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Eija Syrjäläinen 
 
Sukupuolitietoista tasa-arvokasvatusta koulun arkeen 
 
Tässä artikkelissa pohdin sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen merkitystä ja asemaa koulun 
arjessa. Koska koulujen arki ja opettajankoulutus kulkevat käsi kädessä, pohdin jonkin verran myös 
sitä, millainen asema opettajankoulutuksella on sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen 
toteutumisessa tai toteutumatta jäämisessä koulujen arjessa. Pohdin, miten opettajankoulutuksella 
voitaisiin edistää ja vahvistaa sukupuolitietoista tasa-arvokasvatusta kouluissa. 
 
Taustaa 
 
Vaikka tasa-arvon edistämisestä ja sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen pedagogisesta 
merkityksestä on tehty lukuisia tutkimuksia ja vaikka asiaa on pidetty voimakkaasti esillä 
tutkimuskirjallisuudessa, vaikuttaa vahvasti siltä, ettei tasa-arvokasvatuksella ole liiemmälti sijaa 
koulujen arjessa. Myös opettajankoulutuksessa sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus on jäänyt 
juhlapuheiden tasolle. Koska opettajankoulutus ja kentän toiminta kulkevat käsi kädessä, 
opettajankouluttajien passiivinen suhtautuminen tasa-arvoasiaan pitää myös kentän opettajat 
passiivisina, asiaa vastustavina tai asiasta tietämättöminä.  
 
Esimerkiksi Yhdysvalloissa jo 1970-luvulla feministinen kritiikki nosti esiin koulutukseen liittyviä 
epätasa-arvoisia näkökohtia, kuten sukupuolistereotypiat, jotka ilmenivät tai olivat yhteydessä 
koulun fyysiseen tilaan, oppikirjoihin, sääntöihin, normeihin, luokkahuoneen vuorovaikutukseen ja 
koulun viralliseen ja epäviralliseen toimintaan. 1970-luvun kriittinen tutkimus toi myös esiin, miten 
sukupuolten välisiä eroja tuotettiin ja ylläpidettiin yhteiskunnassa ja kouluissa (Pinar ym. 2004.) 
 
Myös Suomessa sukupuolitietoinen tasa-arvotematiikka on ollut vuosien saatossa esillä opetuksen 
ja kasvatuksen kentillä. Jo 1980-luvulla Opetusministeriö asetti toimikunnan selvittämään, miten 
opetussuunnitelmia, kasvatusta, työtapoja, opettajan- ja opinto-ohjaajien koulutusta tulisi kehittää, 
jotta sukupuolten tasa-arvotavoite voitaisiin toteuttaa. (KM 1988:17.) Hynninen & Lahelma (2008) 
toteavat, että ”ehdotetut muutokset kilpistyivät irrallisiksi lauseiksi hallinnollisissa dokumenteissa”. 
Useita hankkeita ja projekteja on viety läpi asian edistämiseksi, mutta siitä huolimatta tutkimukset 
toisensa jälkeen osoittavat, etteivät koulujen käytännöt ole juurikaan muuttuneet.  
 
Useat tutkimukset osoittavat, että kouluissa vallitsee sukupuolineutraalius; opettajat eivät ota 
sukupuolta huomioon opetusta suunnitellessaan tai opetusta toteuttaessaan (esim. Tarmo 1991, 
Lampela 1995). Samaan aikaan kuitenkin opettajat puhuvat kilteistä tytöistä, jotka ovat tunnollisia 
ja pyrkivät mielistelemään. Kouluissa on yleensä myös aina raisut, mutta reippaat pojat, jotka 
vaativat opettajan huomiota. Työrauhan ylläpidossa poikiin kohdistetaan huomiota tyttöjen 
kustannuksella. Eli opettajilla on kuitenkin selkeät stereotyyppiset käsitykset tyttö- ja 
poikaoppilaistaan. Ehkä kärjistyneimmin tämä näkyy silloin, kun tyttöjä ja poikia arvioidaan eri 
skaaloilla.  
 
Koulun toimintakulttuuriin kuuluukin usein tasapäistäminen ja normaalistaminen. 
Normaalistaminen on sisäänrakennettu koulun pedagogis-psykologisiin käytäntöihin, jotka 
häivyttävät ja piilottavat sen tosiasian, että koulu luokittelee, erottelee ja valikoi oppilaitaan. Juuri 
esimerkiksi koulun arviointikäytännöt ovat omiaan ohjaamaan ja suuntaamaan oppilaiden 
käyttäytymistä. (Ojakangas 1997.) 
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Sitkeät stereotypiat sukupuolineutraalissa opettajankoulutuksessa ja kouluissa 
 
Opettajankoulutusta voidaan pitää sukupuolineutraalina. Opettajankoulutuksessa puhutaan 
mieluummin oppilaista, ei tytöistä tai pojista. Samansuuntaisia tuloksia on saatu aiemminkin jopa 
niin, että sukupuolineutraalius on vahvasti läsnä opettajien ja opettajankouluttajien etiikassa; 
sukupuolineutraaliutta pidetään tasa-arvona (Tarmo 1991, Lahelma & Gordon 1999). Opettajat 
uskovat, että he kohtelevat sukupuolta samalla tavalla. Opettajat ajattelevat oppilaitaan yksilöiden 
välisten erojen kautta ja jos oppilaita kohdellaan eri tavoin, syynä eivät ole sukupuoleen liittyvät 
syyt, vaan oppilaiden yksilöllisiin piirteisiin, kuten älykkyyteen, motivaatioon tai asenteisiin 
liittyvät erot. Opettajat eivät halua antaa sukupuolelle liikaa merkitystä koulussa. Joidenkin 
opettajien mielestä sukupuoli ei saa olla lainkaan esillä. Opettajat eivät katso sukupuolella olevan 
merkitystä opetuksessa ja oppilaan kohtaamisessa. Oppilaita tulee kohdella pelkästään lapsina tai 
oppilaina. 
 
Syitä sukupuolineutraaliin koulutukseen voidaan hakea esimerkiksi sellaisesta ajatuskuviosta, että 
suomalaisen (ja pohjoismaisen) yhteiskunnan katsotaan yleisesti ottaen olevan tasa-arvoinen. Tasa-
arvon ”mallimaassa” Suomessa ongelmien uskotaan olevan toisaalla, muissa maissa (Holli 2003, 
Holli ym. 2006). Suomessa uskotaan, että meillä tarjotaan kaikille samanlaiset mahdollisuudet 
opiskeluun (Ojala ym. 2009). Vankkumaton usko tasa-arvon toteutumiseen koulutuksessa on 
johtanut mm. siihen, ettei oppilaitoksissa eikä opettajankoulutuksessa tasa-arvoasioita ole kirjattu 
esimerkiksi opetussuunnitelmiin tai muihin asiakirjoihin. Tasa-arvosuunnitelmat ovat vielä varsin 
harvinaisia. Tasa-arvoa pidetään itsestäänselvyytenä, johon ei tarvitse kiinnittää erillistä huomiota.   
 
Samaan aikaan kuitenkin lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä opettajankoulutuksessa 
että kouluissa ehkä tiedostamattomasti vahvistetaan monin tavoin stereotypioita. Niin 
opettajankoulutuksessa kuin kouluissakin esitetään usein erilaisia vaatimuksia, odotuksia ja 
oletuksia tytöistä ja pojista. Jos tyttöjen ja poikien erilaisuudesta ei olla pedagogisesti tietoisia, 
pedagogiikalla saatetaan vahvistaa oppilaitten käsityksiä omasta toimijuudesta. Samalla muokataan 
oppilaiden käsityksiä siitä, mitä he osaavat ja voivat tehdä. (Ojala ym. 2009). Koulu on vahva 
instituutio oppilaan identiteetin rakentumisessa ja rakentamisessa. 
 
Stereotypioiden sinnikäs eläminen niin opettajankoulutuksessa kuin kouluissakin liittyy vahvasti 
piilo-opetussuunnitelmaan. Juuri se, että piilo-opetussuunnitelma ohjaa ja suuntaa koulujen 
toimintakulttuuria, edellyttäisi opettajankoulutukselta vankempaa otetta sukupuolitietoisesta tasa-
arvokasvatuksesta. Onko oikein se, että kouluissa saatetaan palkita siitä, että oppilas kyselemättä 
omaksuu tunnollisen ja nöyrän oppijan roolin? Onko oikein se, että tyttöoppilaan ei sallita näyttää 
voimakkaista tunteita tai että poikaoppilaan tunteenpurkaukset selitetään ikään kuin kuuluvan 
sukupuolen mukaiseen käyttäytymiseen? Onhan kuitenkin osoitettu, että esimerkiksi ns. 
perinteisillä tyttöjen ominaisuuksilla on vain vähän käyttöarvoa kouluajan jälkeisessä elämässä 
(Määttä ym. 1991).  
 
 
Tytöt, pojat ja koulumenestys  
 
Tyttöjen ja poikien erilaiseen koulumenestykseen on kiinnitetty paljon tutkimuksellista huomiota. 
PISA-tutkimukset ovat osoittaneet tyttöjen menestyvän koulussa poikia paremmin esimerkiksi 
silloin, kun on mitattu yleistä koulumenestystä (Huisman 2004). Tytöt saavat koko kouluajan 
keskimäärin parempia arvosanoja kuin pojat. Kansallisissa oppimistulosarvioinneissa pojat kuuluvat 
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heikommin suoriutuneiden joukkoon useammin kuin tytöt. Pojilla on enemmän sekä oppimis- että 
tarkkaavaisuushäiriöitä kuin tytöillä ja jopa maailmanlaajuisesti katsottuna pojat menestyvät entistä 
huonommin koulussa (Lyytinen 2004, Benjamin 2003, Macmillan 2006). Oppiainekohtaisesti 
huolta on kannettu poikien heikommasta koulumenestyksestä äidinkielen ja kirjallisuuden osalta. 
Vastaavasti matemaattisissa taidoissa tyttöjen koulumenestys on ainakin joillain matemaattisilla 
osa-alueilla poikia heikompaa (Feingold 1988). Tytöt myös suhtautuvat matematiikan opiskeluun 
poikia kielteisemmin (Heinonen & Mikkola 1997). Hyde & Durik (2005) ovat tutkimuksissaan 
todenneet, että pojille vahvoja oppiaineita ovat matematiikka, luonnontieteet ja liikunta, tytöt 
kokevat itsensä vahvoiksi kielissä ja taideaineissa. 
 
Vaikka tutkimuksellista näyttöä tyttöjen ja poikien erilaisesta koulumenestyksestä siis on, voidaan 
myös puhua ns. ”katgorisesta yleistyksestä” (Lahelma 2009). Kategorisella yleistyksellä                                                                                                                    
Lahelma tarkoittaa sitä, että ”poikien huonosta koulumenestyksestä on tullut yleinen totuus, 
itsestäänselvyys, joka liikkuu maasta toiseen enemmän tai vähemmän riippumatta kunkin maan 
todellisesta tilanteesta. Suomessa tytöt kaikilla luokka-asteilla menestyvät keskimäärin poikia 
selvästi paremmin erityisesti äidinkielessä. Matematiikassa ja fysiikassa sen sijaan sukupuoliero 
menestyksessä on – mittauksen kohteista, mittaustavasta ja luokka-asteesta riippuen – melko 
vähäinen, ja jossain testeissä pojat ovat menestyneet tyttöjä paremmin” (Lahelma 2009.) 
Kategorisoinnista seuraa luonnollistuminen eli palautuminen biologisiin eroihin. Toisena 
seurauksena on yleistys eli ilmiön oletetaan kuvaavan kaikkia ryhmään kuuluvia. Kolmantena 
seurauksena on relationaalisuus, eli kategoriat nähdään dikotomioina, jotka suhteutetaan toisiinsa. 
Esimerkiksi PISA-tuloksia luettaessa suomalaisia poikia verrataan suomalaisiin tyttöihin, jolloin 
huoli poikien menestyksestä nostetaan esille. Sen sijaan jos suomalaisten poikien menestystä 
verrattaisiin muiden maiden poikien koulumenestykseen, huolen aihetta ei olisi.  
 
Sukupuolten välisiin osaamiseroihin voidaan etsiä syitä kulttuurisista stereotypioista sekä opettajien 
ja vanhempien välittämistä viesteistä (Stipek 2002). Poikien ja tyttöjen väliset erot 
koulumenestyksessä voivat olla enemmän yhteydessä erilaisiin kiinnostuksenkohteisiin. Kyse voi 
olla erilaisesta motivaatiosta enemmänkin kuin erilaisesta kyvykkyydestä. Pojat ja tytöt saattavat 
saada erilaista, sukupuoliroolien mukaista kannustusta ja tukea eri oppiaineissa (Kukkonen & 
Pölkki 1995).  
 
Tyttöjen ja poikien erilaiset sosiaaliset roolit vaikuttavat koulussa viihtymiseen ja siihen, miten 
koulussa toimitaan. Tytöt suhtautuvat ja heidän oletetaankin suhtautuvan yleisesti ottaen poikia 
myönteisemmin kouluun ja vastaavasti kouluviihtyvyys osaltaan vaikuttaa koulussa 
menestymiseen. Esimerkiksi koulussa ilmenevät työrauhaongelmat ja käyttäytymisongelmat 
liittyvät huomattavasti useammin poikiin kuin tyttöihin. Opettajat nuhtelevat poikia useammin kuin 
tyttöjä. Tästä tullaan usein sellaiseen johtopäätökseen, että koulun rakenteet, opetussuunnitelmat ja 
opetusmenetelmät ovat tyttöystävällisempiä. Koulussa viihtymättömät tytöt ja viihtyvät pojat 
saatetaan nähdä poikkeuksina. Tyttöjen saattaa kuitenkin olla poikia helpompi sopeutua kouluun, 
koska heitä on usein jo pienestä asti kasvatettu mukautuviksi ja sääntöjä noudattaviksi. Tosin 
Reisby (1999) huomauttaa, että tyttöihin suhtaudutaan välinpitämättömästi eikä heillä ole 
vaikutusvaltaa opetukseen. Opettajat saattavat käyttää hyväkseen tyttöjen huolenpitoa ja sosiaalista 
vastuuntuntoa arvostamatta kuitenkaan näitä ominaisuuksia. Pojat saavat paitsi nuhtelua myös 
kehuja ja opettajan huomiota tyttöjä enemmän.  
 
 
Erillisopetus 
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Yhtenä mahdollisuutena vahvistaa eri sukupuolten identiteettiä ja sitä kautta lisätä koulunkäynnin 
mielekkyyttä ja mahdollisuuksia saavuttaa parempia oppimistuloksia, on nähty erillisopetus; tyttöjä 
ja poikia on opetettu tietyissä oppiaineissa sukupuolen mukaisissa ryhmissä. Erillisopetuksessa 
oppilaita rohkaistaan ylittämään stereotyyppiset sukupuoliroolit (Plaster & Schiller 2005, Skelton & 
Francis 2003). Erillisopetuksessa voidaan tarjota tytöille ja pojille tasavertaisemmat mahdollisuudet 
toimia ja mahdollisuudet laajentaa minäkuvaansa.  
 
Erillisopetusta voidaan tarkastella myös deterministisestä näkökulmasta. Silloin sukupuoli nähdään 
luonteeltaan biologisesti rakentuneeksi ja sukupuolten väliset erot ovat luonnollisia. Opetus 
suunnitellaan sukupuolten välisten erojen perusteella; sukupuolet täydentävät toisiaan ja ovat tasa-
arvoisia keskenään (Rowan ym. 2002). Erillisopetus on nähty hedelmälliseksi etenkin 
myöhemmässä iässä, jolloin tyttöjen ja poikien identiteetin rakentaminen on vapaampaa (Kruse 
1999). 
 
Erillisopetuksen kokeiluja on ollut esimerkiksi Tanskassa ja Suomessa Tampereella Olkahisen 
koulussa. Ainakin näihin kokeiluihin on suhtauduttu yleisesti melko kielteisesti; on katsottu, että ne 
ennakoivat paluuta menneeseen. Hyviäkin kokemuksia on ollut. Australiassa vuoden mittainen 
erillisopetuskokeilu yläkouluikäisillä oppilailla kavensi tyttöjen ja poikien äidinkielen osaamiseroja. 
Samoin järjestysongelmat vähenivät. (Rowan ym. 2002). Tanskassa erillisopetuksen kokeilussa 
Krusen (1999) mukaan tyttöjen yksimielisyys voimistui, kun heidän ei ollut tarve kilpailla poikien 
kanssa. Erityisesti ujot tytöt rohkaistuivat ja tyttöjen aktiivisuus lisääntyi. Sen sijaan poikien osalta 
tulokset eivät olleet yhtä rohkaisevia, sillä poikien kilpailu, hierarkioiden muodostuminen ja 
suoritusorientaatio vahvistuivat. Erillisryhmissä sekä tytöt että pojat kuitenkin kokivat voivansa 
vaikuttaa menetelmiin ja sisältöihin paremmin.  
 
Erillisopetusta on perusteltu tyttöjen ja poikien erilaisella identiteettikehityksellä. Tällöin tytöillä 
ajatellaan olevan tarve muodostaa identiteetti, johon kuuluvat läheiset ystävyyssuhteet, salaisuudet 
ja hyväksytyksi tulemisen toiveet. Suorituskeskeisyys ja esiintyminen puolestaan liitetään poikien 
itsenäistymispyrkimyksiä leimaaviksi. Koululuokassa pojat ovat keskimäärin äänekkäämpiä. Tytöt 
kaipaavat rauhallisia oppimistilanteita siinä, missä pojat kaipaavat toiminnallisuutta. Kuitenkin 
jälleen on huomautettava, että tyttöjä ja poikia on monenlaisia. Moni poika kaipaa työrauhaa 
koulussa ja tyttöjen joukossa on pulpetissa viihtymättömiä. Lisäksi käyttäytyminen saattaa vaihdella 
tilanteittaisesti. Erillisryhmätyöskentelyssä opettajan vastuulle jää huolehtia identiteettikehityksen 
tukemisesta sekä kaavoittuneitten sukupuoliroolien häivyttämisestä.  
 
1980-luvulta lähtien on tasa-arvokasvatuksessa kiinnitetty erityistä huomiota tyttöihin. Esimerkiksi 
tyttöjen valintamahdollisuuksia on pyritty lisäämään ja heitä on rohkaistu valitsemaan erilaisia 
koulutusreittejä. Kruse (1999) on eritellyt kuusi erilaista tyttöpedagogiikkaa eli kompensatorisen, 
tyttöystävällisen ja vapauttavan tyttöpedagogiikan sekä henkilökohtaista kompetenssia, 
sukupuolipoliittista tietoisuutta ja oppiainekritiikkiä korostavat opetuskäytännöt. Yhteistä näille on 
tyttöjä kiinnostavien opetusmenetelmien ja materiaalien valinta sekä henkilökohtaisen kehittymisen 
käsitteleminen ja sukupuolipoliittinen tiedostaminen.  
 
Tasa-arvotutkimuksessa on perinteisesti oltu huolestuneita tyttöjen mahdollisuuksista menestyä 
koulussa ja etenkin on oltu huolissaan siitä, että koulu instituutiona ylläpitää ja uusintaa naisten 
epätasa-arvoa yhteiskunnassa. Viime aikoina on kuitenkin etenkin Australiassa ja Englannissa alettu 
kiinnittää entistä suurempaa huomiota poikien koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen. 
Tutkimuksessa puhutaankin ”poika-käänteestä” (boy turn).  
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Tasa-arvonäkökulmasta poikia pyritään koulussa altistamaan erilaisille miehisille roolimalleille. 
Poikapedagogiikalla pyritään haastamaan pojat oppimaan toiminnallisten opetusmenetelmien 
avulla. Perinteiset opetusmetodit, kuten sanallinen ohjeistus, kirjalliset tehtävät ja lukeminen ovat 
pojille vaikeampia kuin tytöille, pojat tarvitsevat konkreettisempia oppimistilanteita. Brown, Irby ja 
Yang (2005) katsovat, että ”puhe ja liitu” –menetelmä suosii tyttöjä, jotka jaksavat paremmin istua 
paikoillaan ja ovat oma-aloitteisempia. Koska teknologia mielletään maskuliiniseksi, sitä on pidetty 
yhtenä ratkaisuna poikien motivoimiseksi. Myös pelaamisen ajatellaan motivoivan poikia. 
 
Poikapedagogiikka voi myös kääntyä itseään vastaan. Biologinen ja deterministinen 
sukupuolinäkökulma saattaa johtaa siihen, että poikien opetusta toteutetaan heidän kiinnostustensa, 
oppimistyyliensä ja arviointitoiveidensa mukaan. Tällöin opetus vahvistaa perinteisiä 
sukupuolirooleja ja marginaalissa olevat pojat saattavat syrjäytyä.  
 
Myös Lahelma (2009) varoittaa sellaisesta poikapedagogiikasta, joka lähtee olettamuksesta, että 
pojat asennoituvat kouluun kielteisesti, mistä syystä pedagogiikassa täytyy etsiä sellaisia ratkaisuja, 
jotka perustuvat olettamuksiin poikien kiinnostuksen kohteista. Lahelma mainitsee esimerkkeinä 
kilpailevan urheilun painottamisen, miesten ja poikien elämänpiiristä otettujen esimerkkien ja 
kirjallisuuden valitsemisen ja rasistisen tai jopa seksistisen käytöksen hyväksymisen osana 
koulukäytänteitä. Lahelma toteaa: ”Tällaisen toimintamallin hyväksyminen itse asiassa saattaa 
vahvistaa näissä pojissa käyttäytymistyyliä, joka ei tue heidän kasvuaan vastuuntuntoisiksi, 
menestyviksi aikuisiksi…huonosti menestyviä poikia ei auta edellä kuvaamani poikapedagogiikka, 
jossa annetaan periksi haluttomuudelle käydä koulua, tai missiot, joissa tavoitteena on antaa poikien 
olla poikia.” (Lahelma 2009). 
 
Erillisopetuksesta on olemassa vielä suhteellisen vähän tutkimustietoutta, joten sen 
kaikkivoipaisuudesta on vaikea sanoa mitään. Osa kokeiluista on tuottanut toivottuja tuloksia, osa 
kokeiluista on tuottanut ristiriitaisia tuloksia ja osa jopa ei-toivottuja tuloksia. Koulumenestys ei ole 
pelkästään sukupuoleen sidoksissa oleva asia. Joissakin kouluissa menestymistä arvostetaan, kun 
taas joissakin kouluissa menestyvää oppilasta kiusataan. Esimerkiksi sellaisissa pääkaupunkiseudun 
kouluissa, joissa yleensä saavutetaan hyviä tuloksia, pojat ja tytöt menestyvät yhtä hyvin. Kun taas 
heikkojen oppimistulosten kouluissa tyttöjen ja poikien välillä on suuri ero.  
 
Sukupuoli rakentuu koulun arjessa useissa eri kerrostumissa, joihin tulisi kiinnittää huomiota 
silloin, kun halutaan taata molempien sukupuolien tasavertainen koulumenestys. Koulun arki 
rakentuu fyysisesti tiloissa, joissa säädellään konkreettista toimintaa. Toiseksi koulun arkea 
rakentavat erilaiset viralliset asiakirjat ja säännöt, esimerkiksi opetussuunnitelmat. Kolmas koulun 
arkea määrittävä tekijä on opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus. Tärkeä näkökulma sukupuolen 
merkityksen tarkasteluun ovat oppimistulokset. Myös sukupuolistereotypiat vaikuttavat koulun 
arkeen opettajan toiminnan ja oppimateriaalien kautta. 
 
 
Miten opettajankoulutuksessa voitaisiin vahvistaa sukupuolitietoista tasa-arvotematiikkaa? 
 
Sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus ei ole saanut riittävästi sijaa opettajankoulutuksessa. 
Tematiikka on upotettu läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden joukkoon, sikäli kun on. 
Opetussuunnitelmaan tasa-arvokasvatus kirjataan vain harvoin ja vain harvoin koulutukseen 
sisältyy erillistä opintojaksoa aiheesta. Tämä selittänee myös sen, ettei kouluissa sukupuolitietoista 
tasa-arvokasvatusta ole otettu kovinkaan vakavasti. 
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Tampereen opettajakoulutuslaitoksella Hämeenlinnan luokanopettajayksikössä järjestettiin 
sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen seminaari 15.3.2009. Seminaari oli asiantuntijaseminaari ja 
se oli kohdistettu erityisesti opettajaksi opiskeleville. Tuon seminaarin jälkeen vapaaehtoiset 
opiskelijat saivat vastata kolmeen avoimeen kysymykseen sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen 
merkityksestä opettajankoulutuksessa. 
 
Kun kävin läpi seminaarin jälkeen saamiani vastauksia, oli merkille pantavaa, miten huomattavasti 
opiskelijoiden ymmärrys sukupuolitietoisesta tasa-arvokasvatuksesta oli syventynyt. Samoin heidän 
mielenkiintonsa oli lisääntynyt ja tarve saada lisää tietoa tuotiin ilmi. Osa opiskelijoista jopa ilmaisi 
suoranaisen hätääntymisensä sen johdosta, että miten he pystyvät tulevina opettajina toimimaan 
kentällä liian vähäisen tietämyksensä varassa. 
 
Tästä lienee helppoa vetää sellainen johtopäätös, että sukupuolitietoisella tasa-arvokasvatuksella on 
tilaa ja sijaa opettajankoulutuksessa. Ongelmana on tietysti aina se, miten loputtoman täyteen 
ahdettuun opetussuunnitelmaan enää ujuttaa lisää opintojaksoja. Yllä kuvatunkaltaiset ”täsmäiskut”, 
seminaarit, ovat hyvä vaihtoehto, mutta niidenkin osalta vastaan tulee opettajankoulutuksen surkea 
raha- ja resurssitilanne. 
 
Käytännön tasolla pragmaattisia ratkaisuja voidaan toki hakea monenkaltaisia. Erillisopetuksen 
kokeilut tai ainakin siihen tutustuminen voisi olla hyvä kipinä sytyttää opiskelijoiden mielenkiinto 
sukupuolitietoista tasa-arvotematiikkaa kohtaan. Opettajankoulutuslaitosten omat tasa-
arvosuunnitelmat tulisi laatia yhdessä opiskelijoiden kanssa ja olisi toki ihanteellista, jos mukaan 
saataisiin ainakin konsultatiivisessa mielessä tematiikan asiantuntija.  
 
Opetussuunnitelmatyössä tematiikan tulisi olla konkreettisemmin läsnä. Oma tutkimuksen 
kohteensa toki on se, millaista opetussuunnitelmallista ajattelua ylipäätään tulisi 
opettajankoulutuksessa harrastaa. Nykyiselle hyvin oppiainekeskeiselle opetussuunnitelma-
ajattelulle on toki vaihtoehtoja, joita olisi syytä harkita. Toiminnallisemmassa opetussuunnitelma-
ajattelussa myös tasa-arvokasvatus voitaisiin liittää opetussuunnitelmaan paljon luontevammin (vrt. 
Ropo 2009). 
 
Nykyisessä uusliberalistisessa, hektisyyttä, tehokkuutta ja rahankeruuta korostavassa 
yliopistokulttuurissa on vaikea enää uskoa oikeina pitämiinsä arvoihin ja opetuksen tavoitteisiin. 
Vielä vaikeampaa on toimia omien arvojensa pohjalta. Opettajankouluttajien itsetunto ja 
toimintakyky on riistetty rahan mahtivallan ja käsittämättömän hallintokäskyttämisen kautta. 
Opettajankouluttajan työlle ei ole asetettu ainoastaan sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen 
vahvistamisen velvoitetta (mikä sentään on inhimillinen, kunnioitettava ja kyseenalaistamaton 
velvoite), vaan koulutukselle on asetettu kymmenittäin uusia haasteita ja velvoitteita, joiden 
kuulumista opettajankoulutuksen piiriin voi ihmetellä. Tällaisessa tilanteessa valitettavaa on se, että 
silloin jaloimmatkin velvoitteet hukkuvat byrokratian ja kafkamaisen absurdiuden sekamelskaan. 
Nykyinen tilanne ei kuitenkaan saa olla mikään lopullinen selitys sille, että opettajankoulutus on 
laistanut velvoitteensa sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen osalta. Jotta sukupuolitietoinen tasa-
arvokasvatus voi koulujen arjessa saavuttaa sille asetetut tavoitteet, opettajankoulutuksen tulee olla 
edellä kävijä ja tien näyttäjä. Opettajat on jätetty liian yksin vaikean tehtävän kanssa. 
Opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen asiantuntijat yhdessä kentän toimijoiden kanssa 
ovat nyt avainasemassa, kun yhä useammasta kulttuurista tulevat tytöt ja pojat käyvät toivottavasti 
tasa-arvoista koulutietä suomalaisessa koulumaailmassa. 
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