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Tämä raportti on julkaistu osana Tasa-arvo- ja sukupuoli-

tietoisuus opettajankoulutuksessa -hanketta. Kaksi-

vuotisen  (2008–2010) opetusministeriön rahoittaman 

hankkeen tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja sukupuo-

litietoisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajan-

koulutusta antavissa yliopistoissa. Hanke koordinoidaan 

Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksessa. 

 

Kirjoittajien havainnot toistavat mielenkiintoisella tavalla 

sekä kansainvälisessä että kansallisessa koulututkimuk-

sessa parinkymmenen viime vuoden aikana todettua. Su-

kupuolieron ja eriarvoisuuden rakentaminen ja tuottami-

nen tapahtuu isolta osin huomaamatta ja tarkoittamatta,  

totuttuina ja itsestään selvinä toimintatapoina ja suhtau-

tumisina.  Niiden näkyväksi tekeminen mahdollistaa käy-

täntöjen kehittämisen tasa-arvoa edistäviksi. 
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1. Aluksi 

  

Koulu on instituutio, jossa sukupuoli muotouttaa arkisia 

käytäntöjä (ks. esim. Palmu 2003: 45–48). Opettaja 

saattaa esimerkiksi tiedostamattaan suunnitella ja 

toteuttaa oppitunteja sukupuolistereotypian ehdoilla. 

Tällöin kaikkien oppilaiden mahdollisuudet kehittyä 

yksilöiksi omista lähtökohdistaan käsin heikkenevät. 

Tässä raportissa esitämme kokemuksiamme ja 

havaintojamme aineenopettajankoulutuksesta 

sukupuolinäkökulmasta. Esitämme myös ehdotuksia, 

miten tasa-arvoisuutta voidaan lisätä 

sukupuolittuneisuutta purkamalla.  

 

2. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 

opettajankoulutuksessa 

 

Opettajan tulee toimia työssään tasa-arvoisesti 

sukupuolen suhteen (Laki 1986/609 5§). Tasa-arvoinen 

toiminta ei ole opettajan työstä erillinen projekti tai kuulu 

vain tietylle opettajaryhmälle. Koulutuksen 

sukupuolitietoiseen opettajan työhön antaa opettajan-

koulutuslaitos. Aineenopettajan pedagogisten opintojen 

tutkintovaatimuksissa todetaan: ”Aineenopettajan 

pedagogiset opinnot suorittanut opettaja toimii 

ammattietiikkaa noudattaen monenlaisissa työ- sekä 

opetus- ja opiskeluympäristöissä. Koulutuksessa 

painotetaan aktiivisen kansalaisuuden, yhteiskunnallisen 
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tasa-arvon ja kulttuurien välisen ymmärtämyksen arvoja.” 

Tutkintovaatimuksissa sanotaan myös, että ”koulutus luo 

edellytykset sille, että opiskelija on yhteiskun-

tasuuntautunut ja tuntee kasvatus-, opetus- ja 

koulutustyön yhteiskunnalliset ulottuvuudet sekä 

filosofiset, psykologiset, sosiologiset, erityispedagogiset 

ja historialliset perusteet”. (Aineenopettajan pedagogisten 

opintojen tutkintovaatimukset 2009.) 

Tutkintovaatimukset edellyttävät yhteiskunnallisen 

tasa-arvon painottamista koulutuksessa. Koulutuksella 

aineenopettajan tulee siis saada edellytykset tuntea 

opetuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Sukupuolten 

välistä tasa-arvoa ei tutkintovaatimuksissa mainita 

erikseen. Tutkintovaatimukset eivät tosin esittele 

muitakaan ryhmiä, joiden välille tasa-arvoa halutaan. 

Tulkintamme mukaan tasa-arvo monenlaisten ryhmien ja 

luokittelujen – myös sukupuolen – perusteella sisältyy 

”opetustyön yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin”, joista 

opettajakoulutuksen aikana opiskelijoiden kuuluu saada 

tietoa ja joita heidän kuuluu saada pohtia. Tasa-

arvokehityksen esteenä voidaan nähdä jo tämänkaltaiset 

muotoilut: Tutkintovaatimukset tuntuvat edellyttävän 

yksimielisyyttä siitä, että tasa-arvo on seikka, jota koulun 

tulee edistää. Teksti jättää kuitenkin konkretisoimatta sen, 

mitä ryhmiä tasa-arvo koskee ja mitä tasa-arvo näiden 

ryhmien välillä tarkoittaa.  

Keskitymme raportissamme pääasiassa 

sukupuoliseen tasa-arvoon. Ymmärrämme sukupuolen 
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kategorioiksi, joita tehdään todeksi muun muassa 

puhumalla, elehtimällä, pukeutumalla – tekemällä. 

Nykyisessä arkipuheessa sukupuolia on kaksi, vaikka 

sukupuoli voitaisiin luokitella toisinkin. Nainen ja mies 

ovat viittausten varantoja, joita pidetään yllä yhä uusilla 

ja uusiutuvilla viittauksilla – performatiiveilla. (Butler 

1990: 231–236.)  

Sukupuolen performatiivisuus ei kiistä sukupuolen 

tai sukupuoli-identiteettikategorioiden olemassaoloa, 

vaan osoittaa ne tilanteisiksi ja historiallisiksi, 

muuttuviksi (Butler 1990: 246). Tasa-arvo tarkoittaa 

meille siis moninaisten sukupuolisuuksien tosiasiallisia 

yhtäläisiä mahdollisuuksia toteuttaa itseään kulttuurissa ja 

yhteiskunnassa.  

Puhumme kirjoituksessamme tytöistä ja pojista 

kouluissa ja opettajankoulutuslaitoksella arkipuheessa 

tehtävän jaon mukaan. Sen sijaan, että esittäisimme 

linjauksia siitä, millaisia tytöt ja pojat ”ovat”, kerromme 

kokemuksiamme siitä, millaisena tytöt ja pojat 

havainnoissamme näyttäytyvät. Koetamme myös 

mahdollisuuksien mukaan purkaa tätä tiukkaa kahtiajakoa.  

 

 

3. Raportin taustaa 

 

Olemme kolme aikanamme aineenopettajaksi 

valmistuvaa kuudennen vuoden opiskelijaa. Aloimme 

kaikki opiskella suomen kieltä Helsingin yliopistossa 
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vuonna 2004. Tanjasta ja Pennistä tulee äidinkielen ja 

kirjallisuuden opettajia ja Anne erikoistuu suomi toisena 

ja vieraana kielenä -opettajaksi. Anne ja Penni ovat 

opiskelleet aineopintojen verran sukupuolentutkimusta. 

Tanjan sukupuolentutkimuksen opinnot ovat suppeammat. 

Kaikkia kolmea kiinnostaa koulu sukupuolittuneena 

vallan paikkana.  

Havainnoimme syyslukukauden 2009 opetusta 

aineenopettajan koulutuksessa sukupuolinäkökulmasta. 

Teimme havaintoja omien opintojemme ohessa ja sisällä, 

osallistuvan havainnoinnin menetelmällä (ks. esim. 

Lappalainen 2007).  Kiinnitimme huomiota siihen, miten 

sukupuoli ja sukupuolinäkökulma näkyvät ja ovat 

näkymättä opetuksessa opettajankoulutuslaitoksella
1

 ja 

harjoittelukouluissa. Aineenopettajan koulutuksen 

syyslukukauden opinto-ohjelmaan kuuluvat kaikille 

aineenopettajille yhteiset opinnot (yleisdidaktiikkaa, 

erityispedagogiikkaa sekä oppimis- ja kehityspsykologiaa) 

ja lisäksi ainedidaktisia opintojaksoja, joissa keskitytään 

oman aineen opettamisen metodeihin ja erityis-

kysymyksiin. Toinen opetusperiodi vietetään opetus-

harjoittelussa yliopiston harjoittelukoulussa tai kenttä-

koulussa. Syksyn opinnot ovat 25 opintopisteen laajuiset. 

                                                
1 Opettajankoulutuslaitos OKL oli vielä syksyllä 2009 nimeltään 

Soveltavan kasvatustieteen laitos, Sokla. Vaikka havaintomme on 

tehty Soklan aikana, käytämme laitoksen uutta nimeä. Toivomme 

esittämiemme ajatusten olevan OKL:ssa hyödyllisiä . 
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Nimitämme näkökulmamme feministiseksi. Meille 

se tarkoittaa sitä, että monenlaiset sukupuolisuudet ja 

seksuaalisuudet tunnistetaan ja tunnustetaan. Tässä 

yhteydessä tarkoitamme feminismillä ajatuksia ja 

toimintatapoja, joilla pyritään kohti tasa-arvoista 

yhteiskuntaa. Osallistuva havainnointi tarkoittaa 

projektissamme toimintaan ja ympäristöön osallistumista 

ja aistien ja tuntemusten kohdistamista sukupuolen ja 

sukupuolinäkökulman muotouttamiin käytäntöihin ja 

puheeseen, myös omaamme.  

Havainnoista teimme vapaamuotoiset muistiinpanot, 

joista kirjoitustyön alussa keskustelimme ja joita 

ryhmittelimme. Syksyn aikana olimme kirjanneet 

yhteensä yli 70 havaintoa, joissa sukupuolta tai 

seksuaalisuutta käsitellään eksplisiittisesti tai 

implisiittisesti. Tarkoitus ei ollut tavoittaa niitä kaikkia, 

eikä se olisi ollut mahdollistakaan opiskelun 

suorituspaineissa. Sukupuolinäkökulma herkisti 

tunnustelemaan myös omia käytäntöjä ja suhtautumista. 

(Vrt. Skeggs 2001.)  

Tämä kirjoitus on siis kolmen aineen-

opettajaopiskelijan yhteenveto koulutuksessa nähdystä, 

kuullusta ja koetusta. Pohdimme teemoja pääasiassa 

yleisellä tasolla. Olemme myös valinneet raporttiin 

joitakin havainnollistavia esimerkkejä. Koska opetus on 

julkista, emme ole pyytäneet lupaa havainnoinnillemme. 

Lupien pyytäminen olisi ollut käytännössä hyvin vaikeaa, 

sillä opetustapahtumia on ollut syksyn aikana satoja, ja 
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havainnointia olemme tehneet opiskelumme ohessa. 

Olemmekin sekoittaneet valitsemamme esimerkit niin, 

ettei niistä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. 

Kaikissa teemoissamme on kyse epätasa-arvoistavista 

puheista, tavoista ja käytänteistä, jotka ovat tutkimusten 

mukaan tavanomaisia koulumaailmassa (ks. esim. Berg 

2010, Hakala 2007, Palmu 2003, Tarmo 1989) ja 

kokemuksiemme mukaan opettajankoulutuksessa. 

Lukujen lopussa esitämme myös konkreettisia 

ehdotuksia paitsi opettajaopiskelijoille ja opettajille myös 

opettaja-opiskelijoiden kouluttajille. Toivomme, että 

ehdotuksemme osaltaan auttavat opettajia ja ohjaajia 

kouluttamaan entistä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisempia 

aineenopettajia. Raporttimme on osa valtakunnallista 

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa 

-hanketta (TASUKO-hanketta). 

 

 

4. Sukupuolistereotypioiden vahvistamista ja 

haastamista 

  

Meille oli yllätys, että sukupuolinäkökulma ei ole 

valtavirtaistettuna näkökulmana kaikissa opettajan 

pedagogisissa opinnoissa. Tästä syystä nostimme itse 

tahoillamme tärkeäksi kokemaamme aihetta 

säännöllisesti esiin. Monesti sukupuolinäkökulma 

osoitettiin tuhahduksin, vaikenemisin tai puheenaihetta 



 10 

vaihtamalla ylimääräiseksi ja vaivalloiseksi, asiaan 

kuulumattomaksi.  

 
Kerran seurattavia tunteja kehotettiin tarkkailemaan 

muun muassa sukupuolinäkökulmasta. Tästä kirjoitettiin 
reflektoiva kirjoitelma, jossa tuli käsitellä kaikkia 

tehtävänannon teemoja, joista sukupuolinäkökulma oli 

yksi. Purkutilanteessa kaikki teemat sukupuolinäkulmaa 

lukuunottamatta käsiteltiin. Yritin puhua aiheesta, mutta 
kouluttaja ohitti teeman.   

 

Sukupuolinäkökulmaa kiiteltiin myös tärkeäksi, mutta 

tällöinkin keskustelu lamaantui nopeasti kahden 

sukupuoliaseman kritiikistä kahden vastakkaisen 

sukupuolen mallin vahvistamiseksi.   

 
Harjoittelussa kirjoitimme lappusille päällimmäisiä 

tuntemuksiamme harjoittelusta ja sen päättymisestä. 
Kirjoitin omaani siitä, että olen järkyttynyt siitä, että 

koulu on niin sukupuolittava instituutio. Kommenttini 

herätti keskustelua opettajistossa: Ohjaajat alkoivat 
puhua poikapedagogiikasta ja poikien huonosta 

koulumenestyksestä. Eräs opettaja kertoi vaihtavansa 

säännöllisesti istumajärjestystä, ja sanoi laittavansa joka 

kerta oppilaat erilaisiin tyttö–poika-järjestyksiin. 
Järjestely toimii kuulemma hyvin. Toinen opettaja sanoi 

kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei rankaise 

rauhattomia poikia sijoittamalla kiltin, hiljaisen tytön 
viereen. Hän huomautti, että tällaista toimintaa voi 

tapahtua kaikilla kyseisen luokan tunneilla, ja että 
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tällainen menettely ei ole hiljaista tyttöä tai ketään 
kohtaan reilua.  

 

Sukupuolikysymyksen aiheuttama keskustelu ohjautui 

usein siihen, miten olisi mahdollista kohdella erilaisia ja 

melko stereotyyppisesti käsitettyjä tyttöjä ja poikia 

oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tytöistä ja pojista 

puhuttiin olemuksellisesti erilaisina, homogeenisina 

ryhminä. Kaksijakoisen sukupuolijärjestyksen kritiikki tai 

mahdolliset kumouspyrkimykset eivät tulleet 

keskusteluissa ilmi.  

Tyttöjen ja poikien ajatteleminen olemuksellisesti 

erilaisiksi, joskin yhtä hyviksi, tuottaa edelleen käytäntöjä 

ja toiminnan tapoja, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia 

esimerkiksi yksilön ammatinvalintaan (ks. Juutilainen 

2003, Välijärvi 2009 ja Käyhkö 2007). Opettajan 

oletukset tietyn sukupuolen ”luontaisista” 

ominaisuuksista siirtyvät opettajan työssä siihen, miten 

oppilaita kohdellaan, miten heille puhutaan, mitä tehtäviä 

heille annetaan ja mistä heitä kehutaan.  

Stereotyyppinen käsitys sukupuolittain eroavasta 

lahjakkuudesta kielten opiskelussa nousi esiin sekä 

harjoituskouluissa että ainedidaktiikan opetuksessa. 

Keskusteluissa tuotiin toistuvasti esiin, etteivät pojat opi 

kieliä yhtä hyvin kuin tytöt. Tällainen stereotypia poikien 

kielellisestä lahjattomuudesta on omiaan lyttäämään 

kenen tahansa pojan innostuksen. Eikä stereotypia tee 

oikeutta tytöillekään. On hyvä kysyä, saako kielissä 
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menestynyt tyttö yhtä paljon kannustusta kuin samoin 

menestynyt poika. 
 

Ryhmäopetuksessa opettaja kehotti opettajaopiskelijoita 

kestämään poikien rakoilua kurin ja järjestyksen 

rivistä. ”Häiriköinti kuuluu poikien kehitysvaiheeseen.” 

 

Sukupuolten luontaisiksi ominaisuuksiksi 

lankesivat havaintojemme mukaan lahjakkuuden lisäksi 

myös erilaisiksi koetut käyttäytymisen tavat: tytöt ovat 

hiljaisia ja pojat ”häiriköivät”. Tyttöjen ja poikien 

erilaiselta näyttävä käyttäytyminen saattaa kuitenkin 

johtua nimenomaan siitä, että käyttäytyminen oletetaan 

lähtökohtaisesti sukupuolittain eroavaksi. Käyttäytyvätkö 

tytöt ja pojat siis oletusten mukaan ne täyttääkseen, 

toteuttaakseen koulussa hyväksyttyä ja jopa hiljaisesti 

kannustettuja käyttäytymismalleja? Puhe rauhattomista 

pojista ja hiljaisista tytöistä oli niin voimakasta ja 

toistuvaa, että sen voi ajatella toistavan stereotyyppejä jo 

normatiivisin vaikutuksin.  

Opettajakoulutuksessa on ollut esillä onneksi myös 

stereotypioita purkavia keskusteluja. 

 
Kouluttaja esitteli tutkimustietoa siitä, kuinka tyttöjen ja 
poikien on huomattu pitävän tärkeänä eri asioita 

tietotekniikassa. Hän painotti, ettei tämä kuitenkaan 

tarkoita sitä, että kaikki tytöt ja pojat toimisivat 
sukupuolisen keskiarvon mukaan. Lopuksi hän kysyi 

opiskelijoiden mielipidettä opetuksen eriyttämisestä 
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sukupuolen mukaan. Kukaan ei vastannut. Itse hän sanoi, 
ettei lähtisi tällaista eriyttämistä tekemään. 

 

Yllä olevan esimerkin kouluttaja haastoi mielestämme 

asiallisesti ja tutkimustietoon pohjautuen miettimään sitä, 

millaisia eroja oppilaiden välillä saattaa olla. 

Stereotyypittämisen sijaan hän purki käsitystä siitä, että 

tutkimustuloksia tulisi lukea sukupuolikäsityksiä 

vahvistavasti. Hän antoi siis esimerkin, miten tutkimuksia 

voi lukea kyseenalaistaen. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa yhtenä taustamuuttujana on usein 

sukupuoli, jolloin tutkimuksen sivutuotteena luodaan 

kuvaa tyypillisestä miehestä ja naisesta, vaikka vastaajien 

välinen ero voisi yhtä hyvin paikantua muuallekin kuin 

sukupuoleen.  

 

Ehdotukset: 

 Huomioi opetuksen järjestelyissä se, että 

luokkamuotoisessa peruskoulussa oppilaat 

ovat aina saman ryhmän kanssa oppitunneilla. 

Älä rankaise ketään istumajärjestyksen avulla 

(vrt. luvun toiseen esimerkkiin). 

 

 

5. Tyttöjen ja poikien ehdoilla?  

 

Opettajan tulee toimia tasa-arvoisesti eikä hän näin ollen 

saa kohdella oppilaitaan eriarvoisesti sukupuolen 
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perusteella. Kuitenkin nykyistä koulua muokataan 

havaintojemme mukaan poikien ehdoilla. Tämä 

eriarvoinen kohtelu näyttäytyy myös luokkahuoneen 

ulkopuolella jo esimerkiksi opetusta suunniteltaessa. 

 
Kerroin, että harkitsen tutkielman tekoa kinesteettisestä 

oppimisesta ja siitä, kuinka kinesteettistä opetusta voisi 
lisätä oppiaineessani. Kerroin, että tyypillisesti 

kinesteettisen oppilaan tunnistaa halusta liikkua ja 

jäsentää tietoa liikkeen kautta. Ideani sai myönteisen 

vastaanoton, ja keskustelussa tuli esiin, että tutkimus 
olisi tarpeellinen, koska se hyödyttää poikia. 

Ihmeteltyäni tätä poikien väitettiin olevan tuntomerkkien 

perusteella kinesteettisempiä. Sanoin, etten ole kuullut 
kinesteettisyyden liittyvän sukupuoleen. Keskustelu 

jatkui puheella poikien levottomuudesta luokassa. 

 

Monissa keskusteluissa liikehdintä assosioituu 

miessukupuoleen. Lisäksi poikien kouluviihtyvyyttä ja 

oppimista lisäävä tutkimusta tunnutaan pitävän 

positiivisempana kuin kaikkien sukupuolten 

kouluviihtyvyyttä ja oppimista lisäävän tutkimuksen. 

Opetuksen sopeuttaminen oletettuun pojan käytökseen 

nähdään siis myönteisenä.  

Sama opetuksen sopeuttaminen poikiin näkyy myös 

oppisisältöjen muuttamisena. Äidinkielen tekstitaidon 

kokeen esitettiin useita kertoja syntyneen alun perin 

ennen kaikkea kaventamaan poikien ja tyttöjen välistä 

tasoeroa lukion päättökokeessa. Erään kouluttajan 
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mukaan oletuksena oli, että pojat onnistuisivat 

kirjoittamaan paremmin lyhyen asiasisällöltään tiiviin 

tekstin kuin esseemuotoisen kirjallista ilmaisua 

painottavan tekstin. Kuitenkaan kokeen muutos ei ole 

tuottanut ainakaan vielä toivottua tulosta. 

 Varsinaisen oppisisällön muokkaamisen lisäksi 

tavallista harjoittelun aikana oli oppitunnin rytmittäminen 

tietyn pojan tai poikaryhmän ehdoilla. Myös pojan 

motivointi nähtiin haasteena sekä harjoittelussa että 

ainedidaktiikan opinnoissa. Esimerkiksi kirjallisuuden 

sanottiin kiinnostavan tyttöjä, mutta jotta pojat saisi 

houkuteltua kirjallisuuden ääreen, tulisi käyttää erilaisia 

motivointikeinoja. Tässä muutamia lainauksia poikia ja 

runoutta käsittelevästä keskustelusta, jossa kouluttaja 

pyysi pohtimaan, miten runoutta voisi opettaa koulussa 

kiinnostavasti: 

 
”Meillä opettaja toi sellaisen runokirjan, joka oli miehen 

kirjoittama, ni kaikki pojatki halus heti lukee.” 
”Mulla on kans sellanen kaveri, joka on just sellanen 

mies, joka ei oo koulussa lukenut mitään, ni sitte 

Juoppohullun päiväkirjasta innostu yli parikymppisenä.” 
”Se [runous] on tylsää niinku jätkät ajattelee heti.” 

[Tämän jälkeen joku keskustelijoista ehdotti rock- ja 

rap-lyriikoiden käyttöä runoesimerkkinä] 

”Olla nyt naisopettajana siellä ja hei nyt teil on hauskaa, 
kun saa räpätä.” 

Keskustelussa esitettiin, että opettajien pitäisi luettavia 

kirjoja valitessaan huomioida sukupuoli, jotta pojatkin 
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kiinnostuisivat runoudesta. Ongelmallisena näyttäytyy 

myös harjoittelijan oma naissukupuoli poikia opetettaessa. 

Samalla asetetaan esimerkiksi räp sekä poikaoppilaat ja 

opettajan naiseus toisilleen vastakkaisiksi. (Vrt. Palmu 

2003.) 

Näiden keskustelujen taustalla on havaittavissa 

pyrkimys pojille sopivaan ja kiinnostavaan kouluun. Se, 

että poika ei ole kiinnostunut tai menestyvä oppiaineessa, 

ajaa muutosta oppisisältöön, opetusmenetelmään ja 

ylioppilaskokeeseen. Se, että tyttö on kiinnostunut ja 

menestyvä, nähdään luontaisena ominaisuutena, ei tytön 

kykynä sopeutua koulurakenteeseen. Tyttöyden ja koulun 

kohtaaminen nähdään ongelmattomana. Poikuuden ja 

koulun kohtaamisessa kuitenkin havaitaan ongelma. Sen 

sijaan, että etsittäisiin keinoja, joilla poika sopeutuisi 

kouluun, koulu pyrkii sopeutumaan poikuuteen. (Vrt. 

Lahelma 2004.) 

 Koulua ei ole Suomessa alun alkaen tietoisesti 

rakennettu sukupuolittuneesti vastaamaan sen enemmän 

poikien kuin tyttöjenkään tarpeisiin tai intresseihin. 

Koulu syntyi yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen 

tarpeeseen. Yhteiskoulujen alkutaipaleella 1800-luvun 

lopussa oppikoulutraditio rakentui kuitenkin poikien 

kasvatusperinteen varaan (Jauhiainen 2009: 117). Tähän 

miehiseen tilaan tytöt sovittivat itsensä, ja ensimmäisissä 

yhteiskouluissa toimintakulttuuria pyrittiin hetken aikaa 

myös tietoisesti muokkaamaan molemmille sukupuolille 

sopivaksi. Yhteiskasvatus kuitenkin yleistyi nopeasti, 
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eikä sukupuolta pian nähty enää tärkeänä kysymyksenä. 

(Mts. 127.) Suomalaisen koulun historia ei siis anna 

perusteita siihen havaitsemaamme taustaoletukseen, että 

koulu sopisi luontaisesti tai olisi rakennettu tytöille 

sopivammaksi. Koulurakenne ei itsessään ole sopiva tai 

sopimaton millekään sukupuolelle.  

 

Ehdotukset:  

 Älä sopeuta opetustasi sukupuolen mukaan 

esimerkiksi valitsemalla aiheita ja materiaalia 

sukupuolen mukaan tai rytmittämällä tuntia aina 

saman oppilaan tai oppilasryhmän etujen 

mukaisesti. 

 Anna kaikille oppilaille mahdollisuus kiinnostua 

samoista aiheista ohjailematta oppilaita omien 

sukupuolikäsitystesi mukaan (esim. lehti- ja 

kirjavalinnoissa). Luota, että kaikki oppilaat 

kiinnostuvat opettamastasi aiheesta. 

 Tuntia suunnitellessasi pidä mielessäsi kaikki 

luokan oppilaat, eikä vain esimerkiksi 

kärsimättömin tai äänekkäin ryhmä. 

 OKL: Jos opiskelijat suunnittelevat tunteja tai 

jotakin sen osaa sukupuoliorientoituneesti, nosta 

asia esiin. Horjuta sukupuolittunutta kuvaa 

kyseenalaistamalla esimerkiksi motivaation ja 

sukupuolen suhdetta äläkä anna keskustelun 

valahtaa stereotypian vahvistamiseen. 
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6. Huomion jakaminen luokassa 

 

Pojan ja koulun kohtaamisen ongelmallisuus nousee 

erityisesti esiin kurinpitokysymyksissä. 

Perusharjoittelussa keskeistä on järjestyksen ylläpidon 

harjoitteleminen, ja koska harjoittelija ei harjoittelun 

lyhytkestoisuuden takia näe varsinaisia oppimistuloksia, 

opetuksen onnistuminen mitataan pikemminkin 

työrauhan saavuttamisessa. Työrauhaa rikkovat 

havaintojemme mukaan enimmäkseen pojat, joten 

harjoittelija tottuu näkemään pojan opettamisen haasteena, 

tytön helppona, vaikka oikeaa oppimista ei kontrolloitaisi 

mitenkään. 

Kurinpidossa sukupuolen kautta nimittäminen oli 

havaintojemme mukaan tavallista sekä harjoittelijoilla 

että opettajilla. Pojiksi nimitettävällä ryhmällä saatettiin 

kuitenkin tarkoittaa pientä ryhmää luokasta, jonka 

ulkopuolelle jäi osa pojista ja jonka sisään saattoi mahtua 

tyttöjäkin Oppilaiden sukupuolittaminen kurinpidossa 

mainitsemalla poikia nimeltä tai viittaamalla yleisesti 

poikiin ”pojat, pojat”, ”guys” tms. assosioi poikuuden ja 

kurittomuuden yhteen. Samalla pojan kurittomuus 

muodostuu normaaliksi oletustilaksi. (Puhuttelusta ks. 

Tainio 2009.) 

 Poikien käytös harjoitustunneilla koetaan 

havaintojemme mukaan ongelmallisemmaksi kuin 

tyttöjen, ja poikia huomioidaan siksi ennen tuntia, tunnin 
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aikana ja palautteen yhteydessä enemmän. Harjoittelijat 

saattavat myös rytmittää tuntinsa ”ongelmapoikaryhmän” 

mukaan. Negatiivisen huomion kautta myös positiivinen 

huomio kasvaa, ja tuntia häiriköivä saa enemmän 

huomiota keskinkertaisella suorituksella kuin samaan 

tulokseen yltävä ”häiriötön”. 

Kurinpitoon ja sen sukupuolittumiseen liittyy 

kiinteästi huomion määrä ja sen laatu. Harjoittelussa oli 

selvästi nähtävissä, että harjoittelijat oppivat 

ensimmäiseksi levottomien oppilaiden nimet ja myös sen 

takia muistivat heidät oppitunnin ulkopuolellakin. Näin 

ne, jotka käyttäytyvät toivotusti, rajautuvat heti aluksi 

harjoittelijan huomiokentän ulkopuolelle. 

 
Seurattavalla tunnilla lähes kaikki oppilaat hälisivät 

äänekkäästi ja opettaja poisti luokasta kaksi poikaa 

tilanteen rauhoittamiseksi. Tunnin jälkeen opettaja 

kommentoi tuntia seuranneille harjoittelijoille, että tasa-
arvon nimissä olisi poistanut tyttöjäkin, mutta ei 

muistanut heidän nimiään, sillä he kaikki näyttävät niin 

samanlaisilta.  

 

Tyttöjen ja poikien saaman huomion laatu saattoi 

vaihdella eri opettajilla ja harjoittelijoilla. Yleensä 

kuitenkin helposti mitattavissa olevat huomionosoitukset 

jakautuivat tasaisesti. Esimerkiksi puheenvuorojen jaossa, 

oppilaiden kirjoitelmien lukemisessa tai materiaalien 

(artikkelien kirjoittajat) valinnassa emme havainneet 

sukupuolijakoja. Sen sijaan huomion määrä vaihteli 
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sukupuolen perusteella tilanteissa, joissa selkeää, 

mahdollisesti ennalta harkittua tasa-arvomittaria ei ole. 

Seurasimme esimerkiksi tunteja, joilla yksikään tyttö ei 

poikennut järjestyksestä, viitannut tai halunnut näyttää 

tuotostaan muille. Tytöt siis joko hakeutuivat opettajan 

huomiopiirin ulkopuolelle tai olivat jo aiemmin sinne 

tahtomattaan joutuneet. 

Harjoittelussa seuraamillamme tunneilla oli todella 

harvinaista, että rauhalliset tytöt tai pojat saivat 

opettajalta erityistä, henkilökohtaista huomiota.  

 
Kuvaamataidon tunnilla oppilaat saavat asettua luokkaan 

tahtomaansa järjestykseen. Tytöt ja pojat asettuvat yhtä 
poikkeusta lukuunottamatta sukupuolittain luokkaan. 

Tehtävänä on piirtää mallista lyijykynällä kärppä. 

Opettaja kiertää luokassa, neuvoo poikia, auttaa heitä 

välineiden kanssa ja välillä komentaa paikoilleen. Lähes 
kaikkia poikia hän pyytää korjaamaan töitään tietyistä 

kohdin ja opettaa heitä tarkistamaan mittasuhteita 

mittatikun avulla. Jokaisen pojan työtä hän kommentoi. 
Vasta tunnin päättyessä, kun suurin osa on jo 

viimeistelyvaiheessa, hän käy ensimmäistä kertaa 

tyttöjen puolella. Opettaja kommentoi töitä 
sanoilla ”kaunis” tai ”hyvä” ja kannustaa jatkamaan 

samaan malliin. 

  

Opettajat saattavat huomioida oppilaita sukupuolen 

mukaan paitsi määrällisesti myös laadullisesti eri tavoin. 

Jos opettaja suhtautuu edellä kuvatun kaltaisesti 
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oppilaisiin epätasa-arvoisesti, syntyy käsitys, että pojat 

voivat kehittää taitoaan opetuksen ja harjoittelun avulla, 

mutta tytöt ovat luontaisesti niin hyviä tai huonoja kuin 

ovat. Pojilla siis olisi ikään kuin potentiaalia kehittyä ja 

tytöillä ei.  

 Poikien oletettu kehittymispotentiaali näkyy myös 

esimerkiksi ilmaisussa alisuoriutuja, jolla harjoittelussa 

kuvattiin erään ryhmän poikia. Tämä sanavalinta kertoo, 

että pojan varsinainen taso nähdään suoritusta parempana. 

Tyttöjä ja poikia kuvaillaan havaintojemme mukaan 

varsin erilaisilla ilmaisuilla. Harjoittelijat ja opettajat 

kuvailivat tyttöjä sellaisilla adjektiiveilla kuin kiltti, 

kunnollinen ja ahkera. Poikia taas kuvattiin esimerkiksi 

sanoilla villi, iso ja paha. Adjektiiveilla oli tapana 

puheessa myös ketjuuntua esimerkiksi muotoihin kiltti 

kunnollinen tyttö tai isot pahat pojat. Tällaiset kuvaukset 

kohdentuvat sukupuoleen liittyvään oletukseen eivätkä 

täsmällisesti oppilaaseen tai oppilasryhmään ja siten 

vahvistavat käsityksiä ”poika on iso ja paha” ja ”tyttö on 

kiltti ja kunnollinen”.  

 Sukupuolittuneet käytännöt eivät vallitse ainoastaan 

koulussa vaan niitä opetetaan myös yliopisto-opetuksessa 

opettajankoulutuslaitoksella. Eräs opettaja kertoi 

keinoistaan luoda erityisluokkaan positiivinen oletustila 

käyttämällä luokastaan nimityksiä herrasmiesakatemia ja 

ladylaboratorio. Tässä sukupuolittamisella on selvästi 

positiivinen tavoite, mutta samalla siinä välittyvät 

naiseksi ja mieheksi kasvamisen erilaiset tavoitteet. 



 22 

Käyttämällä vastaavassa tarkoituksessa esimerkiksi 

nimitystä menestyshautomo sukupuolittuneisuus 

hälventyisi ja erityisoppilailla olisi tilaa kasvaa ja kehittyä 

yksilöllisten ominaisuuksiensa pohjalta. 

 

 

Ehdotukset:  

 Opettele jokaisen oppilaan nimi ja käytä nimiä 

vasta, kun osaat nimetä jokaisen.  

 Kehu oppilasta asettamiesi tavoitteiden nojalla. 

Jos opetuksen tavoitteena on esimerkiksi oppia 

kriittistä ajattelua, kehu siihen liittyvästä 

oppimisesta. Näin vältyt kehumasta 

sukupuoliodotusten mukaisesti esimerkiksi 

ahkeruudesta tai keskittymiskyvystä, joka voi olla 

jopa tavoitteen vastaista. 

 Vaadi tytöiltä ja pojilta samoja tuloksia. Muista 

antaa samanlaista kannustusta, kritiikkiä ja tukea 

kehittymisessä. 

 Käytä kurinpidossa sukupuolineutraaleja ilmaisuja. 

Voit viitata luokassa oppilaisiin luokan nimellä 

(esim. 8F) tai riveittäin (esim. takarivi). 

Viittaamalla systemaattisesti sukupuolineutraalisti 

epätoivotusti käyttäytyvään oppilaaseen tämä 

joutuu kantamaan vastuun käytöksestään 

henkilökohtaisesti eikä voi sysätä vastuutaan 

muille tai perustella käytöstään sukupuolesta 

johtuvana. 
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 OKL: Vaadi, että harjoittelijat noudattavat 

oppilaiden huomioimisessa tasa-arvoista linjaa. 

Puutu, jos harjoittelija huomioi oppilaita 

sukupuolen perusteella määrällisesti tai 

laadullisesti. 

 

7. Tilallinen ja ruumiillinen sukupuolittuneisuus 

 

Koulu paikkana on monella tapaa sukupuolittunut ja 

seksualisoitunut. Koulun tiloihin liittyy sääntöjä ja 

käyttäytymismalleja, joita oppilaat ja opettajat omaksuvat, 

uusintavat ja muokkaavat. Kenties selvimmin 

sukupuolittuneisuus näkyy informaalin koulun puolella: 

käytävillä ja vessoissa, tiloissa joita emme syksyn aikana 

osanneet tai tajunneet havainnoida yhtä huolella kuin 

luokkahuoneita. (Ks. Tolonen 2001.) Keskitymmekin 

tässä esittelemään havaintojamme pukeutumistyyleistä ja 

niihin puuttumisesta sekä luokkahuoneiden 

jäsentymisestä sukupuolittuneesti. 

Sukupuolittuneisuus on havaittavissa koulussa 

fyysiseen tilaan asettumisessa. Oppilaat asettuivat 

luokkatilaan usein sukupuolittain. Myös 

opetusharjoittelija saattoi ylläpitää jakoa 

istumajärjestyksellä. Joskus harjoittelijat sijoittivat tytöt 

takariviin sillä perusteella, että luokassa olisi sillä tavoin 

helpompi pitää järjestystä yllä. Tämä fyysinen välimatka 

heijastaa ehkä ajatuksellista etäisyyttä ”helpoiksi” 

koettuihin tyttöihin. Se, että oppilaat asettuvat tai 
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asetetaan luokkaan sukupuolittain erottaa heidät toisistaan 

mutta toisinaan myös opettajasta. Tällainen tilallinen 

sukupuolittuneisuus on varmaankin seurausta koulun 

muista sukupuolittavista käytännöistä, jotka näkyvät 

sitten helposti havaittavassa muodossa esimerkiksi 

istumajärjestyksessä. Toisaalta istumajärjestyksen 

muuttaminen on myös helppo keino murtaa 

kaksijakoisuutta. 

 Tyttöys ja poikuus nousivat esiin myös 

pukeutumisen kautta. Opettajilla oli yleensä tiukka linja 

erityisesti poikien pukeutumiseen ja ulkoiseen 

olemukseen. Tytöt saattoivat esimerkiksi kuluttaa monia 

oppitunteja meikkaamalla, ilman että opettaja huomautti 

asiasta. Eräs opettaja tosin kommentoi kerran ”eiköhän ne 

ole ihan hyvin jo ne ripset”, jolloin tytöt hiljaisesti 

laittoivat meikit pois. Erityisen hyvä esimerkki koulun 

epätasa-arvoisesta käyttäytymissäännöstöstä on niin 

sanottu piposääntö (vrt. Gordon ym. 1999). Aikaa pipojen 

käytön valvontaan kului havaintojemme mukaan tunneilla 

tarpeettoman paljon. Oli uuvuttavaa kerta toisensa jälkeen 

seurata opettajan ja oppilaan välistä neuvottelua siitä, 

miksi Maija saa pitää piponsa ja Mikko ei. Piposäännön 

perusteleminen näytti tuottavan vaikeuksia poikkeuksetta. 

Seuraavan esimerkin perustelu, opettajan arvio oppilaan 

ulkonäöstä, ei ole huumorillakaan maustettuna asiallinen:  

 
Opettaja kertoi perustelevansa tyttöoppilaille 

piposääntöä sillä, että he ovat ”paljon tyylikkäämmän 
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näköisiä” ilman päähinettä. Kukaan ei kommentoinut 
asiaa. 

 

Mielestämme oppilailla tulee olla oikeus ilmaista 

itseään myös vaatetuksella ja somisteilla. Pukeutumisessa 

on huomattavissa selkeästi erilaisia sukupuolen ilmaisun 

tyylejä, eikä opettajan tule pönkittää näiden tyylien jakoa 

kahteen. Havaintojemme mukaan on kärjistettyä ja 

oppilaiden yksilöllistä ilmaisua väheksyvää väittää, että 

sukupuolityylejä olisi nimenomaan kaksi. Itse 

havaitsimme oppilailla hyvin monentyyppistä 

pukeutumista ja ruumiillista ilmaisua.  

 

Ehdotukset:  

 Vaihtele luokan istumajärjestystä. Samalla 

luokkahenki paranee, kun jokainen oppii tulemaan 

toimeen toisten kanssa.  

 Kontrolloi oppilaiden vaatetusta vain, jos voit 

muotoilla siinä linjan, jossa ei tehdä poikkeuksia 

sukupuolen perusteella. 

 

 

8. Sukupuoli luokittelun perustana  

 

Sukupuolittamista tapahtuu havaintojemme mukaan mitä 

kummallisimmissa tilanteissa. Esimerkiksi eräällä 

tunnilla sukupuolen suhteen neutraaleja 

luonnontieteellisiä ilmiöitä ja yksiköitä, kuten 
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hiiliyhdisteitä, sukupuolitettiin ja seksualisoitiin. Opettaja 

käytti havainnollistamiseen toistuvasti inhimillistäviä, 

pääasiassa sukupuolittuneita lausahduksia: 

 
Opettaja esitteli eri hiiliyhdisteiden kaavoja 
kuvailemalla niiden sukupuoliominaisuuksia ja suhteita 

seuraavasti: ”tällä on poikamainen uloke tossa”, ”se on 

ton hapen kaveri”, ”tää ei ole iloinen poika...tai 
tyttö...pojalla voisi olla muitakin merkkejä”. Opettaja 

myös oletti tytöillä ja pojilla olevan erilaista aiempaa 

tietoa: ”Tää on propanoni. Eli asetoni. No mitäs se on? 
Tyttöjen pitäis tietää.” Tytöt tai pojat eivät tienneet tai 

ainakaan ilmaisseet tietävänsä. Opettaja kertoi, että kyse 

on kynsilakan poistoaineesta. Myös hajuvesien kohdalla 

opettaja katsoi tarpeelliseksi kertoa, onko tuoksu 
tarkoitettu naisille vai miehille.  

 

Tämä tunti on hyvä esimerkki siitä, kuinka koulussa 

sukupuolitetaan helposti sellaistakin tietoa, joka ei 

varsinaisesti liity sukupuoleen mitenkään. Vastaava on 

yleistä luonnontieteen popularisoinnissa muutenkin. 

Ottamatta kantaa siihen, onko sukupuolittaminen hyvä 

havainnollistamisen ja opettamisen keino sinänsä, sillä 

voi kuitenkin olla muita epätasa-arvoistavia 

seuraamuksia. Tällainen luonnontieteen opetus on myös 

osa laajempaa kehäpäätelmää, jossa luonnontieteeseen 

tuodaan ja siinä nähdään kulttuurisia ja sosiaalisia 

ilmiöitä, ja myöhemmin näillä samoilla luonnontieteen 
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ilmiöillä selitetään kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä. (Ks. 

Oikkonen 2009.) 

Joskus sukupuolistereotypioiden esiin tuominen 

aiheutti kaikissa opettajaopiskelijoissa kiusaantumista:  

 
Kouluttaja ohjasi dokumenttikameran käytössä ja 

kiinnitti huomiota siihen, että epäsiistit kädet saavat 
dokumenttikamerassa paljon huomiota. Hän kehotti 

naispuolisia opiskelijoita manikyyriin ja miespuolisia 

opiskelijoita pesemään kätensä autonrasvasta. 

Luokkatilaan laskeutui hiljaisuus. Kouluttaja täsmensi 
vitsailleensa, mutta kukaan ei vieläkään reagoinut.  

 

Toisaalta sukupuolen esiintuominen saattaa olla 

virike, jolla on tarkoitus saada läsnä olevat pohtimaan 

sukupuolta kriittisesti:  

 
Opiskelijakollega nosti sukupuolen esiin käsitellessään 

Kalevalan henkilöhahmoista teetettyä tehtävää. Hän 

tiedusteli, kuinka moni valitsi hahmon, joka on eri 

sukupuolta, kuin mitä itse edustaa.  

 

Kysymys sisältää oletuksen selvärajaisista, 

norminmukaisista sukupuolikategorioista. Toisaalta juuri 

Kalevalassa on paljon hahmoja, jotka hämmentävät 

sukupuolirajoja. Oliko opiskelijakollegan tarkoituksena 

sittenkin kenties osoittaa ja kritisoida sitä, että 

kulttuurimme ”naisella” on ”miestä” enemmän 

liikkumatilaa: hänen on helpompi valita mieshahmo kuin 
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miehen naishahmo. Halusiko hän täten kritisoida 

kulttuurin piileviä arvojärjestyksiä? 

 
Opettaja kertoi jakavansa oppilaat joskus sukupuolittain 

pienryhmiin. Harjoittelija tiedusteli syytä tälle. Opettaja 
kertoi, että ei yleensä tällaisia jakoja teekään, ainoastaan 

silloin, kun kyse on terveystiedon tunnista, jossa 

keskustellaan ”seurustelu- ja tykkäämisasioista”. Tällöin 

oppilaiden on opettajan mukaan saatava 
keskustella ”omiensa kanssa”. 

 

Sukupuoli ei ole kaikille oppilaille yhteisyyden tunnetta 

luova ominaisuus. Tällainen käsitys kuitenkin vallitsee 

kouluissa ja opettajankoulutuksessa kokemustemme 

mukaan yleisesti. Sukupuolinormatiivisia paineita 

kohdistuu oppilaisiin koulun ulkopuolisilta 

elämänalueilta jo ylen määrin. Millä perusteella 

sukupuoli siis koulussakin osoitetaan sellaiseksi 

keskeiseksi ominaisuudeksi, jonka perusteella tulee kokea 

yhteisyyttä – ja toisaalta toiseutta suhteessa 

vastakkaiseksi osoitettuun? Yllä olevan esimerkin 

opettajan mukaan sukupuolittunutta ryhmäjakoa tarvitaan 

siis silloin, kun oppilaita keskustelutetaan tykkäämis- ja 

seurusteluasioista. Tällaisen perusteen takana lienee 

oletus siitä, että oppilaat ovat heteroseksuaalisia. Nuoria 

sen paremmin kuin aikuisiakaan ei voi aukottomasti 

lokeroida seksuaalisuuden suhteen staattisiin tai 

tarkkarajaisiin kategorioihin.  
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Oppilaiden voisi esimerkiksi antaa itse 

hakeutua ryhmiin, joissa he kokevat seurustelu- ja 

tykkäämisasioista puhumisen luontevaksi. Tällöin myös 

ei-heteroseksuaalisille nuorille tarjoutuu mahdollisuus 

kokea kokemuksensa ja olemisensa mahdolliseksi koulun 

kontekstissa. On oletettavaa, että ainakin osa ryhmistä 

muodostuu sukupuolittain, mutta on olennaista, ettei 

auktoriteettia kantava opettaja osoita, minkälaista 

sukupuolisuutta edustavan henkilön kanssa asioita, 

vaikka sitten seurustelu- ja tykkäämisasioita, voi jakaa. 

(Vrt. Lehtonen 2004.) 

Sukupuolitettu ryhmäjako on tässä ongelmallinen 

myös heteroseksuaalisuuden kannalta. Syntyy tarpeetonta 

vastakkainasettelua ja toisen sukupuolen mystifiointia: 

heteroseksuaalisuudenkaan ei tarvitse tarkoittaa polaarisia 

sukupuolimalleja ja siis toisen sukupuolen perusteellista 

erilaisuutta (vrt. Butler 2006: 232–236). Opettaja voi 

korostaa, että yksilöiden erot ovat sukupuolieroja 

suuremmat. Seksuaalisuudesta voi puhua dynaamisena, 

ajassa ja tilassa muuttuvana ominaisuutena, jossa toinen 

muoto ei ole toista luonnollisempi (Grosz 1995: 184–

185). Oppilaiden huolta omasta norminmukaisuudestaan 

voisi näin myös lievittää. 

  

Ehdotukset: 

 Älä oleta oppilaiden puolesta. Ota huomioon 

ei-heteroseksuaaliset oppilaat ja 

sukupuolihämmentyneet.  
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 Anna oppilaiden itse valita, kenen kanssa he 

puhuvat sukupuolta ja seksuaalisuutta 

koskevista asioista.  

 Kaikessa materiaalien ja esimerkkien 

valinnassa tulee huomioida sukupuolinen ja 

seksuaalinen moninaisuus.  

 Ihmisen sukupuolen perusteella ei pidä tehdä 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä 

kaikkea hänen elämäänsä kuuluu. Älä turhaan 

sukupuolita tietoa, jota opetat.  

 

9. Erojen leikkauspisteitä 

 

Sukupuoli kietoutuu monenlaisiin muihinkin ihmisten 

välisiin eroihin. Aineenopettajakoulutuksessa 

kulttuurierot ja -yhtäläisyydet ovat keskustelun keskiössä 

ehkä vain suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajilla. 

Muissa aineryhmissä näistä aiheista keskusteleminen voi 

jäädä kokonaankin väliin. 

 Suomeen on viime vuosikymmenten aikana 

saapunut runsaasti ihmisiä muista maista. Viime vuosina 

maahanmuuttajat on pyritty ottamaan huomioon 

opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa entistä 

paremmin. Puhe monikulttuurisuudesta on yleistä myös 

opettajankoulutuksessa. ”Uusien” ihmisryhmien tulo 

Suomeen on herättänyt kärjistäen kahdenlaisia reaktioita. 

Toisaalta ”alkuperäisen” suomalaisen kulttuurin on voitu 
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nähdä rikastuvan toisten kulttuurien avulla. Toiset taas 

näkevät suomalaisen kulttuurin uhattuna. Molempia 

näkökulmia yhdistää käsitys siitä, että on olemassa jokin 

alkuperäinen suomalainen kulttuuri, jonka syntyperäiset 

(kuinka monta polvea tähän tarvitaan?) suomalaiset 

voivat jakaa.  

 Näemme tärkeänä suomalaisen yhtenäiskulttuurin 

kyseenalaistamisen. Voimme löytää suomalaisiksi 

nimettäviä piirteitä kenties jonkinlaisella 

perheyhtäläisyyden periaatteella. Aukottomiin 

suomalaisuuden määrittelyihin meillä ei kuitenkaan ole 

pääsyä. Siksi onkin tärkeää opetusta suunniteltaessa ja 

toteuttaessa pohtia omaa kulttuuriaan ja sen suhdetta 

muihin. Eräs aineenopettajaopiskelija on muotoillut 

ajatuksen hienosti. Tämä kommentti osallistuu 

ainedidaktiikan ryhmän internetin keskustelualueella 

käytyyn keskusteluun koulun ja sukupuolen suhteesta.
2
 

 
Monikulttuurisessa porukassa kaikkien tulisi noudattaa 

kulttuurirelativismia, myös sukupuolikysymyksen 

kohdalla. Ihanneluokassa kulttuurirelativismin tulisi olla 

kaksisuuntainen: opettaja kunnioittaa kunkin opiskelijan 
kulttuuria (eli hänen käsityksensä sukupuolesta) ja 

päinvastoin, opiskelijan tulisi kunnioittaa opettajan 

kulttuuria (joka ei edes välttämättä edusta suomalaista, 
valtaväestön kulttuuria).  

 

                                                
2 Kommentin julkistamiseen on saatu sen kirjoittajan lupa. 
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Havaintojemme ja keskustelujemme perusteella 

vaikuttaa siltä, että paitsi kulttuurisen stereotyypittämisen 

ongelmia myös tasa-arvokasvatuksen hankauskohtia 

käsiteltiin suomi toisena ja vieraana kielenä -

ainedidaktiikassa enemmän ja moniulotteisemmin kuin 

äidinkielen ja kirjallisuuden puolella. Suomi toisena ja 

vieraana kielenä -ainedidaktiikan ryhmässä opiskelijoita 

ohjattiin toistuvasti pohtimaan kulttuurien välisiä 

leikkauspisteitä. Myös sukupuoli- ja tasa-

arvotietoisuuteen kiinnitettiin huomiota. 

 
Opettaja kehotti miettimään, miten huomioida 

somalitytöt, joiden koulunkäyntiä ei kotona tueta  yhtä 
paljon kuin poikien. Tytöillä on usein runsaasti 

lastenhoito- ja kodinhoitovastuuta. Vaikka kysymys 

jäikin suhteellisen avoimeksi, opettaja kertoi myös, että 

samat kodit voivat kuitenkin arvostaa korkeakoulutettuja 
naisia. Itse ainakin jäin pohtimaan, olisiko tässä jokin 

ratkaisu tyttöjen tilanteeseen. Opettaja voisi pyrkiä 

osoittamaan vanhemmille, että heidänkin lapsensa voisi 
olla korkeakoulutettu sukupuolesta riippumatta.  

 

Edellinen on mielestämme hyvä esimerkki siitä, miten 

opettajaopiskelijoita voidaan ohjata 

sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon pohdintaan. 

Esimerkki antaa kuvan myös siitä, kuinka sukupuolta ei 

voida tarkastella muista eroista erillään. Pikemminkin on 

pyrittävä näkemään, millaisia valtarakenteita eri erot 

synnyttävät, ylläpitävät ja muokkaavat.  
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 Pienessäkin ryhmässä saattaa huomata erilaisten 

naiseuden mallien törmäyksiä. Osa kytkeytyy selvemmin, 

osa löyhemmin kulttuurien välisiin eroihin.  

 
Opiskelija loi opetustuokion, joka käsitteli 
kampaamopalveluita. Tuokiossa oli tarkoitus opetella 

ajan varaamista puhelimitse. Samassa käytiin läpi 

kampaamoalan sanastoa. Erityissanasto ei ollut kovin 
tuttua edes äidinkieleltään suomalaisille. Tuokiossa 

saatiin myös tehtäväksi kirjoittaa tarina 

kampaamokäynnistä. Kun jälkikäteen mietin, mitä 
kaikkea muuta opetustuokiossa tapahtuikaan, tuli paha 

mieli. Tuokion suunnitellut opettajaopiskelija piti 

kampaamopalveluiden käyttöä naisille itsestään 

selvyytenä. Melkein koko yleisö (minä mukaan lukien) 
asettui tätä oletusta vastaan. Itsekin suorastaan 

rehvastelin kampaamokäyntieni vähyydellä. Jälkikäteen 

hävetti.  

 

Ristiriita johtui kenties ”luonnollisen kaudeuden” 

ihanteen törmäämisestä toisenlaiseen feminiinisyyteen, 

jossa ”kauneuden” eteen tulee nähdä vaivaa. 

Keskustelussa vallitsi kummallinen väheksyntä tätä 

jälkimmäistä kauneuskäsitystä kohtaan.  

Havainnoidessamme emme ole tarkastelleet 

sukupuolia ja tasa-arvon toteutumista irrallaan 

vuorovaikutustilanteista. Olemme itse aina olleet läsnä ja 

usein myös keskusteluissa aktiivisia, kun kyse on ollut 

sukupuolesta ja tasa-arvosta. Edellinen esimerkki osoittaa 
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hyvin sen, kuinka kontekstisidonnaista sukupuoleen 

kytkeytyvä valta on. Se, mikä toisaalla on valtavirtaa ja 

tavoiteltu naiseuden ideaali, saakin toisessa yhteydessä 

osakseen väheksymistä. Kun omasta hieman 

epätyypillisestä sukupuolisesta ilmaisusta tuleekin 

yllättäen normi, voi huomaamattaan vallata samalla 

”ylemmän” position suhteessa niihin, jotka uudessa 

tilanteessa tulevat vähemmistöiksi. Aiempi feministinen 

orientaatio kääntyy itseään vastaan. Esimerkki kertoo 

myös siitä, kuinka helposti sukupuolten tasa-arvoa 

tavoitellaan (myös me!) konventionaalisen tyttöyden ja 

naiseuden kustannuksella, feminiinisimpien tyttöjen ja 

naisten kokemuksia väheksymällä.   

 Eri erojen vertailulla ja pohtimisella voi olla hyviä 

seurauksia. Opettajan on tärkeää pohtia erilaisten 

erontekojen leikkauskohtia, intersektionaalisuutta. Osa 

eroista on paremmin näkyvissä, osa näkymättömissä. 

Syrjiviin puheisiin ja toimintoihin kiinnitetään eri tavoin 

huomiota riippuen siitä, ketä ja millä perusteella syrjitään. 

Havaintojemme mukaan esimerkiksi rasistiseen 

puheeseen puututaan koulussa herkästi. Kuulemaamme 

seksistiseen tai homofobiseen puheeseen ei sen sijaan ole 

harjoittelukouluissa puututtu (vrt. Lehtonen 2003). 

Opettajankoulutuslaitoksen puolellakin tällaiset käytännöt 

näytettiin hyväksyttävän.  

 
Kouluttaja esitti, että ”homottelu ja huorittelu, ne ei 

meinaa mitään, ne on semmosta höyryjen päästämistä”.  
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Koko ryhmä vaikeni, kun otin homotteluaiheen esille 
esitellessäni kirjoitelmaani. Muiden kirjoitelmissaan 

esittämiä ajatuksia pohdittiin yhteisesti kouluttajan 

johdolla. Minun kirjoitelmaani kukaan ei ehtinyt tai 
halunnut kommentoida, vaan kouluttaja johdatti 

keskustelun nopeasti toiseen aiheeseen. Tilanne tuntui 

kaikin puolin kiusalliselta. 
 

 Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään 

nimittelyyn tulee mielestämme aina puuttua. 

Ennaltaehkäisy on merkityksellisintä tässä kuten 

muullakin perusteella tapahtuvassa kiusaamisessa ja 

häirinnässä. (Vrt. Karvinen 2008: 237–238.) 

Ehdotukset:  

 Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvään 

nimittelyyn tulee aina puuttua.  

 Sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvät stereotypiat 

kietoutuvat yhteen. Kyseenalaista omia 

käsityksiäsi sukupuolista ja kulttuureista, myös 

suomalaisuudesta. 

 Parhaimmillaan tasa-arvoinen kohtelu huomioi 

moninaisuuden mutta ei korosta tiettyjä eroja 

(esim. etnisyys ja sukupuoli) yksilön 

kustannuksella. 
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10. Lopuksi 

 

Havainnoimme opettajankoulutusta syyslukukaudella. 

Kun aloimme analysoida aineistoa ja tutustua 

koulututkimukseen soveltavan harjoittelun aikana 

tammikuussa, huomasimme havaintojemme olevan varsin 

yhteneväisiä tuon tutkimuksen kanssa. On hämmentävää, 

että Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietinnöstä vuodelta 

1988 löytyy hyvin samankaltaisia ongelmia ja toiveita 

parannuksista, kuin mihin itse olemme päätyneet.  

Aineenopettajan tutkintovaatimuksissa todetaan, 

että opettaja toimii ammattietiikkaa noudattaen ja että hän 

on saanut yhteiskunnallista tasa-arvoa painottavaa 

koulutusta. Havaintojemme ja kokemustemme perusteella 

emme saa koulutuksessa riittävästi sukupuolien tasa-

arvoa edistävää ja sukupuolikriittistä opetusta. 

Sukupuolinäkökulman tulisi olla orientaationa kaikessa 

opetuksessa, sillä kuten esimerkeistämme voi lukea, 

sukupuoli on jollakin tavalla läsnä jokaisessa 

opetustilanteessa. Sukupuolta on keskusteluissa yritetty 

problematisoida, mutta kouluttajat eivät ole juurikaan 

ohjanneet keskustelua kriittiseen ja stereotypioita 

purkavaan suuntaan. Suhtauduttaisiinko esimerkiksi 

etnisyyteen liittyviin stereotypioita vahvistaviin 

kommentteihin yhtä neutraalisti?  

 Kouluttajan tärkein tehtävä olisikin aktiivisesti 

puuttua opiskelijoiden sukupuolittaviin toimintoihin ja 
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puheisiin nostamalla sukupuolinäkökulma esiin ja 

kyseenalaistamalla opiskelijan tai oma näkemyksensä. 

Esimerkiksi harjoittelukoulussa ohjaavalla opettajalla on 

erinomainen mahdollisuus seurata ja antaa palautetta 

harjoittelijan toiminnasta. 

 Melkein kaikissa havainnoissamme näkyy käsitys 

kahdesta vastakkaisesta, toisiaan täydentävästä ja 

erilaisesta sukupuolesta (ks. esim. Butler 2006). Kun 

opettajalla on tällainen yksilöitä ja ryhmiä 

stereotyypittävä käsitys, jossa vain tietynlaiset identiteetit 

ovat tunnustettuja ja hyväksyttyjä, johtaa se väistämättä 

sukupuolittain erilaiseen suhtautumiseen, jolla taas 

lukemattomia kertoja toistuessaan on vaikutuksia siihen, 

minkälaisiksi yksilöt itsensä kokevat, minkä he kokevat 

mahdolliseksi itselleen ja missä kokevat olevansa hyviä. 

Konkreettisesti tämä näkyy myöhemmin esimerkiksi 

ammatinvalintojen sukupuolittumisena ja ammatillisen 

segregaation säilymisenä.  

Tasa-arvo vaikutti olevan kaikille opettajille ja 

opiskelijoille niin harjoittelukouluissa kuin yliopistolla 

ainakin puheen tasolla tärkeä asia. Tämän voi tulkita siten, 

että kouluissa ja yliopistolla on tahtoa tehdä töitä tasa-

arvoisemman ja sukupuolisensitiivisemmän koulun 

puolesta. Moni opettaja tuntui kokevan sukupuolittuneen 

koulun ongelmalliseksi. Käydyistä keskusteluista jäi kuva, 

ettei heillä ole välineitä eikä tietoa toimia 

sukupuolisensitiivisen koulun puolesta. Samojen 

ongelmien parissa painivat usein opiskelijatkin. 
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Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden lisääminen 

kaikkien opettajien työssä on tärkeää, mutta se ei yksin 

riitä. Opettajienkouluttajien on hallittava sukupuolen ja 

seksuaalisuuden kysymykset, jotta he voivat ohjata 

opettajaopiskelijoita tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuteen 

pyrkivässä koulussa. Lisäksi koulussa olisi hyvä olla 

erityisesti sukupuoli- ja seksuaalisyrjintään perehtynyt 

opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva aikuinen, jonka 

puoleen voisi ongelmatilanteissa kääntyä. Koulutettu 

henkilö voisi toimia näissä asioissa myös opettajien 

tukena ja asiantuntija-apuna. Opiskelijoita tulisi 

paremmin tiedottaa siitä, miten toimia ja kehen ottaa 

yhteyttä, jos kokee sukupuolista tai seksuaalista vääryyttä 

toisen opiskelijan tai opettajan taholta. On huomattava, 

että tasa-arvolain uudistus vuodelta 2005 ei vaadi tasa-

arvosuunnitelmia peruskouluilta. Koulun oma tasa-

arvosuunnitelma olisi kuitenkin ehdottaman tarpeellinen 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan häirinnän 

ehkäisyssä ja kieltämisessä myös perusopetuksessa. (Vrt. 

Lehtonen 2007.) 

Ymmärrämme, että aineenopettajan koulutuksessa on 

jo nykyisellään paljon asiasisältöjä. Myös opiskelijat 

kokevat opinnot kuormittaviksi.  Sukupuolta ja 

seksuaalisuutta opettajan työssä voisi käsitellä 

esimerkiksi reflektion ohjauksessa, jota on 

koulutuksessamme tällä hetkellä 54 tuntia. Reflektointiin, 

oman opettajuuden pohdintaan, käytetään siis 

moninkertainen määrä aikaa suhteessa harjoittelijan 
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pitämiin tunteihin (esimerkiksi perusharjoitteluun kuuluu 

kahdeksan 75 minuutin mittaista oppituntia). Osan tuosta 

tuntimäärästä voisi käyttää teemoitettuun reflektioon siten, 

että sukupuolentutkimuksen asiantuntija ohjaisi 

opiskelijoita tunnistamaan ja purkamaan käsityksiään 

sukupuolista ja seksuaalisuuksista. Koulutetun ohjaajan 

avulla keskustelu ei valahtaisi stereotyyppien 

vahvistamiseen. Stereotypioita purkamalla voidaan 

tulevaisuudessa opiskella tasa-arvoisessa koulussa, jossa 

pipot eivät ole tiedon tiellä. 

 

 

Ehdotukset: 

 

 OKL: Ammatissa toimivat opettajat tuntevat itsensä 

voimattomiksi toimimaan sukupuolisensitiivisesti. 

Heille tulisi tarjota täydennyskoulutusta. 

Sukupuoli- ja seksuaalisuuskysymysten käsittelyä 

nykyisessä opettajankoulutuksessa on lisättävä. 

 Kouluissa tulisi olla sukupuoli- ja 

seksuaalisuusasioihin yhteiskunnalliselta kannalta 

perehtynyt nimetty aikuinen, jonka puoleen 

voisivat ongelmatilanteissa kääntyä sekä oppilaat 

että opettajat. 
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