tarkastella kriittisesti ja muuttaa niitä sukupuoliherkemmiksi ja parem-
min moninaisuuden huomioon ottaviksi. Sukupuoliteemaiseen tutkimukseen ja 
opinnäytetöiden tekoon tulisi aktiivisesti kannustaa sekä opiskelijoita että opetta-
jakouluttajia/tutkijoita ja mahdollistaa tähän työhön nykyistä paremmat mahdolli-
suudet. 

 TASUKO-hankkeessa on pyritty kannustamaan sukupuolitietoiseen opet-
tajankoulutukseen linkittyvään tutkimukseen verkostoitumalla, yhteistyöllä ja 
erilaisia tilaisuuksia järjestämällä sekä rakentamalla aihepiirin osalta materiaa-
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livarantoa ja tukemalla eri yliopistoissa tapahtuvaa tutkimustoimintaa ja tutki-
musta esittelevien teosten julkaisemisessa. Kartoittamalla aihealueen toimijoilta 
käsityksiä tutkimustarpeista ja keskustelemalla yhdessä näkemyksistä alan kehit-
tämiseksi, on lisätty yhteistyötä ja motivoitu yhteiseen päämäärän asetteluun. 
TASUKO-hanke on onnistunut kannustamaan opettajakouluttajia ja alan tutkijoita 
sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen ja yhteistyöhön sekä nostanut pitkään vi-
rinnyttä keskustelua yhteisistä tasa-arvon edistämistavoitteista valtakunnallisek-
si. Se on legitimoinut opettajankoulutusyksiköissä usein yksittäisten ihmisten tai 
pienryhmien tekemää pitkäjänteistä mutta myös vastikään alkanutta työtä suku-
puoleen liittyvän tasa-arvon puolesta. 

TASUKO:n tutkimusohjelmatyön tavoitteena on ollut tutkimuksen keinoin 
lisätä tietoa sukupuolesta, siihen liittyvistä eroista ja opettajuudesta sekä analy-
soida, mitä olisi sukupuolitietoinen koulutus ja opetus ja miten niitä olisi mahdol-
lista toteuttaa. Tavoitteen toteutuminen edistää sukupuolitietoisuutta opettajan-
koulutuksessa ja opettajien toiminnassa ja vahvistaa opettajien mahdollisuuksia 
ehkäistä sukupuoleen ja muihin erontekoihin liittyviä ongelmallisia käytäntöjä ja 
muokata koulujen ja oppilaitosten sukupuolittuneita kulttuureja tasa-arvoisem-
miksi ja yhdenvertaisemmiksi. Tavoitteena on se, että sukupuoli- ja yhdenvertai-
suusosaaminen on tulevaisuudessa osa kaikkien opettajien ja opettajakouluttajien 
ammattitaitoa. Siksi tavoitteena on rakentaa pitkälti aiemman perustutkimuk-
sessa kehitetyn teoreettisen tiedon pohjalta käytäntöön sovellettavaa tietoa ja 
osaamista. Sukupuolen ja erojen käsitteellinen ja teoreettinen tarkastelu ja siihen 
liittyvä kehitystyö on myös tavoite. Suomalaista sukupuoliosaamista kehittävää 
oppimateriaalia kouluille ja opettajankoulutukseen ei juuri ole. Tavoitteena on 
kehittää tutkimustietoon pohjautuvaa osaamista ja oppimateriaalia. Tutkimus-
kentässä opettajuutta ja opettajankoulutusta tulisi tarkastella monialaisesti ja 
–tasoisesti siten, että otetaan huomioon lastentarhanopettajat, luokanopettajat, 
aineenopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, ammatillisten oppilaitosten 
opettajat ja opettajankouluttajat sekä näiden ryhmien perus-, jatko- ja täydennys-
koulutus. Oppilaitoksittain tutkimuksen ympäristöinä tai kenttinä olisivat päiväko-
dit, alakoulut, yläkoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut ja muut kasvatus- ja koulutusinstituutiot. Läpileikkaavana piirteenä 
otettaisiin huomioon sukupuolen moninaisuus ja feminiinisyyksien ja maskuliini-
suuksien suuri kirjo paitsi ihmisten välillä myös erilaisiin käytäntöihin ja mielikuviin 
sitoutuneena. Sukupuoleen linkittyy muita erontekoja ja intersektionaalinen nä-
kökulma on tutkimusohjelmassa painottunut vahvasti.  Merkityksellisiä tarkaste-
lun kohteita olisivat sukupuolen lisäksi muun muassa paikalliset ja alueelliset erot, 
yhteiskuntaluokkaan, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, 
terveydentilaan, kieleen, etniseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen taustaan liitty-
vät erot sekä erityisopetustaustaan liittyvät erot.

TASUKO:n toimijoilta kootussa ja yhteisten keskustelujen kautta rakentu-
neessa tarvekartoituksessa selvisi aiheita, joita pitäisi tutkia opettajankoulutuk-
seen ja pedagogisiin ratkaisuihin liittyen. Seuraavaksi esitetyt tutkimusaiheet ovat 
vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä:

1. Opettajankoulutus
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* Miten opettajankoulutuksessa käsitellään sukupuolta ja muita eroja?
* Miten opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat tulkitsevat ja ymmärtävät aikai-
semman koulutuksensa ja opettajankoulutuksen sukupuolittuneita käytäntöjä?
* Miten opettajan sukupuoli rakentuu opettajankoulutuksessa?
* Miten opettajankoulutusta kehitetään sukupuolitietoisemmaksi ja miten siihen 
liittyviä haasteita kohdataan?
* Miten sukupuoli ja seksuaalisuus sekä muut eronteot on otettu huomioon opet-
tajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ja koulutusohjelmissa?

2. Opettajuus
* Mikä on (suomalaisen) opettajan diskursiivinen, koettu ja toiminnallinen suku-
puoli?
* Miten muut eronteot (kuten etninen ja uskonnollinen tausta, seksuaalisuus, ikä) 
kiinnittyvät opettajien ja opettajuuden sukupuoleen?
* Miten opettajan sukupuoli rakentuu eri koulutusmuodoissa ja -asteilla?

3. Opettajat ja vuorovaikutus lasten ja nuorten kanssa
* Miten opettajat ja opettajayhteisöt kohtaavat lasten ja nuorten sukupuoli- ja 
seksuaalikulttuurit?
* Mikä on opettajan asema ja merkitys sukupuolittuneeseen ja seksualisoitunee-
seen kouluväkivaltaan puuttumisessa?
* Miten opettajat ottavat huomioon median ja koulun ulkopuolisen kulttuurin su-
kupuolittuneet merkitykset?
*Miten opettajat kohtaavat moninaiset ja moninaisista taustoista tulevat lapset ja 
nuoret sekä yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyvät jännitteet?

4. Opettajat, pedagogiikka ja oppimateriaalit
* Millaisia pedagogisia ratkaisuja ja keinoja sukupuolen ja muiden erontekojen ra-
kentamisessa ja haastamisessa opettajat käyttävät?
* Miten sukupuolista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi rakentaa osana koulun 
käytäntöjä, opettajakulttuuria ja opetusta?
* Mikä on opettajien ja opettajayhteisöjen rooli vahvasti sukupuolittuneissa oppi-
aineissa ja niiden kehittämisessä?
* Miten sukupuolitietoiset pedagogiikat toimivat?
* Miten oppimateriaalit rakentavat sukupuolta ja muita erontekoja ja miten mate-
riaaleja voi kehittää sukupuolitietoisemmaksi?

5. Opettajat, valta ja muutos
* Miten opettajuus on muuttunut sukupuolen ja siihen liittyvien erojen näkökul-
masta?
* Miten opettajat ja opettajakouluttajat toimivat muutoksen tekijänä ja sukupuo-
limallien säilyttäjänä?
* Miten koulu- ja opettajayhteisöissä sukupuoleen liittyvään tasa-arvoon ja yhden-
vertaisuuteen pyrkiviä tavoitteita tavoitellaan ja millaisia vastarinnan, haastami-
sen ja toisin tekemisen prosesseja ilmenee ja millaisia seurauksia niillä on?
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* Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu toimii opettajankoulutusyksi-
köissä ja oppilaitoksissa?
* Miten opettajankoulutukseen, opettajuuteen ja koulutukseen liittyvä säätely, 
hallinnointi ja politiikka ovat sukupuolittuneita ja miten ne ovat kehittyneet?
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Liite: Opettajakoulutuksen kehittämistä 
käsittelevien kokoomateosten sukupuolianalyysi

Esittelen 10 kokoomateosta ja niiden tavat käsitellä sukupuolitematiikkaa niiden 
ilmestymisjärjestyksessä:

1. Hannele Rikkisen ja Seppo Tellan (1994) toimittamassa aineenopettajan 
koulutuksen uudistumista käsittelevässä kokoomateoksessa sukupuoliteema 
jäi olemattomaksi (Rikkinen & Tella 1994). Sitä ei nostettu teemana esiin. Termi 
”tasa-arvokasvatus” (s. 221) oli mainittu käsityökasvatusta koskevassa artikkelissa 
kaaviossa, mutta sitä ei käsitelty itse tekstissä eikä sen sisältöjä avattu. 

2. Olli Luukkaisen toimittamassa ”Hyväksi opettajaksi” –teoksessa opetta-
jankoulutuksen asiantuntijat ja koulutuspolitiikan päättäjät kirjoittavat hyvästä 
opettajuudesta ja opettajankoulutuksesta (Luukkainen 1994). Sivulla 20 puhutaan 
tasa-arvon edistämisestä, mutta auki jää mistä tasa-arvosta on kyse (lähinnä vai-
kutelmaksi jää, että taloudellisesta). Markku Suortamon tekstissä, jossa käsiteltiin 
muun muassa opettajien poikkeuskoulutusta, sukupuoli esitettiin taustamuutta-
jatasolla, kun kuvailtiin tyypillistä poikkeuskoulutukseen osallistujaa (enemmistö 
poikkeuskoulutusopiskelijoista oli naisia, miehiä 15 %). Kaarina Suonion tekstissä 
oli mukana kertomus opettajamuistoista (”Suuri mies” kertoi opettajastaan, joka 
pakotti ”pojan” pesemään suun saippualla, s. 145). 

3. Pauli Kaikkosen ja Pirjo Pihlaisen toimittama kirja aineenopettajankou-
lutuksen kehittämisestä Tampereen opettajankoulutuslaitoksella jätti käsittele-
mättä sukupuoliteeman paria pientä huomiota lukuun ottamatta (Kaikkonen & 
Pihlainen 1994). Sivulla 130 Pihlaisen omassa artikkelissa kerrotaan esimerkkinä 
kurssin sisällöstä, jossa ranskan kielen tunnilla tehtävänä oli kertoa Suomesta ja 
kotikaupungista. Yhtenä tehtävän määritellyistä sisällöistä oli ”suomalaisten nais-
ten ja miesten vertailua tilastojen valossa”. Tätä ei avattu enempää. Kauko Seine-
län fysiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyvässä tekstissä (Seinelä 1994, s. 147) 
tuotiin esiin tyttöjen todettu vähäinen kiinnostus fysiikan opiskeluun ja aihepiiriin 
liittyviin tutkimustuloksiin viitattiin. Hänen kuvaamassaan opetuskokeilussa tytöt 
menestyivät kuitenkin hyvin fysiikan opiskelussa, kuten oli todettu eräissä muis-
sa kokeilututkimuksissa tyttöjen tehneen. Hän tuokin esiin sen, että ”opettajan-
kouluttajana olen sanonut, että opetuksessa tulee olla ”positiivinen pohjavire”. 
Yleensä fysiikan opetus rakentuu liiaksi maskuliiniselle kokemusmaailmalle”. 

4. Raija Huhmarniemin toimittamassa ”Matkalla uuteen opettajuuteen” 
käsitellään opettajankoulutuksen haasteita ja keinoja rakentaa uudenlaista opet-
tajuutta (Huhmarniemi 1996). Keskeisenä käsitteenä on muutosagentti. Teos liit-
tyy osaksi Turun opettajankoulutuslaitoksen aiemmin julkaisemiin teoksiin Opet-
tajaksi kasvaminen (1994), Opettajuuden eväät (1994) ja Muutosagenttiopettaja 
(1995). Lukemassani kirjassa sukupuoli ei noussut esiin merkityksellisenä teemana 
muutosagenttiuden kannalta eikä opettajankoulutuksen kehittämisen osalta esi-
tetty juurikaan sukupuolispesifejä kantoja. Kirjassa sivuttiin sukupuolta kahdessa 
artikkelissa, muuten kirja oli sukupuoliteemasta vaikeneva. Sirkku Ahon artikkelis-
sa ”Muutosagenttikoulutuksen valintakokeiden tuloksia” käsiteltiin opettajaopis-
kelijoiden valintaa (Aho 1996). Artikkelissa esiteltiin tutkimusta, jossa sukupuoli 
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oli taustamuuttuja. Opettajankoulutukseen hakijoiden eli ”tyttöjen” ja ”poikien” 
välisiä eroja selviteltiin ja löydettiin: ”Poikien motiivit hakeutua koulutukseen 
olivat jonkin verran tyttöjen motiiveja ulkokohtaisempia” (s. 21). Samalla sivulla 
kuitenkin todetaan, että ”tilanne on ongelmallinen, sillä koulutukseen tarvittai-
siin enemmän poikia, mutta valintakokeet ja etenkin yhteisvalinnat suosivat tyt-
töjä”. Analyysissa esitettiin, että ”koulutukseen hakeutuneet pojat olivat tyttöjä 
selvästi teoreettisempia, asioita tutkivampia, määräilevämpiä, epäonnistumiset 
haasteiksi kokevampia ja rennompia. Tytöt sen sijaan korostivat poikia enemmän 
yksilöllisyyttä ja erilaisuutta, mutta olivat samalla poikia käytännöllisempiä, toimi-
vampia, energisempiä ja tyytyväisempiä itseensä. Kummassakin ryhmässä oli siis 
muutosagentille välttämättömiä käyttäytymismalleja” (s.27, ks. myös s.32). Tytöt 
sopivat poikia paremmin tekstin mukaan muutosagenttikoulutukseen, sillä tytöt 
pyrkivät muuttumaan muutosagentin suuntaan poikia useammin ja ”pojat kokivat 
olevansa ensisijaisesti toimivia eivätkä niinkään asioita tutkivia” (s.39): ”Tulokset 
kuitenkin viittaavat siihen, että tyttöjen valinta muutosagenttikoulutukseen oli 
poikien valintaa onnistuneempi. Opettajankoulutukseen ei edes hakeudu muu-
tosagentin toimintamalleja arvostavia poikia riittävästi. Selitys voi löytyä myös 
yhteisvalinnoista, jotka suosivat tyttöjä ja tietyntyyppisiä opettajatyyppejä. Niin-
pä persoonallisuuden seulonnan onnistuminen edellyttäisi, että valintakokeisiin 
osallistuisivat kaikki hakijat eikä valtakunnallisia yhteisvalintoja olisi nykymuo-
dossa lainkaan” (s.40). ”Tytöt olivat minän kehityksessään poikia korkeammalla 
tasolla. Valintakokeissa oli kuitenkin tyttöjä kuusi kertaa poikia enemmän, joten 
tytöissä oli enemmän valinnan varaa. Poikien motiivit hakeutua koulutukseen oli-
vat kauttaaltaan kovin ulkokohtaisia ja materiaalisia eivätkä he luopuneet näistä 
tavoitteistaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikanakaan. Tytöille taas oma kasvu 
oli tärkeää. Kaiken kaikkiaan valintakokeet jossain määrin suosivat tyttöjä. Tätä 
ei voi pitää hyvänä tuloksena, koska poikia tarvittaisiin muutosagenttiopettajiksi 
nykyistä enemmän (s. 58).   Myös Varpu Elorannan artikkelissa proseminaarityöstä 
sivuttiin sukupuolta ja siinä todettiin, että sukupuolierot voivat vaikeuttaa opin-
näyteohjaustilannetta (Eloranta 1996, 194).  Samassa yhteydessä esiteltiin myös 
teoreettinen malli erilaisia ohjaustyyleistä (maskuliininen, feminiininen ja andro-
gyyninen ohjaussuhde) (s.194) ja todettiin Helena Aittolaan viitaten, että ohjaus 
on feminiininen elementti, joka sopii huonosti suomalaiseen tiedekulttuuriin. 

5. Olli Luukkaisen toimittamassa ”Tulevaisuuden tekijät” kirjassa käsitel-
tiin opettajuuden tämän hetken ja tulevaisuuden eettisiä haasteita (Luukkainen 
1998). Teoksessa sukupuolinäkökulma jäi uupumaan ja teema muutenkin paitsi-
oon. Sivulla 10 mainittiin melko miesvoittoisesti, että ”Opettaja toimii kuitenkin 
oman työnsä herrana”. Markku Suortamon lyhyessä kommenttitekstissä (ss.41-
42) oli esimerkki sukupuolinäkökulmaisesta opetusratkaisusta ”Tehtäväohje lap-
sille: ” Saatte vapaasti valita ryhmänne. Ainut sääntö on, että jokaisessa ryhmäs-
sä on sekä tyttöjä että poikia””. Tätä ei ole tekstissä avattu mitenkään. Useissa 
teoksissa samoin kuin tässä (s.100) puhuttiin tasa-arvosta (tässä yhtenä monis-
ta ongelmista) ilman, että määriteltiin oliko kyse esimerkiksi taloudellisesta vai 
sukupuolten tasa-arvosta.  Kari Uusikylän artikkelissa oli esimerkki lahjakkaasta 
pojasta, josta tuli tappaja (s. 160-161). Tapio Variksen tekstissä (s.168) viitataan 
Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiaan (1995), ja todetaan siinä uskottavan, 
”että tietotekniikan keinoin voidaan reaaliajassa ylittää kielten, kulttuurien, ro-
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tujen ja sukupuolten välisiä eroja”. Sinikka Ojasen koulua työyhteisönä käsittele-
vässä tekstissä tuodaan esiin, että ”avoimen, hengittävän, ketään syrjimättömän 
ilmapiirin aikaansaaminen edellyttää hyvien ihmissuhteiden vaalimista, tasavertai-
suutta, kaikkien osapuolten vaikutusmahdollisuuksia ja kykyä kohdata ja käsitellä 
konfl ikteja” (s. 225). Tässä esimerkissä sukupuolta ei suoranaisesti kirjoiteta auki 
tekstissä, mutta sen voi ymmärtää hyvällä tahdolla sisältyvän teemaan.

6. Hannele Niemen toimittamassa ”Opettajankoulutus modernin murrok-
sessa” käsittelee opettajankoulutuksen kehittämistarpeita ja liittyy Suomen Aka-
temian opettajankoulutuksen vaikuttavuusprojektiin vuosina 1995-1998 (Niemi 
1999a). Teoksessa käsitellään sukupuoli- ja tasa-arvoteemaa ensisijassa kirjaan 
sisältyvässä Vappu Sunnarin artikkelissa (Sunnari 1999). Muilta osin kirjassa on 
yksittäisiä mainintoja teemasta.  Hannele Niemen kirjoittamassa teoksen avaavas-
sa artikkelissa hän esittelee kirjan sisältöä ja Vappu Sunnarin artikkelia esitellessä 
tuo esiin: ”Koululle on virallisesti kirjoitettu tavoitteeksi tasa-arvon edistäminen. 
Myös opettajankoulutuksen tulisi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Siinä, 
miten opettajankoulutus tosiasiassa valmentaa uudet opettajat tähän tehtävään, 
on monta hyvin kriittistä kohtaa” (s.34). Niemi nosti sukupuoliteeman esiin myös 
kirjan esipuheessa toteamalla, että ”Opettajien valmiuksiin kuuluu myös taito tu-
kea erilaisten oppilaiden kehitystä, oli sitten kyse eri etnisistä ryhmistä tai tytöistä 
ja pojista” (s.7). Sirkku Tuomisen mediakasvatusta koskevassa artikkelissa esitel-
tiin opiskelijoiden sitaatteja tyyliin ”naisopiskelija” tai ”miesopiskelija” (s. 126-127). 
Eettisiä kysymyksiä käsittelevässä Kirsi Tirrin artikkelissa vastaavasti esimerkkisi-
taatteihin oli merkitty, että ne olivat naisilta (s. 151). Pertti Väisäsen ja Raimo Silke-
län artikkelissa kerrottiin ”Mikon” tarina opetusharjoittelusta, mutta ei mainittu 
mitään Mikon sukupuolesta eikä kertomusta analysoitu sukupuolinäkökulmasta 
(s. 227-229). Vastaava tapa ilmeni myös Tuula Laineen artikkelissa (aineistositaa-
teissa nimet mukana ilman sukupuolittamista tai sukupuolianalyysia, s. 239-248). 
Rauni Räsäsen artikkelissa sukupuoliryhmät yhtenä monista muista mainittiin elä-
misen muotojen erojen vaikuttimina (s. 135) ja siinä todettiin sosiaaliseen suku-
puoleen liittyvät kysymykset osaksi monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueita (s. 
139, myös s. 147). Hänen tekstissään tuodaan esiin, että ”tutkijat toteavat, että sel-
laisia kysymyksiä kuin etnosentrismi, valta, tasa-arvo, syrjäytyminen, stereotypiat, 
ennakkoluulot, rasismi ja vähemmistöjen asema ei ole pidetty merkityksellisinä 
opettajankoulutuksessa” (s. 142). Vappu Sunnarin artikkelissa ”Muodollisesta ta-
sa-arvon korostamisesta sukupuolen tiedostamiseen” esitellään opettajankoulu-
tuksen sukupuolittunutta luonnetta tutkimukseen pohjautuen ja esitellään opet-
tajankoulutuksen sukupuolitietoisuuteen tähtäävä kehittämisprojekti ja keinoja 
kohdata haasteet tasa-arvon edistämiseksi (Sunnari 1999). Artikkelissa otetaan 
selvästi kantaa sukupuoleen liittyvän tasa-arvon edistämisen puolesta ja sukupuo-
litietoisuuden lisäämisestä opettajankoulutuksessa.

7. Pertti Kansasen, Erkki Lahdeksen, Paavo Malisen, Raija Yrjönsuuren ja 
Yrjö Yrjönsuuren elämähistorioihin pohjautuvassa kokoomateoksessa ”Viisi pol-
kua opettajasta tutoriksi” sukupuoli näyttäytyi merkityksettömänä teemana 
(Kansanen ym. 2000).  Paavo Malisen tarinassa (s. 62) tuotiin esiin henkilökohtai-
sen tarinan osana nais- ja mieshakijoiden erilainen tilanne opettajankoulutukseen 
hakiessa: ”hieman jännitinkin pääsykokeeseen menoa, mutta jälkeenpäin selvisi, 
että mieshakijoita oli vain noin puolitoista kertaa hyväksyttyjen määrä”. Raija Yr-
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jönsuuren tekstissä mainittiin esimerkki tytöstä, joka sanoi syyksi siirtymiseen ilta-
lukioon päivälukiosta sen, ettei pysty keskittymään kotonaan illalla läksyihin, kun 
äiti ja isäpuoli tulevat töistä ja katsovat televisiota ja ”räyhäävät” (s. 208). Muuten 
teksteissä sivuttiin kirjoittajien, heidän lastensa tai vanhempiensa (eri sukupuol-
ta olevien välisiä) parisuhteita ja todettiin toisinaan opettajista, opiskelijoista tai 
tutkijoista näiden sukupuoli nimen lisäksi sekä asevelvollisuuden suorittamisesta 
mainittiin. Näitä teemoja ei kuitenkaan merkityksellistetty sukupuolinäkökulmas-
ta mitenkään, vaikka sukupuolivaikutuksia voi lukija tulkita olleen.

8. Päivi Atjosen ja Pertti Väisäsen toimittamassa ”Osaava opettaja, Keskus-
telua 2000-luvun opettajankoulutuksen ydinaineksista” sukupuolitematiikasta lä-
hinnä vaiettiin (Atjonen & Väisänen 2004). Sukupuolen tasa-arvo nousi yhdessä 
lauseessa esiin oppilaan- ja opinto-ohjausta koskevassa artikkelissa (Vanhalakka-
Ruoho 2004, 97): ”[Oppilaanohjauksen] avulla edistetään myös koulutuksellista, 
etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa”. 

9.  Ritva Jakku-Sihvosen ja Hannele Niemen toimittamassa tutkimusperus-
teista opettajankoulutusta esittelevässä ja analysoivassa englanninkielisessä ko-
koomateoksessa ”Research-based Teacher Education in Finland”  sukupuolitee-
maa sivutaan hieman ja se nousee erityisesti esiin Elina Lahelman kirjoittamassa 
sukupuolierityisessä artikkelissa (Lahelma 2006). Kirjan johdannossa todetaan, 
että ”in general, policymakers, administrators and teachers are very committed 
to promote equality in education”, mutta tässä yhteydessä tasa-arvoisuus on ym-
märretty laajempana kuin (ainakaan pelkästään) sukupuolten tasa-arvoon liittyvä-
nä (s. 7). ”Research-based Teacher Education” –luvussa Ritva Jakku-Sihvonen ja 
Hannele Niemi sivuavat tekstissään monikulttuurisuutta ja erilaisia oppijoita sekä 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa, mutta jättävät sukupuoliteeman sivuosaan. Vain 
sivulla 44 he mainitsevat sukupuolen yhtenä asiana listassa: ”The following sum-
mary describes what kinds of abilities are needed in the teaching profession: - the 
abilitity to support diff erent learners (age, gender, cultural background, learning 
diffi  culties etc.),…”.  Riitta Jyrhämän opetusharjoittelua käsittelevässä artikkelissa 
sukupuoli oli esillä vain opettajaopiskelijan sitaatin yhteydessä (”Female student” 
suluissa sitaatin alla ja ennen sitaattia ”As one female student teacher says:”), 
jolloin opiskelijan sukupuoli tuotiin esiin kahdesti, muttei sitaattia analysoitu suku-
puolinäkökulmasta. Myös toisissa artikkeleissa ilmeni samankaltaista sukupuolen 
esiin tuomista ilman siihen liittyvää analyysia: artikkelissa opettajamentoroinnis-
ta (Jokinen & Välijärvi) esimerkkitapauksen kuvailussa erään toimijan sukupuoli 
esiintyi (she, her) ja artikkelissa lahjakkaiden oppilaiden ottamisesta huomioon 
sitaatissa oli mainittu sanojaksi ”a boy” (s.164, sama toistui s. 167, myös Female 
teacher sitaatin yhteydessä s. 170). Jälkimmäisessä tosin mainittiin myöhemmin, 
että ”underachieving increases especially with gifted boys if their talent is not ca-
tered for” (s. 166). Englanninkielinen teksti näyttää sukupuolittuneemmalta kuin 
suomenkielinen teksti, sillä siinä toistuvat hän- ja hänen- sanojen sijasta s/he ja 
his/her (tai (s)he s. 192), jotka korostavat paitsi sukupuolen merkitystä myös sen 
ymmärtämistä kaksijakoisesti. Toisaalta käytäntö samalla tulee kiinnittäneeksi lu-
kijan huomiota sukupuoleen ja tekstin toimijoihin sukupuolisina olentoina, mikä 
suomenkielisessä tekstissä ei toteudu, vaan toimijat ovat niissä pääosin sukupuo-
lettomia hän-olentoja. Eräässä artikkelissa ei tosin ollut käännetty säännönmukai-
sesti suomenkielistä tekstiä (Husso ym.), vaan tieteellisen koulutuksen saanees-
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ta mies- tai naispuolisesta opettajasta oli lauseen jatkuessa tullut miespuolinen: 
”With the help of his/her professional skills he is himself able to repair his old tools 
and to prepare new ones and to use them in a well-adapted manner” (s. 104). 
Suomenkielistä tekstiä on toisinaan vaikea saada kääntymään vieraille kielille. Sa-
massa tekstissä erään asiantuntijan sukupuoli oli tuotu esiin neidittelyllä: ”…the 
information specialist Ms. Anja Agander introduced the university library…” (s. 
108). Oppimista käsittelevässä luvussa (Hautamäki ym.) sukupuoli mainittiin mer-
kityksellisenä tekijänä vanhempien koulutuksen ja kielen ohella (s. 196-198). Suku-
puoli on pääteemana Elina Lahelman artikkelissa Gender Perspective: Challenge 
for Schools and Teacher Education” (Lahelma 2006, 203-213). Se on kirjan osios-
sa ”Special Issues in Finnish Teacher Education”. Siinä sukupuoliteemaa esiteltiin 
opettajarakenteen, pedagogisten ratkaisujen, sukupuolittuneiden käytäntöjen ja 
muiden teemojen näkökulmasta. Opettajankoulutusta esitettiin kehitettäväksi su-
kupuolitietoiseksi ja lainsäädännön tasa-arvon edistämisen vaatimus tuotiin esiin. 
Artikkelissa myös kritisoitiin yleistä koulutuspoliittista puhetta, jossa sukupuoli jää 
näkymättömäksi tai tasa-arvo todetaan jo toteutuneeksi.

10. Hannele Niemen juhlakirjassa ”Ihmistä kasvattamassa: Koulutus –arvot 
– uudet avaukset”, jossa käsiteltiin monia opettajankoulutuksen kehittämiseen ja 
siihen liittyvään tutkimukseen liittyviä teemoja, sukupuoli ei noussut esiin lukuun 
ottamatta pientä mainintaa eettisyyttä koskevassa artikkelissa (s. 354 sivuttu su-
kupuolisidonnaisten ryhmien ja vähemmistöryhmien ottamista huomioon) (Kal-
lioniemi ym. 2008).
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Sukupuolinäkökulmia
tutkimusperustaiseen
opettajankoulutukseen

Lehtonen, Jukka toim. 

Sukupuoli ja siihen liittyvät monet eronteot ovat jää-
net teemoina ja näkökulmina melko marginaalisiksi, 
kun opettajankoulutusta on suunniteltu ja toteutettu 
tai kun pedagogisista ratkaisuista on tehty tutkimus-
ta. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen opettajankoulu-
tus vaatii perustakseen tutkimusta, jossa sukupuoli 
ja siihen liittyvät erot on asianmukaisesti otettu huo-
mioon. Tätä edellyttää myös tasa-arvolainsäädäntö, 
jonka mukaan opetuksen, tutkimuksen ja oppiaineis-
ton on tuettava tasa-arvolain tarkoituksen toteutu-
mista. 

Teoksessa koulutuspolitiikan ja –tutkimuksen 
toimijat, opetusministeristä lähtien eri yliopistojen 
tutkijoihin ja muihin alan asiantuntijoihin, kertovat 
mielipiteensä ja ajatuksensa opettajankoulutuksen 
ja siihen liittyvän tutkimuksen kehittämisestä. Haas-
tattelujen kautta tuodaan esiin lähiaikoina tehtyjä ja 
tekeillä olevia tutkimuksia, julkaisuja, selvityksiä ja 
kartoituksia, jotka valottavat tasa-arvo- ja sukupuo-
litietoisuuden tasoa sekä yhdenvertaisuuteen liitty-
viä kysymyksiä opettajankoulutuksessa sekä opet-
tajuuteen ja kouluun liittyvässä tutkimuskentässä. 
Julkaisu toimii koosteena ajankohtaisista sukupuo-
litutkimuksellisista teemoista ja herätteenä uusiin 
tutkimuksiin ja hankkeisiin. Siihen sisältyy kartoitus 
sukupuolen asemasta opettajankoulutuksen kehit-
tämistä tukevassa tutkimuskentässä. 

Julkaisu on tehty TASUKO:ssa eli Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 
opettajankoulutuksessa –hankkeessa, jota opetusministeriö on rahoit-
tanut vuosina 2008-2011. TASUKO-hanke on valtakunnallinen opet-
tajankoulutuksen kehittämishanke, jossa ovat mukana kaikki opet-
tajankoulutusta antavat yliopistot.  Se sijoittuu Helsingin yliopiston 
Käyttäytymistieteiden laitokselle.
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