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1 JOHDANTO  
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –
hankkeen tarkoituksena on ollut edistää tasa-arvo- ja sukupuolitie-
toisuutta koskevaa kehittämistyötä kaikissa opettajankoulutusta 
antavissa yliopistoissa (Opetusministeriö 6.3.2008). Muotoilu si-
sältää sen, että jotakin on tapahtunut jo ennen hanketta ja sen, että 
kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen. Näin jo käytännössä tapah-
tuukin: osa hankkeen tuloksista on raporttia kirjoitettaessa vielä 
tekeillä, koska opetussuunnitelmatyö on useissa yliopistoissa kes-
ken.  
 
Raportti on julkaistu hankkeen avoimilla verkkosivuilla, joiden 
tarkoitus on tukea jatkuvaa kehittämistyötä. Muita hankkeen ja 
sen yhteydessä tehtyjä julkaisuja, jotka ovat luettavissa hankkeen 
verkkosivuilla ovat Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta opettajan-
koulutukseen (Hynninen & Lahelma 2008), Sitkeästi sukupuolittu-
nut käsityönopetus (Kokko 2008), Sukupuolitietoista tasa-arvo-
kasvatusta koulun arkeen (Syrjäläinen 2010), Pipot tiedon tiellä – 
sukupuolihuomioita opettajankoulutuksessa (Norema, Pietilä & 
Purtonen 2010), Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajan-
koulutuksessa (Vidén & Naskali 2010), Sukupuolinnäkökulmia tut-
kimusperustaiseen opettajankoulutukseen (Lehtonen toim. 2011), Su-
kupuolitietoisuutta kouluun ja opettajankoulutukseen: TASUKO-
hankkeesta eteenpäin (Lahelma 2011). Tulossa on Åbo Akademin 
Vaasan kasvatustieteiden tiedekunnassa tehty artikkelikokoelma 
Genus perspektiv, artikkeli käsityöstä opettajakoulutuksessa 
(Kokko) sekä Turussa tehdyn opiskelijakyselyn raportti (Jauhiai-
nen, Laiho & Kovalainen). Sivuja päivitetään ja täydennetään va-
paaehtoisvoimin ja ylläpito sisällytetään jatkossa Helsingin yliopis-
ton käyttäytymistieteellisen tiedekunnan toimintaan. 
 
Hankkeen parissa on tehty kirja Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa 
(Suortamo, Tainio, Ikävalko, Palmu & Tani (toim.) 2010. Hanke on 
tukenut Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa -kirjan toimitustyötä 
(Ojala, Palmu & Saarinen (toim.) 2009.) Kumpikin soveltuu hyvin 
oppimateriaaliksi opettajankoulutukseen. Lisäksi hankkeessa on 
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tuettu 2012 ilmestyvän pedagogiikkaa koskevan Eroja ja vaaralli-
sia suhteita -kirjan toimitustyötä.  
 
Opettajankoulutuksen rakentaminen tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseksi 
pyrkii osaltaan edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se on 
yhteiskunnallinen tavoite, jonka toteuttamispyrkimyksissä koulu-
tuksella ylipäätään katsotaan olevan suuri merkitys. Politiikkaoh-
jelmien tasolla kuten hallitusohjelmissa ja hallitusten tasa-arvo-
ohjelmissa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin linjauksiin on sään-
nönmukaisesti kuulunut myös koulutus. Tasa-arvon edistämiseen 
pyrkiviä kokeilu- ja kehittämishankkeita onkin kasvatuksen ja kou-
lutuksen parissa tehty runsaasti 30 viime vuoden aikana. Monessa 
niistä on ollut kyse pyrkimyksestä vähentää koulutusvalintojen 
sukupuolittumista ja koulutuksen kautta lieventää työmarkkinoi-
den sukupuolijakoa. (Brunila 2009.)  
 
Hankkeissa on toistuvasti ehdotettu opettajankoulutuksen kehit-
tämistä sellaiseksi, että opettajat voisivat koulutuksensa aikana 
muodostaa valmiuksia tasa-arvon edistämiseen työssään voidak-
seen tehdä lakisääteisen velvollisuutensa. Ehdotuksen koulutuk-
sen uudistamiseksi tältä osin teki opetusministeriön tasa-
arvokokeilutoimikunta 1988 (KM 1988:17).  
 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2008-2011 asiaan on tartuttu.1 
Ohjelmassa todetaan, että ”tasa-arvoisuutta lisätään peruskouluis-
sa ja opettajankoulutukseen ja lastentarhanopettajien koulutuk-
seen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta. Hallitus edesauttaa 
toimia, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista suku-
puolen mukaan.” Työmarkkinoiden sukupuolisegregaation yhdeksi 
ylläpitäjäksi ohjelmassa todetaan lukuisissa tasa-arvohankkeissa 
kehittämisen kohteena ollut käsityöoppiaineen jakautuminen teks-
tiilityöhön ja tekniseen työhön.2 Toimenpiteiksi ohjelmaan on kir-

                                                             
1 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen tasa-arvo-ohjelma, jonka 
toteuttamista jatkaa pääministeri Mari Kiviniemen hallitus. 
2 Valtioneuvoston Eduskunnalle antamassa selonteossa naisten ja mies-
ten välisestä tasa-arvosta linjataan pyrkimys käsityön opettajankoulutuk-
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jattu opetusministeriön suoritettavaksi sen varmistaminen, että 
”kaikkiin opettajankoulutuksiin sisällytetään sukupuolitietoista 
opetusta sekä toteutetaan ja resursoidaan hanke sukupuolitietoi-
sen opettajankoulutuksen edistämiseksi”. Lisäksi ”opettajien täy-
dennyskoulutuksiin lisätään sukupuolitietoisuutta ja tasa-arvoa 
edistäviä sisältökokonaisuuksia viimeistään vuodesta 2009 lähti-
en” ja ”opetusministeriö varmistaa yhdessä kustannusyhtiöiden 
kanssa, että oppimateriaalit valmistellaan siten, etteivät ne pidä 
yllä stereotyyppisiä käsityksiä tytöistä ja pojista, miehistä ja naisis-
ta.”(Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011, 21-22.)  
 
Samansisältöinen on myös Yhdistyneiden kansakuntien CEDAW-
komitean kehotus sisällyttää sukupuolikysymykset ja sensitii-
visyysopetus kaikkeen opettajankoulutukseen. (CEDAW:sta tar-
kemmin luvussa 2.2.) Sukupuolikysymyksiin liittyvät kysymykset 
häirinnästä, väkivallasta ja kiusaamisesta, jotka myös koulussa 
sukupuolittuvat ja sukupuolistavat. 
 
Hankkeessa sukupuolen käsitetään risteävän lukuisten muiden 
luokitusten kanssa. Niitä ovat yhteiskuntaluokka, etnisyys, kult-
tuuri, ikä, seksuaalisuus, vammaisuus, terveydentila sekä alueelli-
set ja paikalliset mahdollisuudet ja erot. Tasa-arvo- ja sukupuoli-
tietoisuus tarkoittaa hankkeessa tietoisuutta siitä, että koulun 
käytännöissä rakentuu erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia eroja, 
eriarvoisuuksia ja toiseuksia sekä tietoisuutta siitä, että käytännöt 
ovat muutettavissa. Sukupuoli on kuitenkin samalla erityinen luo-
kitus: kaksijakoisena se ohjaa etsimään ja rakentamaan kahden 
välisiä eroja, ja samalla muodostuu hierarkkinen suhde, jossa toi-
nen (maskuliininen) on toista (feminiinistä) arvokkaampi. Kaksi-
jakoisuus myös helposti luonnollistetaan ja otetaan annettuna. 
 
Eriarvoisuuksien muodostumisessa on yhteiskunnallisella tasolla 
kyse valtasuhteista, koulutuspolitiikasta ja koulujärjestelmästä 
itsestään, siitä millaisia käytäntöjä ne mahdollistavat ja millaisiin 
ohjaavat ja millaisia objektiivisia pakkoja ne sisältävät. Jotta tasa-
                                                                                                                                     
sen uudistamiseen kaikille oppilaille samansisältöisen oppiaineen pohjal-
ta (VNS7/2010, 38).  
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arvon edistäminen koulutuksessa ja koulutuksen kautta voisi to-
teutua, keskushallinnon on oltava asian suhteen johdonmukainen 
kaikessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Ta-
sa-arvo- ja sukupuolitietoisuus on sisällytettävä kaikkiin määräyk-
siin ja ohjeisiin, kuten opetussuunnitelmien perusteisiin. Koulu-
tuksen arjen käytännöissä on tutkimusten osoittamia 
mahdollisuuksia muutoksiin. Kyse on siitä, että opettajat saavat 
mahdollisuuden ja motivoituvat muodostamaan tietoa ja taitoja 
oman työnsä kehittämiseksi.  
 
Hanke on suunniteltu yhteistuumin eri yliopistoissa toimivien ai-
healueen asiantuntijoiden, nais- ja sukupuolikysymyksiin perehty-
neiden tutkijaopettajien kanssa. Voidaan sanoa, ettei hanketta olisi 
ilman kasvatuksen ja koulutuksen nais- ja sukupuolentutkimusta. 
Niissä yliopistoissa, joissa tämä tutkimus on vahvaa, on myös pääs-
ty tässä hankkeessa pisimmälle. Asiantuntijat ovat suunnitelleet ja 
järjestäneet tilaisuuksia, opettaneet ja suunnitelleet opetussuunni-
telmien uudistusta ja olleet sitä tehtäessä käytettävissä. 
 
Samalla on todettava, ettei tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden 
edistäminen ole yliopistoissa itsestään selvä kehittämistyön kohde. 
Osin kyse voi olla siitä, ettei velvoittavaa lainsäädäntöä ja sopi-
muksia tunneta. Sukupuolesta ja tasa-arvosta puhuminen näyte-
tään myös koettavan vaivaannuttavaksi. Sukupuolen- ja naistutki-
muksen tekemistä ja niiden tuottamia tuloksia voidaan niitä 
tuntematta kyseenalaistaa luonnehtimalla tutkimusalaa näkökul-
maiseksi erotuksena objektiiviseksi käsitetystä, sukupuolta prob-
lematisoimattomasta tutkimuksesta. Tutkimukseen tutustuminen 
usein muuttaa käsityksen radikaalistikin. Keskeinen kehittämis-
työn ongelmakohta on ennakkokäsitysten purkaminen. Se ei ta-
pahdu käskyttämällä vaan sinnikkäässä ja usein turhauttavassa 
arkisessa vuorovaikutuksessa. Aivan erityinen neuvottelun kohde 
on opetussuunnitelmatyö. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden 
käsittäminen opettajan koulutusta vaativaksi osaamiseksi edellyt-
tää sitä, että yliopistoissa otetaan lain velvoitus vakavasti. (Ks. 
esim. Vidén & Naskali 2010.)  
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Hankkeen päättyessä sen työntekijät haluavat kiittää kaikkia toimin-
taan osallistuneita. Suunnitteluvaiheen asiantuntijaryhmästä on 
muodostunut verkosto, joka puolestaan on kutoutunut rihmastok-
si, joka toivottavasti laajenee ja jatkaa hyvin alkuun lähtenyttä 
kehittämistyötä. 
 
Raportin rakenne on seuraava: 
2. luvussa keskustellaan tasa-arvosta käsitteenä ja yhteiskunnalli-
sena tavoitteena ja esitellään kansallinen ja kansainvälinen lain-
säädäntö ja sopimukset. 
3. luvussa esitellään kasvatuksen ja koulutuksen Suomessa tehtyä 
tasa-arvotyötä TASUKO-hanke mukaan lukien. 
4. luvussa keskustellaan TASUKO-hankkeen tutkimuspuolesta. 
TASUKO on ollut kehittämis- ja tutkimushanke, joskaan varsinaista 
tutkimusrahoitusta siihen ei ole sisältynyt.  
5. luvussa eritellään tasa-arvo-osaavaa opettajuutta. 
6. luvussa kerrotaan siitä, mitä hankkeessa kokeiltiin ja toteutet-
tiin, ja mitä sen perusteella voidaan suositella. Ensin tarkastelu 
tapahtuu yleisellä tasolla, jonka jälkeen 7. luvussa keskustellaan 
tasa-arvon edistämisen kestoaiheista, käsityöstä, liikunnasta ja 
oppilaanohjauksesta. Tasa-arvosuunnittelua tarkastellaan omana 
kohtanaan 8. luvussa ja 9. luvussa keskustellaan kehittämistyön 
ongelmakohdista ja jatkuvan kehittämisen edellytyksistä. 
 

2 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO YHTEISKUNNALLISENA TA-

VOITTEENA 
 

2.1 Sukupuolen käsittämisestä  
 
Sukupuolijako, se että olemme joko naisia tai miehiä, on yksi vallit-
sevista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista itsestäänselvyyksistä. Lap-
set luokitellaan joko tytöiksi tai pojiksi lähinnä sukupuolielinten 
perusteella. Kaksijakoisena sukupuoli ikään kuin edellyttää, että 
tytöt ja pojat, naiset ja miehet ovat erilaisia – muuten jako menet-
täisi merkityksensä. Kaksijakoisuuteen liittyy se hankala puoli, että 
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siitä muodostuu hierarkkinen suhde, jossa toinen on arvokkaampi 
tai tärkeämpi kuin toinen. Tämän voi havaita vaikkapa siitä, että on 
tytön on soveliaampaa pukeutua pojan vaatteisiin kuin toisin päin. 
 
Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa keskustelussa voidaan erottaa 
kolme suuntausta: kaksi sukupuolta käsitetään erilaisina, saman-
laisina tai sukupuolen ajatellaan olevan moninainen. Siitä, miten 
sukupuoli tulee käsitteellistetyksi, seuraa erilaista toimintaa ja 
myös erilaista tasa-arvopolitiikkaa. 
 
Tähän lukuun on koottu erilaisia tapoja ymmärtää sukupuolta. 
Sukupuolen käsityksistä ja käsitteistä tarjoaa monipuolisen esityk-
sen Tuija Saresman, Leena-Maija Rossin ja Tuula Juvosen toimit-
tama teos Käsikirja sukupuoleen (Saresma, Rossi & Juvonen 2010). 
 
Sukupuolen ymmärtämistä voi jaotella seuraavasti: 
 
Sukupuoli nähdään olemuksena, jolloin sen ajatellaan olevan kak-
sijakoinen biologinen ominaisuus, joka on synnynnäinen ja pysyvä. 
Ihmisen biologisen sukupuolen ajatellaan määrittävän hänen kiin-
nostuksen kohteitaan, lahjakkuuttaan, kykyjään ja muita ominai-
suuksiaan. Nämä ymmärretään vastakkaisiksi ja toisiaan täydentä-
viksi. Sukupuoli ja seksuaalisuus kiedotaan toisiinsa siten, että 
kahden eri ryhmään kuuluvan välille oletetaan seksuaalinen veto-
voima. Esimerkiksi päiväkodissa voi käydä niin, että tytön ja pojan 
suhde ei tule luetuksi ystävyyssuhteena vaan ikään kuin seuruste-
lusuhteena. 
 
Sukupuoli määritellään sosiaalisena sukupuolena, jolloin ajatel-
laan, ettei henkilön biologinen sukupuoli määritä hänen henkisiä 
ominaisuuksiaan. Sosiaalinen sukupuoli tulee kuitenkin määritel-
lyksi biologisen sukupuolen kautta. Sosiaaliseen sukupuoleen liit-
tyvät sukupuoliroolit. Ne tarkoittavat sitä, että yhteisö ja kulttuuri 
asettavat sukupuolille erilaisia käyttäytymisodotuksia. Nämä opi-
taan sosialisaatiossa. Sukupuoliroolin voi ajatella olevan yhteison 
normi sille, miten sukupuolten tulee toimia. Kaksijakoisessa sukupuo-
lijärjestyksessämme sukupuolten roolit rakentuvat vastakkaisiksi, 
tytöiltä ja pojilta, naisilta ja miehiltä odotetaan eri asioita. Roolin 
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yhteydessä puhutaan sukupuolistereotypioista. Ne ovat toisensa 
pois sulkevia ja olettavat esimerkiksi, että mies on aktiivinen, nai-
nen passiivinen. Huomattava on se, että roolit ovat ajallisesti ja 
paikallisesti muuttuvia ja muokkautuvia, ja eri kulttuureissa sa-
manakin aikana erilaisia. Vaikka ne rakennetaan kaksijakoisena 
ymmärretyn biologian päälle ne eivät kuitenkaan näytä perustu-
van suoraan biologisiin ominaisuuksiin. Sukupuoliroolit liittyvät-
kin ennen muuta työnjakoon. 
 
Sukupuolta voi tarkastella myös tapana tai tapaisuutena, jolloin 
kyseessä ovat rutinoituneet tavat toimia: naisilla ja miehillä on 
tapana tehdä erilaisia asioita. Nämäkin vaihtelevat historiallisesti 
ja paikallisesti. Sukupuolirutiineissa ja toistoissa tuotetaan ja yllä-
pidetään sukupuolta sekä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia suku-
puolen järjestyksiä. 
 
Sukupuoli voidaan ymmärtää myös sosiaalisena konstruktiona ja 
esittämisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että sukupuoli ymmärretään 
sosiaalisesti tuotettuna. Sitä tuotetaan toistamalla tiettyjä tekoja ja 
eleitä, jotka määrittyvät kulttuuristen käytäntöjen ja toimintasään-
töjen mukaan ja ovat kontekstisidonnaisia ja historiallisia. Suku-
puoli on siis toistettuja eleitä ja tekoja, joiden taustalla ei ole mi-
tään ydintä.  
 
Sukupuolen voi ymmärtää myös moninaisuutena tai monimuotoi-
suutena. Se voi tarkoittaa sitä, että sukupuolia on mahdollista bio-
logian tasolla erottaa enemmän kuin kaksi. Sillä viitataan myös 
siihen, että yksittäinen ihminen ei asetu mihinkään sukupuolikate-
goriaan, vaan on ikään kuin liikkeellä niiden välillä tai kokemuksel-
lisesti sukupuoleton. Moninaisuudella viitataan myös siihen, että 
sukupuolen lisäksi tarkastellaan myös muita eroja. Tällöin näh-
dään eroja naisten ja miesten ryhmien sisällä, samanlaisuutta kah-
den sukupuoliryhmän välillä ja erojen tilannekohtaisuutta ja muu-
toksenalaisuutta. 
 
TASUKO-hankkeessa lähdimme siitä koulututkimukseen perustu-
vasta käsityksestä, että koulutuksen arjen käytännöissä samoin 
kuin oppimateriaaleissa ja valtaosassa kursikirjallisuutta tuotetaan 
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ja rakennetaan kaksijakoista, hierarkkisesti järjestyvää sukupuolta. 
Sitä tuotetaan ja rakennetaan, luetaan ja tulkitaan puheessa, teois-
sa, teksteillä, pukeutumisella ja ruumiillisuutena. Sukupuolen voi 
näin ajatella olevan kulttuurinen konstruktio.  
 
Arjen käytännöissä toistetaan kulttuurisia, sukupuoleen kiinnitet-
tyjä käsityksiä. Ne voivat olla niin itsestäänselviä ja sen vuoksi 
piiloisia, että niitä on vaikea huomata ja kyseeenalaistaa. Sisällölli-
sesti ne kuitenkin ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan ja vaihtelevat 
kulttuurista toiseen. Jonakin aikana on länsimaisessa kulttuuripii-
rissä pidetty totena vaikkapa sitä, ettei opiskelu sovellu naisille tai 
ettei miehistä ole lasten hoivaajiksi. Sukupuolta koskevien usko-
musten ja itsestäänselvyyksien esiin nostaminen ja niiden perus-
teiden tarkastelu mahdollistavat käytäntöjen muuttamisen. Tällöin 
myös sukupuoli muuttuu. 
 
 

2.2 Tasa-arvo käsitteenä 
 
Tasa-arvo on yksi länsimaisen kulttuurin itseisarvoista. Suomessa 
tasa-arvosta puhuttaessa tarkoitetaan nykyisin yleensä miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa. 
 
Tasa-arvo käsitteenä voi tarkoittaa kohtelun, oikeuksien, mahdol-
lisuuksien ja lopputuloksen tasa-arvoa. Sitä voi tarkastella joko 
muodollisena (lainsäädäntö) tai tosiasiallisena. Se että esimerkiksi 
lait ovat sukupuolineutraaleja, ei vielä tarkoita, että sukupuolten 
välinen tasa-arvo toteutuisi. Tosiasiallista tasa-arvoa on totuttu 
mittaamaan tilastollisesti. Tasajako ei sekään kuitenkaan merkitse 
tasa-arvon toteutuneen.  
 
Lopputuloksen tasa-arvoisuutta tarkastellaan aina jossakin yhtey-
dessä, kuten koulutuksessa, elämänlaadussa tai onnellisuudessa. 
Esimerkiksi koulutuksen yhteydessä se, että koulutus on sukupuo-
littunut, nähdään tasa-arvo-ongelmana: lopputulos ei ole tasa-
arvoinen. 
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Lopputulosten tasa-arvoisuuden sijaan huomio on uusliberalisti-
sessa yhteiskunnassa kiinnittynyt mahdollisuuksien tasa-arvoon. 
Silloin tarkoitetaan yhtäläisiä mahdollisuuksia tavoitella kulloinkin 
arvokkaina pidettyjä asioita, kuten koulutusta, terveyttä tai samaa 
palkkaa samanarvoisesta työstä. Yhtäläisiä mahdollisuuksia on 
kuitenkin mahdotonta tosiasiallisesti toteuttaa, koska olosuhteita 
ei voi yhtäläistää. Kuitenkin esimerkiksi yhtenäisen peruskoulu-
tuksen voi olettaa tuottavan kaikille samat mahdollisuudet, jolloin 
muodostuneet erot voidaan palauttaa yksilön ominaisuuksiin ku-
ten kykyihin ja lahjakkuutteen sekä ahkeroinnin määrään. Tällöin 
eriarvoisuus näyttäytyy yksilöiden kykyjen ja valintojen seurauk-
sena, ja tulee käsitetyksi ikään kuin ansaittuina eroina. Kun muo-
dollisesta koulutuksellisesta yhdenvertaisuudesta huolimatta kou-
lutus ja työmarkkinat pysyvät sukupuolittuneina, ilmiö nähdään 
henkilökohtaisten valintojen seurauksena, joita puolestaan saate-
taan selittää oletetuilla sukupuoliominaisuuksilla. Yhteiskunnalli-
sen ja kulttuurisen sukupuolijärjestyksen mukainen toiminta tulee 
selitetyksi henkilökohtaisena valintana, jonka seuraukset ovat 
myös henkilökohtaisia, yksilön oman vastuun asia. (Ks. esim. Jul-
kunen 2010.) Kierrämme kehää. 
 
Tasa-arvon edistämisessä on leimallisesti ollut pitkään kyse mie-
hillä jo olevien oikeuksien ja miesvaltaisten toimintakenttien 
avaamisesta naisille. Niin myös tasa-arvolain tarkoituksena on 
estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa 
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. (Laki 609/1986, 
1§.) Naisten asemaa on parannettu kohta kohdalta, mutta ihmisen 
normina on pysynyt mies. Ollakseen tasa-arvoinen on naisen ollut 
pyrittävä osoittautumaan yhtä hyväksi kuin mies, jolloin osa nai-
sista tulee kilpailleeksi miesten kanssa miehisyydestä. Sukupuol-
ten järjestyksestä kertoo se, että suuntaa on vaikea edes kuvitella 
toisin päin. Yhteinen ihmisyys on miehuutta. (Ks. Jokinen 2002.) 
Tasa-arvosta tulee kisa, jossa uusia asemia saavuttaneet naiset 
puhutaan valloittajiksi, valtaajiksi ja rynnijöiksi. Kun naisvaltaisille 
aloille halutaan miehiä, esitetään yhtenä perusteluna alan tai am-
matin arvostuksen ja palkkauksen nousu – ikään kuin itsestään 
selvästi. (Kuinka paljon lähihoitajien palkkaa pitäisi nostaa, jotta 
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saisimme otsikon ”Miehet tulvivat lähihoitajakoulutukseen”?) Kos-
ka suunta on ollut tämä, tasa-arvoa on vaikea ymmärtää yhdenver-
taisuutena, kaikille hyvää tuottavana asiana. 
 
Joskus kuulee sanottavan, ettei sukupuolten tasa-arvo-ongelmaa 
ole yhteyksissä, joissa kaikki tai lähes kaikki ovat samaa sukupuol-
ta. Tällöin jää huomaamatta se, että eriarvoisuus on yhteiskunnal-
linen ja kulttuurinen ilmiö, jonka vaikutukset yltävät myös sinne, 
missä on vain yhden sukupuolen edustajia. Esimerkiksi miesopet-
tajien tarpeen perusteluissa heidän odotetaan tuovan kouluun 
jotakin sellaista, joka sieltä muuten puuttuu, kuten auktoriteettia, 
rentoutta, teknistä osaamista, huumorintajua, suurpiirteisyyttä. 
Määrällinen enemmyys ei pura kulttuurista ja yhteiskunnallista 
sukupuolijärjestystä, jossa mies ja miehiseksi määritelty on arvok-
kaampaa kuin nainen ja naiselliseksi määritelty. (Naskali 2004, 
100.) Lapin yliopiston tasa-arvoselvityksessä ilmeni, että opetta-
jankoulutuksessa naisopiskelijoilta odotetaan ahkeruutta, tunnol-
lisuutta ja sääntöjen noudattamista, ja he saivat osakseen enem-
män kontrolloivaa kuin rohkaisevaa huomiota. Samanlaisia 
tuloksia on saatu koulututkimuksista. Tyttöjen oletetaan olevan 
tunnollisia ja ahkeria ja sitä heiltä odotetaan ja siihen heitä ohja-
taan. Tytöt saavat kiitosta ei-akateemisista taidoista kuten kilttey-
destä, vaatimattomuudesta ja huomaavaisuudesta, ja näin tapah-
tuu Lapin yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan myös opettajien 
koulutuksessa. (Naskali 2004.)  
 
Tasa-arvolaki suuntaa naisten aseman parantamiseen erityisesti 
työelämässä. Näin se tulee ylläpitäneeksi jakoa yksityiseen ja julki-
seen, joista yksityinen jää sääntelyn ulkopuolelle. Työelämän tasa-
arvoisuutta edistämään tarkoitetut työn ja perheen yhdistämistä 
koskevat neuvottelut puolestaan olettavat lähtökohtaisesti kahden 
huoltajan muodostaman heteroseksuaalisen perheen, jonka sisäis-
tä työnjakoa pyritään muuttamaan ulkopuolelta erilaisin järjeste-
lyin. Tämän heteronormatiivisuudeksi käsitteellistetyn lähestymis-
tavan seurauksena rakentuu aina eriarvoisuutta, josta syntyy uusia 
neuvottelujen kohteita.  
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Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva keskustelu ulottuu myös 
seksuaalisen väkivallan, häirinnän ja kiusaamisen alueelle, joka 
etenkin koulussa voi jäädä kytkemättä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaan keskusteluun. 
 
Oman lisänsä tasa-arvoa koskevaan keskusteluun tuo Suomeen 
kohdistuneen muuttoliikkeen voimistama kulttuurinen moninai-
suus. Tasa-arvon tarkastelu erityisesti työ- ja yhteiskuntaelämää 
koskevana voi ulottua vieraaksi mielletyn kulttuurin yhteydessä 
koskemaan myös yksityistä elämänpiiriä. Esimerkiksi naisten työ-
elämään osallistumattomuus voi tulla ymmärretyksi kulttuurisena 
sukupuolten eriarvoisuutena, eikä esimerkiksi vastaanottajamaa 
Suomen työvoimapolitiikkana, työelämän järjestämisenä tai ra-
sismin seurauksena.  
 
 

2.3 Kansainväliset ja kansalliset velvoitteet ja sopimukset  
 
Ihmisten samanarvoista kohtelua turvaamaan on solmittu kan-
sainvälisiä sopimuksia ja niihin liittyen laadittu kansallista lain-
säädäntöä. Samanarvoinen kohtelu tarkoittaa viime kädessä sitä, 
ettei ketään syrjitä minkään ominaisuuden perusteella. 
 
Sukupuolten välisestä tasa-arvosta yhteiskunnallisena ja kulttuuri-
sena tavoitteena on siis laaja kansainvälinen poliittinen yksimieli-
syys. Se näyttäytyy kansainvälisesti ja kansallisesti sovittujen so-
pimusten ja velvoitteiden muodossa. Kansainvälisissä 
sopimuksissa ja julistuksissa, niin Euroopan unionissa kuin Suo-
men hallituksen politiikassakin tasa-arvo ulotetaan koskemaan 
kaikkia elämänaloja: työ- ja perhe-elämää, palkkausta, koulutusta 
ja tutkimusta, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, prostituutiota ja ih-
miskauppaa, syrjinnän poistamista ja kaavamaista sukupuolijakoa.  
 
Sukupuolten tasa-arvo määritellään usein yhtäläisiksi oikeuksiksi 
ja velvollisuuksiksi sukupuoleen katsomatta. Suomessa tasa-
arvoasiain neuvottelukunta määrittelee sukupuolten tasa-arvon 
seuraavasti: ”Mitä on sukupuolten tasa-arvo? Yhteiskunnalliset 
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tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhtäläisesti kaikkia 
sukupuolesta riippumatta, jolloin jokaisella yksilöllä on mahdolli-
suus toteuttaa itseään ilman, että hänelle asetetaan esteitä suku-
puolensa perusteella. ” (STM 12.2.2009.) 
 
Sukupuolten tasa-arvoa on hyödyllistä tarkastella myös ihmisoi-
keuksien näkökulmasta. Yhdistyneiden kansakuntien yleismaail-
malliseen ihmisoikeuksien julistuksen mukaan vuodelta 1948 jo-
kainen on oikeutettu kaikkiin julistuksessa esitettyihin oikeuksiin 
ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansal-
liseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntype-
rään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Ihmisoikeuksien 
julistus kieltää syrjimästä ketään sukupuolen vuoksi.  
 
Ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia, kaikille kuuluvia perusta-
vanlaatuisia oikeuksia. YK on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
oikeudet toteutuvat naisten kohdalla monissa tapauksissa puut-
teellisesti. Naisten eriarvoiseen asemaan alettiin kansainvälisellä 
tasolla kiinnittää erityistä huomiota 1970-luvulla. YK julisti v. 1972 
vuoden 1975 kansainväliseksi naisten vuodeksi. Samana vuonna 
järjestettiin Mexico Cityssä ensimmäinen naisten asemaa käsitellyt 
maailmankonferenssi. Toinen konferenssi järjestettiin 1980 Köö-
penhaminassa, kolmas 1985 Nairobissa, neljäs 1995 Pekingissä ja 
Pekingin kokouksen seurantakokous New Yorkissa v. 2000. Kan-
sainvälinen naisten vuosi avasi naisten vuosikymmenen 1975-
1985.  
 
Vuonna 1979 solmittiin kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskeva yleissopimus, Convention on the Elimination on All Forms 
of Discrimination against Women, CEDAW. Sopimuksesta käyte-
tään myös nimitystä naisten oikeuksien yleissopimus. Se astui 
voimaan 1981. Kansallisella tasolla sopimuksen saattaminen voi-
maan edellytti asianmukaista lainsäädäntöä. Tasa-arvolain säätä-
minen 1986 mahdollisti sopimuksen ratifioimisen3 myös Suo-
messa.  
                                                             
3 Ratifiointi tarkoittaa sopimuksen lopullista hyväksymistä, vahvistamis-
ta ja saattamista voimaan. 
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Sopimuksen toimeenpanoa ja sopimusvelvoitteiden noudattamista 
valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea, CEDAW-
komitea. Tärkein valvonnan muoto on sopimusvaltioiden määräai-
kaisraportointi. Sopimusvaltioiden raportit käsitellään komitean 
istunnossa, jossa komitea tekee kysymyksiä kyseessä olevan valti-
on edustajille raportin perusteella. Komitea laatii päätelmät sopi-
musvaltion nykyisestä tasa-arvotilanteesta ja suosittelee mahdolli-
sia jatkotoimenpiteitä. (Ks. tarkemmin Holli & Rantala 2009.) 
 
Suomen viides ja kuudes määräaikaisraportti käsiteltiin CEDAW-
komitean istunnossa kesällä 2008, seitsemäs raportti tulee antaa 
lokakuussa 2011. Loppupäätelmissään komitea kehotti Suomea 
priorisoimaan naisten tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamisen työ-
elämässä.  
  
Koulutuksen osalta komitea toteaa seuraavaa: 
23. Komitea panee huolestuneena merkille, että varhaiskasvatuk-
sesta puuttuu sukupuolinäkökulma ja että opetussuunnitelmat ja 
oppimateriaalit ovat yleisesti sukupuolineutraaleja. Lisäksi se to-
teaa huolestuneena suuren määrän tyttöjä kokevan seksuaalista 
häirintää kouluissa ja asianmukaisen opettajakoulutuksen puut-
teen tämän ilmiön käsittelemiseksi. 
 
TASUKO-hankkeessa on pantu merkille, että esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteissa sukupuolten tasa-arvoa ei mainita lain-
kaan. Sen sijaan ”(e)siopetuksessa on huomioitava myös sukupuol-
ten erityistarpeet”. (OPH 2010:27, 7.) Se mitä tämä tarkoittaa, jää 
lukijan pääteltäväksi. Vaarana on, että määräystä luetaan suku-
puolten olemuksellista eroa koskevan käsityksen läpi, jolloin su-
kupuolten eriarvoisuus voi tulla uusinnetuksi ja tuotetuksi esiope-
tuksen käytännöissä. 
 
Komitealla on sanottavaa myös opetussuunnitelmista ja opettajan-
koulutuksesta: 
24. Komitea kehottaa sopimusvaltiota tarkistamaan opetussuunni-
telmat perusteellisesti sekä ottamaan käyttöön sellaiset sukupuo-
lisensitiiviset opetussuunnitelmat ja -menetelmät, joilla puututaan 
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naisten syrjinnän rakenteellisiin ja kulttuurisiin syihin. Lisäksi se 
pyytää sukupuolikysymysten ja sensitiivisyysopetuksen sisällyt-
tämistä erottamattomaksi ja olennaiseksi osaksi kaikkeen opetta-
jankoulutukseen. (CEDAW /C/FIN/CO/6, 18.7.2008.) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on tätä kirjoitetta-
essa 2011 valmistelun kohteena. Tässä tilanteessa on mahdollista 
ei vain tarkistaa vaan rakentaa perusteet tasa-arvoa aktiivisesti 
edistäviksi. Sukupuolisensitiivisyyden kirjoittaminen opetussuun-
nitelman perusteisiin puolestaan kutsuu opettajankoulutusta ja 
opettajien täydennyskoulutusta vastaamaan uutta osaamista kos-
kevaan haasteeseen.  
 
Sukupuolten tasa-arvo on yksi tärkeistä tavoitteista Euroopan 
unionissa. Ensimmäinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva kirjaus, 
naisten ja miesten samapalkkaisuuden periaate, sisällytettiin Eu-
roopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimukseen 1957.  
Euroopan unionin komissio on sitoutunut edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa eri elämänalueilla. Naisten ja miesten tasa-arvon ete-
nemissuunnitelmassa 2006–2010 keskeiset toiminta-alueet ovat 
olleet naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumat-
tomuus, yksityis- ja työelämän yhteensovittaminen, yhdenvertai-
nen edustus päätöksenteossa, kaiken sukupuoleen perustuvan 
väkivallan kitkeminen, sukupuolistereotypioiden poistaminen 
sekä tasa-arvon edistäminen ulko- ja kehityspolitiikassa. Näistä 
stereotypioiden poistaminen koskee erityisesti kasvatusta ja kou-
lutusta. (Ks. tarkemmin Holli & Rantala 2009.) 
 
Kansainvälinen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
OECD on useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota Suomen sitkeään 
ja pysyvänoloiseen työmarkkinoiden ja koulutuksen sukupuolija-
koon. Suomen liityttyä Euroopan unioniin pääsimme sen tasa-
arvolainsäädännön piiriin. Vauhdittaakseen tasa-arvon edistämistä 
EU:n sosiaalirahasto tarjosi haettavaksi erityisiä hankerahoja. EU-
Suomessa onkin pantu toimeen useita EU-rahoitteisia koulutuksen 
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tasa-arvohankkeita4. Yksikään niistä ei ole koskenut varsinaisesti 
opettajankoulutusta. Oppilaanohjaukseen on kohdistunut yksi han-
ke, sukupuolisensitiivinen ohjaus tasa-arvon edistäjänä koulutuk-
sessa 2002-2006 (ks. Hynninen & Juutilainen 2006).  
 
Suomessa on hallitusmuodon uudistuksesta alkaen (1995) suku-
puolten tasa-arvosta säädetty perustuslain tasolla. Perustuslaki on 
lainsäädännön ja julkisen vallankäytön perusta. Sen 6 § sisältää 
säännöksen ihmisten yleisestä yhdenvertaisuudesta sekä kiellon 
syrjiä ketään ilman hyväksyttävää syytä esimerkiksi sukupuolen5 
perusteella. (Laki 731/1999.) Perustuslain 16. pykälän mukaan 
julkisen vallan on turvattava kaikille yhtäläinen mahdollisuus saa-
da kykyjensä ja tarpeidensa mukaan myös muuta kuin perusope-
tusta. Perustuslain tasa-arvosäännös saa konkreettisemman sisäl-
lön tasa-arvolaissa. (Ks. tarkemmin Holli & Rantala 2009.) 
 
Tasa-arvolaki säätää koulutuksesta seuraavasti: Tasa-arvon toteut-
taminen koulutuksessa ja opetuksessa. Viranomaisten ja oppilai-
tosten sekä muiden koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen 
on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat mahdolli-
suudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että ope-
tus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tämän lain tarkoituksen to-
teutumista. (Laki 609/1986, muutos 17.2.1995/206, 5§.) Tämä on 
tehtävä suunnitelmallisesti.  
 
Suomessa sukupuolten tasa-arvotavoite sisällytettiin koululakei-
hin, ensimmäisenä 1978 lakiin keskiasteen koulutuksen kehittämi-
sestä (Laki 478/1978), sitten 1983 peruskoululakiin (Laki 
476/1983) ja lukiolakiin (Laki 477/1983) ja lakiin ammatillisista 
oppilaitoksista (Laki 487/1987). Peruskouluopetusta, lukiokoulu-
tusta ja ammatillista koulutusta koskevat uudet lait tulivat voi-
maan 1999 alussa. Ne eivät sisällä sukupuolten tasa-arvoa koske-

                                                             
4  Esim.  WomenIT  ja  Mirror,  ks.  tarkemnin  Tasuko-hankkeen  verk-
kosivuilla. 
5 Perustuslain 6.2 §:n mukaan muita kiellettyjä syrjintäperusteita suku-
puolen lisäksi ovat ikä, alkuperä, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 
terveydentila, vammaisuus tai muu henkilöön liittyvä syy. 
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vaa tavoitetta. Perustuslaki kuitenkin velvoittaa myös koulutuksen 
järjestäjiä syrjimättömyyteen ja tasa-arvolaki tasa-arvon suunni-
telmalliseen edistämiseen koulutuksessa. 
 

 3 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOTYÖ 
 

3.1 Oikeus koulutukseen 
 
Koulutusjärjestelmä rakennettiin alun perin lähinnä säätyläisten 
poikien ja nuorukaisten kasvattamista varten. Samoihin aikoihin, 
kun kansanopettajien koulutus käynnistyi 1860-luvulla alkoi nais-
liike vaatia naisille yhtäläisiä opiskelumahdollisuuksia miesten 
kanssa. Yliopisto-opiskelun osalta tämä toteutettiin 1901. Vielä 
tuolloin esiintyi käsityksiä, etteivät naiset tarvitse ainakaan korke-
ampaa sivistystä, eikä heillä ole siihen kykyjäkään. Tämä heijastui 
myös kansanopettajakoulutukseen. Tyttöjen ja pienten poikien 
opettajiksi koulutettiin naisia, isompien poikien opettajiksi miehiä. 
Koulutus oli osin sisällöllisesti erilaista, mikä ilmeni erityisesti 
käsityön ja liikunnan opetuksessa sekä pedagogisissa opinnoissa. 
Naisopiskelijoiden pedagogiset opinnot olivat laajemmat kuin 
miesopiskelijoiden, koska naisopettajien tehtäviin kuului opettaa 
sekä pieniä lapsia että isompia tyttöjä. Miesopettajat nauttivat kui-
tenkin suurempaa arvostusta kuin naiset ja olivat myös paremmin 
palkattuja. Tämä avaa historiallisen näkökulman nykyiseen kes-
kusteluun opettajan sukupuolen merkityksistä koulussa, ja siihen 
liittyvästä miesopettajien suhteellista vähyyttä koskevasta huoles-
ta. Edelleenkin tullaan olettaneeksi, että erityisesti poikien kohdal-
la samansukupuolinen opettaja on paras.  
 
Avoimesti ja tarkoituksellisesti sukupuolistava opettajankoulutus 
muuttui sukupuolineutraaliksi, kun siitä tehtiin 1970-luvulla aka-
teemista. On viitteitä siitä, että sukupuolistuminen jatkuu piiloise-
na. Esimerkiksi erikoistumisaineet sukupuolittuvat. (Ks. esim. 
Sunnari 1997b; Lehtonen toim. 2011, 18-21.) Sukupuoli vaikuttaa 
näyttäytyvän opettajankoulutuksessa itsestäänselvyytenä, ja samalla 
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sille voidaan tulla antaneeksi selittävän muuttujan asema sekä 
ammatillisen identiteetin määrittelyssä että kasvatusta koskevassa 
tutkimuksessa. (Ks. Isosomppi 2008; Lehtonen toim. 2011, 156-7.) 
 
Voi olla syytä miettiä, sisältyykö huoleen miesopettajien vähyydes-
tä aiemmin itsestään selvänä pidetty sukupuolten arvojärjestys. 
Miesopettajan tarvetta koulussa tullaan perustelleeksi arvostetuil-
la opettajan ominaisuuksilla, kuten auktoriteetilla, huumorintajulla 
ja asiaosaamisella. Ne lienevät myös mieheyden malleja pojille. 
 
1800-luvun lopulla väestön koulutusta laajennettiin: perustettiin 
kansakouluja – tosin ennen muuta kaupunkeihin, oppikouluja li-
sättiin, opetussuunnitelmia monipuolistettiin. Yleisen oppivelvolli-
suuden säätäminen 1921 ja sen vähittäinen toteutuminen 1940-
luvun puoliväliin mennessä vakiinnutti myös tyttöjen koulunkäynnin 
ja laajensi heidän kouluttautumismahdollisuuksiaan. Kansakoulu 
kuitenkin kasvatti tarkoituksellisesti ja avoimesti nais- ja mieskan-
salaisia. (Ks. Tuomaala 2004.) Samoihin aikoihin opettajankoulu-
tuksen yliopistoihin siirtämisen ja sitä seuranneen opetussuunni-
telman sukupuolineutraaliksi muuttamisen kanssa toteutettiiin 
peruskoulu, jonka opetussuunnitelma niin ikään esittäytyy suku-
puolineutraalina (ks. Lahelma 1992). Koulututkimuksesta kuiten-
kin tiedämme koulun tuottavan sukupuolieroa monin piiloisin ja 
tuottamuksellisinkin tavoin. Sukupuoli ei ole lähes sataan vuoteen 
muodollisesti rajoittanut koulutukseen pääsyä. Suomalaiset naiset 
ovatkin hyvin koulutettuja. Kuitenkin työmarkkinat samoin kuin 
peruskoulun jälkeinen koulutus ovat Suomessa voimakkaasti ja 
pysyvänoloisesti jakautuneet sukupuolen mukaan. Eikä naisten 
koulutustaso ole taannut heille samoja mahdollisuuksia kuin mie-
hille. 
 
TASUKO:n verkkosivuilla on koottuna koulutusta koskevia tilasto-
ja. 
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3.2 Hankkeita ja tutkimusta  
 
Tasa-arvon edistämiseen pyrkivä toiminta ja sukupuolinäkökul-
mainen kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus kietoutuvat toisiinsa: 
tutkimus tukee tasa-arvotyötä, joka puolestaan tarjoaa tutkimus-
kohteita. Monissa tapauksissa Suomessa tasa-arvotyötä ja tutki-
musta ovat tehneet samat henkilöt. Samalla kuitenkin tasa-
arvotyön projektitapaistuminen (ks. Brunila 2009) ja tutkimus-
työn resursoinnin ehdot ovat yleensä pitäneet tasa-arvotyön ja 
tutkimuksen erillään. Tämä on tarkoittanut sitä, että hankkeissa 
tehdyt kokeilut ovat useimmiten jääneet tutkimuksellisesti seu-
raamatta. (Ks. Brunila, Heikkinen & Hynninen 2005, Brunila 2009.) 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvotyö voimistui Suomessa 
1980-luvun alussa. 1980-luvulta lähtien myös sukupuolinäkökul-
mainen tutkimus on Suomessa vahvistunut.  
Opetusministeriö asetti vuonna 1983 toimikunnan, jonka tehtävä-
nä oli 1) laatia selvitys olemassa olevasta, tasa-arvotavoitetta tuke-
vasta kokeilu- ja tutkimustoiminnasta, 2) yhteistyössä kouluhalli-
tuksen ja ammattikasvatushallituksen kanssa suunnitella ja 
käynnistää sukupuolten tasa-arvotavoitetta edistävää kokeilutoi-
mintaa sekä 3) laatia ehdotus siitä, miten peruskoulun, lukion ja 
ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmia, kasvatusta, työ-
tapoja, opettajankoulutusta ja opinto-ohjaajan koulutusta tulisi 
kehittää, jotta koululainsäädännön (peruskoulu- ja lukiolainsää-
dännön sekä keskiasteen koulutuksen kehittämisestä annetun 
lain) asettama sukupuolten tasa-arvotavoite eri koulumuodoissa 
sekä poikien ja tyttöjen ammatinvalinnan laajentamistavoite voi-
taisiin toteuttaa. Toimikunta otti nimekseen Tasa-
arvokokeilutoimikunta. Se tuotti mietinnön lisäksi kaksi raporttia, 
tutkimuskartoituksen (Lahelma 1987) ja tasa-
arvokokeiluselvityksen (Salonen 1988).  
 
Toimikunnan 1987 järjestämässä seminaarissa eri yliopistoissa 
toimivat kasvatuksen ja koulutuksen naistutkijat päättivät perus-
taa valtakunnallisen koulutus- ja sukupuolitutkijoiden yhteistyö-
verkoston. Tutkimuksellinen yhteistyö sai tukea Suomen Akatemi-
alta 1989-1994. Kasvatuksen ja koulutuksen naistutkimus on 
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vahvistunut ja monipuolistunut 1990-luvulta alkaen ja tuottanut 
runsaasti tutkimustietoa lukuisten opinnäytetöiden ja sittemmin 
post-doc -tutkimuksen muodossa. Tutkimusta esitellään TASUKO-
hankkeen verkkosivuilla.  
 
TASUKO-hankkeessa tehdyissä kartoituksissa havaittiin, että tuo-
tettua tutkimustietoa on hyödynnetty vain niukasti opettajankou-
lutuksessa. Lisäksi hankkeessa havaittiin, että sukupuolinäkökul-
maista opettajankoulutusta ja opettajuutta koskevaa tutkimusta on 
niukasti (ks. Lehtonen 2011a, 178-219).  
 
Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietinnössään esittämät toimenpi-
de-ehdotukset kohdistuivat piilo-opetussuunnitelmaan (koulun 
oppisisällöt, työtavat ja käytännöt), tietokäsitykseen ja arvosisäl-
töihin (oppisisällöt ja oppimisnäkemys), ammatinvalinnan laajen-
tamiseen (koulutusrakenteet, valintakriteerit ja ammatillisten oppi-
laitosten opetussuunnitelmat), kouluyhteisön yhteistyöhön ja 
opettajankoulutukseen. (KM 1988:17.) 
 
Opettajankoulutuksen osalta toimikunta katsoo, että ”opettajan 
sukupuolesta riippumatta hänen toiminnallaan on vaikutusta sii-
hen, millaisina tytöt ja pojat näkevät mahdollisuutensa ja tehtä-
vänsä. Aktiivinen vaikuttaminen sukupuolten väliseen tasa-arvoon 
koulutuksen välityksellä edellyttää kuitenkin opettajilta tietoa 
ongelmista sekä keinoista, joiden avulla tasa-arvoa voidaan edis-
tää. Tällä hetkellä opettajien peruskoulutukseen sisältyy vain vä-
häisessä määrin ja epäsystemaattisesti tällaista oppiainesta. Myös 
koulutoimen piirissä toimivien täydennyskoulutus on näiltä osin 
yleensä järjestämättä” (KM 1988/17, tiivistelmä, 5. ). Vuodelta 
1988 peräisin oleva teksti vaikutti tuoreelta ja ajankohtaiselta vie-
lä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Toimikunnan laa-
timaa ehdotusta opettajankoulutuksen kehittämiseksi on sovellet-
tu TASUKO-hankkeessa. 
 
Tehtäväksiantonsa mukaisesti tasa-arvokokeilutoimikunta suun-
nitteli ja käynnisti yhteistyössä eri viranomaisten kanssa tasa-
arvotavoitetta edistävää kokeilutoimintaa. Kokeiluista moni koski 
tasa-arvokasvatusta ja ammatinvalinnan laajentamista sukupuoli-
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rajan yli. (Ks. Salonen 1988.) Tasa-arvoa edistämään pyrkiviä val-
takunnallisia kampanjoita on tehty 1980-luvulta lähtien. Toimi-
kunnan käynnistämien hankkeiden lisäksi kasvatuksen ja koulu-
tuksen piirissä on tehty lukuisia tasa-arvoa koskevia 
kehittämishankkeita 1980-luvulta lähtien, 2000-luvun alkuun 
mennessä yhteensä satakunta. Yhteispohjoismaisessa pohjoismai-
den ministerineuvoston BrytAvaa –projektissa (1985-1989) ko-
keiltiin niin ikään menetelmiä purkaa ammatinvalinnan sukupuoli-
jakoa. 2000-luvulla koulutuksessa on tehty sekä valtakunnallisia 
että paikallisia tasa-arvohankkeita erityisesti Euroopan unionin 
sosiaalirahaston tukemana. (Hankkeista ks. Brunila, Heikkinen & 
Hynninen 2005.) 
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta ja tukemana pantiin 
kaikissa pohjoismaissa toimeen tutkimus- ja kehittämishanke 
NORD-LILIA 1992-1994, jonka kohteena oli tasa-arvo opettajan-
koulutuksen sisällöissä ja menetelmissä. Projekti toteutettiin kai-
kissa pohjoismaissa. Se koostui yhteensä 62 osahankkeesta, joihin 
osallistui 113 opettajankouluttajaa, opettajaa ja hallintovirkailijaa 
37 opettajankoulutuslaitoksesta, 21 koulusta ja päiväkodista sekä 
kahdesta kunnasta. Hankkeesta on julkaistu artikkelikokoelma 
(Arnesen 1999). NordLilian Suomen osahankkeessa keinoja opet-
tajankoulutuksen kehittämiseksi kokeiltiin pääasiassa kouluissa. 
Oulun yliopistossa pantiin toimeen tutkimus- ja kehittämishanke 
”Mekö muka?” (Sunnari 1997a) ja silloisessa Helsingin yliopiston II 
normaalikoulussa tehtiin käsityönopettajankoulutusta koskevan 
kokeilu (Arnesen 1994). 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohankkeissa on kokeiltu ja 
raportoitu runsaasti keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Niissä on 
myös tuotettu oppimateriaaleja tasa-arvotyön tarpeisiin. Muutok-
sia voi arvella tapahtuneen ainakin hankkeisiin osallistuneiden 
toiminnassa ja suhtautumisessa. Varovasti voisi sanoa, että hank-
keet ovat osaltaan vaikuttaneet tasa-arvoisuuden merkitystä ko-
rostavasti sekä poliittista tahtoa voimistavasti. Asiasta ei ole tut-
kimuksellista näyttöä. Hankkeissa kehitetty ei ole kuitenkaan 
löytänyt kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöihin yleisemmin, sitä 
ei ole onnistuttu valtavirtaistamaan. TASUKO-hankkeelle ja sitä 



26 

jatkavalle kehittämistyölle aiempien hankkeiden saatavilla olevat 
tuotokset ovat kuitenkin muodostaneet arvokkaan resurssin. 
 
TASUKO-hankkeen verkkosivuille on kerätty saatavilla olevat han-
keraportit.  
 
 

3.3 TASUKO-hankkeen lähtökohdat 
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –
hankkeen toteuttaminen alkoi jo sen suunnitteluvaiheessa elo-
kuussa 2007, jolloin opetusministeriö asetti Helsingin yliopiston 
käyttöön määrärahan tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta opetta-
jankoulutuksessa käsittelevän valtakunnallisen hankesuunnitel-
man valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin. Suunnitelmassa tuli 
esittää, millaisilla toimilla tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta voi-
daan lisätä suomen- ja ruotsinkielisessä opettajankoulutuksessa 
vuosien 2008-2009 aikana. Toimiksi ministeriö ehdottaa yhteis-
työverkostojen luomista, opettajankouluttajien täydennyskoulu-
tusta, opetussuunnitelmien kehittämistyötä, oppimateriaalin laa-
dintaa, tutkimus- ja selvitystyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. 
Päätöksen mukaan hankesuunnitelma tuli valmistella yhteistyössä 
opettajankoulutusta antavien yliopistojen ja muiden keskeisten 
sidosryhmien kanssa. (Opetusministeriö 6.3.2008). 
 
Aiemmissa tasa-arvohankkeissa tuotettu tietotaito yhtäältä ja sen 
leviämättömyys käytännöiksi toisaalta johti miettimään yhdessä 
opettajankoulutuslaitoksissa toimivien asiantuntijoiden kanssa 
uudenlaista lähestymistapaa kehittämistyöhön. Yhteistyö yliopis-
tojen kanssa avattiin henkilötasolla, niissä toimivien aihealueen 
asiantuntijoiden kanssa. Perustettiin valtakunnallinen asiantunti-
jaryhmä, johon kuului jäseniä kaikista opettajankoulutusta anta-
vista yliopistoista. Päätettiin kokeilla edetä kuulostellen ja neuvo-
tellen tarkoituksena sekä tavoittaa tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisesti jo toimivia yliopisto-opettajia että herättää 
kiinnostusta aihepiiriä kohtaan sitä vielä tuntemattomien keskuu-
dessa.  
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Eri yliopistoissa pyrittiin vaikuttamaan opetussuunnitelmien tar-
kistamiseen sukupuolitietoisemmiksi. Käytännössä se tarkoittaa 
aihepiiriä koskettelevan kirjallisuuden sisällyttämistä tutkintovaa-
timuksiin sekä sen katsomista, minkä opintojaksojen opetukseen 
aihe luontevasti sopisi. Pyrkimyksistä ja niiden seurauksista saa-
taisiin kokemuksia, joita voidaan käyttää hyväksi kehittämistyön 
tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa.  
 
Oppimateriaalia on olemassa: aihealueelta on tehty runsaasti ko-
timaista ja kansainvälistä tutkimusta, ja koulutusta koskevissa 
tasa-arvohankkeissa on 30 vuoden aikana tuotettu erilaisia aineis-
toja, joiden saatavuus ja käyttöoikeudet olisi hyvä selvittää. Suun-
niteltiin hankkeen toiminnan aikana saatavien sukupuolitietoi-
suutta koskevien opetuskokemusten analyysia ja raportoimista 
jatkuvan kehittämistyön tueksi artikkelien muodossa.  
 
Tutkimustarpeiden selvittämiseksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi 
kartoittaa olemassa oleva ja tekeillä oleva aihealueen tutkimus, 
pro gradut mukaan lukien. Ehdotettiin opiskelijoiden ja ohjaavien 
opettajien sukupuolta ja tasa-arvoa koskevien käsitysten ja opetta-
jankoulutuksen tutkimusta. Päädyttiin siihen, että kukin tahollaan 
mietti tutkimustarpeita, joita sitten kootaan hankesuunnitelmaan. 
Syksyn aikana tuli ideoiduksi ja osin aloitetuksi neljä hankkeen 
toteuttamista tukevaa tutkimusta, jotka sisällytettiin hankesuunni-
telmaan (ks. tarkemmin luku 4). 
 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa konsultoitiin sosiaali- ja terveys-
ministeriön tasa-arvoyksikköä (TASY) ja tasa-arvoasiain neuvotte-
lukuntaa (TANE) ja saatiin tietoa muusta kuin koulutuskentän ta-
sa-arvotyöstä: meneillään oli muun muassa raportointi CEDAW-
komitealle6 ja alustavasti valmisteilla valtioneuvoston tasa-
arvoselonteko Eduskunnalle. 
 
Hankkeen pedagoginen kehittämistyö aloitettiin 14.11.2007 Nais-
tutkimuspäivillä Oulussa, jossa Kasvatustieteellisen seuran Kasva-

                                                             
6 YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea, ks. luku 2.3. 
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tuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen ryhmä järjesti 
yhdessä HILMA-verkoston7 kanssa sukupuolitietoista pedagogiik-
kaa käsittelevän seminaarin otsikolla ”Eroja ja vaarallisia suhteita. 
Opettaminen, ohjaaminen ja oppiminen yliopistossa”. Kasvatustie-
teen päivillä Vaasassa sukupuolitietoista pedagogiikkaa esiteltiin 
tiedeyhteisölle.8 Kummassakin yhteydessä tultiin keskustelussa 
siihen tulokseen, että tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen pedagogiik-
ka voi olla monenlaista riippuen siitä, miten tasa-arvo- ja sukupuo-
li ymmärretään. Todettiin, että se, mitä ajattelemme sukupuolen 
tarkoittavan, so. miten se käsitteellistetään, vaikuttaa siihen, miten 
opettajina toimimme. Tultiin siihen tulokseen, että pedagogisten 
pohdintojen tulisi perustua sukupuolen problematisoimiseen ja 
käsitteellistämiseen. Keskustelua haluttiin jatkaa ja jakaa koke-
muksia teemaan liittyvistä opetuskokeiluista seuraavilla kasvatus-
tieteen päivillä. Näin tehtiinkin 2008 Turussa, 2009 Tampereella ja 
2010 Rovaniemellä.  
 
Opetussuunnitelmia koskevissa alustavissa selvityksissä kävi ilmi, 
että opettajankoulutuksessa oli sukupuolta problematisoivaa yh-
teistä opetusta niukasti tarjolla. Ainoastaan Lapin yliopistossa ai-
hepiiriä käsittelevä kurssi sisältyi kaikille yhteiseen opetusohjel-
maan. Lapin yliopistossa opettajaksi opiskeleva voi ottaa 
naistutkimuksen myös sivuaineeksi. Oulun yliopistossa sukupuol-
ten tasa-arvokysymykset ovat opintojakson ’Kasvatuksen ja opet-
tajuuden yhteiskunnalliset kontekstit ja arvolähtökohdat ’ yksi 
teema otsikolla Sukupuolten välinen tasa-arvo. Joensuun yliopis-
tossa opettajankoulutuksen opetussuunnitelmasta aihepiiri puut-
tui. Joensuun yliopiston ohjaajan koulutukseen sisältyi tasa-arvo- 
                                                             
7 Hilma on seitsemän nais- ja sukupuolentutkimuksen yksikön ja -
yhteisön muodostama yliopistoverkosto, jonka tavoitteena on naistutki-
muksen valtakunnallisen opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen ja 
tiedonvälityksen parantaminen. Tutkimusyksiköt sijaitsevat Helsingin, 
Jyväskylän, Lapin, Turun ja oulun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. ” 
HILMA-verkosto on järjestänyt lkv 2005-06 lähtien naistutkimuksen 
yliopistopedagogiikan perusteet opintokokonaisuuden. 
8 Pirkko Hynninen: ”Toisin toistamassa.” Puheenvuoro kasvatustieteen 
päivillä Vaasassa 22.11.2007 työryhmässä Feministisiä näkökulmia kas-
vatukseen, koulutukseen ja kansalaisuuteen. 
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ja sukupuolitietoisuutta käsittelevää ainesta. Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmasta aihepiiri puuttui, 
ohjaajan koulutuksessa on suuntautumisvaihtoehtona Sukupuoli, 
erot ja ohjaus. Tampereen yliopistossa luokanopettajankoulutuk-
sessa oli tarjolla valinnainen kirjapaketti syventävissä opinnoissa. 
Turun yliopistossa ei opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa 
aihepiiriä käsitelty. Kasvatustieteissä aineopinnoissa on yhtenä 
vaihtoehtona kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt. Yliopiston 
naistutkimusyksikkö tarjosi naistutkimusta sivuaineopintoina. 
Turun yliopiston Rauman yksikössä ei aihepiiri ollut selvästi ope-
tussuunnitelmassa, mutta asiasta kiinnostuneet opettajat käsitteli-
vät sitä omassa opetuksessaan.  
 
Helsingin yliopistossa opettajankoulutuksen tutkintovaatimukset 
analysoitiin yksityiskohtaisesti. Kurssien kuvauksissa ei mainittu 
sukupuolta missään muodossa käsiteltävänä asiana. Kurssikirjalli-
suudessa sukupuolta käsiteltiin niukasti ja problematisoitiin vielä 
niukemmin. Sukupuolinäkökulmaista kasvatusta ja koulutusta 
koskevaa tutkimusta ei sisältynyt tutkintovaatimuksiin. (Ks. Hela-
korpi 2008.) 
  
Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella kasvatustieteellistä 
naistutkimusta on opetettu 1990-luvun alusta lähtien. Kasvatustie-
teiden tutkintovaatimuksiin kuuluvaan kasvatustieteellinen nais-
tutkimus - seminaariin oli vuosien aikana osallistunut yksittäisiä 
opettajaopiskelijoita. Laitoksella on pitkään toiminut aktiivinen 
Feministisen ja kulttuurisen kasvatustutkimuksen ryhmä (KUFE) . 
Tämän seurauksena sukupuolen näkökulma on ollut esillä pääsy-
koekirjallisuudesta lähtien monilla kursseilla, ja sukupuolinäkö-
kulmaisia opinnäytetöitä tehdään jatkuvasti. 1997-2005 opetta-
jaksi opiskelevilla oli mahdollisuus erityissopimuksen turvin 
suorittaa tutkintoonsa kuuluva sivuainekokonaisuus kasvatustie-
teelliseen naistutkimukseen painottuneina naistutkimuksen opin-
toina Kristiina-instituutissa. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni 
käytti mahdollisuuden hyväkseen, mutta tuntuma on se, että heitä 
oli vain muutama. 
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Yliopistojen tasa-arvosuunnitelmat analysoitiin opetukseen liitty-
viltä osin. Niiden havaittiin olevan liian yleisellä tasolla, jotta ne 
tarjoaisivat tukea hankkeen toteuttamiseen. Kasvatusalalla joissa-
kin suunnitelmissa määriteltiin tasa-arvo-ongelmaksi koulutusten 
opiskelijoiden naisvaltaisuus. Tasa-arvosuunnittelun vahvistami-
nen sisällytettiin hankesuunnitelmaan. 
 
Hankkeen rahoitus alkoi 1.4.2008.9 Ensimmäinen valtakunnallinen 
kokous järjestetiin toukokuussa. Kokouksessa vaihdettiin suunnit-
teluvaiheessa saatuja kokemuksia tarkoituksena löytää mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja hankkeen tarkoi-
tuksen toteutumiseksi. Hankkeen budjetissa oli varauduttu 
korvaamaan yliopistoille hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia 
kuluja. Yksiköiden johtajille lähetettiin kutsu osallistua hankkee-
seen ja tarjottiin yhteistyösopimusta. Sopimus tuli hankkeen aika-
na solmituksi kaikkien yliopistojen kanssa.  
 

4 TASUKO TUTKIMUSHANKKEENA 
 
Suomalaisessa opettajankoulutuksessa tavoitellaan tutkimuspai-
notteista lähestymistapaa (Jakku-Sihvonen & Niemi 2006) ja sitä 
korostetaan myös tulevaisuuden linjauksena (Opettajankoulutus 
2020, 37). Täten sukupuoli- ja tasa-arvotietoisen opettajankoulu-
tuksen lähtökohtana voidaan pitää tutkimusta. Tätä lähtökohtaa 
tukee myös tasa-arvolaki.  

                                                             
9 Hankkeeseen palkattiin koordinaattoriksi Pirkko Hynninen 1.4. alkaen 
ja tutkimuskoordinaattoriksi Liisa Tainio 1.8. alkaen. Tutkimusavustajak-
si (osa-aikainen) palkattiin Elina Ikävalko 1.1.2009. Liisa Tainio siirtyi 
toisiin tehtäviin 1.8.2009. Tutkimuskoordinaattoriksi palkattiin Jukka 
Lehtonen 9.11.2009 alkaen. Elina Ikävalko siirtyi toisiin tehtäviin 
1.1.2010, josta lähtien tutkimusavustajaksi (osa-aikainen) palkattiin Jenni 
Helakorpi. Johanna Snellman on suorittanut kasvatustieteen opintoihin 
kuuluvan harjoittelunsa hankkeessa 1.8.-31.12.2010 ja toiminut siinä 
osa-aikaisena tutkimusavustajana 1.1.-31.3.2011. Hankkeen vastuullinen 
johtaja on Elina Lahelma.  
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TASUKO-hankkeen tutkimusohjelmatyöhön sisältyi monia keinoja 
avittaa aihepiiriin liittyvää tutkimusta. Sukupuolen asemaa alan 
tutkimuskentässä kartoitettiin samoin kuin alan toimijoiden nä-
kemyksiä tutkimustarpeista, -haasteista ja –mahdollisuuksista. 
Hankkeen työntekijät osallistuivat tutkimuksen tekoon ja ohjauk-
seen ja hankkeen tukemana käynnistettiin useita tutkimushank-
keita eri yliopistoissa. Hankkeen puitteissa keskusteltiin aihepiiris-
tä, verkostoiduttiin ja järjestettiin useita kotimaisia ja 
kansainvälisiä tilaisuuksia, seminaareja, tutkimussymposiumeja ja 
konferensseja. Tutkimusohjelmatyön tuloksia ja aihepiirin ideoita 
sekä tutkimuskartoitus on julkaistu erillisessä kirjassa ”Sukupuo-
linäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen” (Leh-
tonen toim. 2011). Hankkeen aikana TASUKO-hankkeesta tiedotet-
tiin erilaisissa koti- ja kansainvälisissä konferensseissa, mikä sekin 
auttoi tutkimukselle tärkeiden yhteistyösuhteiden kehittämistä. 
Hankkeen puitteissa on myös julkaistu tai tekeillä useita tutkimus-
perustaisia kirjoja, tutkimusraportteja sekä kotimaisia ja kansain-
välisiä tieteellisiä artikkeleita (ks. julkaisulista). 
 
 

4.1 TASUKO:n puitteissa tehdyt tutkimukset 
 
Samalla kun TASUKO nojaa tutkimukseen on sen yhtenä tarkoituk-
sena ollut nostaa esiin vielä tutkimatonta. Hanketta suunniteltaes-
sa oli tiedossa, että kotimaista sukupuolinäkökulmaista opettajuu-
den ja opettajankoulutuksen tutkimusta on vähän. Se tarkoitti sitä, 
ettei kehittämistä koskevissa neuvotteluissa voitu nojautua tutki-
mustietoon siinä määrin, kuin olisi ollut hankkeen toteuttamisen 
kannalta hyväksi. Olisi ollut hyvä tietää esimerkiksi jo toteutetun 
sukupuolitietoisen opetuksen vaikuttavuudesta. Kouluttajilla ja 
opettajilla oli opiskelijapalautteen perusteella muodostunut käsi-
tys, että opetukseen osallistuneet pitivät aihealuetta hyvinkin 
merkityksellisenä ja toivoivat sitä käsiteltäväksi laajemmin kaikille 
yhteisinä opintoina.  
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Opiskelijoiden ja kouluttajien käsityksiä tasa-arvosta ja sukupuo-
lesta katsottiin tarpeelliseksi selvittää, jotta koulutusta kouluttaji-
en täydennyskoulutus mukaan lukien voitaisiin kehittää tarkoituk-
senmukaisesti. Käsityönopettajankoulutusta ja sitä koskevia 
uudistuksia olisi hyvä tutkia. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja var-
haiskasvattajien koulutuksen sukupuolinäkökulmainen tutkimus 
on Suomessa ollut lähes olematonta (ks. kuitenkin esim. Ylitapio-
Mäntylä 2009). 
 
Hankkeen aikana toteutettiin sukupuolinäkökulmaisen opettajan-
koulutuksen vaikuttavuutta koskeva tutkimus (Vidén & Naskali 
2010) sekä tutkittiin opiskelijoiden käsityksiä tasa-
arvokasvatuksen merkityksestä ja toteutumisesta (Syrjäläinen & 
Kujala 2010). Tekeillä on tutkimus käsityönopettajien koulutuk-
sesta (ks. Lepistö 2010) ja sekä Sirpa Kokon miesopiskelijoista 
tehty tutkimus käsityön merkityksistä poikien kasvatuksessa (ks. 
Kokko (tulossa); Lehtonen toim. 2011, 94-95). Turussa tehdyssä 
opiskelijakyselyssä kysyttiin opiskelijoiden käsityksiä tasa-arvosta 
ja sukupuolinäkökulmaisen opetuksen tarpeellisuudesta (ks. Leh-
tonen toim. 2011, 34-35). Tutkimuksessa käytetty kyselylomake 
on esillä TASUKO:n verkkosivuilla. Aineenopettajan pedagogisten 
opintojen harjoitustyönä tehtiin koulutuksen arjen havainnointiin 
perustuva raportti siitä, miten sukupuoli ja sukupuolinäkökulma 
näkyvät koulutuksen käytännöissä (Norema, Pietilä & Purtonen 
2010). Helsingissä hankkeen tutkimuskoordinaattorit tekivät 
työnsä ohessa aihepiiriin liittyvää tutkimusta. Liisa Tainio on 
muun muassa kartoittanut oppikirjoja sukupuolen näkökulmasta 
(Tainio & Teräs 2010) sekä ylioppilasaineiden arviointia sukupuo-
linäkökulmasta (ks. Lehtonen toim. 2011, 70). Jukka Lehtonen on 
tutkinut muun muassa opettajien näkemyksiä ei-
heteroseksuaalisuudesta ja sukupuolen asemaa opettajankoulutus-
ta tukevassa tutkimuskentässä (Lehtonen 2011a).  
 
Selvitysten ja tutkimusten pohjalta muodostuu käsitys, jonka mu-
kaan koulutuksessa ilmenee sukupuolittuneita käytäntöjä ja opis-
kelijat ja opettajat tunnistavat niitä, mutta mielikuvatasolla opetus 
nähdään toteutuvan usein sukupuolineutraalisti (ks. myös Norema 
ym. 2010). Opiskelijat toisaalta kokivat, että sukupuolinäkökul-
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maista koulutusta tarvittaisiin lisää, mutta toisaalta osa heistä vas-
tusti sitä tai sen lisäämistä. Lapin yliopistossa tehdyn tutkimuksen 
ansiosta (Vidén ja Naskali 2010) käytettävissä on nyt tutkimustie-
toa paitsi kentällä toimivien opettajien käsityksistä sukupuolitie-
toisen opetuksen merkityksestä työnsä kannalta, myös opettaja-
opiskelijoiden ja yliopisto-opettajien käsityksiä ja kokemuksia 
aihepiirin opiskelusta ja opetuksesta. Vastavalmistuneiden opetta-
jien mielestä heidän saamansa sukupuolitietoinen koulutus oli 
ollut hyödyllistä opetustyössä, mutta he halusivat sitä enemmän 
sekä yksittäisen kurssin muodossa että läpäisyperiaatteella (Vidén 
& Naskali 2010). Turun yliopiston opiskelijoista enemmistö halusi 
sukupuolitietoisuutta opiskeltavan valinnaisella kurssilla ja 30 
prosentin mielestä sitä tulisi tehdä pakollisella kurssilla (ks. Leh-
tonen toim. 2011, 34-35). 
 
Tutkimus vahvistaa sitä käsitystä, että opetus koetaan yleensä 
tarpeellisena ja hyödyllisenä. Kiinnostavasti nousee esiin myös se, 
että sukupuolinäkökulmainen opetus tuo näkyviin muutoin usein 
piiloon jääviä opettajien ja opiskelijoiden sukupuoleen, seksuaali-
suuteen ja tasa-arvoon liittyviä käsityksiä ja uskomuksia, jotka 
ovat ristiriidassa vallitsevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitii-
kan kanssa. Asiaa olisi syytä tutkia tarkemmin ja nyt käytettävissä 
ollutta paremmin resurssein. 
 
TASUKO:n tukemana on julkaistu myös opettajankoulutuksen ja 
kasvatustieteen oppimateriaaliksi soveltuva tutkimusperusteinen 
kirja (Ojala, Palmu & Saarinen 2009) ja hankkeen parissa on tuo-
tettu enemmän opettajien käyttöön suunniteltu kirja (Suortamo, 
Tainio, Ikävalko, Palmu & Tani (toim.) 2010). 
 
 

4.2 TASUKO:n työ tutkimusohjelman rakentamiseksi 
 
TASUKO-hankkeen tukemana tutkimusta pystyttiin tekemään ja 
tukemaan vain melko pienimuotoisesti, koska hankkeessa ei ollut 
varsinaista tutkimusrahoitusta. Hankkeen yhteydessä keskustel-
tiin mahdollisuudesta hakea rahoitusta Suomen Akatemialta. 
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Eriarvoisuutta koskevaan Suomen Akatemialle tehtyyn tutkimus-
ohjelma-aloitteeseen vaikutettiinkin niin, että sukupuolen ja kou-
lutuksen kysymykset saatiin sisälllytetyksi siihen. Kulttuurin ja 
yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle tehtiin ehdotus suku-
puolitietoisen koulutuksen tutkimuksen valitsemisesta suunnatun 
haun kohteeksi. Hankkeen yhteydessä pyrittiin aktiivisesti tuo-
maan esiin eri yhteyksissä alueen tutkimustarpeita ja rahoituksen 
järjestämisen tärkeyttä. Tutkimustarpeet onkin nostettu esille 
muun muassa Opetusministeriön Segregaation lieventämistyö-
ryhmän loppuraportissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010) 
sekä Sosiaali- ja terveysministeriön koulutukseen liittyvissä taus-
taselvityksissä (Brunila 2010, Kuusi ym. 2010). Myös hallituksen 
tasa-arvopoliittisessa selonteossa aihealueen tutkimustarve nousi 
esiin: ”Opettajat eivät ole saaneet opettajankoulutuksen aikana 
riittävästi tukea, tietoa ja konkreettisia välineitä tasa-
arvokysymysten huomioimiseksi omassa toiminnassaan. Yhtenä 
syynä tähän on opettajankoulutuksen tueksi tarvittavan kasvatus-
tieteellisen tutkimuksen puute. Käytettävissä ei ole eri ikäkaudet 
huomioon ottavaa kasvatustieteellistä tutkimusta, joka loisi edelly-
tyksiä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisten pedagogisten käytänteiden 
kehittämiselle” (VNS7/2010, 128). 
 
Toisaalta on tuotu esiin, että Suomessa on runsaasti tasokasta su-
kupuoleen liittyvää koulu- ja koulutustutkimusta. Sen yhteydessä 
on tarkasteltu myös opettajien asemaa ja työskentelyä, mutta su-
kupuolinäkökulmaista opettajuuden ja opettajankoulutuksen tut-
kimusta on tehty Suomessa riittämättömästi. Samoin puuttuu tut-
kimusperustainen tieto sukupuolitietoisen pedagogiikan 
toteuttamisesta.  
 
Hankkeessa tehtiin kartoitus opettajankoulutuksesta ja opettajuu-
desta sekä niihin liittyvistä pedagogisista ratkaisuista tehdystä 
tutkimuksesta Suomessa vuosina 1990-2010 (Lehtonen 2011a). 
Analysoitiin, millaisessa asemassa sukupuoli on kyseisessä tutki-
muskentässä, ja miten sukupuolinäkökulmaista opettajankoulu-
tukseen liittyvää tutkimusta on käsitelty tutkimuksissa ja niihin 
liittyvissä teksteissä. Sen perusteella opettajankoulutuksen ja pe-
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dagogiseen ratkaisuihin liittyvää sukupuoliteemaista tutkimusta 
on Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana tehty vain vähän.  
 
 Tilanteeseen on esitetty useita syitä. Osa liittyy sukupuolta ja tasa-
arvoa koskeviin käsityksiin, osa opettajankoulutuksen perinteisiin. 
Ensinnäkin, sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle tutkimukselle ei 
nähdä syytä, koska Suomen, koulun ja opettajien nähdään jo nyt 
toimivan tasa-arvoisesti. Toisaalta epätasa-arvoisuutta ei nähdä 
suureksi ongelmaksi, joten siihen liittyvään tutkimukseen ei kan-
nusteta. Sukupuoleen liittyvää (varsinkin feminististä) tutkimusta 
pidetään lisäksi epäilyttävänä ja (liian) poliittisena Kaikki eivät 
myöskään halua tämän aihepiirin tutkimusta, koska ei haluta su-
kupuoleen liittyvää tasa-arvoa ja muutosta – mutta tätä ei aina 
lausuta julki. Opettajankoulutuksen perinteeseen liittyviä syitä 
ovat kartoituksessa esiin tulleet alan epäyhteiskunnallisuus, epä-
kriittisyys, vähäinen tutkimuspainotteisuus ja –osaaminen. Konk-
reettisesti sukupuolinäkökulmaiseen tutkimukseen ei löydy kan-
nustavia tekijöitä opettajankoulutusyksiköissä, jos 
sukupuolitietoisuus ei ole niiden koulutus- ja tutkimusohjelmissa 
yleisemminkään merkityksellisenä teemana pedagogisesti tai aihe-
sisällöllisesti eikä aiheeseen liittyen löydy osaavaa ohjausta, tut-
kimuskirjallisuutta tai tutkimusryhmiä ja -verkostoja. Myöskään 
opetusministeriössä ei yksittäisiä kannanottoja ja toimia lukuun 
ottamatta ole ollut kiinnostusta ottaa suunnittelu-ja kehittämis-
työssä aktiivisesti kantaa sukupuolitietoisen tutkimuksen puolesta 
ja esittää ja rahoittaa konkreettisia keinoja tavoitteen saavuttami-
seksi. (Ks. Lehtonen toim. 2011.) 
 
Yliopistojen, tiedekuntien ja laitosten tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnittelussa on toisinaan otettu huomioon myös koulutuk-
seen ja tutkimukseen liittyviä seikkoja. Myös suunnittelutyöllä ja 
siihen liittyvillä konkreettisilla toimilla voidaan tukea aihealueen 
tutkimusta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuussuunnitelmassa vuosille 2010-2012 edellytetään, että 
tiedekunnat kehittävät hallinnollisia ratkaisuja, joilla varmistetaan 
sukupuolentutkimuksen asiantuntemuksen jatkuvuus tiedekunnissa ja 
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ainelaitoksissa10. Vastaavia haasteita löytyy myös muista opettajan-
koulutusta antavista yliopistoista (ks. Brunila 2010, 32-33). 
 
TASUKO:n tutkimusohjelmatyön tavoitteena on ollut tehdä ja 
suunnitella tutkimusta, joka lisää tietoa sukupuolesta ja sen leik-
kautumisesta muiden erojen kanssa erityisesti opettajankoulutuk-
sessa ja opetuksessa. Opettajankoulutuksen kehittäminen tasa-
arvo- ja sukupuolitietoiseksi edellyttää tietoa siitä, mitä olisi suku-
puolitietoinen koulutus ja opetus ja miten niitä olisi mahdollista 
toteuttaa. Tavoitteena on se, että sukupuoli- ja yhdenvertaisuus-
osaaminen on tulevaisuudessa osa kaikkien opettajien ja opetta-
jankouluttajien ammattitaitoa. Siksi tavoitteena on rakentaa pitkäl-
ti aiemman perustutkimuksessa kehitetyn teoreettisen tiedon 
pohjalta käytäntöön sovellettavaa tietoa ja osaamista. Sukupuolen 
ja erojen käsitteellinen ja teoreettinen tarkastelu ja siihen liittyvä 
kehitystyö on myös tavoite.  
 
Tehtävässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon sukupuolen mo-
ninaisuus ja feminiinisyyksien ja maskuliinisuuksien suuri kirjo 
paitsi ihmisten välillä, myös erilaisiin käytäntöihin ja mielikuviin 
sitoutuneena. Sukupuoleen linkittyy muita erontekoja, ja intersek-
tionaalinen näkökulma onkin tutkimusohjelmatyössä painottunut 
vahvasti. Merkityksellisiä tarkastelun kohteita olisivat sukupuolen 
lisäksi muun muassa paikalliset ja alueelliset erot, yhteiskunta-
luokkaan, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaisuuteen, 
terveydentilaan, kieleen, etniseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen 
taustaan liittyvät erot. Myös seksuaaliseen väkivaltaan, häirintään 
ja kiusaamiseen liittyvää sukupuolinäkökulmaista tutkimusta tar-
vitaan lisää. 
 
TASUKO:n puitteissa kootussa ja yhteisten keskustelujen kautta 
rakentuneessa tarvekartoituksessa muodostui opettajankoulutus-
ta ja opettajuutta koskevia tutkimustehtäviä. Seuraavaksi esitetyt 
tutkimusaiheet ovat vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä: 
 

                                                             
10 (http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/Tasa-
arvo_ja_yhdenvertaisuussuunnitelma.htm#74 
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Opettajankoulutus 
* Miten opettajankoulutuksessa käsitellään sukupuolta ja muita 
eroja, ja miten sukupuolitietoisuuteen liittyviä haasteita kohda-
taan? 
* Miten opettajankouluttajat ja opettajaopiskelijat tulkitsevat ja 
ymmärtävät aikaisemman koulutuksensa ja opettajankoulutuksen 
sukupuolittuneita käytäntöjä? 
* Miten opettajan sukupuoli rakentuu opettajankoulutuksessa? 
* Miten sukupuoli ja seksuaalisuus sekä muut eronteot on otettu 
huomioon opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa ja koulu-
tusohjelmissa? 
 
 Opettajat ja opettajuus 
* Mikä on (suomalaisen) opettajan diskursiivinen, koettu ja toi-
minnallinen sukupuoli ? 
* Miten muut eronteot (kuten etninen ja uskonnollinen tausta, sek-
suaalisuus, ikä) kiinnittyvät opettajien ja opettajuuden sukupuo-
leen? 
* Miten opettajan sukupuoli rakentuu eri koulutusmuodoissa ja -
asteilla? 
 
Vuorovaikutus lasten ja nuorten kanssa 
* Miten opettajat ja opettajayhteisöt kohtaavat lasten ja nuorten 
sukupuoli- ja seksuaalikulttuurit? 
* Mikä on opettajan asema ja merkitys sukupuolittuneeseen ja sek-
sualisoituneeseen kouluväkivaltaan puuttumisessa? 
* Miten opettajat ottavat huomioon median ja koulun ulkopuolisen 
kulttuurin sukupuolittuneet merkitykset? 
* Miten opettajat kohtaavat moninaiset ja moninaisista taustoista 
tulevat lapset ja nuoret sekä yhdenvertaisuuskysymyksiin liittyvät 
jännitteet? 
 
Pedagogiikka ja oppimateriaalit 
* Millaisia pedagogisia ratkaisuja ja keinoja sukupuolen ja muiden 
erontekojen rakentamisessa ja haastamisessa voidaan käyttää? 
* Miten sukupuolista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan ra-
kentaa osana koulun käytäntöjä, opettajakulttuuria ja opetusta? 
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* Miten voidaan purkaa joidenkin oppiaineiden vahvaa sukupuolit-
tuneisuutta?  
* Miten voidaan kehittää sukupuolitietoista pedagogiikkaa? 
* Miten oppimateriaalit rakentavat sukupuolta ja muita erontekoja 
ja miten materiaaleja voi kehittää sukupuolitietoisemmaksi? 
 
Koulutus, valta ja muutos 
* Miten koulu- ja opettajayhteisöissä sekä opettajankoulutuksessa 
voidaan tavoitella sukupuoleen liittyvää tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta, millaisia vastarinnan, haastamisen ja toisin tekemisen pro-
sesseja ilmenee ja millaisia seurauksia niillä on? 
* Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu toimii opettajan-
koulutusyksiköissä ja oppilaitoksissa? 
* Miten opettajankoulutukseen, opettajuuteen ja koulutukseen 
liittyvä säätely, hallinnointi ja politiikka ovat sukupuolittuneita ja 
miten ne ovat kehittyneet? 
 
 

4.3 Kansainvälinen tutkimusyhteistyö 
 
TASUKO-hankkeen taustalla on kansainvälinen yhteistyö, jonka 
puitteissa Lahelma oli jo 1980-luvulla mukana tekemässä opetta-
jankoulutukseen tasa-arvokasvatuksen opetussuunnitelmaa Eu-
roopan opettajankoulutusjärjestön (ATEE) työryhmässä. Suunni-
telmasta on sovellus Tasa-arvokokeilutoimikunnan mietinnössä 
(KM 1988). 1990-luvun alussa Pohjoismainen opettajankoulutuk-
sen kehittämishanke NordLilia oli myös tutkimusperustainen (Ar-
nesen 1999) ja Vappu Sunnari (1997) teki väitöskirjansa tämän 
hankkeen pohjalta. 2000-luvulla tutkimusyhteistyö opettajankou-
lutuksen sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuuden alueella on hiipunut, 
ja TASUKO:n tekemät kansainväliset aloitteet ovatkin saaneet pal-
jon myönteistä palautetta.  
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TASUKO:n järjestämissä seminaareissa on ollut useita kansainväli-
siä luennoitsijoita 11, ja TASUKO:n työntekijät Liisa Tainio, Jukka 
Lehtonen ja Elina Lahelma ovat olleet pyydettyinä luennoitsijoina 
kertomassa hankkeesta useissa pohjoismaisissa ja kansainvälisissä 
konferensseissa (ks liite 3). TASUKO:n posteri on ollut esillä muun 
muassa kasvatustieteen konferensseissa pohjoismaiden (NE-
RA/NFPF) ja Euroopan (ECER ) tasolla, monissa työryhmissä on 
pidetty esityksiä TASUKOn pohjalta. Vuoden 2010 ECER konfe-
renssissa TASUKO järjesti symposiumin, jossa oli noin 50 kuulijaa. 
Vuoden 2011 NERA-konferenssin puitteissa järjestettiin Pohjois-
maiden Ministerineuvoston tuella esikonferenssi Nordic Challen-
ges, Future Possibilities – Gender Awareness in Schools and 
Teacher Education, jossa keskusteltiin sukupuolitietoisuudesta eri 
pohjoismaiden opettajankoulutuksessa. Ruotsissa on tuettu koulujen 
ja opettajankoulutuksen tasa-arvotyötä laajoilla projekteilla, ja 
apulaisprofessori Hillevi Lenz-Taguchi kertoi varhaiskasvatuksen 
alueella tehdyistä materiaaleista ja käytännön työstä. Islannissa on 
juuri alkamassa TASUKO:n tapainen projekti, josta professori 
Guðný Guðbjörnsdóttir kertoi. Norjassa ja Tanskassa ei viimeisinä 
vuosikymmeninä ole tapahtunut paljoakaan edistystä tällä alueel-
la. Konferenssissa suunniteltiin pohjoismaisen verkoston ja myö-
hemmin yhteisen tutkimushankkeen perustamista tälle alueelle. 
Kokemukset sukupuolitietoisuuden integroimisen vaikeudesta 
opettajankoulutukseen ovat hyvin yhteneväiset Suomessa ja muis-
sa Pohjoismaissa.  
 
 

4.4 TASUKO-hankkeen seurantatutkimus 
 
Hanke on myös tutkimuksen kohteena. Helsingin yliopiston opet-
tajankoulutuslaitoksen tohtorikoulutettava Petteri Hansen tutkii 
                                                             
11 Professori Becky Francis, UK; apulaisprofessori Hillevi Lenz-Taguchi, 
Ruotsi; professori Ann Phoenix, UK; apulaisprofessori Therese Quinn 
USA, professori Guðný Guðbjörnsdóttir, Islanti, DR Susanne Kreitz-
Sandberg, Ruotsi, Dr Åse Røthing, Norja, ja Dr Christine Dreyer Alexan-
dersen, Tanska.  
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tapaustutkimuksena sitä, miten politiikkaohjelmiin perustuvat 
opettajankoulutuksen kehittämisprojektit kytkeytyvät opettajan-
koulutuksen opetusohjelmiin ja edistävät koulutusta koskevaa 
tutkimusta. TASUKO sisältyy tutkittaviin projekteihin. Tutkimuk-
sen aineiston muodostavat opettajankouluttajien ja hankkeiden 
sidosryhmien edustajien haastattelut sekä erilaiset dokumentit, 
kuten opettajankoulutusten opetussuunnitelmat ja hankkeiden 
kuvaukset. Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika on 2012. 
 

5 KASVATTAJA JA OPETTAJA TASA-ARVO-OSAAJANA  
 
Tässä luvussa tarkastellaan sitä, mitä tasa-arvo- ja sukupuolitietoi-
suus tarkoittaa kasvattajan ja opettajan osaamisena. Tarkastelu 
tapahtuu yleisellä tasolla niin, että siinä esitelty tasa-arvo-
osaaminen on sovellettavissa kasvattajuuteen ja opettajuuteen 
yleensä opettajankouluttajat mukaan lukien. (Laajempi esitys siitä, 
mitä tasa-arvo-osaaminen tarkoittaa ks. Isosomppi 2010.) 
 
TASUKO:ssa korostetaan opettajankoulutuksen käytäntöjen tuot-
tavaa luonnetta. Tällöin katse kohdistuu sekä oppisisältöihin että 
siihen, miten koulutusta toteutetaan. 
 
Osaaminen jaetaan tässä tietämiseksi ja tekemiseksi. Tämän keino-
tekoisen jaon tarkoitus on palvella opettajankoulutuksen kehittä-
mistä – eiväthän teoria ja käytäntö oikeasti ole toisistaan erotetta-
vissa.  

 

5.1 Tietäminen  
 
Tasa-arvo-osaaminen tietämisenä tarkoittaa ensiksi sitä, että kas-
vattaja ja opettaja tuntee tasa-arvoa koskevan lainsäädännön ja 
siitä seuraavan velvoitteensa edistää tasa-arvoa ja on selvillä yh-
teiskunnallisesta tilanteesta tasa-arvon suhteen. Kasvattajan ja 
opettajan on myös tunnettava sukupuolta, seksuaalisuutta ja tasa-
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arvoa koskevaa ajantasaista ja pätevää tutkimusta. Hänellä tulee 
olla valmius arvioida päiväkodin ja koulun tasa-arvoa koskevaa 
tilannetta ja tietämystä siitä, miten siihen voi tarvittaessa vaikut-
taa. 
 
Opettajan tulee osata valita tasa-arvoa edistäviä oppimateriaaleja, 
työtapoja ja opetussisältöjä.  
 
Opettajankoulutuksessa tämä tarkoittaa sitä, että koulutukseen 
sisällytetään tasa-arvon edistämistä koskevien velvoitteiden esit-
tely ja käsittely sen turvaamiseksi, että jokainen kasvatus- ja ope-
tustyötä tekevä on niistä selvillä. Tämä voi tarkoittaa yhteiskunnal-
lisen aineksen vahvistamista opetussuunnitelmissa. 
 
Koulutuksiin tulee sisällyttää sukupuolta ja seksuaalisuutta koske-
vaa pätevää tutkimustietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa käytössä 
olevan oppimateriaalin ja kurssikirjallisuuden tarkistamista sen 
suhteen, millaisia käsityksiä ne tarjoavat sukupuolesta ja seksuaa-
lisuudesta sekä epäadekvaatin materiaalin vaihtamista asianmu-
kaiseen materiaaliin. 
 
TASUKO:n verkkosivut toimivat oppimateriaalin valinnassa mate-
riaalipankkina.  
 
 
5.2 Tekeminen 
 
Tasa-arvo-osaaminen tekemisenä tarkoittaa tietämisen sovelta-
mista tekemiseksi. Se tarkoittaa myös oman tekemisen tutkivaa 
tarkastelua, oman toiminnan jatkuvaa reflektointia. Lisäksi se tar-
koittaa valmiutta vastustaa eriarvoistavia käytäntöjä sekä henkilö-
kohtaista sitoutumista ja sen osoittamista.  
 
Kyse on yhtäältä sukupuolisensitiivisestä pedagogiikasta ja toisaal-
ta poliittisesta toiminnasta. 
 
Sukupuolisensitiivinen pedagogi on tietoinen siitä, että kasvattajan 
ja opettajan käsitykset tasa-arvosta, sukupuolesta ja seksuaalisuu-
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desta välttämättä välittyvät hänen työssään usein hänelle itselleen 
tunnistamattomin tavoin. Hän pyrkii tunnistamaan omia käsityksi-
ään ja tarkastelemaan kriittisesti niiden perusteita. Hän on tietoi-
nen siitä, että opetuksessa aina käytetään valtaa. Samalla opettaja 
ei voi tietää, mitä prosesseja hänen toimintansa panee liikkeelle. 
Toisen pään sisään ei ole pääsyä. 
 

6 MITÄ TEHTIIN JA MITÄ SUOSITELLAAN  
 
Tämä luku perustuu niihin kokemuksiin, joita TASUKO- hankkees-
sa on saatu12 sekä hankkeessa tehtyyn opetusta koskevaan tutki-
mukseen (Vidén & Naskali 2010) ja Tampereen ja Turun yliopis-
toissa tehtyihin opiskelijoiden käsityksiä koskeviin tutkimuksiin ( 
Syrjäläinen 2010, Lehtonen toim. 2011, 34-35) sekä Oulun yliopis-
tossa sukupuolittuneen väkivallan huomioimiseen kehittämistyös-
sä (ks. esim. Huuki Manninen & Sunnari 2010). Se mitä TASU-
KO:ssa on tehty ja kokeiltu, nojautuu puolestaan aiemmin 
tehtyihin kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohankkeisiin ja su-
kupuolinäkökulmaiseen kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuk-
seen. Saatavilla olevat tasa-arvohankkeiden raportit sekä tutkimus 
on kerätty pysyväksi tarkoitetuille TASUKO:n sivuille.13 
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus sisällytetään koulutuksen tee-
maksi, sen tavoitteisiin ja osaamisalueeksi. Se on hyvä ottaa yh-
deksi laatutyön kohteeksi.14 Tämä tukee sitä, että asiasta tulee 
itsestään selvä osa opettajan ammattitaitoa. 
 
Aihepiiri sisällytetään koulutuksiin läpäisevästi jo opiskelijavalin-
nasta alkaen. Valintakokeisiin opiskeltavaan materiaaliin sisällyte-

                                                             
12 Tietoja toteutetusta opetuksesta ks. Liite 1 ja 2. 
13 http://wiki.helsinki.fi/display/tasuko 
14 Esim. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan yksikössä kysyttiin syksyl-
lä 2007 opiskelijoilta, miten kolutus valmentaa heitä sukupuolitietoisen 
tasa-arvokasvatuksen osalta. Raportti on luettavissa 
http:/www.uta.fi/laitokset/okl/hokl/dokumentit/Raportti3.pdf. 
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tään sukupuolinäkökulmaisia tekstejä. Mahdollisissa soveltuvuus-
kokeissa on luontevaa ottaa aihepiiri esille. On tärkeää, että väki-
valtaa ja kiusaamista koskevat kysymykset käsitetään osaksi tasa-
arvo- ja sukupuolitietoisuutta. 
 
Hankkeen pedagogiikkaa käsitelleissä seminaareissa on tullut ha-
vainnollisesti esiin se, miten erilaiset sukupuolta, seksuaalisuutta 
ja niihin liittyen tietoa, oppimista ja valtaa koskevat käsitykset 
johtavat erilaisiin pedagogisiin orientaatioihin. Tämä on otettava 
opetusta suunniteltaessa erityisesti huomioon. 
 
Toteutuneesta opetuksesta saadun palautteen pohjalta suuri osa 
opiskelijoista toivoo tasa-arvoa ja sukupuolta käsiteltävän erik-
seen, kaikille yhteisenä erillisenä opintojaksona. Se mahdollistaa 
systemaaattisen tutustumisen lainsäädäntöön, aihepiirin keskei-
siin käsitteisiin ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Käsitystä tukee 
Lapin yliopistossa tehty tutkimus (Vidén & Naskali 2010). Erillis-
kurssi ei sellaisenaan riitä tuottamaan asiaankuuluvaa osaamista 
vaan sukupuolta ja tasa-arvoa koskevia kysymyksiä on hyvä sisäl-
lyttää muihin opintoihin opetusharjoittelu mukaan lukien. (Ks. 
Vidén & Naskali 2010, Lehtonen toim. 2011, 34-35.)  
 
TASUKO-hankkeen aikana toteutettu aihepiirin opetus näyttää 
herättäneen opiskelijoissa kiinnostusta syventää asiaa koskevaa 
tietämistään ja osaamistaan. Vaikuttaa siltä, että aihepiirin esiin 
ottaminen ja käsittely pienimuotoisestikin voi nostaa esiin itses-
täänselvyyksiä ihmettelyn kohteeksi. Opetuksen kehittämisen 
kannalta asiaa olisi hyödyllistä seurata tutkimuksellisesti. Selvää 
kuitenkin on, että yksittäiset luennot toimivat vain aihepiiriin 
johdattelevina, jollaisina niitä voikin käyttää esimerkiksi opetus-
harjoittelun yhteydessä. (Ks. Vidén & Naskali 2010.) 
 
 

6.1 Erillinen opintojakso 
 
Erillinen opintojakso voidaan toteuttaa monin tavoin kuten perin-
teisenä luentokurssina, keskustelevana luentokurssina tai moni-



44 

muoto-opetuksena, jossa käytetään hyväksi verkkoympäristöä 
ja seminaarina. Opetuksen on hyvä olla vuorovaikutteista, jotta 
aihepiiriä koskevista ristiriitaisistakin näkemyksistä päästään kes-
kustelemaan. 
 
Näyttäisi siltä, että kurssikirjallisuus on hyvä kytkeä kurssin kul-
kuun keskustelujen pohjaksi tai teemojen syventämiseksi, ei erilli-
sesti tentittäväksi. Erityisen käyttökelpoisilta tässä yhteydessä 
vaikuttavat tieteelliset artikkelit, joita aihepiiristä on runsaasti 
tarjolla. Niitä on luetteloituna mm. TASUKO:n verkkosivuilla. 
 
Suoritusmuotoina opintopäiväkirjat tai raportit näyttävät toimivan 
hyvin. Kurssin aikana kirjoitettavan opintopäiväkirjan voi ajatella 
olevan intellektuaalisen matkan kuvaus, joka palvelee tekijäänsä 
myös oman oppimisen seuraamisen ja reflektoinnin välineenä. 
 
Luentokurssin voi järjestää myös niin, että sitä voivat hyödyntää 
sekä kouluttajat että opiskelijat. Jos kurssi teeemoitetaan ja siihen 
sisältyy kirjallisuutta, voi järjestää niin, että yksittäisten luentojen 
suorituksia voi hyväksilukea muissa yhteyksissä. Tällöin suorituk-
sena voi käyttää esimerkiksi lyhyttä kirjoitelmaa. 
 
TASUKO:n verkkosivuilla on esimerkkejä toteutetuista kursseista. 
 
 

6.2 Integroitu opetus 
 
Paras käytäntö on se, että tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus sisältyy 
läpäisevästi, itsestäänselvästi opettajankoulutukseen. Se tarkoittaa 
sitä, että opetusta rakennetaan kriittiseksi sukupuolittuneita ja 
heteronormatiivisia sekä erilaisia eroja tuottavia käytäntöjä koh-
taan. Tätä hankkeessa ehdotetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi.  
 
Hankkeen aikana aihepiiri on sisällytetty yksittäisiä luentoina so-
pivaksi katsottuihin kokonaisuuksiin tai opintojaksoihin. Esimer-
kiksi Oulun yliopistossa sukupuoleen liittyviä teemoja on sisälly-
tetty monipuolisesti opetukseen. Näyttää siltä, että yliopistoissa, 
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joissa on monikulttuurisuutta koskevaa opetusta, sukupuolinäkö-
kulman on katsottu soveltuvan sen yhteydessä esille otettavaksi. 
Aihepiiri on yhdistetty myös yhteiskunnallisiin opintoihin sekä 
äidinkielen opintoihin.  
 
Hyvä käytäntö läpäisevän näkökulmaisuuden tavoitteen suuntaan 
edetessä onkin miettiä, missä yhteyksissä aihepiiri on luontevaa 
ottaa esille. Toinen harkinnan peruste voi olla opettajien asiantun-
tevuus: aihepiirin opettaminen aloitetaan niissä yhteyksissä, joi-
den opettajilla on sen asiantuntemusta.  
 
 

6.3 Opetusharjoittelu  
 
TASUKO-hankkeessa kysyttiin Suomen opettajaksi opiskelevien 
liitosta opiskelijoiden kantaa siihen, miten tasa-arvo- ja sukupuoli-
tietoisuutta voisi lisätä koulutuksen aikana. Opiskelijat pitävät 
tärkeänä nimenomaan opetusharjoittelua, jossa ”pääsee jyvälle” 
siitä, mitä opettajan työ käytännössä on. Opetusharjoittelu mah-
dollistaa toiminnan tarkastelun sukupuolinäkökulmasta. 
 
Onkin luontevaa ajatella, että aihepiirin tiedollisia opintoja sovelle-
taan harjoittelussa. Se voi tapahtua esimerkiksi reflektointiteeman 
muodossa. Eri koulutuksissa voidaan käyttää samoja tehtäviä. 
Esimerkiksi opetuksen seuraamisessa voi ottaa yhdeksi tarkaste-
lun kohteeksi sen, miten tasa-arvoa, sukupuolta sekä seksuaali-
suutta tulee käsitellyksi opetuksessa. Ajatuksena on, että se tapah-
tuu ainakin osittain huomaamatta, itsestään selviksi käyneissä 
käytännöissä. Havaintoja reflektoidaan seminaarimuotoisesti yhdessä 
ohjaavien opettajien kanssa. Menettely edellyttää tutustumista 
osallistuvan havainoinnin metodiin. Tässä yhteydessä voi käyttää 
myös valmiita havainnointitehtäviä, joiden suorittamisen pohjus-
tukseksi opiskelijoille tarjotaan aihepiiriä koskeva tietoa esimer-
kiksi luennon tai tekstin muodossa. 
 
Tämä tuli ennalta suunnittelemattomasti sovelletuksi TASUKO-
hankkeessa. Hanke esiteltiin aineenopettajien pedagogisten opin-
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tojen johdantokurssilla, jonka jälkeen kolme opiskelijaa otti yhte-
yttä hankkeeseen ja sovittiin, että he suorittavat soveltavan har-
joittelunsa hankkeen puitteissa. Opiskelijat havainnoivat syksyn 
aikana opintojaan osallistuvan havainnoinnin menetelmällä, ja 
analysoivat ja raportoivat havaintonsa harjoittelujakson aikana. 
Jännittävää oli se, että sukupuolinäkökulmaiseen koulututki-
mukseen perehtymättömättömien opiskelijoiden havainnot toisti-
vat tutkimuksessa havaittua. Koulutuksen ja koulun käytännöissä 
tuli rakennetuksi paitsi sukupuolieroa myös sukupuolten eriarvoi-
suutta. Tuloksia käsiteltiin opiskelijaryhmässä ohjaavan opettajan 
kanssa, jolloin niistä muodostui osa koulutusta. Opiskelijoiden 
raportti on imuroitavissa TASUKO:n verkkosivuilta. (Norema, Pie-
tilä & Purtonen 2010.)  
 
Erityisen tehokas keino tarkoittamattomien erontekojen näkyviin 
nostamiseksi on videoida käytäntöjä ja tarkastella niitä yhdessä 
sukupuolinäkökulmasta. Yleisenä kysymyksenä tällöin voi olla se, 
millaisia eroja tulee arjen tuoksinassa tehdyksi. Huomiota voi kiin-
nittää esimerkiksi lasten ja oppilaiden puhutteluun, huomion kiin-
nittämisen määrään, tehtävien jakamiseen lasten ja oppilaiden 
kesken.  
 
 

6.4 Oppimateriaali ja suoritettava kirjallisuus 
 
TASUKO-hankkeessa selvitettiin, miten sukupuolinäkökulma on 
mukana opettajankoulutuksen opetussuunnitelmissa. Jenni Hela-
korpi analysoi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan opettajankoulutusta antavien laitosten sekä kasvatustie-
teen laitoksen koulutusohjelmia, opetussuunnitelmia, kurssien 
nimiä, kurssikuvauksia sekä kurssien tutkimuskirjallisuutta vuosi-
en 2005-2008 ja 2008-2011 tutkintovaatimuksista (Helakorpi 
2008). Sukupuolinäkökulma oli huomioitu usein paremmin kas-
vatustieteen koulutusohjelmissa kuin opettajankoulutuksen kou-
lutusohjelmissa. Opettajankoulutuksessa sukupuoli ei esiintynyt 
kurssien nimien tasolla. Tutkintorakenteiden kuvauksissa suku-
puolten tasa-arvo oli nostettu lastentarhanopettajien koulutukses-
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sa arvoksi. Vain muutaman kurssin kuvauksessa sukupuoli näkyi 
jollain tavalla, mutta vaikutelmaksi jäi, ettei sukupuoli- ja tasa-
arvotematiikkaa ollut pyritty ottamaan kokonaisvaltaisesti huomi-
oon kurssien ja koulutuksen suunnittelussa. Kurssikirjallisuudessa 
sukupuolta sivuttiin melko vähän ja harvoin. Silloinkin sitä voitiin 
käsitellä ongelmallisella tavalla, joka voi pikemmin vahvistaa kak-
sijakoista heteronormatiivista ajattelua sen sijaan, että sitä ky-
seenalaistettaisiin. (Helakorpi 2008.) 
 
Laura Pellikka puolestaan tarkasteli teemaa valtakunnallisesti ana-
lysoimalla lukuvuodelle 2009-2010 hyväksyttyjen opettajankoulu-
tuksen ja kasvatustieteen koulutusohjelmien opetussuunnitelmien 
kursseihin sisältyvän kurssikirjallisuuden Helsingin, Itä-Suomen, 
Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akade-
missa. Selvityksessä Lapin ja Itä-Suomen (Joensuun) yliopistot 
näyttäytyivät aktiivisimpina sukupuolinäkökulman kannalta. Su-
kupuoleen liittyvä kirjallisuus sijoittui pääosin vapaaehtoisiin tai 
valinnaisiin teemakursseihin (Pellikka 2009).  
 
Hankkeen aikana sukupuolinäkökulmaista kirjallisuutta on sisälly-
tetty koulutuksiin eri yhteyksiin. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 
näkökulma tulee edelleen mielletyksi valinnaisuuden piiriin kuu-
luvaksi, ei yhteisesti opiskeltavaksi. Tästä seuraa se, että aihealu-
een tieto tavoittaa vain osan opiskelijoista, jotka hekin usein ovat 
siitä jo ennestään kiinnostuneita. 
 
Hankkeessa katsotaan, että opetussuunnitelmia laadittaessa ja 
tutkintovaatimuksia tarkistettaessa on huolehdittava siitä, että 
oppimateriaalien ja kurssikirjojen valinnassa aihealue tulee ote-
tuksi huomioon ajankohtaisen ja pätevän tiedon muodossa. Suku-
puolinäkökulmaista kirjallisuutta sisällytetään kaikille yhteisiin 
opintoihin, jotta se tavoittaisi kaikki opiskelijat. Materiaalit ja kir-
jat on tarkistettava sen suhteen, millaista tietoa ja käsityksiä ne 
tasa-arvosta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tarjoavat. Kurssi-
kirjallisuuden arvioiminen ja mahdollisten vaihtoehtojen etsimi-
nen on tehokkainta tehdä yhteistyössä aihepiirin asiantuntijoiden 
kanssa. Heitä on kaikissa koulutusyksiköissä.  
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Kurssikirjallisuuden ja muun oppimateriaaliin tarkastelun suku-
puolen näkökulmasta voi myös sisällyttää opintoihin siten, että 
tarkastellaan asiaa yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi teks-
tianalyysitehtävinä. (Esimerkki tästä ks. Tainio & Teräs 2010. 
Linkki julkaisuun hankkeen verkkosivuilla, ks. oppikirjatutkimus.) 
 
TASUKO:n sivuille kerätty kirjallisuus toimii tukena oppimateriaa-
lia ja kirjallisuutta valittaessa. 
 
 

6.5 Opinnäytetöiden ohjaus 
 
Jo aivan hankkeen alkuvaiheessa sen työntekijät saivat opinnäyte-
töitä koskevia ohjaus- ja neuvontapyyntöjä eri yliopistoista. Ilmeni, 
että yhteyttä ottaneet sukupuolinäkökulmasta kiinnostuneet opis-
kelijat olivat tietoa etsiessään tavoittaneet hankkeen sen verk-
kosivujen avulla. Työntekijät lähettivät tietoa ajankohtaisesta, ky-
syjän aihepiiriin liittyvästä tutkimuksesta ja paikallisista 
sukupuolentutkijoista, joiden puoleen opiskelijat voisivat kääntyä.  
 
Hankkeen aikana on saatu myös viitteitä siitä, että vähäinenkin 
aihepiirin opetus voi johtaa siihen, että opiskelijat kiinnostuvat 
sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä ja haluavat tutkia niitä opin-
näytetöissään. Tämä voi muodostaa haasteen opinnäytetöiden 
ohjauksessa.  
 
Yksi mahdollisuus on organisoida sukupuolinäkökulmaisten opin-
näytetöiden graduryhmä. Se legitimoi aihepiirin käsittelyn ja lisää 
kiinnostusta niin opiskelijoiden kuin opettajienkin keskuudessa.  
 
Mikäli käytäntönä on tarjota opiskelijoille aiheita opinnäytetöiksi, 
huolehditaan siitä, että sukupuolinäkökulma sisällytetään niihin. 
Sukupuolinäkökulma tarkoittaa tällöin sukupuolen problemati-
soimista, ei sen käyttämistä taustamuuttujana.  
 
Tarvittaessa tukea voi pyytää sukupuolentutkijoilta, joita on kai-
kissa yliopistoissa. 



49 

 
Opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemisen tueksi TASUKO:n yh-
teydessä käynnistettiin Helsingin yliopistossa avoin seminaari 
opiskelijoille, opettajille, ohjaajille ja tutkijoille, jotka haluavat kes-
kustella sukupuolen ja muiden erontekojen teemoista. Seminaarin 
järjestämisvastuu on ollut TASUKO:n työntekijöillä. Seminaarissa 
voi esitellä omaa työtään tai ideaansa ja tuoda yhdessä pohditta-
vaksi mieltään askarruttavia kysymyksiä. Osallistua voi myös 
kuuntelijana – osallistujia ei velvoiteta mihinkään. Seminaarilla ei 
ole pysyvää työjärjestystä, vaan se muotoutuu kulloistenkin osal-
listujien tarpeiden mukaisesti. Seminaariin ilmoittaudutaan, ja 
esiteltävät työt jaetaan osallistujille viikkoa ennen kokoontumista. 
Seminaari on kokoontunut kuusi kertaa vuodessa, ja siihen on 
osallistunut väkeä myös muista paikkakunnan yliopistoista. 
 
Tällainen järjestely voi olla hyvä välivaiheessa kohti sitä, että su-
kupuolinäkökulma itsestään selvästi sisältyy kysymyksenasette-
luihin. 

 

6.6 Nais- ja sukupuolentutkimus sivuaineena  
 
Yksi mahdollisuus tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden lisäämiseksi 
on rakentaa koulutuksiin mahdollisuus ottaa nais- tai sukupuolen-
tutkimus sivuaineeksi ja esitellä se opiskelijoille. Osassa yliopistoja 
se on jo pitkään ollut mahdollista. Kuitenkin opintoja suorittanei-
den osuus opiskelijoista on opettajien kokemusten mukaan vähäi-
nen. Asiaa ei ole tilastollisesti seurattu. 
  
Nais- tai sukupuolentutkimuksen opiskelu voi osaltaan kehittää 
koulutuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoisemmiksi myös sitä kautta, 
että opintoja suorittaneiden opiskelijoiden tietämys tulee osaksi 
kollektiivista tiedonmuodostusta koulutuksissa. 
 
Joissakin yliopistoissa on myös ollut mahdollista hyväksilukea 
nais- tai sukupuolentutkimuksen opintoja. Mahdollisuuden käyt-
täminen on kuitenkin usein käytännössä hankalaa opinto-
ohjelmien aikataulujen yhteensovittamisongelmien vuoksi.  
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6.7 Kouluttajien täydennyskoulutus 
 
Kouluttajat tarvitsevat koulutusta voidakseen sisällyttää tasa-arvo- 
ja sukupuolinäkökulman opetukseensa ja ohjaukseensa. Hank-
keessa saatujen kokemusten mukaan jo puolen päivän koulutusti-
laisuudet voivat mahdollistaa osallistujien rakentaa ymmärrystä 
siitä, mistä on kysymys ja jatkaa asiaan paneutumista itseopiske-
lun muodossa. Tilaisuuksia olisi hyvä järjestää toistuvasti, ja mie-
luiten sisällyttää aihepiiri osaksi täydennyskoulutusta, ei ylimää-
räiseksi ohjelmaksi. 
 
Tilaisuuksien opettajien tulee olla aihepiirin asiantuntijoita. Heitä 
on kaikissa yliopistoissa.  
 
Koska tasa-arvon edistämistä koskevat velvoitteet ja yhteiskunnal-
linen tilanne tasa-arvoisuuden suhteen näytään usein tunnettavan 
huonosti, on niitä koskeva tieto sisällytettävä koulutukseen.  
 
Täydennyskoulutusta voidaan toteuttaa niinkin, että tarjotaan 
aihepiiriä käsittelevä erilliskurssi myös henkilökunnalle. Etenkin 
teemoitettu luentokurssi sopii tähän tarkoitukseen hyvin (ks. 6.1). 
 
Hankkeessa on koettu myös se, että opiskelijoiden keskuudessa on 
halua ja valmiutta ottaa esiin ja käsitellä sukupuoleen ja seksuaali-
suuteen liittyviä kysymyksiä. Opiskelijoiden käsitykset tasa-
arvosta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta saattavat olla perintei-
siä käsityksiä monimuotoisempia. Tämä on voimavaratekijä kou-
luttajien kannalta, ja sopii hyvin hyödynnettäväksi yhteisen tie-
donmuodostuksen prosessissa. 
 

7. KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOKESKUSTELUN 

KESTOAIHEET 
 
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on kuulunut koulu-
tuksen tehtäviin 1978 alkaen (Laki 478/1978). Yhtä kauan on ta-
sa-arvokeskustelussa noussut aina uudelleen esiin joidenkin oppi-
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aineiden merkitys ja niiden opettamisen ja sisältöjen muutostar-
peet tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä ovat matematiikka ja luon-
nontieteet sekä kielet, erityisesti äidinkieli. Näihin oppiaineisiin 
liitetään käsityksiä lahjakkuudesta, jonka lisäksi ajatellaan suku-
puolittuvan siten, että matemaattisesti lahjakkaat ovat poikia ja 
kielellisesti lahjakkaat tyttöjä. Tässä ilmenee kaksi kaksijakoisuut-
ta: kielellinen ja matemaattinen lahjakkuus eivät mahdu samaan 
päähän ja tyttöjen ja poikien lahjakkuus on erilaista. Vaikka tutki-
mustieto ei tue näitä oletuksia, ne vaikuttavat elävän sitkeästi niin, 
että jo varsin nuoret oppilaat ovat selvillä lahjakkuuden, kiinnos-
tuksen ja sukupuolen välisistä oletuista yhteyksistä. Esimerkiksi 
tytöt uskovat omiin matematiikan taitoihinsa poikia huonommin 
silloinkin, kun osaaminen on samaa tasoa. (Ks. Heikkinen 2010; 
Linnanmäki 2002; myös Lehtonen toim. 2011, 71-72.) Tällaiset 
käsitykset puolestaan vaikuttavat oppilaiden valintoihin aina jat-
kokoulutus- ja ammatinvalintoja myöten. 
 
Toisen ryhmän kestoaiheista muodostavat käsityö ja liikunta. Ne 
ovat kansanopetuksen alusta saakka eriytyneet sukupuolen mu-
kaan, aluksi tarkoituksellisesti siten, että tytöille opetettiin käsitöi-
tä (tekstiilityö) ja pojille puutöitä (tekninen käsityö), tytöille voi-
mistelua ja pojille urheilua. Liikunnan opetussuunnitelmat ovat 
sittemmin yhä suuremmalta osin päällekkäisiä, joskin yleisimmin 
erikseen tytöille ja pojille opetettuna. Käsityö on pysynyt viimeis-
tään yläkoulusta lähtien pääosin kaksijakoisena, ja muodollisesta 
sukupuolineutraalisuudestaan huolimatta valintojen kautta suku-
puolittuneena. 
 
Kolmas kestoaihe on oppilaanohjaus. Se on erityinen sillä tavoin, 
että opetussuunnitelmien perusteissa tasa-arvon edistäminen on 
kirjattu juuri ohjauksen tehtäväksi sukupuolirajoja murtaviin va-
lintoihin ohjaamisen kautta.  
 
Aihe, josta ei ole tullut keskustelun kestoaihetta, on varhaiskasva-
tus. Sitä tarkastellaan seuraavassa ensimmäiseksi.  
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7.1 Varhaiskasvattajan ja lastentarhanopettajan koulutus 
 
Oman kysymyksensä hankkeen aikana on muodostanut varhais-
kasvattajien koulutus. Siihen ei ole juurikaan kohdistettu tasa-
arvohankkeita ja siihen kohdistuva sukupuolinäkökulmainen tut-
kimus on, kuten jo todettiin, Suomessa vähäistä. Paraikaa on kui-
tenkin meneillään eräiden kansalaisjärjestöjen aloitteesta käynnis-
tetty opetus- ja kulttuuriministeriön tukema pilottihanke tasa-
arvokasvatuksen kehittämiseksi päiväkodeissa.15 Hankkeen tulok-
set tulevat osaltaan tukemaan myös varhaiskasvattajien ja lasten-
tarhanopettajien koulutuksen kehittämistä. Kehittämistyössä voi 
tukeutua myös Ruotsissa tehtyihin tutkimuksiin ja kokeiluihin (ks. 
esim. Lenz-Taguchi 2005). 
 
Koska tutkimusta on niukasti ja tasa-arvohankkeet ovat keskitty-
neet koulujärjestelmäkoulutukseen, käytettävissä on niukasti ko-
kemustietoa koulutusten kehittämiseksi. Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteista (Stakes 2005) ja esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteista (OPH 2010) kehittämistyöhön ei 
saa konkreettista tukea.  
 
On kuitenkin viitteitä siitä, että varhaiskasvatuksessa tullaan yllä-
pitäneeksi ja tuottaneeksi hierarkkisesti järjestyvää kaksijakoista 
sukupuolta ja nojautuneeksi käsityksiin tyttöjen ja poikien ole-
muksellisista eroista mahdollisesti vielä voimakkaammin kuin 
koulussa tapahtuu. (Ks. esim. Lehtonen 2010, 79-83; Ylitapio-
Mäntylä 2010). Varhaiskasvattajien sukupuolella oletetaan olevan 
merkitystä toiminnan suhteen saman tapaan kuin opettajien suku-
puolella koulussa. Miespuolisten varhaiskasvattajien oletetaan 
tuovan varhaiskasvatukseen tärkeitä elementtejä kuten toiminnal-
lisuutta, jota pidetään tärkeänä erityisesti poikien kasvatuksessa.  
 

                                                             
15 Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa. Mukana hank-
keessa Folkhälsan, Suomen Vanhempainliitto, Seta, OAJ ja Naisasialiitto 
Unioni. OKM:n tukema pilottihanke tasa-arvotyön hyvien käytäntöjen 
löytämiseksi. Linkki hankkeeseen TASUKO:n verkkosivuilla. Lisätietoja 
Bianca Byring, bbyring@hotmail.com 
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Koulutuksessa näiden käsitysten ja käytäntöjen muuttaminen al-
kaa siitä, että tasa-arvo kirjataan koulutuksen arvopohjaan, jolloin 
se tulee näkyviin huomion kohteeksi. Koulutuksessa voi olla hyö-
dyllistä ottaa käyttöön tasa-arvokasvatuksen käsite.  
 
Hyvä käytäntö on sisällyttää sukupuolta ja seksuaalisuutta koske-
vat kysymykset läpäisevästi koulutukseen siten, että ne ovat jatku-
van reflektoinnin kohteena. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi sitä, 
millaisia oletuksia on vanhemmista ohjauskeskustelujen yhteydes-
sä, miten leikit ja niiden järjestelyt muovaavat ja rakentavat erilai-
sia eroja ja miten tilajärjestelyt vaikuttavat lasten toimintaan su-
kupuolinäkökulmasta.  
 
TASUKO:ssa koulutuksiin on lisätty ajantasaista ja pätevää suku-
puolta ja seksuaalisuutta koskevaa tietoa kirjallisuuden muodossa.  
 
 

7.2 Käsityö 
 
Käsityönopetus on yksi koulutusta koskevan tasa-arvokeskustelun 
kestoaiheista. Kaksijakoisen käsityön ja sen opiskelun sukupuoli-
jaon on katsottu omalta osaltaan ylläpitävän ja tuottavan koulu-
tuksen ja työmarkkinoiden sukupuolijakoa ja segregaatiota tuot-
tamalla tytöille ja pojille erilaisia kiinnostuksia, valmiuksia ja 
osaamista jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan. 
 
Käsityön opettajakoulutuksen kehittäminen kietoutuu siihen, mi-
ten käsityöoppiainetta kehitetään ja millaisen sijan oppiaine saa 
tulevassa tuntijakoasetuksessa. Valtioneuvoston Eduskunnalle 
antamassa selonteossa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
linjataan pyrkimys käsityön opettajankoulutuksen uudistamiseen 
kaikille oppilaille samansisältöisen oppiaineen pohjalta 
(VNS7/2010, 38).  
 
Käsityö on perinteisesti jakautunut kahdeksi, tekstiilityöksi ja tek-
niseksi työksi. Niitä on opetettu kahtena erillisenä oppiaineena, 
joiden opetus eriytyy myös tilallisesti. Alun perin ne oli tarkoitettu 
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eri sukupuolille, kasvattamaan sukupuolittunutta kansalaisuutta. 
Kaksijakoinen käsityö onkin nähty yhtenä koulutuksellisen tasa-
arvon edistämisen ongelmakohtana: oppiaineiden sisällöt ovat 
tuottaneet ja tukeneet sukupuolittuneita valmiuksia, joiden on 
nähty vaikuttavan muiden oppiaineiden ja ammattien valintoihin 
niitä sukupuolittavasti. Peruskoulun myötä toteutunut vapaus vali-
ta jompikumpi sukupuoleen katsomatta on jäänyt teoreettiseksi: 
valinnat ovat toteutuneet lähes täysin sukupuolittuneesti siten, 
että tekstiilityön valinneet ovat tyttöjä ja teknisen työn valinneet 
poikia. Tässä on kuitenkin alakoulussa toteutetun yhteisen käsi-
työn vaikutuksesta tapahtunut muutoksia, joista tosin ei ole käy-
tettävissä tilastotietoa.  
 
Käsityön opettajien koulutus on niin ikään perinteisesti eriytynyt 
sekä luokanopettaja- että aineenopettajakoulutuksessa. Luokan-
opettajakoulutuksen käsityöopinnot ovat eri yliopistoissa erilaiset. 
Osassa koulutusyksiköistä pakollinen käsityökurssi jakautuu kah-
tia joko tekstiityöhön tai tekniseen työhön, osassa kurssi käsittää 
molempia joko yhtä paljon tai eri tavoin painotetusti. (Ks. Lindfors 
& Kokko 2009; Lehtonen toim. 2011, 100.) Aineenopettajakoulutus 
on perinteisesti kaksijakoinen. Rauman opettajankoulutuslaitok-
sessa käsityön opettajien koulutusta on uudistettu siten, että pe-
rusopinnoissa on sekä tekstiilityön että teknisen käsityön sisältöjä. 
Tällöin ajatellaan, että yhteinen kokemusmaailma osaltaan purkaa 
kaksijakoisuutta ja samalla kahden käsityön sukupuolijakoa ja 
sukupuolistavuutta (ks. Lehtonen toim. 2011, 91; Lepistö 2010, 
71).  
 
Miten käsityönopettajakoulutus tulevaisuudessa järjestetäänkin, 
on siinä kosketeltava tasa-arvoa ja problematisoitava sukupuolta. 
Käsityössä sukupuoliin liittyvät käsitykset ja uskomukset tulevat 
erityisen selvästi esiin. Sukupuolittuneita valintoja on perusteltu 
sukupuolten erilaisilla kiinnostusten kohteilla, joita puolestaan ei 
ole problematisoitu. Kiinnostus ikään kuin irrotetaan historialli-
sesta ja kulttuurisesta yhteydestään ja saa universaalin hahmon. 
Unohtuu se, että tekniset alat, joille tekninen käsityö tuottaa val-
miuksia, ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja, miesvaltaisia aloja.  
 



55 

Sukupuolirajan murtamisessa on myös huomioitava se, että teks-
tiilityö perinteisenä tyttöjen ja naisten käsityönä on myös tarjon-
nut mahdollisuuden jakaa tyttöyteen ja naiseuteen kulttuurisesti 
kuuluvia asioita. Tekstiilityö toimii tyttöjen ja naisten omana alu-
eena. (Ks. Kokko 2007; Kokko 2009.) Sekaryhmissä sukupuolijako 
voi yllättäen vahvistua; niissä muodostuu ”heteroseksuaalinen 
dynamiikka ja sukupuolistavan kohtelun käytännöt” (Julkunen 
2010, 137). 
 
 

7.3 Liikunta 
 
Liikunnanopetus toteutetaan kouluissa pääsääntöisesti eri sisältöi-
senä tytöille ja pojille. Näin on tapahtunut kansanopetuksen alusta 
alkaen, jolloin aluksi liikuntakasvatusta saivat vain pojat. Tyttöjen 
liikunta on painottunut voimisteluun ja poikien urheiluun. (Koulu-
liikunnan historiasta ks. Berg 2010a.) Tätä voi tarkastella suku-
puolittuneen ruumiin muokkaamisen tapana ja keinona. Ruumiilli-
suutta koskevat normit ovat sukupuolittuneita, joskin naiset ovat 
tässä lähestyneet miehiä sillä tavoin, että myös naisen on sopivaa 
olla (sopivasti) lihaksikas. Tasa-arvon toteuttamisen suunta on 
liikunnassa ja urheilussa sama kuin muillakin alueilla: naiset ovat 
vaatineet samoja oikeuksia, jotka miehillä jo ovat. Neuvottelu on 
kesken: yhä vielä on urheilulajeja, joiden tuettu harrastaminen 
sukupuolittuu. Viimeksi on neuvoteltu naispuolisten mäkihyppää-
jien pääsystä kilpailemaan olympialaisiin. Myös liikunnanopettajat 
koulutetaan edelleen osin erikseen, ja kouluissa yleisesti naiset 
opettavat tyttöjä ja miehet poikia. 
 
Koululiikunnan tehtävä on vaikuttaa oppilaiden elämäntapaan ja 
tuottaa pään osaamista tukevaa ruumiillista kuntoa, johon koulu-
työ painottuu. Mieli ja ruumis muodostavat tässä ajattelutavassa 
dikotomian, jossa mielen tehtävä on kontrolloida ruumista. Suku-
puolittuneesta ihanneruumiista poikkeava voidaan nähdä elämän-
tavoiltaan kyseenalaisena. (Ks. Berg, 2010b.) 
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Liikunnanopettajien koulutuksessa voisi asian nostaa tarkasteluun 
yhdessä opiskelijoiden kanssa. Aihepiirin voi sisällyttää yhteis-
kunnallisiin opintoihin, ja asiaa on hyödyllistä tarkastella myös 
historiallisena ilmiönä, jolloin näkyviin tulevat liikuntalajien suku-
puolittumisen perusteet. Perusteiden pitävyyden puolestaan voi 
ottaa arvioinnin kohteeksi. Se, minkä vuoksi pojan on sopimatonta 
harrastaa balettitanssia, voikin johtua siitä, että tanssi mielletään 
tyttöjen lajiksi, eikä tanssista itsestään. Koulutuksessa voi käytän-
nön harjoituksissa tunnustella ja rikkoa jakoja naisten ja miesten 
lajeihin. Opiskelijoiden joukossa saattaa olla vaikkapa miespuolisia 
tanssijoita ja naispuolisia mäkihyppääjiä. Ylipäätäänkin opiskeli-
joiden todellisuus ja käsitykset saattavat olla ristiriidassa perintei-
sen sukupuolijaon kanssa. 

 

7.4 Oppilaanohjaus 
 
Yhtenä keskeisenä keinona sukupuolten tasa-arvon edistämisessä 
on nähty oppilaanohjaus. Sille on yhä uudelleen asetettu asiaa kos-
kevia vaatimuksia ja toiveita. Tämä tulee ymmärrettäväksi sitä 
kautta, että tasa-arvon toteutumista on tarkasteltu erityisesti kou-
lutuksessa ja työelämässä ja indikaattoreina käytetty sukupuolten 
jakautumista koulutus- ja työmarkkinoilla. 
 
Koska oppilaanohjauksen yksi keskeinen tehtävä on ohjata oppilai-
ta heidän oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissaan, on luon-
tevaa ajatella, että juuri ohjauksen keinoin voitaisiin purkaa valin-
tojen sukupuolittumista. Tämä tulee esiin jälleen kerran 
hallituksen samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnissa: ”Op-
pilaan ohjauksessa ja opinto-ohjauksessa tulisi rohkaista oppilaita 
itsenäisiin perinteisistä roolimalleista poikkeaviin valintoihin.” 
(Salonius 2011, 24).  
 
Voidakseen suoriutua tehtävästään, ohjaajat tarvitsevat asianmu-
kaisen koulutuksen. Siihen on sisällytettävä tietoa koulutuksen, 
työmarkkinoiden ja työelämän sukupuolijaoista ja niitä koskevasta 
tutkimuksesta.  
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Ohjauksen käytäntöjen tasolla huomiota on kiinnitettävä siihen, 
miten sukupuolineutraalilta näyttävä ohjaus voi sisältää osin tie-
dostamattomia sukupuolittuneita ja sukupuolistavia merkityksiä. 
Kaksijakoinen sukupuoli ikään kuin välttämättä johdattaa ajatte-
lemaan tytöt ja pojat erilaisina kiinnostustensa, lahjakkuutensa ja 
soveltuvuutensa suhteen, seikkojen, joiden ajatellaan muodosta-
van koulutus- ja ammatinvalintojen perustan. Huomaamatta voi 
jäädä myös sukupuolten hierkkinen suhde, jossa poikien kiinnos-
tus- ja osaamisalueiksi määrätellyt asiat voivat tulla pidetyiksi 
arvokkaampina kuin tyttöjen alueiksi määritellyt. (Ks. esim. Juuti-
lainen 2003.) 
 
Ohjaajien koulutuksessa sukupuolisensitiivisyys tarkoittaakin eri-
tyisesti sitä, että tunnistetaan sukupuolten eroja ja eriarvoisuutta 
ylläpitävät ja tuottavat rakenteet ja käytännöt, ja se, miten niitä 
tullaan ylläpitäneeksi myös ohjauksen käytännöissä16.  
 

8 TASA-ARVOSUUNNITTELU 
 
Koulutuksen kehittäminen tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseksi on 
hyvä kytkeä tasa-arvosuunnitteluun. Tasa-arvolaki velvoittaa oppi-
laitokset tekemään henkilöstöä ja toimintaa koskevan tasa-
arvosuunnitelman. Ne voidaan liittää yhteen; oppilaitoksen henki-
löstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus heijastuvat myös sen 
toimintaan ja päinvastoin. Yliopiston tasa-arvotoimikunta huoleh-
tii koko yliopistoa koskevasta tasa-arvosuunnittelusta. Sen linjauk-
set täsmennetään ja konkretisoidaan tiedekunnan, laitos- ja yksik-
kötasolla.  
 
On tärkeää, ettei opettajankoulutuksessa tyydytä viittaamaan laki-
sääteiseen yliopistokohtaiseen tasa-arvosuunnitelmaan, vaan mie-
titään, miten sitä konkreettisesti ja aktiivisesti toteutetaan koulu-
tuksissa. Tämä tarkoittaa vähintään laitos-, yksikkö- tai 
osastokohtaisten toiminnallisten ja henkilöstöä koskevien tasa-

                                                             
16 Ohjausta koskevia pohdintoja ks. Lehtonen toim. 2011, 117-128. 
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arvosuunnitelmien tekemistä. On hyvä perustaa henkilökunnasta 
ja opiskelijoista tasa-arvotyöryhmä, jossa on mukana myös aihe-
piirin asiantuntijoita. Työryhmä paitsi laatii suunnitelman myös 
seuraa sen toteuttamista ja uudistaa sitä tarpeen mukaan.  
 
Henkilöstöä koskevan suunnitelman laatiminen on hyvä aloittaa 
tasa-arvoa koskevan tilanteen kartoituksella. Tilanne on hyvä sel-
vittää sekä tilastojen avulla että kokemusten analyysilla. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa kyselyjä, jotka on varsin vaivatonta toteuttaa 
verkkokyselyinä sekä henkilöstölle että opiskelijoille. Henkilöstöl-
tä kysytään kokemuksia syrjinnästä eri yhteyksissä, joita ovat 
palkkaus, uralla eteneminen, työsuhteen vakinaistaminen, työn ja 
perheen sekä muun elämän yhteensovittaminen, johtaminen. Li-
säksi kysytään kokemuksia sukupuolisesta häirinnästä ja kiusaa-
misesta.  
Ongelmia on hyvä pyrkiä tarkastelemaan organisaation rakenteel-
lisina ongelmina, eikä palauttaa niitä naisten tai miesten ongelmik-
si. Hankkeen aikana tasa-arvoselvityksiä tai kartoituksia on tehty 
Lapin, Oulun ja Turun yliopistoissa (ks. linkit hankkeen verk-
kosivuilla kohdassa Tasa-arvosuunnittelu; myös Lehtonen toim. 
2011, 164-173). 
 
Harjoittelukoulut tekevät omat suunnitelmansa. Niiden tasa-
arvotyöryhmät kootaan eri osapuolten edustajista opetusharjoitte-
lijat mukaan lukien. TASUKO:n verkkosivuilla on esimerkki harjoit-
telukoulun tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessista.  
 
Tasa-arvotyöryhmä voi myös organisoida tapahtumia sekä teh-
däkseen työtään näkyväksi että herättääkseen keskustelua. Voi-
daan esimerkiksi organisoida vuotuinen teemapäivä, jossa eri osa 
puolet pääsevät keskustelemaan tasa-arvoon liittyvistä kysymyk-
sistä. Keskustelussa esiin tulleita asioita voi käyttää tasa-
arvosuunnitelman kehittämisessä. 
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9 LOPUKSI  
 
Keskeinen kehittämisen kohde hankkeessa olivat opettajankoulu-
tusten opetussuunnitelmat, joiden uudistaminen alkoi hankkeen 
aikana. Opetussuunnitelmien uudistustyö on tapahtunut eri yli-
opistoissa ja yliopistojen sisälläkin koulutuskohtaisesti eri tahdis-
sa. Lisäksi yliopistouudistus näyttää viivästyttäneen suunnittelu-
työn aikatauluja. Se miten eri yliopistoissa tehdyt ehdotukset 
opetussuunnitelmien muutoksiksi toteutuvat, selviää vasta hank-
keen toiminnan jo päätyttyä.  
 
Hanke on vahvistanut sitä käsitystä, että opettajankoulutusta on 
mahdollista kehittää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisemmaksi. Opet-
tajankoulutuksessa tehtävä työ tarvitsee kuitenkin tukea myös 
muilta toiminta-alueilta. Yliopistojen sisällä aineenopettajankoulu-
tuksessa sukupuolinäkökulmaisen opetuksen tulisi sisältyä myös 
oppiaineen opintoihin. Opetushallinnon puolestaan tulisi koulut-
tautua teeman erityisosaajaksi voidakseen aktiivisesti edistää su-
kupuoleen liittyvää tasa-arvoa. Se tarkoittaa nykyistä pontevam-
paa aihealueen tutkimusrahoituksen järjestämistä sekä 
perusteellisempaa sukupuolianalyysia lainsäädäntötyössä, koulu-
tuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelussa ja opetussuunni-
telmatyössä. Esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
(joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan) ja esiopetuk-
sen opetussuunnitelmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tasa-
arvon edistämiseen. Perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmien 
perusteissa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä-
minen konkreettisena tavoitteena tukisi myös opettajankoulutuk-
sen kehittämistyötä. Samalla on selvää, että sukupuolisegregaation 
purkaminen koulutuksessa kietoutuu segregaation purkamiseen 
työmarkkinoilla. Esimerkiksi oppilaiden tukeminen sukupuolira-
jan ylittäviin koulutusvalintoihin oppilaanohjauksessa voi tuottaa 
heille ikäviä yllätyksiä segregoituneilla työmarkkinoilla, mikä 
muodostaa dilemman opinto-ohjaajien työssä.  
 
Ongelmana hankkeessa on ollut se, että sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen koetaan yliopistoissa vielä usein harrastuneisuuden 
kysymykseksi, ei velvollisuudeksi. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, 
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että tasa-arvotavoite on jäänyt irrallisiksi lauseiksi opetussuunni-
telmien perusteissa sen sijaan, että se olisi niissä läpäisevästi 
konkretisoitu. Tällöin velvollisuus edistää tasa-arvoa voi jäädä 
ammatissa toimivilta opettajilta huomaamatta, eivätkä he osaa 
vaatia aihepiiriä koskevaa täydennyskoulutusta. Lisäksi harras-
tuneetkin yliopisto-opettajat saattavat joutua haastamisen ja jopa 
vähättelyn kohteeksi. (Ks. Vidén & Naskali 2010.) Tämän voi lukea 
kertovan siitä, etteivät opettajankoulutusyksiköt ole ottaneet to-
sissaan tasa-arvolainsäädännön ja omien yliopistojensa tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuussuunnitelmien vaatimuksia koulutuksen ja tut-
kimuksen sukupuolitietoisuuden edistämisestä ja lisäämisestä. 
 
Vaikka eri yliopistojen osahankkeilla on ollut yksiköiden johdon 
tuki, on kehittämistyö käytännössä tapahtunut aihepiirin osaajien 
toimesta, ja sellaisena ollut sirpaleista. Ensiarvoista jatkuvan kehit-
tämistyön tukea tarjoaa hankkeessa tehty tutkimus ja opiskelijapa-
lautteen analyysi. Niiden ansiosta on olemassa tietoa mm. kentällä 
toimivien opettajien tarpeista ja käsityksistä, opiskelijoiden käsi-
tyksistä ja toiveista sekä sukupuolitietoista opetusta antaneiden 
yliopisto-opettajien näkemyksistä ja kokemuksista.  
 
Pyrkimyksenä on ollut kehittää opetussuunnitelmia tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisemmiksi siten, että aihepiiri kirjataan niihin sekä 
tavoitteiden että oppisisältöjen tasolla. Näin opetuksen sidottui-
suus opettajankouluttajien ja tulevien opettajien harrastuneisuu-
teen tulee murretuksi. Koulutuksen toteuttamisen tasolla tämä 
edellyttää kouluttajille mahdollisuutta perehtyä aihepiiriin. Sen 
järjestäminen osoittautui kuitenkin hankalaksi. Hankkeessa järjes-
tettiin paikallisia koulutustilaisuuksia, joihin osallistuneista vain 
pieni osa oli opettajankouluttajia. Tämän arvellaan johtuvan ajan-
käytöllisistä syistä. Käytännössä aihepiiriin perehtyminen tapah-
tuu jatkossakin itseopiskelun kautta, jota varten hankkeessa on 
kerätty ja järjestetty materiaalia hankkeen verkkosivuille vapaasti, 
verkkokurssin tapaan käytettäväksi.   
  
Toisen ongelman kehittämistyössä on näyttänyt muodostavan 
koulutusten rakenne. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus tulee miel-
letyksi yhtenä uutena aihealueena, jonka mahduttaminen tiiviisiin 
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opetussuunnitelmiin koetaan vaikeaksi. Hankkeessa käsitetään 
tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus kaikkea toimintaa koskevaksi 
orientaatioksi tai osaamiseksi. Tämän muodostumista aihealueen 
status saattaisi pitkällä aikavälillä palvella. Hankkeessa saatujen 
kokemusten mukaan asiantuntijoiden opettamat, vuorovaikutuk-
sellisesti toteutetut erilliskurssit, jotka mahdollistavat aihepiiriin 
syventymisen, ovat erityisen hyödyllisiä. Kuitenkin myös eri yhte-
yksiin sijoitetut luennot tai harjoitukset näyttävät palvelevan ke-
hittämistyötä samoin kuin aihealuetta käsittelevä oppimateriaali 
tutkintovaatimuksissa. Sukupuolinäkökulmaisen tutkimustiedon 
saaminen esiin relevanttina tietona vaatii kuitenkin sitkeää neu-
vottelua. Aihealueen sisällyttäminen koulutuksiin pääsykoemate-
riaaleista alkaen esittelisi sen merkityksellisenä opiskelun kohtee-
na, ja samalla poistaisi siihen kohdistuvia ennakkoluuloja. 
 
Jo vahvistettuihin opetussuunnitelmiin on sisällytetty aihealueen 
opetusta soveltuvaksi katsottuihin yhteyksiin. Näyttää siltä, että 
tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden usein katsotaan soveltuvan 
liitettäväksi monikulttuurisuutta koskeviin tai yhteiskunnallisiin 
opintoihin. Yhteiskunnallisiin opintoihin se soveltuu hyvin, onhan 
tasa-arvo yhteiskunnallinen ilmiö. Monikulttuurisuusopintojen 
yhteydessä aihepiiriä käsitellessä on hyvä olla varuillaan sen suh-
teen, ettei valtakulttuurin epätasa-arvo jää huomaamatta.  
 
Oman erityisalueensa muodostaa sukupuolinäkökulmaisten opin-
näytetöiden ohjaus. Opiskelijoiden keskuudessa kiinnostus näkö-
kulmaan näyttää olevan kasvussa, jolloin paine ohjauksen järjes-
tämiseen myös kasvaa. TASUKO:n työntekijät ovat saaneet 
neuvojen ja ohjauspyyntöjä eri yliopistoista, ja ovat puolestaan 
osoittaneet kysyjille asiantuntijoita heidän omista yliopistoistaan. 
Ohjauksen organisoiminen näyttää kuitenkin olevan vaikeata ny-
kyisissä puitteissa. Helsingin yliopistossa on kokeiltu avointa kes-
kustelufoorumia sukupuolinäkökulmasta kiinnostuneille opiskeli-
joille, opettajille, ohjaajille ja tutkijoille. Tilaisuuksiin on 
osallistunut opiskelijoita myös muista yliopistoista. Foorumi toimii 
tukena, mutta se ei korvaa järjestettyä ohjausta. 
 



62 

Hanketta suunniteltaessa ajateltiin opiskelijoilta saatavan tukea 
hankkeen toteuttami-seen. Tämä ei kuitenkaan osoittautunut it-
sestään selväksi. Yhtäältä kyse voi olla tasa-arvon myytistä ja su-
kupuoleen liittyvien oletusten vankkuudesta. Lisäksi myös opiske-
lijoiden keskuudessa aihealue näytetään miellettävän enemmän 
kiinnostuksen kuin asiaankuuluvuuden piiriin. Aihepiiristä kiin-
nostuneet voivat myös joutua kummastelun kohteeksi etenkin jos 
he ovat miespuolisia. Tämä asettuu jännittävään ristiriitaan sen 
kanssa, että opetukseen osallistuneet opiskelijat raportoivat silmi-
ensä avautumista, maailmansa muuttumista ja toivovat aihepiiriä 
kaikille yhteiseksi opetukseksi. 17 Toivomus ei kuitenkaan kanna 
edes opiskelijoiden keskuudessa, jos opetuksen piiriin osuneita on 
heistä pieni vähemmistö. Tätä kirjoitettaessa helmikuussa 2011 
kiinnostus ja keskustelu opiskelijoiden keskuudessa vaikuttaa vil-
kastuneen. SOOL järjesti Educa-messuilla tasa-arvoseminaarin, 
jossa oli runsas osanotto.  
 
Opettajankoulutuksen piirissä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus on 
laajempaa kuin opetussuunnitelmia tarkasteltaessa näyttäisi. Koulu-
tuksen käytännöissä hankkeen aikana tapahtuneiden ja sen päättyessä 
paraikaa tapahtuvien muutosten seuraukset tulevat näkyviin vii-
veellä, ehkä vasta vuosikymmenten kuluttua. Mielessäni kuvittelen 
tulevaisuutta, jossa tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus on itsestään 
selvä osa opettajan ammattitaitoa. Toiveena on, että koulukin näyt-
tää sukupuolitietoisen opetussuunnitelmatyön seurauksena silloin 
toisenlaiselta kuin nykyisin. 
 
 

                                                             
17 Esim. Lapin yliopistossa Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt -
kurssin suorittaneille tehdyn kyselyn mukaan opettajaopiskelijat kokivat 
kurssin auttaneen reflektoimaan omaa toimintaansa ja kyseenalaista-
maan sukupuolta yhdessä oppilaiden kanssa. Moni opiskelija toivoi nais-
tutkimuksen integroimista kaikkeen opetukseen. (Vidén & Naskali 2010.) 
Sama tulee näkyviin Hämeenlinnan osalta Eija Syrjäläisen tutkimuksessa 
ja kasvatustieteellinen naistutkimus –opintojakson palautteessa Helsin-
gissä. Käsitystä vahvistaa myös Itä-Suomen yliopistossa 26.2. 2010 toteu-
tetun henkilöstölle ja opiskelijoille suunnatun tasa-arvopäivän annista 
kerätty palaute. 
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