
TASA-ARVO- JA SUKUPUOLITIETOISUUS OPETTAJANKOULUTUKSESSA 
 
Hankkeen toimintaa koskeva raportti 
 
 
 
 
Sisällysluettelo 

 

1 Hankkeen suunnittelutehtävä ja suunnittelu     2 

2 Hankkeen toteuttaminen       3 

2.1 Tutkimusohjelma        4 

2.2 Asiantuntijaverkosto, keskustelufoorumi ja materiaalivaranto  6 

2.3 Opettajienkouluttajien koulutus ja opettajien täydennyskoulutus  7 

2.4 Opettajien peruskoulutus       8 

2.5 Opetussuunnitelmien kehittäminen     12 

2.6 Tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen     12 

2.7 Tiedottaminen, yhteistyö ja julkaisutoiminta    13 

2.8 Arviointi         16 

 

Lähteet           19 

 

 

Liite 1. Täydennyskoulutus 

Liite 2. Opetus 

Liite 3. Tilaisuudet joissa hankkeen johtaja ja työntekijät ovat luennoineet  

tai esitelleet hanketta 

Liite 4. Oulun yliopiston opetussuunnitelmaa koskeva ehdotus   



1 Hankkeen suunnittelutehtävä ja suunnittelu 
 
Hankkeen toteuttaminen alkoi sen suunnitteluvaiheessa elokuussa 2007, jolloin opetusministeriö asetti 
Helsingin yliopiston käyttöön 18 000 euroa tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta opettajankoulutuksessa 
käsittelevän valtakunnallisen hankesuunnitelman valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin. 
Suunnitelmassa tuli esittää, millaisilla toimilla tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta voidaan lisätä suomen- 
ja ruotsinkielisessä opettajankoulutuksessa vuosien 2008-2009 aikana. Toimiksi ministeriö ehdottaa 
yhteistyöverkostojen luomista, opettajankouluttajien täydennyskoulutusta, opetussuunnitelmien  
kehittämistyötä, oppimateriaalin laadintaa, tutkimus- ja selvitystyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. 
Päätöksen mukaan hankesuunnitelma tuli valmistella yhteistyössä opettajankoulutusta antavien 
yliopistojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. (Opetusministeriö 6.3.2008.) Määrärahan turvin 
hankkeelle palkattiin suunnittelija 1.8.-31.12.2007. 
 
Perustettiin valtakunnallinen asiantuntijaryhmä, johon kuului jäseniä kaikista opettajankoulutusta 
antavista yliopistoista. Tavoitteena oli muodostaa paikallisia projektiryhmiä, joista rakentuisi 
valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Näiden toiminnan tukemiseksi budjetoitiin 10 000 euroa yliopistoa 
kohden. 
 
Hankkeen keskiöön nostettiin opetussuunnitelmien kehittäminen siten,  että tasa-arvo- ja 
sukupuolinäkökulma nousisi niissä näkyviin. Tämän rinnalle suunniteltiin sukupuolinäkökulmaisen 
opettajankoulutusta ja opettajuutta koskevan tutkimusohjelman rakentaminen jatkuvan kehittämistyön 
tukemiseksi. Tutkimustarpeiden selvittämiseksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi kartoittaa olemassa ja 
tekeillä oleva aihealueen tutkimus, pro gradut mukaan lukien. Ideointivaiheessa olleiden pienimuotoisten 
tutkimusten tueksi budjetoitiin 5 000 euroa per yliopisto. 
 
Kartoitettiin voimassa olevat opetussuunnitelmat lähtötilanteen selvittämiseksi. 
Opetussuunnitelmatasolta sukupuolinäkökulma puuttui muualta paitsi Lapin ja Oulun yliopistoista sekä 
Joensuun yliopiston opinto-ohjaajan koulutuksesta. Niissäkin se oli heiveröinen. Tutkintovaatimusten 
alustavassa analyysissa ilmeni, ettei kurssikirjallisuuteen juurikaan sisältynyt aihealuetta käsittelevää 
kirjallisuutta. Tämä oli kiintoisa havainto sen vuoksi, että sopivaa tutkimuskirjallisuutta on ollut jo pitkään 
käytettävissä. 
 
Kuitenkin oli tiedossa, että yksittäiset opettajankouluttajat toimivat työssään sukupuolitietoisesti, mutta 
asiasta ei ollut tutkimustietoa. Lisäksi Lapin, Oulun, Turun ja Helsingin yliopistoissa saattoi opintoihin 
erilaisin sopimuksin liittää naistutkimuksen opintoja.  
 
Ensimmäinen valtakunnallinen kokous järjestettiin suunnittelurahoituksen turvin Helsingissä 1.10.2007. 
Ryhmä kokoontui vaihtelevissa kokoonpanoissa naistutkimuspäivillä Oulussa ja kasvatustieteen päivillä 
Vaasassa. Lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse.  
 
Eri yliopistoissa pyrittiin syksyn 2007 aikana vaikuttamaan tutkintovaatimusten tarkistamiseen 
sukupuolitietoisemmiksi neuvottelemalla aihepiiriä koskevan kirjallisuuden sisällyttämisestä niihin.  
 
Hankesuunnitelmaa laadittaessa konsultoitiin sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikköä (TASY) ja 
tasa-arvoasiain neuvottelukuntaa (TANE). 
 
Hankkeen pedagoginen kehittämistyö aloitettiin 14.11. 2007 naistutkimuspäivillä Oulussa, jossa 
kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen ryhmä yhdessä HILMA-verkoston kanssa järjesti 
sukupuolitietoista pedagogiikka käsittelevän seminaarin otsikolla Eroja ja vaarallisia suhteita. 



Opettaminen, ohjaaminen ja oppiminen yliopistossa. Kasvatustieteen päivillä Vaasassa 22.11.2007 Pirkko 
Hynninen piti luennon, jossa sukupuolitietoista pedagogiikkaa esiteltiin tiedeyhteisölle. 
 
Yliopistojen tasa-arvosuunnitelmat analysoitiin opetukseen liittyviltä osin. Niiden havaittiin olevan liian 
yleisellä tasolla, jotta ne tarjoaisivat tukea hankkeen toteuttamiseen. Kasvatusalalla joissakin 
suunnitelmissa määriteltiin tasa-arvo-ongelmaksi koulutusten opiskelijoiden naisvaltaisuus. Tasa-
arvosuunnittelun vahvistaminen sisällytettiin hankesuunnitelmaan. 
 
Koska opettajankoulutuksen järjestäminen vaihtelee jossain määrin yliopistosta toiseen, suunniteltiin 
hanke toteutettavaksi paikallisina projekteina. Aiemmista opettajankoulutuksen kehittämishankkeista oli 
opittu se, etteivät valtakunnalliset eivätkä oikein alueellisetkaan koulutustilaisuudet saavuta yleisöjä, 
mikä ymmärrettävästi ainakin osittain johtuu kouluttajien työjärjestysten tiukkuudesta.  Kaikissa 
yliopistoissa oli osahankkeita varten olemassa asianmukaista asiantuntijuutta, joiden välinen yhteistyö 
suunniteltiin valtakunnallisissa kokouksissa ja tietoverkossa tapahtuvaksi.  
 
Hankkeeseen suunniteltiin työntekijöiksi koordinaattori, tutkimuskoordinaattori ja osa-aikainen avustaja. 
Eri yliopistojen osa-hankkeita suunniteltiin tuettavaksi osallistumalla niistä aiheutuviin kuluihin.  
 
 
2 Hankkeen toteuttaminen 
 
Hankkeen rahoitus alkoi 1.4.2008.  Hankkeeseen palkattiin koordinaattoriksi Pirkko Hynninen 1.4. alkaen 
ja tutkimuskoordinaattoriksi Liisa Tainio 1.8. alkaen.  Tutkimusavustajaksi (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 31.12. 2010 saakka. Laura Pellikka suoritti 
kasvatustieteen opintoihinsa kuuluvan harjoittelun hankkeessa. Johanna Snellman suoritti 
kasvatustieteen opintoihinsa kuuluvan harjoittelun hankkeessa 1.8.-31.12.2010 ja toimi sen jälkeen osa-
aikaisena tutkimusavustajana tehtävänään lähinnä verkkosivujen toteuttamisen viimeistely 31.3.2011 
asti. 
 
Ensimmäinen valtakunnallinen kokous järjestettiin 19.5.2008. Sitä varten tutkintovaatimukset 
tarkistettiin uudelleen asiantuntijaryhmän jäsenten toimesta.  Kokouksessa havaittiin 
tutkintovaatimusten tarkistuksissa tapahtuneiden muutosten olleen vähäisiä, joskin sinänsä merkittäviä 
ja rohkaisevia: joihinkin koulutuksiin oli saatu asianmukaisia kurssikirjoja. 
 
Kokouksessa suunniteltiin avausseminaari syksyksi ja päätettiin tarjota koulutuksyksiköiden johdolle 
yhteistyösopimusta osaprojektien muodostamiseksi. Tarjoukset lähetettiin välittömästi kokouksen 
jälkeen, ja avausseminaariin mennessä myöntävä vastaus oli saatu Hämeenlinnan 
opettajankoulutuslaitokselta. 
 
Avausseminaari järjestettiin 25.9.2008. Siihen kutsuttiin edustajat kaikista koulutusyksiköistä, joille 
samalla uudistettiin tarjous yhteistyöstä,  sidosryhmistä sekä hallinnosta.  Kaikki yksiköt lähettivät 
edustajansa seminaariin,  jonka avasi opetusministeri Sarkomaa. Seminaarissa kuultiin aihepiirin 
asiantuntijoita, keskusteltiin ja muodostettiin yhteyksiä. Vuoden loppuun mennessä yhteistyösopimus oli 
tehty kaikkien muiden paitsi Jyväskylän yliopiston kanssa, jonka kanssa sopimus solmittiin vuonna 2010. 
 
Keskeistä hankkeessa on ollut opetussuunnitelmien kehittäminen siten, että aihepiiri kirjataan 
opetussuunnitelmiin sekä tavoitteiden että oppisisältöjen tasolla. Näin opetuksen sidottuisuus 
opettajankouluttajien ja tulevien opettajien asiaa koskevaan harrastuneisuuteen tulee murretuksi. 



Opetussuunnitelmien uudistustyö on tapahtunut eri yliopistoissa ja yliopistojen sisälläkin 
koulutuskohtaisesti eri tahdissa. Lisäksi yliopistouudistus näyttää viivästyttäneen suunnittelutyön 
aikatauluja. Tästä on ollut hankkeen kannalta hyötyä siinä mielessä, että neuvotteluja aihealueen 
sisällyttämisestä koulutuksiin on voinut jatkaa suunniteltua pitempään. Samalla kuitenkin 
opetussuunnitelmien uudistamistyöhön muodostunut kiire on hankaloittanut uuden asian sisäistämistä 
asiaankuuluvana osana koulutuksia.  
 
Opetussuunnitelmia koskevat muutokset tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden suuntaan eivät ole tätä 
kirjoitettaessa käytettävissä, koska uusia opetussuunnitelmia ei ole vielä Tampereen yliopistoa lukuun 
ottamatta vahvistettu.  
 
Seuraavassa käydään läpi hankkeen toimintaa siinä järjestyksessä kuin se on hankesuunnitelmassa 
esitetty. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden kuvaus on kursivoitu. 
 
  
2.1 Tutkimusohjelma 
Valmistellaan ja käynnistetään tutkimusohjelma, jonka perustan muodostaa hankkeen suunnitteluvaiheessa 
käynnistynyt ja ideoitu tutkimus. Tutkimuksia toteutetaan yhteistyössä olemassa olevien aihealueen 
tutkimushankkeiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeen aikana tehtävien tutkimusten tuloksia 
julkaistaan myös tutkimusantologian muodossa. 
 
TASUKO-hankkeen tutkimuksellinen toiminta on rakentunut neljästä kokonaisuudesta, jotka tukevat 
toisiaan: 1) hankkeen tutkimusohjelmatyöstä, jonka pohjalta rakennetaan aloitteita 
tutkimusohjelmarahoituksen saamiseksi ja joka tukee jatkossa aihepiirin kannalta oleellista 
tutkimustoimintaa, 2) tutkimushankkeista eri osallistujayliopistoissa, 3) tutkimusaiheisista kokouksista, 
seminaareista ja tilaisuuksista sekä 4) tutkimusta esittelevistä julkaisuista, aineistoista ja esitelmistä. 
Kaikkien näiden toimien tavoitteena on edistää sukupuoleen ja siihen linkittyvien erojen näkökulmasta 
tehtävää opettajankoulutuksen, opettajuuden ja pedagogiikan tutkimusta. Tutkimuksen saralla on myös 
voimakkaasti suunnattu kansainväliseen yhteistyöhön.  
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen opettajankoulutus rakentuu kasvatustieteellisen nais- ja 
sukupuolentutkimuksen pohjalle. Hankkeen voimavarana on ollut sen asiantuntijaverkosto, jossa on 
mukana alan tutkijoita.  Yhteistoimintaa hankkeella on myös kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen 
kanssa. Suomen Kasvatustieteellisen seuran erityisteemaryhmä ”Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen 
tutkimus (KAFE), Koulutus, kasvatus ja erot –tutkimusverkosto (KOUKERO) sekä Helsingin yliopiston 
Käyttäytymistieteellisen laitoksen ”Kulttuurisen ja feministisen kasvatuksen tutkimuksen ryhmä” (KUFE) 
ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Kansainvälisistä yhteistyöverkostoista voi mainita erityisesti 
pohjoismaisen kasvatustutkimuksen seuran NERA:n ”Gender & Education”-verkoston. 
 
Tutkimustarpeita kartoitettiin asiantuntijaverkoston kautta kyselyllä syksyllä 2008. Kartoituksesta 
keskusteltiin Vaasassa kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestetyssä kokouksessa marraskuussa. 
Keskustelua jatkettiin hankkeen valtakunnallisessa kokouksessa toukokuussa 2009 ja saman vuoden 
marraskuussa kasvatustieteen päivien yhteydessä järjestetyssä tutkimussymposiumissa ”Tutkimattomia 
kysymyksiä opettajuudesta ja opettajankoulutuksesta”.  Symposiumissa esiteltiin eri yliopistoissa 
meneillään olleiden tutkimushankkeiden alustavia tuloksia. Tuolloin myös pyrittiin luomaan yhteyksiä 
suunniteilla olleeseen toiseen opettajankoulutuksen tutkimushankkeeseen, joka ei kuitenkaan toteutunut.  
 
Järjestettiin myös sukupuolinäkökulmaista tutkimusta esitteleviä ja ideoivia seminaareja. Kasvatus, 
koulutus ja erot –seminaari 4.12.2008  sekä 11.12.2009 Helsingissä, viime mainitussa vierailevana 
luennoitsijana apulaisprofessori Therese Quinn Chicagon yliopistosta. 19.2.2010 seminaari Gender 



awareness in teacher education, luennoitsijoina professori Becky Francis Roehamptonin yliopistosta ja 
professori Hillevi Lenz-Taguchi Tukholman yliopistosta. 
 
Näiden tilaisuuksien ja alustavien kartoitusten ja keskustelujen pohjalta tutkimuskoordinaattori laati 
tutkimusohjelman ideapaperin, jossa oli esitetty alustavia ajatuksia ohjelman luonteesta ja sisällöstä sekä 
tutkimusteemoista. Ideapaperin pohjalta on keskusteltu myöhemmissä hankekokouksissa ja 
sähköpostitse. Syksyn 2010 aikana tehtiin opettajankoulutus- ja opettajuustutkimusta koskeva kartoitus 
sen suhteen, miten sukupuolta ja siihen liittyviä eroja siinä on käsitelty. Kartoituksen tulokset samoin kuin 
tutkimustarpeen kartoituksen ja keskustelujen tuloksena muodostuneet tutkimusaiheet on julkaistu 
teoksessa Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen (Lehtonen 2011a). 
 
Kasvatustieteen päivien yhteydessä Rovaniemellä järjestettiin 25.11.2010 tutkimussymposium ”Kohti 
sukupuoliosaamista - Tarpeet ja haasteet opettajakoulutuksen ja koulujen pedagogisten ratkaisujen 
tutkimuksessa”, jossa esiteltiin tutkimuskartoituksen tulokset  ja hankkeessa tehtyä tutkimusta. 
 
TASUKO:a tutkimuksellisena hankkeena on esitelty kansainvälissä konferensseissa: European Conference 
on Educational Research (ECER) Wienissä syyskuussa 2009 ja Nordic Educational Research Association 
(NERA)–konferenssissa Malmössä maaliskuussa 2010. Hanke osallistui myös vuoden 2010 ECER-
konferenssiin Helsingissä posterilla ja kaksiosaisella tutkimussymposiumilla ”Gender and Sexualities in 
Teacher Training and Higher Education”. Vuoden 2010 NERA-konferenssin yhteydessä TASUKO järjesti 
yhteistyössä Pohjoismaiden Ministerineuvoston kanssa esikonferensssin ”Nordic Challenges, Future 
Possibilities – Gender Awareness in Schools and Teacher Education”, jossa suunniteltiin pohjoismaisen 
yhteistyön jatkamista aihealueella. Kansainvälistä yhteistyötä ja hankkeen esittelyä varten on toteutettu 
englanninkielinen posteri ja esite. 
 
Tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia on tunnusteltu koko hankkeen ajan.  Eri yhteyksissä on pyritty 
aktiivisesti tuomaan viranomais-  ja muille tahoille esiin tutkimustarpeita ja rahoituksen järjestämisen 
tärkeyttä.  Tutkimustarpeet onkin nostettu esiin opetusministeriön segregaation lieventämistyöryhmän 
raportissa (OKM 2010) sekä hallituksen tasa-arvoa koskevassa selonteossa eduskunnalle (VNS7/2010). 
Yhteen Suomen Akatemian tutkimusohjelma-aloitteeeseen vaikutettiin niin, että sukupuolen ja 
koulutuksen kysymykset tulivat siinä otetuksi huomioon. Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan 
tutkimuksen toimikunnalle ehdotettiin sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen tutkimuksen 
valitsemista yhdeksi suunnatun haun kohteeksi. 
 
Hankkeessa on tehty pienimuotoisia tutkimuksia, joita ideoitiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa syksyllä 
2007.  Näistä julkaistu on Tampereen yliopistossa opiskelijoille tehdyn kysely- ja haastattelututkimuksen 
tuloksia (Syrjäläinen & Kujala 2010) ja Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa 
(Vidén & Naskali 2010), jonka sukupuolitietoisen opetuksen vaikuttavuutta koskeva osuus on 
ensimmäinen suomalainen tutkimuksellinen näyttö aihealueen koulutuksen merkityksellisyydestä ja 
tarpeellisuudesta.  Raportti on jaettu kaikkiin yksiköihin. Tulossa on Turun yliopistossa tehdyn 
opiskelijakyselyn raportti (Jauhiainen, Kovalainen ja Laiho) sekä Itä-Suomen yliopistossa ja Rauman 
opettajankoulutuslaitoksessa tekeillä olevien käsityönopettajankoulutusta koskevien tutkimusten 
tuloksia, samoin kuin Åbo Akademin Vaasan kasvatustieteiden tiedekunnassa tehty artikkelikokoelma 
Genus perspektiv ruotsinkielisen opettajankoulutuksen kehittämisen tueksi. Hanke julkaisi keväällä 2010 
raportin, jossa tulee esiin opiskelijanäkökulma opettajankoulutukseen (Norema, Pietilä ja Purtonen 
2010). Raportti on jaettu kaikkiin yksiköihin, ja sitä on tiettävästi myös käytetty hyväksi useissa 
yliopistoissa koulutusta kehitettäessä 
 
Osan tutkimuksellista toimintaa hankkeessa muodostaa myös Helsingin yliopiston 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sukupuolitietoinen koulutus  -hankkeen käynnistämään 



tutkimusfoorumiin osallistuminen. Foorumi tarjoaa tukea sukupuolinäkökulmaisten kasvatusta ja 
koulutusta koskevien opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekijöille. Foorumi on kokoontunut keskimäärin 6 
kertaa vuodessa, ja siihen on voinut osallistua valtakunnallisesti.  Foorumin toiminta jatkuu hankkeen 
päättymisen jälkeen. 
 
Hanke on julkaissut asiantuntijoiden haastatteluihin perustuvan kirjan Sukupuolinäkökulmia 
opettajankoulutukseen (Lehtonen 2011). Se tuo esiin tehtyä ja tekeillä olevaa aihealueen tutkimusta ja 
samalla esittelee asiantuntija- ja osaamisresurssin, joka muodostaa voimavaran suomalaisissa 
opettajankoulutusyksiköissä. Osin hankkeen tuella on julkaistu myös tutkimusperusteinen 
oppimateriaaliksi suunnattu kirja Toimijuus ja sukupuoli koulutuksessa (Ojanen, Palmu ja Saarinen 2009) 
sekä enemmän käytäntöön suuntaava kirja Sukupuoli ja toimijuus koulussa. Hankkeen puitteissa on 
kirjoitettu useita artikkeleita kansainvälisiin ja kotimaisiin tieteellisiin julkaisuihin, mutta niistä suuri osa 
on vielä julkaisuprosessissa. 
 
Aihealueen tutkimuksellinen yhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen sen aikana rakentuneessa 
verkostossa ja muissa verkostoissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Tutkittavaa ja tutkijoita on, rahoitusta 
puuttuu. 
 
 
2.2 Asiantuntijaverkosto, keskustelufoorumi ja materiaalivaranto  
 
Suunnitteluvaiheessa on jo rakentunut yhteistyöverkosto eri yliopistojen opettajankouluttajista ja 
kasvatustieteilijöistä, jotka omassa työssään toteuttavat ja kehittävät tasa-arvo- ja sukupuolitietoista 
opetusta. Hankkeen aikana verkostoa laajennetaan ja ryhmitetään yliopisto- ja koulutuskohtaisiksi 
asiantuntijaryhmiksi. Verkostolle rakennetaan verkkopohjainen toimintaympäristö keskustelu- ja 
tiedotusfoorumiksi. 
 
Hankesuunnitelman toteuttaminen alkoi yhteydenpidolla asiantuntijaverkoston kesken sähköpostitse ja 
puhelimitse. 19.5. 2008 järjestettiin valtakunnallinen asiantuntijaverkoston kokous toiminnan 
suunnittelemista varten.  
Alkuvaiheen asiantuntijaryhmä on laajentunut verkostoksi, johon kuuluu jäseniä kaikista 
opettajankoulutusta antavista yliopistoista.  
 
Verkosto on suunnitellut ja sen asiantuntijuuden turvin on toteutettu avausseminaari 25.9.2008. 
Yhteistyössä Suomen kasvatustieteellisen seuran kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen 
verkoston kanssa asiantuntijaverkosto on järjestänyt kaksi sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa 
käsittelevää seminaaria kasvatustieteen päivien esiseminaareina 2008 ja 2009.  
 
Valtakunnallisia kokouksia on järjestetty avausseminaari mukaan lukien viisi, kaikki Helsingissä. Sen 
lisäksi pidettiin syyskuusssa 2009 tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteita koskeva kokous Rovaniemellä.  Kutsu kokouksiin on lähetetty yksiköiden 
johtajille ja asiantuntijaverkostolle. Kokouksiin on osallistunut edustajia kaikista yliopistoista.   
 
Kasvatustieteen päivillä 2009 ja 2010 järjestettiin tutkimussymposium hankkeen tutkimusohjelman 
eteenpäin viemiseksi (ks. luku 2.1 Tutkimusohjelma). 
 
Verkkopohjainen työskentely keskustelufoorumin muodossa ei ole käynnistynyt. Yhteydenpito on 
tapahtunut sähköpostitse, puhelimitse sekä valtakunnallisissa ja eri tilaisuuksien yhteydessä pidetyissä 
pienemmissä kokouksissa ja kohtaamisissa. Kasvokkain kokoontumista pidetäänkin hankkeessa toimivien 
parissa ensiarvoisena, koska sen koetaan tehostavan  ja monipuolistavan kokemuksista keskustelua ja  



niiden analyysiin perustuvaa yhteistä ideointia tilanteessa, jossa tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen 
opettajankoulutushenkilöstö muodostaa toistaiseksi vähemmistön koulutusyksiköissä. 
 
 
Materiaalivaranto  
Hankkeessa rakennetaan verkkoympäristö, johon sijoitetaan tasa-arvoa ja sukupuolitietoisuutta koskeva 
varanto mm. tutkimusbibliografioista, aihepiiriä koskevista artikkeleista, koulutusta koskevista tasa-
arvohankkeista ja avoimesti saatavissa olevasta kirjallisuudesta. Varanto varustetaan keskustelufoorumilla. 
Hankkeen loppuraportti ja muita tuotoksia sijoitetaan varantoon ja julkaistaan tarvittaessa myös 
painotuotteina. Selvitetään hankkeen jälkeinen varannon ylläpito, esim. liittäminen suunnitteilla olevaan 
valtakunnalliseen tasa-arvon tietopalveluun.  
 
Hankkeen aikana kerätty lainsäädäntöä, tutkimuskirjallisuutta, tasa-arvohankkeita ja muuta materiaalia 
sisältänyt materiaalivaranto on toiminut tukena kehittämistyössä ja resurssina rakennettaessa pysyväksi 
tarkoitettuja ja kaikille avoimia hankkeen verkkosivuja.  Ne on rakennettu siten, että ne toimivat 
itseopiskelun välineinä ja opetuksen kehittämisen tukena.  Lähtökohtana rakentamistyössä on ollut 
selkeys ja helppokäyttöisyys.  
 
Sivuilla on julkaistu hankkeen omat ja sähköisessä muodossa saatavilla olevat hankkeen tuella tehdyt 
julkaisut.  
 
Sivuja päivitetään ja täydennetään vapaaehtoisvoimin ja ylläpito sisällytetään jatkossa Helsingin 
yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan toimintaan. Osa sivujen materiaalista siirretään myös 
minna.fi –sivustolle.  
 
 
2.3 Opettajankouluttajien koulutus ja opettajien täydennyskoulutus  
 
Hankkeessa tuotetaan ja toteutetaan tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden perusteita koskeva verkkokurssi 
opettajankouluttajien koulutusta ja opettajien täydennyskoulutusta varten. Pedagogisen kehittämisen osalta 
toimitaan yhteistyössä yliopistopedagogiikkojen kehittäjien kanssa. Eri yliopistoissa järjestetään 
seminaareja ja työpajoja opettajankouluttajille ja muille tutkija-opettajille.   
 
Opettajankouluttajien täydennyskoulutusta on toteutettu lähinnä paikallisina tilaisuuksina, koska 
arveltiin näin mahdollistettavan heidän osallistumistaan niihin.  Kouluttajien osallistuminen 
työjärjestysten ulkopuolisiin tilaisuuksiin osoittautui kuitenkin vaikeaksi järjestää, ja heidän 
osallistumisensa jäi niukaksi. Sen sijaan moniin koulutuksiin osallistui paljon opiskelijoita ja tutkijoita. 
Tarkemmat tiedot järjestetystä koulutuksesta ovat liitteessä 1. 
 
Hankkeen verkkosivut on rakennettu aihepiirin itseopiskelua silmällä pitäen.  
 
Pedagogisia kysymyksiä on mietitty teorian ja käytäntöjen tasolla kasvatustieteen päivien yhteyteen 
järjestetyissä esiseminaareissa 2008 ja 2009.  Seminaarikeskusteluissa on tullut havainnollisesti esille se, 
miten erilaiset sukupuolta ja ja siihen liittyen tietoa ja oppimista koskevat käsitykset johtavat erilaisiin 
pedagogisiin orientaatioihin. Kouluttajien täydennyskoulutusta suunniteltaessa tämä on otettava 
erityisesti huomioon. Käsitteellistyksiin syventyvä ja niistä lähtevä koulutus vaatisi oman erillisen, 
vuorovaikutteisia menetelmiä soveltavan kurssinsa, jonka sovittaminen kouluttajien työjärjestyksiin 
puolestaan vaatisi erityisjärjestelyjä.  
 



Yhteistyötä yliopistopedagogiikan kanssa on viritelty Helsingin yliopistossa.  Yliopistopedagogiseen 
täydennyskoulutukseen on sisällytetty luento tasa-arvosta ja sukupuolesta. Täydennyskoulutuksen 
yhteyteen on järjestetty valinnainen kurssi sukupuolesta yliopisto-opetuksesta. Kurssille osallistuneet 
harjoittelukoulujen opettajat ratkaisivat aikatauluttamista koskevan ongelman siten, että vuorottelivat 
luennoilla.  Osallistuminen perustui jo virinneeseen kiinnostukseen. Kiinnostus puolestaan voi 
hankkeessa saatujen kokemusten mukaan viritä vaikkapa aihepiiriä koskevassa esittelyssä. Hankkeessa 
on saatu eri yhteyksissä kokemuksia siitä, että tietoiskun tyyppinen lähestymistapa voi olla 
käyttökelpoinen yhtenä koulutusmuotona. Tätä puoltaa myös se, että lyhyetkin hankkeen sisällölliset 
esittelyt kouluttajille suunnatuissa tilaisuuksissa ovat johtaneet yhteydenottoihin kentältä.  
 
On myös viitteitä siitä, että opiskelijoiden tasa-arvoa, sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevat käsitykset 
ovat monipuolisemmat kuin mitä he koulutuksessaan kohtaavat.  Osin pedagoginen ongelma puolestaan 
on se, että kouluttajien ja opiskelijoiden välinen vuoropuhelu voi jäädä näistä asioista jopa kokonaan 
käymättä; opiskelijat eivät tule kuulluksi. (Ks. Norema, Pietilä & Purtonen 2010;  Vidén & Naskali 2010.) 
 
Pedagogisen kehittämisen kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että sukupuolen problematisoiminen 
sisältyisi yliopistopedagogiikkaa koskevaan tutkimukseen.  Tästä on tarkoitus jatkaa keskusteluja 
hankkeen jälkeen. 
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet eivät toteutuneet 
suunnitellussa muodossa.  
 
 
2.4 Opettajien peruskoulutus  
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen koulutuksen sisältöjä ja pedagogiikkaa kehitetään yhdessä 
asiantuntijaverkoston opetus- ja tutkimuskokemusten pohjalta. Tuotetaan ja toteutetaan suomen- ja 
ruotsinkielinen tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden perusteita koskeva verkkokurssi opettajiksi opiskeleville. 
Tuotetaan suomenkielistä oppimateriaalia opettajankoulutusta varten.  
 
Hankkeen aikana on yliopistoissa toteutettu aihepiirin opetusta eri koulutuksissa sekä erilliskursseina 
että sovitettuna eri opintojaksoihin ja opetusharjoitteluun.  Raportin kirjoittamisvaiheessa kaikki yksiköt 
eivät vielä olleet ehtineet toimittaa tietoja opetuksesta.   
 
Osa opetuksesta on toteutettu pilotteina, joista kerätty palaute on otettu huomioon kehittämisehdotuksia 
laadittaessa.  
 
Eri yliopistoissa on hankkeen aikana sisällytetty aihealueen kirjallisuutta tutkintovaatimuksiin. Useissa 
yliopistoissa, esim. Helsingin, Lapin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa,  voi muihin koulutuksiin kuuluvia 
aihepiirin kursseja ja nais- ja sukupuolentutkimuksen opintoja hyväksilukea opettajankoulutuksessa.   
 
Åbo Akademissa on toteutettu pilottina verkkokurssi, jota ajateltiin voitavan soveltaa vastaavan 
suomenkielisen kurssin laadinnassa. Kurssi ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla. Åbo Akademista 
suositellaankin verkon käyttämistä yhdistettynä kasvokkain tapahtuvaan opetukseen. Näin on tehty 
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen naistutkimus –kurssilla, joka on organisoitu seminaarin 
muotoon.  Kasvokkain käydyt keskustelut ovat opiskelijapalautteen mukaan ensiarvoisen tärkeitä 
aihepiirin opiskelussa. 
 
Oppimateriaaliksi on tuotettu Helsingin yliopiston aineenopettajaopiskelijoiden raportti koulutuksestaan 
(Norema, Pietiä & Purtonen 2010).  



Hankkeessa on tuettu oppimateriaaliksi soveltuvan teoksen toimitustyötä (Ojala, Palmu & Saarinen 2009).  
Hankkeen parissa on tuotettu artikkelikokoelma, joka soveltuu myös opettajien täydennyskoulutuksen 
oppimateriaaliksi (Suortamo, Tainio, Ikävalko, Palmu & Tani 2010). Åbo Akademissa on valmistumassa 
kevään 2011 aikana artikkelikokoelma Genus perspektiv ruotsinkielisen opettajankoulutuksen käyttöön.  
Oppimateriaaliksi soveltuu myös TASUKO:n tuottama aihealueen asiantuntijoiden haastatteluihin 
pohjautuva kirja Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen (Lehtonen 2011). 
 
Oulun yliopistossa  aihealue on hankkeen aikana sisällytetty tiettyihin opintojaksoihin yksittäisinä 
luentoina ja opintojakson osina.  Niistä saatujen kokemusten pohjalta Oulussa on tehty yksityiskohtainen 
ehdotus tasa-arvon, sukupuolitietoisuuden ja väkivallattomuuden sisällyttämiseksi uusiin 
opetussuunnitelmiin, yhteensä 72 tunnin laajuisena. Tätä kirjoitettaessa asiaa ei ole vielä päätetty. Tämän 
lisäksi Oulun yliopistossa aihepiiriin voi paneutua naistutkimuksen monitieteisen väkivallan ja väkivallan 
ehkäisemistä käsittelevissä sivuaineopinnoissa (25 op).   
 
Oulussa on syksyllä 2010 toteutettu From Violence to Caring opintokokonaisuuden verkkokurssit I ja II 
Gendered and Sexualised Violence in Schools, Work Places and Homes – Multidisciplinary and 
Multiprofessional Introduction, 5 ECTS (Syys-lokakuu) ja Multiple Forms of Violence in a Global Context, 5 
ECTS (marras-joulukuu). 
 
Oulussa syksyllä 2010 Kasvatustieteen luokanopettajakoulutuksen syventävissä opinnoissa Opettajan työ 
muutoksessa -kurssilla luento Väkivallasta välittämiseen koulussa sukupuolitietoisesta näkökulmasta 2h 
Didaktiikan perusopinnoissa Väkivallasta välittämiseen koulussa sukupuolitietoisesta näkökulmasta. 
 
Lapin yliopistossa aihealue sisältyi 10 vuotta yhteisiin opintoihin, v. 2008 alkaen se on tarjottu omana 
valinnaisena opintojaksonaan Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt. Kurssin on suorittanut suurin osa 
opettajaksi opiskelevista. Tavoitteena on palauttaa opintojakso kaikille yhteisiin opintoihin. Lapin 
yliopistossa opettajaksi opiskelevat voivat hyväksilukea naistutkimuksen opintoja. 
 
Opetusharjoittelussa on sovellettu opetuskäytäntöjen sukupuolinäkökulmaista havainnointia ja niistä 
keskustelua. 
 
Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksella 2009 järjestetty tasa-arvotietoisen 
sukupuolikasvatuksen seminaari sisällytettiin pakollisiin syventäviin opintoihin osaksi 
opetussuunnitelmateorian kurssia. Opiskelijoilta kerättiin palaute, jonka mukaan opiskelijat  toivovat 
teemojen käsittelyä läpäiseväksi koulutukseensa. (Ks. Syrjäläinen ja Kujala 2010.) 
 
Lisäksi Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksella tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus on sisällytetty 
koulututkimus- ja toimijat –kurssiin (4 op). Kyseessä on vuorovaikutteinen koulutus, jossa 
koulututkimuksen teoriaan liittyvä kirjallisuusopiskelu kytketään käytännön työssä toimivien opettajien 
kertomuksiin. Kyse on toisen vuosikurssin aineopinnoista, jotka ovat kaikille vuosikurssin opiskelijoille 
pakollisia opintoja. Osallistujia noin 60 eli koko vuosikurssin opiskelijat. Kurssi on pilotti, jota voidaan 
soveltaa myös muissa yliopistoissa. Kurssin kuvaus julkaistaan hankkeen verkkosivuilla. 
 
Itä-Suomen yliopistossa on luokan- ja lastentarhanopettajakoulutukseen sisällytetty aihealueen opetusta ja 
uusiin opetussuunnitelmiin sitä tulee sisältymään. Uusia opetussuunnitelmia ei ole vielä tätä 
kirjoitettaessa vahvistettu.  
 
Itä-Suomen yliopistossa opinto-ohjaajan opetussuunnitelmassa (2009-2011) sukupuoli- ja tasa-
arvoteema on sisällytetty useiden eri opintojaksojen sisältöihin ja sen lisäksi tentittävään kirjallisuuteen 



useiden teemojen yhteydessä. Erillisissä opinto-ohjaajan kelpoisuusopinnoissa (60 op) on oma 
opintojaksonsa ”sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen ohjaus ”(2 op). 
 
Koulutusohjelman  (180 + 120 op) opinnoissa on mahdollista valita Naistutkimuksen aineopinnoista  2 
opintopisteen opintojakso, jonka voi suorittaa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa:  ”Gender sensitive 
counselling” (2 op) työpajana tai kirjallisuutena. Niinikään naistutkimuksen opinnoissa tarjotaan 
kirjatenttinä ohjauksen koulutuksen vastuulla olevaa ”Sukupuoli ja kasvatus” (2 op) –opintojaksoa, jota 
ohjauksen opiskelijat tosin valitsevat varsin vähän. 
 
Vaihto-opiskelijoiden opetussuunnitelmaan on siis sisällytetty Gender sensitive counselling – työpaja, joka 
samalla sisältyy naistutkimuksen aineopintoihin. 
 
Sukupuolen huomioon ottamiseen ohjataan kaikissa ohjaajankoulutuksen opinnäytetöissä. 
 
Turun yliopistossa on keväällä 2010 toteutettu pilottina opintojakso ”Sukupuoli koulutuksen 
käytännöissä”. Se on tarjottu osin yhteisenä osin eriytettynä opettajaksi opiskeleville, aikuisopetukseen 
suuntautuvien pedagogisissa opinnoissa,  yliopisto-opettajien erillisissä opettajan pedagogisissa 
opinnoissa ja naistutkimuksen opinnoissa. Kurssi on tarjottu myös Rauman opettajankoulutuslaitoksen 
opiskelijoille. Kurssi toistettiin keväällä 2011, ja se on tarkoitus säilyttää opetussuunnitelmassa. 
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksessa on uudistettu käsityönopettajankoulutusta siten, 
että perusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Tiedot uusista muutoksista puuttuvat tätä kirjoitettaessa. 
 
Åbo Akademissa  Vaasassa on tarkistettu kaikki koulutukset  ja useimmissa niistä on jo toteutettu 
aihepiirin opetusta tavoitteena sisällyttää se kaikkiin koulutuksiin.  Åbo Akademissa on myös tehty 
opetusharjoittelun pilotti, jonka kuvaus julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.  
 
Keväällä 2009 pidetty luento teemasta ”Regnbågsankan” tiedekunnan kaikille opettajaksi opiskeleville 
(enimmäkseen ensimmäisen vuoden opiskelijoita). 
Syksyllä 2009 innostettu opiskelijoita valitsemaan pro gradu tutkielmansa tasa-arvokysymysten 
tematiikkoja. 
Syksyllä 2009 ja 2010 luokan- ja erityisopettajaksiopiskelevien kenttäharjoittelujakson yhtenä 
harjoittelutehtävänä oli ottaa huomioon tasa-arvokysymykset koulupäivän aikana. Tasa-arvotehtävät 
esiteltiin ja niistä keskusteltiin ryhmissä harjoittelun päätyttyä. Tätä on tarkoitus jatkaa ja laajentaa. 
Syksyllä 2009 valinnainen verkkokurssi opiskelijoille aiheesta ”Jämställdhet i skolan”, opettaja Malin 
Gustavsson 
Elina Lahelma luennoi aiheesta ”Kön och utbildning” opiskelijoille  ja henkilökunnalle (104 osallistujaa) 
 
Helsingin yliopistossa kaikki opettajaksi opiskelevat ovat lkv 2008-09, 2009-2010 ja 2010-2011 voineet 
hyväksilukea Kasvatustieteellinen naistutkimus –seminaarin  suorituksen (5 op).  Keväällä 2009 
seminaariin osallistui 13 opettajaksi opiskelevaa ja keväällä 2010  10 opiskelijaa.  Keväällä 2011 
opettajaksi opiskelevia on 6. Opiskelijoiden on ollut vaikea sijoittaa erillistä kurssia työjärjestyksiinsä.  
Palaute on ollut innostunutta, ja siinä on toivottu vastaavan opetuksen ja työskentelytavan sisällyttämistä 
koulutukseen.  
 
Helsingissä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta koskeva luento on sisällytetty aineenopettajakoulutuksen 
luentokokonaisuuteen Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet, 
monikulttuurisuus –luentokokonaisuus. Sen on tarkoitus sisältyä uuten opetussuunnitelmaan.  
 
Aineenopettajakoulutuksessa Viikin normaalikoulussa seminaariaiheisiin sisällytetty Tytöt, pojat ja koulu. 
 



Helsingin normaalilyseossa sukupuolinäkökulma on sisällytetty syventävään opetusharjoitteluun keväällä 
2011. Kuvaus harjoittelusta julkaistaaan hankkeen verkkosivuilla. 
 
Opettajankoulutuslaitoksella on tavoitteena rakentaa kaikille LO-opettajille samat opinnot perus- ja 
aineopinnoissa. Tasa-arvo, sukupuoli- ja ihmisoikeusasiat yhdistetään monikulttuurisuuspakettiin, osana 
aineopintoja.  
 
Liisa Tainio on omassa opetuksessaan tehnyt pilotin siitä, miten sukupuoliteema voidaan sisällyttää 
ainedidaktiikan opetukseen.  Kyseessä on äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikkaan erikoistuville 
luokanopettajille tarkoitettu kurssi, oppikirja tutkimuksen kohteena. Opiskelijoita 11.  Kurssilla tehdyn 
oppikirjatutkimuksen raportti on julkaistu opetushallituksen verkkosivuilla, jonne on linkki hankkeen 
verkkosivuilta (Tainio ja Teräs 2010).  
 
Lastentarhanopettajakoulutuksessa tasa-arvo on uutuutena sisällytetty koulutuksen arvopohjaan. Se 
miten asia toteutetaan koulutuksessa, keskustellaan kehittämistyöryhmässä, jonka yhden jäsenen 
varajäsen on aihealueen asiantuntija. 
  
Oman erityisalueensa muodostaa sukupuolinäkökulmaisten opinnäytetöiden ohjaus.   
Kaikissa yliopistoissa on pyritty järjestämään opinnäytetöille asiantuntevaa ohjausta. Itä-Suomen 
yliopistossa sukupuolen huomioon ottamiseen ohjataan kaikissa ohjaajankoulutuksen opinnäytetöissä. 
Yksittäistapauksissa on ohjauksessa tehty yliopistojen välistä yhteistyötä. 
 
Helsingin yliopistossa organisoitu avoin seminaari opiskelijoille, opettajille, ohjaajille ja tutkijoille, jotka 
haluavat keskustella sukupuolen ja muiden erontekojen teemoista. Foorumilla on mahdollista esitellä 
omaa tutkimusideaansa ja tutkimustaan ja saada ja antaa tukea toinen toisensa työlle.  
 
Yksityiskohtaisemmat tiedot toteutetusta opetuksesta ovat tämän raportin liitteenä. 
 
 
2.5 Opetussuunnitelmien kehittäminen 
 
Analysoidaan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmasta. Analyysin ja 
eri yliopistoissa aiemmassa kehittämistyössä sekä tasa-arvohankkeissa saatujen kokemusten pohjalta 
suunnitellaan ja laaditaan ehdotus tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen opetussuunnitelman perusteiksi. Näiltä 
osin myös tuetaan eri yliopistoissa jo käynnissä olevaa työtä.  
 
Eri yliopistoissa toimivat asiantuntijaverkoston jäsenet tarkistivat koulutusten opetussuunnitelmat 
syksyllä 2007 ja uudelleen keväällä 2008.  Teeman puuttuminen opetussuunnitelmista ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö aihealuetta opetuksessa käsiteltäisi. Se tapahtuu yksittäisten asiasta kiinnostuneiden 
ja sen tuntevien kouluttajien ja ohjaavien opettajien toimesta. Ei kuitenkaan ole tutkimustietoa siitä, missä 
laajuudessa näin tapahtuu. 
 
Hankkeessa on ollut pyrkimyksenä saada aihepiiri kirjoitetuksi näkyviin opetussuunnitelmiin. 
Neuvottelujen tulokset selviävät vasta hankkeen päättymisen jälkeen.  
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet eivät toteutuneet 
aiotussa muodossa. Hankkeen sisällöllisessä raportissa annetaan suosituksia opetussuunnitelmien ja 
opetuksen kehittämisestä.  Lisäksi Oulun yliopiston osahankkeessa tehty ehdotus opetussuunnitelman 
uudistamiseksi toimii esimerkkinä siitä, miten kursseista ja opetustunneista muodostuu koko nelivuotisen 



koulutuksen läpäisevä jatkumo sisältäen orientoivia, perus- ja syventäviä opintoja. (Ks. Oulun yliopiston 
suunnitelma, liite 4.) 
 
 
2.6 Tasa-arvosuunnitelmien kehittäminen 
 
Yliopistojen tasolla hankkeessa tuetaan toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien kehittämistä nykyistä 
konkreettisemmiksi opetuksen ja tutkimuksen suhteen.  
 
Lakisääteinen tasa-arvosuunnittelu voi toimia tukena aihepiirin sisällyttämisessä opetussuunnitelmiin. 
Tasa-arvosuunnitteluun on havahduttu eri yksiköissä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa 
työ on alkamassa.  Laitoksella on käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa yhteinen tasa-arvohanke, jonka 
toteuttamiseksi yliopisto on vastikään myöntänyt rahoituksen.  
 
Aktiivisia yksikkökohtaisia tasa-arvotyöryhmiä on Lapin, Oulun, Itä-Suomen, Turun ja Helsingin 
yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.  Åbo Akademi Vaasan tasa-arvotyöryhmä koordinoi paikallista 
kehittämistyötä. 
 
Helsingin yliopiston  käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opetustoimikunta on luvannut kirjata  tasa-
arvo- ja sukupuolitietoisuuden tiedekunnan opetuksen tavoiteohjelmaan.  
 
Sekä opetuksen sisältöjä että laitoksen toimintaa koskeva tasa-arvosuunnittelu on keväällä 2011 
alkamassa tilanteen kartoituksella.  
 
Helsingin Normaalilyseoon perustettiin tasa-arvotyöryhmä keväällä 2009. Se on tehnyt tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta koskevan kyselyn opettajille, oppilaille ja osalle auskultanteista. Tasa-arvotyöryhmän 
oppilasjäsenet ovat ehdottaneet kyselyn toistamista vuosittain koulutyöhön sisältyvästi niin, että kaikki 
tulisivat siihen vastanneeksi. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty tasa-arvosuunnitelman rakentamisessa, 
suunnitelma valmistui 2010 lopussa. 
 
 
2.7 Tiedottaminen, yhteistyö ja julkaisutoiminta 
 
Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti käyttäen hyväksi paikallisia ja valtakunnallisia tiedotusvälineitä erilaiset 
verkkosivustot mukaan lukien. Hankkeen aikana järjestetään kaksi valtakunnallista seminaaria, joiden 
tavoitteena on mm. opettajankoulutusta antavien yksikköjen sitouttaminen hankkeeseen ja 
kehittämistyöhön hankkeen jälkeen. Hankkeessa hakeudutaan yhteistyöhön keskeisten sidosryhmien kanssa, 
jotka voivat edesauttaa hankkeen tavoitteiden toteutumista. Näitä ovat opetushallitus, Opettajien 
ammattijärjestö, Kuntaliitto, Suomen opettajiksi opiskelevien liitto, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö. Yhteistyöhön hakeudutaan myös muiden sekä koti- että 
ulkomaisten kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvoon liittyvien hankkeiden kanssa.  
 
Julkaisutoiminta ja tiedottaminen 
Hankkeesta on tiedotettu yliopistojen tiedotuksen kautta, hankkeen verkkosivuilla ja postituslistalla sekä 
kotimaisissa ja ulkomaisissa konferensseissa. Hankkeen puitteissa järjestetyistä tilaisuuksista on erikseen 
tiedotettu SOOLille ja paikallisille opiskelijajärjestöile.  
 



Hanke on esitelty tiedeyhteisölle muun muassa Kasvatus-lehdessä (Hynninen& Lahelma 2008; Lahelma 
2011) ja Tasa-arvo -lehdessä 4/2008. Se on saanut julkisuutta mm. Opettaja-lehdessä 47/2009 ja 3/101. 
Pohjoismaisesta esikonferenssista (2010) oli laaja esittely muun muassa Keskisuomalaisessa sekä 
Ministerineuvoston NIKK julkaisussa.  
 
Hankkeelle on tehty postikortin muotoinen esite suomeksi ja englanniksi. Esitettä on jaettu kaikkiin 
yliopistoihin edelleen jaettavaksi. Esite ohjaa hankkeen verkkosivuille. 
 
Hanke on tukenut Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) 2009. Sukupuoli ja toimijuus 
koulutuksessa –kirjan toimitustyötä.  Kirja soveltuu oppimateriaaliksi opettajankoulutukseen ja sitä on 
myös käytetty. Hankkeen parissa on julkaistu myös artikkelikokoelma Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa 
(Suortamo, Markku, Tainio, Liisa, Ikävalko, Elina, Palmu, Tarja & Tani, Sirpa (toim.)  2010) sekä raportti: 
Anne Norema, Penni Pietilä ja Tanja Purtonen 2010. Pipot tiedon tiellä. Sukupuolihuomioita 
opettajankoulutuksessa. Se on herättänyt kiinnostusta julkisuudessa: Turun sanomat 15.5.2010 
http://www.ts.fi/online/kotimaa/131634.html;  Kaleva 15.5.2010  
http://www.kaleva.fi/uutiset/Opettaja-jakaa-tytot-ja-pojat-eri-leireihin/854350  
 
(ks. tietoja julkaisuista myös tutkimusohjelma-kohdassa.) 
 
Yhteistyö  kansallisella tasolla 
 
Potentiaalisia sidosryhmiä kutsuttiin elokuussa 2008 hankkeen avausseminaariin 25.9.2008 ja 
yhteistyöhön hankkeen kanssa.  Kutsutuista seminaarikutsuun vastasivat opetushallitus, 
opetusministeriö, Finlands svenska lärarförbund, tasa-arvoyksikkö, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 
Suomen opettajaksi opiskelevien liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, Folkhälsan ja Naisasialiitto Unioni.  
 
Asiantuntijaverkostossa mietittiin neuvottelukunnan tai ohjausryhmän perustamista hankkeelle.  
Erilaisissa tasa-arvohankkeissa saatujen aiempien kokemusten pohjalta arveltiin, että hyödyllisempää 
olisi virittää yhteistyötä kunkin tahon kanssa suoraan.  Tukea ajatukselle saatiin myös opetusalan 
ammattijärjestöstä. 
 
Opetushallituksen edustajien kanssa keskusteltiin lokakuussa 2008 tasa-arvosuunnittelusta ja 
mahdollisuuksista vaikuttaa opettajien täydennyskoulutukseen sekä opetussuunnitelmien perusteisiin.  
Vaikka näistä mikään ei suoraan kuulu TASUKO:n toiminta-alueeseen, ne kietoutuvat siihen. Hanke 
tuottaa tietoa opettajien täydennyskoulutuksenkin käytettäväksi. Tasa-arvosuunnittelu toisen asteen 
oppilaitoksissa2 voi tukea opettajien työtä ja heijastua myös opettajankoulutukseen. (Ks. Ikävalko 2010. ) 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden sisällyttäminen opetussuunnitelmien perusteisiin mahdollisimman 
konkreettisella tasolla tukee koulutyön kehittämistä tasa-arvoa edistävämmäksi.  
 
Opetushallituksen oppimistulosten arviointiyksikön päällikön Ritva Jakku-Sihvosen kanssa on neuvoteltu 
muun muassa tutkimusohjelmasta. 
 
Hankkeesta otettiin yhteyttä opetusministeriöön tarkoituksena tarjota asiantuntija-apua oppimateriaalien 
valmistelussa sellaisiksi, etteivät ne pidä yllä sukupuolistereotypioita (ks. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 
2008-2011). Asiaa koskeva neuvottelu 23.10.2008 Kirsi Lindroosin kanssa.  Oppikirjojen kustantajille 
toimitettiin luettelo sukupuolinäkökulmaisesta oppikirjatutkimuksesta. Kustantajien taholta sen 

                                                           
1 Nissilä, Marja-Leena. 2009. Peruskoulu tuottaa sukupuolieroja. Opettaja, nro 47, 26-27.  
Puustinen, Marja & Tikkanen, Tiina. Moninaisuus ei mahdu kouluun. Opettaja 3/2010, 14-22. 
2 Tasa-arvosuunnittelua koskeva velvoite ei koske peruskoulua. 

http://www.ts.fi/online/kotimaa/131634.html


katsottiin oevan vanhentunutta. Opetushallitus on teettänyt 2010 oppikirja-analyysin professori Liisa 
Tainion johdolla Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (Tainio ja Teräs 2010). 
 
Tasa-arvoyksikön kanssa tehtiin yhteistyötä hallituksen tasa-arvopoliittisen selonteon valmistelussa.  
Jukka Lehtonen toimi valmisteluryhmän jäsenenä ja Elina Lahelmaa kuultiin asiantuntijana.  
 
Opetusalan ammattijärjestön kanssa on keskusteltu tarkoituksenmukaisista toimintatavoista. Vuoden 
2009 EDUCA-messuilla Tasukoa esiteltiin paneelipuheenvuorossa sekä 2010 ja 2011 luentojen muodossa.  
 
Hanke esiteltiin OAJ:n opettajankoulutustyöryhmässä  18.3. 2009. Aihepiiri oli osalle työryhmästä uusi.  
Työryhmän mahdollisuudet vaikuttaa koulutusten uudistamiseen vaikuttivat rajallisilta. Asiaa pidettiin 
kuitenkin tärkeänä ja edistämisen arvoisena.  Yhteistyötä jatketaan asiantuntijatasolla hankeen 
päättymisen jälkeen. 
 
Hanke on kommentoinut perusopetuksen laatukriteerien väliraporttia ja ehdottanut yhdeksi 
laatukriteeriksi sukupuolten tasa-arvo. Tämä ei toteutunut. Samoin on kommentoitu Helsingin yliopiston 
toimenpideohjelmien luonnosta ja ehdotettu niiden sukupuolivaikutusten arviointia. Tämäkään ei 
toteutunut.  
 
Pyrittiin keväällä 2009 yhteistyöhön VAKAVA-hankkeen kanssa tarkoituksena sisällyttää aihepiiri 
valintakoemateriaaleihin. 2010 kirjallisen kokeen aineistoon on sisällytetty aihepiiriä käsittelevä artikkeli 
(Niemi 2008).  
 
Hankkeen työntekijät osallistuivat opetusministeri Henna Virkkusen koolle kutsumaan pyöreän pöydän 
keskusteluun sukupuolisegregaation purkamisesta 28.10. 2009. Keskustelun teemana tytöt ja pojat 
koulussa.  Elina Lahelma piti pyydetyn kommenttipuheenvuoron TASUKOsta. Lahelma osallistui 
asiantuntijajäsenenä opetusministeriön asettaman segregaation lieventämistyötyhmän työskentelyyn 
(2009-2010) sekä TASUKO:n edustajana valtioneuvoston samapalkkaisuusohjelman korkean tason 
seurantaryhmään (2008-2010). Lahelma toimi myös Juhani Saloniuksen haastattelemana asiantuntijana 
seurantaryhmän selvityksessä.  
 
Neuvottelu SOOL:n edustajien kanssa 12.3.2010.  SOOL:n edustajat katsoivat, että tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuutta voisi parhaiten edistää opetusharjoittelussa, ottamalla se yhdeksi reflektoitavaksi 
teemaksi.  Tämän toteuttamisesta neuvoteltiin Helsingin normaalilyseon kanssa, jossa aihepiiri on 
sisällytetty syventään harjoitteluun 2011 alkaen.  SOOL myös järjesti tasa-arvoseminaarin Educa-
messujen yhteydessä (mm. Elina Lahelma luennoitsijana). 
 
Hankkeen tuloksia esiteltiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä Opettajankoulutus 
2010 –konferenssissa 7.-8.10.2010 luennon (Elina Lahelma) ja työpajan (Pirkko Hynninen ja Leena 
Isosomppi) muodossa. 
 
Hanke on tehnyt yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen 
päiväkodeissa –hankkeen kanssa sen suunnitteluvaiheesta alkaen. Mukana hankkeessa ovat Folkhälsan, 
Suomen Vanhempainliitto, Seta, OAJ ja Naisasialiitto Unioni. OKM:n tukema pilottihanke tasa-arvotyön 
hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Linkki hankkeeseen TASUKO:n verkkosivuilla.  
 
Tasa-arvotiedon keskuksen (Minna.fi) kanssa on tehty yhteistyötä sen suunnitteluvaiheesta alkaen.  
Keskus on suostuvainen ottamaan osan hankkeen verkkosivuista ylläpidettäväkseen. TASUKO:n 
tutkimuskoordinaattori Jukka Lehtonen kuuluu keskuksen ohjausryhmään sopimuskaudella 1.5.2010-
31.12.2012. 



 
  
Kansainvälinen yhteistyö 
Kansainvälinen yhteistyö on pohjautunut ennen muuta hankkeeseen osallistuvien henkilökohtaisiin 
suhteisiin – tasa-arvon edistäminen ja kasvatuksen ja koulutuksen nais- ja sukupuolentutkimus tapahtuu 
siihen sitoutuneiden ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden, ei niinkään laitosten tasolla.  Pohjoismaista 
yhteistyötä on tosin tehty myös valtioiden yhteistyön foorumeilla, kuten pohjoismaiden 
ministerineuvoston tukemissa hankkeissa. Tasuko oli edustettuna ministerineuvoston seminaarissa Kön, 
utbildningsframgång och arbetsliv 10.9.2008 tukholmassa. Hanke esiteltiin myös Uppsalan yliopiston 
gender-seminaarissa 18.9.2008 ja Boråsin korkeakoulun laitosseminaarissa 12.11.2008. Yhteistyötä on 
tehty myös pohjoismaisen kasvatustutkimuksen seuran NFPF/NERA:n Gender & Education –verkostossa. 
 
Mia Heikkilä Ruotsin opetusministeriön Delegationen för jämställdhet i skolanista, DEJA, vieraili 
hankkeessa 31.3. 2010. Keskustelussa vertailimme Suomen ja Ruotsin tilanteita ja niihin johtaneen 
historiallisen kehityksen eroja. Tasa-arvotyö Ruotsissa on paremmin resursoitu kuin Suomessa, ja 
toimenpideohjeet ja suositukset ovat konkreettisemmalla tasolla. Suomessa puolestaan jo 1980-luvulla 
opetusministeriön asettaman tasa-arvokokeilutoimikunnan perusteellisen työn tuloksena muodostetut 
toimenpide-ehdotukset saattaisivat olla hyödyksi myös nykypäivän Ruotsissa. DEJA:n julkaisut on 
linkitetty hankkeen verkkosivuille. 
 
Hanke on esitelty EU:n tasa-arvoseminaarissa The European Conference on New Ways in Overcoming 
Gender Stereotypes Prahassa 27.5.2009  (Elina Lahelma),  International Study Association on Teachers 
and Teaching (ISATT) -konferenssissa Rovaniemellä 1.-4.7.2009 (Liisa Tainio), Pohjoismaiden 
ministerineuvoston koulujen tasa-arvokasvatus –konferenssissa Islannissa 21.-22.9.2009 (Marja-Leena 
Haataja), ECER-konrefenssissa Wienissä 28.-30.9.2009 (Jenni Helakorpi ym), EU-konferenssin Gender 
Differences in Educational Outcomes opettajankoulutustyöryhmässä Uppsalassa 17-18.11.2009 (Elina 
Lahelma) sekä ECER-konferenssissa Helsingissä 2010 (posteri). Esittelyt ovat tuottaneet monenlaisia 
uusia kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia sekä yhteisiä suunnitelmia vuodelle 2010. 
 
Hanke osallistui Gender and Sexualities in teacher training and higher education –symposiumin 
järjestämiseen ECER-konferenssissa Helsingissä 2010. 
 
Hanke järjesti 9.3.2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemana NFPF/NERA:n esikonferenssin 
”Nordic Challenges, Future Possibilities – Gender Awareness in Schools and Teacher Education” 
Jyväskylässä. 
 
 
2.8 Arviointi 
 
Arvioinnissa seurataan prosessuaalisesti hankkeen vaikuttavuutta ja kerätään kokemuksia sen 
toteuttamisesta. Tämä toteutetaan käyttäen hyväksi mm. verkkoympäristön mahdollistamaa jatkuvaa 
keskustelua. Arviointiprosessissa muodostunut aineisto analysoidaan ja raportoidaan jatkuvan 
kehittämistyön resurssiksi. Erikseen tehdään hankkeessa toimijoille suunnattu haastattelu- tai 
kyselytutkimus. 
 
Hanke on ollut jatkuvan sisäisen arvioinnin kohteena. Sen tarkoituksena on ollut sekä avautuvien, 
yllättävienkin mahdollisuuksien havaitseminen että tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden 
arvointi.  
 



Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tohtorikoulutettava Petteri Hansen tutkii 
tapaustutkimuksena sitä, miten politiikkaohjelmiin perustuvat opettajankoulutuksen kehittämisprojektit 
kytkeytyvät opettajankoulutuksen opetusohjelmiin ja edistävät koulutusta koskevaa tutkimusta. Tasuko-
hanke on yksi tapauksista. Tutkimuksen aineiston muodostavat opettajankouluttajien ja hankkeiden 
sidosryhmien edustajien haastattelut (n. 50) sekä erilaiset dokumentit kuten opettajankoulutusten 
opetussuunnitelmat, hankkeiden kuvaukset jne. Väitöstutkimuksen arvioitu valmistumisaika on 2012.  
 
Valtioneuvoston Tasa-arvoselonteossa TASUKO on tuotu esiin tärkeänä hankkeena. Se on mainittu myös 
muun muassa Juhani Saloniuksen samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnissa ja opetusministeriön 
segregaatiotyöryhmän loppuraportissa.  
 
 
Mitä kohdattiin ja mitä siitä voi päätellä 
Opetussuunnitelmaa kehitettäessä tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus käsitetään aihealueeksi,  joka 
kilpailee muiden tärkeiden aihealueiden kanssa. Tämä vaikeuttaa erilliskurssien järjestämistä. 
Valinnaisina järjestettyjen aihepiiriin keskittyneiden kurssien ongelmana on niiden sovittaminen 
opiskelijoiden työjärjestyksiin.  
 
Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuuden kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä ei välttämättä tunnisteta.  
Yliopistossa voidaan myös katsoa, että  ”meillä ei ole tätä ongelmaa”: tasa-arvo katsotaan jos ei 
saavutetuksi niin olevan riittävä ja hoituvan itsekseen. 
 
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen saatetaan kokea yliopistoissa vielä usein harrastuneisuuden 
ja mielipidekysymykseksi, ei niinkään velvollisuudeksi. Ongelmana on se, miten saada koulutusyksiköt 
tulemaan siihen käsitykseen, että asia on hoidettava. Koulutusyksiköissä ollaan myös varuillaan 
ulkopuolelta tulevien muutosvaatimusten suhteen. Hankkeessa jo alun perin omaksuttu käsitys siitä, että 
muutos tapahtuu yksiköiden sisäisen asiantuntijuuden vahvistumisen ja laajenemisen turvin, näyttää 
osoittautuneen oikeaksi. 
 
Sukupuoleen liittyvät uskomukset voivat estää muutosten tekemistä. Voidaan katsoa, että esimerkiksi 
sukupuolten eriytyminen eri aloille johtuu naisten ja miesten luontaisista eroista ja niihin perustuvista 
eroista kiinnostuksen kohteissa.  
Sukupuoleen ja etenkin seksuaalisuuteen voi myös yhdistyä mielikuvia, jotka vaikeuttavat niiden asiallista 
käsittelyä.  
 
Voidakseen edistää tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta työssään, kouluttajat tarvitsevat koulutusta. Sen 
järjestäminen on osoittautunut pulmalliseksi. Työsuunnitelmien ulkopuolisiin tilaisuuksiin on jo 
ajankäytöllisistä syistä usein mahdoton osallistua, vaikka ne olisi järjestetty paikallisina. 
Kouluttautuminen on jäänyt käytännössä itseopiskelun varaan. Tässä merkitykselliseksi tueksi ovat 
osoittautuneet yksiköissä jo toimivat asiantuntijat. 
 
Hankkeelle avattiin työskentely- ja julkaisutila wiki-ympäristöön. Ajatuksena oli kokeilla työskentelyä 
virtuaaliympäristössä. Osoittautui, että yhteydenpito sujuu sähköpostitse ja puhelimitse luontevammin 
kuin tietoverkossa. Kyse  voi yhtäältä olla siitä, että verkossa työskenteleminen ei kuulu 
työskentelyrutiineihin. Näin ollen siihen totuttelu olisi enemmänkin resursseja syövää kuin niiden 
tehokasta käyttämistä.  
 
Sukupuolinäkökulmaisten opinnäytetöiden ohjaus on ongelmallista sen vuoksi, että asiantunteva 
ohjausresurssi on toistaiseksi valtakunnallisesti niukka. Hankkeen suunnitteluvaiheessa mietittiin 
mahdollisuutta järjestää sukupuolinäkökulmaisten opinnäytetöiden ohjausta valtakunnallisella tasolla. 



Tämä osoittautui lähinnä hallinnollisista syistä mahdottomaksi organisoida. Helsingin yliopiostossa 
järjestettyihin opinnäytetöiden ohjaukseen suunnattuihin SUKO-foorumeihin on kuitenkin osallistunut 
joitakin opiskelijoita myös muista yliopistoista.  Yksittäisille opiskelijoille on lisäksi järjestynyt 
asiantuntijaverkoston piirissä ohjausta myös yliopistojen välillä. Tämä on kuitenkin jatkoa ajatellen 
kestämätön ratkaisu. 
 
Hanke on tehnyt näkyväksi ja legitimoinut yliopistoissa toimivien aihealueen asiantuntijoiden tekemää 
kehittämistyötä. Eri yliopistoissa tapahtuneen työn tukeminen taloudellisesti on mahdollistanut 
paikallista työskentelyä. Erityisen merkityksellisiksi ovat osoittautuneet valtakunnalliset kokoukset, joissa 
on voitu jakaa myös kokemuksia kehittämistyön vaikeuksista ja miettiä niihin ratkaisuja. 
 
Vaikka hanke on saanut osakseen paljon innostusta ja uusia aktiivisia toimijoita, on yhteistyössä 
opettajankoulutuslaitosten ja opetushallinnon kanssa ollut myös vaikeuksia. Olemme kohdanneet myös 
ennakkoluuloja ja vähäistä kiinnostusta, ja moniin opettajankoulutuksen kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin 
emme ole päässeet esittelemään hanketta toistuvista pyynnöistä huolimatta. Aihealueen sensitiivisyys ja 
poliittisuus on tässä varmasti eräänä tärkeänä syynä.  
 
Hankesuunnitelmassa suunnitellun moninaisuus ja runsaus osoittautui liian optimistiseksi suhteessa 
käytettävissä oleviin lähinnä aikaa ja työvoimaa koskeviin resursseihin.  Henkilöstön palkkaamisen 
viivästyminen, henkilöstön vaihtuvuus ja koordinoinnin hoitaminen osan aikaa vain yhden teyöntekijän 
voimin sirpaloitti työskentelyä. 
 
Katsomme kuitenkin hankkeessa toteutetun työskentelytavan puoltavan paikkaansa. Se ettei tavoitteita ja 
toimenpiteitä ole tarkkaan määritelty etukäteen, mahdollistaa jatkuvan valppauden ja suunnittelun 
prosessuaalisuuden. Käytännössä tällainen toimintatapa edellyttää syvällistä työskentelyyn paneutumista 
ja sitoutumista. 
 
Hankkeessa kohdattu on monin tavoin mielenkiintoista, ja näkyviin on noussut muun muassa opettajuutta 
ja pedagogiikkaa koskevia tutkimustarpeita.  Entistä selvemmäksi on osoittautunut se, että 
opettajankoulutuksen rakentuminen tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseksi vaatii erityistä pitkäjänteisyyttä. 
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Liite 1.  Täydennyskoulutus 
 

  Ajankohta Kuvaus Kenelle Osallistujamäärä 

Syksy 2008 

26.11.2008 
Seminaari pedagogiikasta, 
kasvatustieteen päivien 
yhteydessä, Turku 

Opettajankouluttajat, 
opettajaksi opiskelevat, 
kasvatustieteen alan 
asiantuntijat ja opiskelijat 

34 

4.12.2008 
Seminaari Kasvatus, 
koulutus, sukupuoli ja 
erot 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

90 

1.-4. 12. 2008 
From Violence to Caring -
konferenssi, Oulun 
yliopisto 

Kansalliset ja kansainväliset 
tutkijat, asiantuntijat ja muut 
ammattilaiset 

120 

Kevät 2009 

5.3.2009 
Seminaari Tasa-arvo ja 
opettajankoulutus 

Osa 4. vuoden 
opettajankoulutuksen opintoja, 
myös henkilökunnalle ja kentän 
opettajille, TaY Hämeenlinna 

76 

9.3.2009 Koulutuspäivä 
Opettajankouluttajille ja muulle 
opettajankoulutusyksikön 
henkilökunnalle, OY Kajaani 

  

1.4.2009 
Luento Tasa-arvo ja 
sukupuoli 

Yliopistopedagoginen 
täydennyskoulutus, HY 

30 

16.4.2009 

Sukupuolinen ja 
seksuaalinen moninaisuus 
yliopistossa James T. 
Sears -seminaari 

OY  10 

10.6.2009 

Tutkimuspiknik: nais- ja 
sukupuolentutkimuksessa 
tehtävän tutkimuksen 
esittely:  

Kasvatustieteiden tiedekunnan 
ja opettajankoulutuksen 
tutkimusryhmät ohjaajineen, 
OY 

 30 

Syksy 2009 

31.8.2009 
Malin Gustavsson 
föreläser om "Lika värde - 
lika villkor" 

För pedagogiska fakultetens 
personal, ÅA Vasa  

  



15.9.2009 
Väkivallasta välittämiseen 
-sukupuolisensitiivinen 
teemaseminaari 

KASOPE, OY  30 

29.9.-9.12.2009  
Sukupuoli yliopisto-
opetuksessa –kurssi,  

Yliopistopedagoginen 
täydennyskoulutus mm. 
Harjoittelukoulujen opettajia,  
HY 

10 

8.10.2009 
Helsingin yliopiston 
kenttäkouluverkoston 
juhlasymposium 

Kenttäkouluverkoston 
opettajat, KTT:n henkilökunta 

10 (tasukon 
työpajassa) 

16.10.2009 

Naistutkimuksen 
järjestämä Safety at school 
–seminaari. Kansainvälisiä 
puhujia.  

Opettajakoulutettavat, jatko-
opiskelijat  ja muu yliopiston 
väki, OY 

 30 

2.-3.11. 2009  
Seminaari: Teaching with 
memories: vierailevia 
kansainvälisiä puhujia 

Opettajakoulutettavat, jatko-
opiskelijat  ja muu yliopiston 
väki, OY 

 20 

25.11.2009 
Seminaari pedagogiikasta, 
kasvatustieteen päivien 
yhteydessä, Tampere 

Opettajankouluttajat, 
opettajaksi opiskelevat, 
kasvatustieteen alan 
asiantuntijat ja opiskelijat 

17 

11.12.2009 
Seminaari Kasvatus, 
koulutus, sukupuoli ja 
erot 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

70 

14.-15.12.2009  
Kompletterande 
utbildning  

Pedagogiska fakultetens 
undervisningspersonalen, ÅA 
Vasa 

  

Kevät 2010 

28.1.2010 

VESO -koulutus. Luento: 
Kouluväkivaltaan 
puuttuminen 
(sukupuolisensitiivinen 
näkökulma), TASUKO 
Oulu 

Oulunsalossa opettajille  20 

14-15.12.2009 
verkkokurssi  
"Jämställdhet i skolan" 
med Malin Gustavsson 

opiskelijoille, ÅA Vasa   

 3.2. 2010  
VESO -koulutus. Luento: 
Väkivallasta välittämiseen 
–teemasta, TASUKO Oulu 

 Opettajille Iissä  50 

19.2.2010 
Seminaari Gender 
awareness in teacher 
education 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

60 



26.2.2010 

Seminaari 
Opettajankoulutuksen 
mahdollisuudet ja 
velvoitteet sukupuoli- ja 
tasa-arvokysymysten 
tarkastelussa 

Opettajankoulutuksen 
opiskelijat ja henkilökunta, JoY  
(nyk. ISYO) 
Joensuu/videoyhteys 
Savonlinna 

180 

23.3.2010 
VESO -koulutus. Luento: 
Väkivallasta välittämiseen 
-teemasta, TASUKO Oulu 

Haukiputaalla opettajille  20 

21.4.2010 
 Elina Lahelma föreläser 
om "Kön och utbildning"  

För pedagogiska fakultetens 
studerande och personal, ÅA 
Vasa 

104 

14.6.2010 

Elina Lahelma: 
Ethnographic and life 
historical research into 
citizenship and gender 

 NordForsk Course on Sociology 
of Education, Reykjavik  

50 

Syksy 2010       

8.10.2010 

Luento Valtakunnallisessa 
Opettajankoulutus 2020-
konferenssissa 
Kokkolassa (Lahelma) 

Opettajankouluttajat 100 

8.10.2010 

Työpaja "Mikä ihmeen 
tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuus? 
Itsestäänselvyyksistä tasa-
arvo-osaamiseeen. 
Opettajankoulutus 2020 -
konferenssi, Kokkola  

Opettajankouluttajille    

21.10.2010 

Sukupuolitietoinen opetus 
ja ohjaus avaimena tasa-
arvoiseen työelämään, 
luento Palmenian kurssilla 
(Lahelma) 

Opettajankouluttajat, 
opettajaksi opiskelevat, 
kasvatustieteen alan 
asiantuntijat ja opiskelijat 

15 

25.11.2010 

Tutkimussymposium 
"Kohti 
sukupuoliosaamista" 
Kasvatustieteenpäivät, 
Rovaniemi 

Opettajankouluttajat, 
opettajaksi opiskelevat, 
kasvatustieteen alan 
asiantuntijat ja opiskelijat 

25 



20.11.2010 

Workshopit (2) (Sari 
Manninen), 
sukupuolittuneesta 
kouluväkivallasta 
Opekatti –
täydennyskoulutus-
päivillä Kajaanissa 

Kainuun opettajat 30 

Kevät 2011       

26.3.2011 

Luento sukup. 
Kouluväkivallasta Suomen 
Erityiskasvattajien Liiton 
kevätpäivillä Oulussa (Sari 
Manninen) 

Erityisopettajat 70 

18.1.2011 Vallattomat ja 
valtautuneet –luento, Oulu 

Ritaharjun monitoimitalon 
opettajille ja muulle 
henkilökunnalle 25 

  



Liite 2.  Opetus 
 

   Ajankohta Kuvaus Kenelle Osallistujamäärä 

Kevät 2008 

8.5.2008 Jo Ann Dillabough -seminaari 
Alan tutkijoille ja 
opiskelijoille, HY 

10 

Kevät 2008  
Kasvatustieteellinen naistutkimus 
–opintojakso,  

syventävät opinnot: 
kasvatustiede, kotitalous- 
ja käsityötiede, 
varhaiskasvatus, 
luokanopettaja HY  

40 

Syksy 2008  

Syksy 2008  
Koulutuksen sukupuolistavat 
käytännöt –luentosarja 

Opettajaksi opiskelevat, LY 100 

Lv 2008-2009 
Sukupuolistunutta 
kouluväkivaltaa koskeva 
kirjapakettikurssi  

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

 10 

Lv 2008-2009 
’Väkivallasta välittämiseen’ –
verkkokurssin sivuaineopinnot 
(25op) 

OY  30 

Lv 2008-2009 
Kurssi Sukupuoli- ja 
kulttuurisensitiivinen ohjaus 
(2op)  

Erilliset opinto-ohjaajan 
kelpoisuusopinnot, JoY 
(nyk. ISYO) 

  

Lv 2008-2009 
Kirjallisuus tai työpajat: Gender 
sensitive counselling (2 op) 

Valinnainen kurssi, 
opinto-ohjaajakoulutus, 
JoY (nyk. ISYO) 

  

Lv 2008-2009 
Kirjatentti Sukupuoli ja kasvatus 
(2 op) 

Valinnainen kurssi, 
opinto-ohjaajakoulutus, 
JoY (nyk. ISYO) 

  

8.10.2008 
Luento (Sari Manninen) 
Opettajantyö muutoksessa: 
Sukupuolittunut väkivalta 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

15.10.2008 

Luento (Sari Manninen) 
Opettajantyö muutoksessa: 
Kouluväkivaltaan puuttuminen 
sukupuolitietoisesta 
näkökulmasta 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 



28.10.2008 
Luento (Tuija Huuki) Opettajantyö 
muutoksessa:  maskuliinisuudet ja 
väkivalta. 

Opettajaksi opiskelevat OY 50 

30.10.2008 
Luento (Tuija Huuki) Opettajantyö 
muutoksessa:  feminiinisyydet ja 
väkivalta  

Opettajaksi opiskelevat, 
OY 

50 

4.12.2008 
 Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

18 

4.12.2008 
Seminaari Kasvatus, koulutus, 
sukupuoli ja erot 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

90 

Kevät 2009 

Kevät 2009 Koulututkimus ja toimijat -kurssi  
Pakollinen, 2. vuosikurssin 
opettajaksi opiskelevat, 
TaY Hämeenlinna 

  

Kevät 2009 
Nais- ja gendertutkimuksen 
lukupiiri: Välittämisen etiikka.  

Oulun yliopiston 
perustutkinto- ja jatko-
opiskelijat 

 10 

Våren 2009  
Föreläsning om temat 
"Regnbågsankan" erbjuds  

För pedagogiska 
fakultetens alla 
lärarstuderande 
(företrädesvis första årets 
studerande), Åbo Akademi 
Vasa 

  

Kevät 2009 
Kasvatustieteellinen naistutkimus 
–opintojakso 

Syventävät opinnot, 
kasvatustiede, koti- ja 
käsityötiede, 
luokanopettajakoulutus, 
varhaiskasvatus, HY 

  



20.2.2009 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi  

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

11 

25.2.2009 
Tutkimuskurssi II luento 
sukupuolitietoisen tutkimuksen 
metodologiasta 

Opettajaksi opiskeleville, 
OY  

50 

27.2.2009 
Tutkimuskurssi II -paneliin 
osallistuminen 

Opettajaksi opiskeleville, 
OY 

50 

5.3.2009 
Seminaari Tasa-arvo ja 
opettajankoulutus 

Osa 4. vuoden 
opettajankoulutuksen 
opintoja, myös 
henkilökunnalle ja kentän 
opettajille, TaY 
Hämeenlinna 

76 

16.4.2009 
Luento Giellagas-instituutti : 
Sukupuolistunut kouluväkivalta. 

Giellagas-instituutin 
opiskelijat, OY 

  

21.-24.4. 2009  
(5op) Kertomusanalyysi –
metodikurssi. 
Gendertietoinennäkökulma.  

Oulun yliopiston 
perustutkinto- ja jatko-
opiskelijat, OY 

 10 

18.5.2009 
 Tutkimuskurssi II, luento: 
Kriittinen feministinen 
diskurssianalyysi 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

Syksy 2009 

Lv 2009-2010 
’Väkivallasta välittämiseen’ –
verkkokurssin sivuaineopinnot (I 
ja II) 

Opiskelijat ja eri alojen 
ammattilaiset OY 

 30 

Lv 2009-2010 
Kurssi Sukupuoli- ja 
kulttuurisensitiivinen ohjaus 
(2op)  

Erilliset opinto-ohjaajan 
kelpoisuusopinnot, JoY 
(nyk. ISYO) 

  

Lv 2009-2010 
Kirjallisuus tai työpajat: Gender 
sensitive counselling (2 op) 

Valinnainen kurssi, 
opinto-ohjaajakoulutus, 
JoY (nyk. ISYO) 

  

Lv 2008-2009 
Kirjatentti Sukupuoli ja kasvatus 
 (2 op) 

Valinnainen kurssi, 
opinto-ohjaajakoulutus, 
JoY (nyk. ISYO) 

  



Syksy 2009  
Koulutuksen sukupuolistavat 
käytännöt –luentosarja 

Opettajaksi opiskelevat, LY 100 

Hösten 2009  
Studerande uppmuntras att som 
tema för sina avhandlingar pro 
gradu välja jämställdhetsfrågor.  

ÅA, Vasa   

9.9.2009 - 
21.10.2009 

Seksuaalisuus koulutuksen ja 
kasvatuksen käytännöissä –kurssi 

Käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan opiskelijoille 
(käsityötieteen 
opiskelijoita ja 
kasvatustieeen 
opiskelijoita), HY 

50 

14.9.2009 
Luento: Jatko-opintoihin 
orientoituminen. 

KASOPEN jatko-
opiskelijat, OY 

 30 

15.9.2009 Naistutkimuksen  aloitusseminaari 
kaikille opiskelijoille avoin 
(syventävät opinnot), OY 

 30 

15.9.2009 
Väkivallasta välittämiseen -
sukupuolisensitiivinen 
teemaseminaari 

KASOPE, OY  30 

30.9.2009 

Luento Opettajantyö 
muutoksessa-kurssilla 
sukupuolistuneista valtasuhteista 
koulussa 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

1.10.2009 

Luento Opettajantyö 
muutoksessa-kurssilla 
sukupuolistuneista valtasuhteista 
koulussa 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

7.10.2009 

Luento Opettajantyö 
muutoksessa-kurssilla 
sukupuolistuneista valtasuhteista 
koulussa 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

8.10.2009 

Luento Opettajantyö 
muutoksessa-kurssilla 
sukupuolistuneista valtasuhteista 
koulussa 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 



15.10. – 
13.11.2009 

Klass- och speciallärarstuderande 
genomför fältpraktik. Innan 
praktiken får studerande 
information om uppgifter som ska 
verkställas under praktiken. En av 
uppgifterna blir att iaktta 
jämställdhetsfrågor under 
skoldagen. Jämställdhetsuppgiften 
presenteras och diskuteras i grupp 
efter att praktiken avslutats 

Klass- och 
speciallärarstuderande, 
ÅA 

  

16.10.2009 
Naistutkimuksen järjestämä Safety 
at school –seminaari. 
kansainvälisiä puhujia.  

Opettajakoulutettavat, 
jatko-opiskelijat  ja muu 
yliopiston väki, OY 

 30 

2.-3.11. 2009 
Seminaari: Teaching with 
memories: vierailevia 
kansainvälisiä puhujia.  

Opettajakoulutettavat, 
jatko-opiskelijat  ja muu 
yliopiston väki, OY 

 20 

1.12.2009 
Koko päivän  seminaari Gender in 
Equality and inequality 8h 

Kaikille opiskelijoille 
avoin, OY 

 20 

11.12.2009 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

10 

11.12.2009 
Seminaari Kasvatus, koulutus, 
sukupuoli ja erot 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

70 

Kevät 2010 

Kevät 2010  Koulututkimus ja toimijat –kurssi  
2. vuosikurssin opettajaksi 
opiskelevat, TaY 
Hämeenlinna 

  

Kevät 2010 
Luento  (Vappu Sunnari):  Tasa-
arvo koulua, koulutusta ja 
opiskelua koskevana tavoitteena 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 



Kevät 2010 
Sukupuolistunutta 
kouluväkivaltaa koskeva 
kirjapakettikurssi  

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

10 

Kevät 2010 

luentosarja (12h) tasa-arvosta, 
yhdenvertaisuudesta, 
intersektionaalisuudesta, 
sukupuolistuneesta väkivallasta ja 
lainsäädännöstä sekä 
globalisaatiosta  kurssilla 
”Kasvatuksen ja opettajuuden 
yhteiskunnalliset kontekstit ja 
arvolähtökohdat” (Mervi 
Heikkinen 8h ja Vappu Sunnari 
4h), Oulu 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

Kevät 2010 
Kasvatussosiologiasta on pidetty 
aihepiiriin kuuluvia luentoja 4h 
(Anu Alanko), Oulu 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

Kevät 2010 

Didaktiikan kurssilla on pidetty 4 
h luentoja sukupuolitietoisesta 
opetuksesta, ohjauksesta ja 
oppimisesta, Oulu 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

Kevät 2010 

Monikulttuurisuuteen liittyvällä 
kurssilla on pidetty 2h:n luento 
seksuaalisesta moninaisuudesta, 
Oulu 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 



20.1. – 10.2.2010  
Sukupuoli koulutuksen 
käytännöissä/ Koulutus ja 
sukupuoli –luentosarja 

Hyödynnetty 5-6 eri 
opintojaksossa ( 1. 
kasvatustieteen 
syventävissä opinnoissa, 
ns. erityisaloissa, 2. 
opettajan pedagogisissa 
opinoissa humanisteille ja 
mat. luonnontieteilijöille, 
3. opettajan pedagogisissa 
opinnoissa 
(aikuisopetukseen 
suuntatuvat), 4. yliopisto-
opettajien erillisissä 
opettajan pedagogisissa 
opinnossa ja 5. 
naistutkimuksen 
opintojaksossa), TY. 

  

Kevät 2010  
Kasvatustieteellinen naistutkimus 
–opintojakso, 

Syventävät opinnot, 
kasvatustiede, koti- ja 
käsityötiede, 
luokanopettajakoulutus, 
HY 

24 

Kevät 2010 
Oppikirja tutkimuksen kohteena 
(näkökulmana sukupuoli) 

Äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
didaktiikkaan erikoistuvat 
luokanopettajat, HY 

11 

Kevät 2010 

Educational Philosophy and 
Ethics, 10h: Gender, Gender 
Equality, Sexual Diversity, 
Visibility, Heteronormativity, 
Empowerment, Gendered and 
Sexualised Violence 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

20.1.2010-
17.3.2010 

Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja 
erot 

Kasvatustieteen 
opiskelijoille ja opettajaksi 
opiskeleville, HY 

25 



10.2.2010 

Luento (Luukkonen) 
Huolenpidollinen ja moraalinen 
toiminta kasvatuksen ja etiikan 
perinteissä 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijatOY 

50 

19.2.2010 
Seminaari Gender awareness in 
teacher education 

Avoin, tiedotettu 
valtakunnallisesti 

60 

26.2.2010 

Seminaari Opettajankoulutuksen 
mahdollisuudet ja velvoitteet 
sukupuoli- ja tasa-
arvokysymysten tarkastelussa 

Opettajankoulutuksen 
opiskelijat ja henkilökunta, 
JoY  (nyk. ISYO) 
Joensuu/videoyhteys 
Savonlinna 

180 

2.3.2010 

Luento Tasa-arvo- ja 
sukupuolitietoisuus: kasvatuksen 
ja koulutuksen yhteiskunnalliset, 
historialliset ja filosofiset 
perusteet 

Aineenopettajaksi 
opiskelevat, HY 

50 

24.3.2010 
 Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

17 

26.3.-6.5.10   Jämställdhet  i skolan –kurssi 
Valfri nätkursen för 
studeranten, ÅA Vasa 

15 

21.4.2010 
Elina Lahelma föreläser om "Kön 
och utbildning"  

För pedagogiska 
fakultetens studerande 
och personal, ÅA 

104 

10.5.2010 

 Luento (Vappu Sunnari): 
Feministinen / 
sukupuolisensitiivinen 
kasvatuksen ja 
kasvatustieteellinen tutkimus. 
Sukupuolittunut OPS (Vappu 
Sunnari) 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 

10.5.2010 
Luento (Vappu Sunnari): 
Sukupuolisensitiivinen 
pedagogiikka 

Kasopen perustutkinto-
opiskelijat, OY 

50 



20.5.2010 
Sukupuolitietoinen koulutus -
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevvien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja tutkijoille, HY 

14 

Kevät 2010 
Väkivallasta välittämiseen 
verkkokurssi, Oulun yliopisto(III 
ja IV) 

Opiskelijat ja eri alojen 
ammattilaiset 

30 

Syksy 2010 

Syksy 2010  

En valfri kurs bestående av 5 olika 
jämställdhetsperspektiv; 
invandrarperspektiv, barns 
utveckling och könsperspektiv, 
skola och kön, specialpedagogiskt 
perspektiv, språk och kön. De olika 
perspektiven erbjuds även som 
separata föresläsningar för 
personalen 

    

10.9.2010 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

11 

Syksy 2010 
Koulutuksen sukupuolistavat 
käytännöt –luentosarja 

Opettajaksi opiskelevat, LY   

Syksy 2010 

From Violence to Caring 
opintokokonaisuuden,verkkokurs
si I : Gendered and Sexualised 
Violence in Schools, Work Places 
and Homes – Multidisciplinary and 
Multiprofessional Introduction, 5 
ECTS 

 opiskelijat ja eri alojen 
ammattilaiset OY  

30 

Syksy 2010 

From Violence to Caring 
opintokokonaisuuden, 
verkkokurssi II:  Multiple Forms of 
Violence in a Global Context, 5 
ECTS  

opiskelijat ja eri alojen 
ammattilaiset OY 

30 



Syksy 2010 

Opettajan työ muutoksessa -
kurssilla, Väkivallasta 
välittämiseen koulussa 
sukupuolitietoisesta 
näkökulmasta,                          (Sari 
Manninen) 2h,  luentoa                            
(Tuija Huuki)   2h luentoa 

Kasvatustieteen 
luokanopettajakoulutukse
n syventävät 

 40 

Syksy 2010 
Opettajan työ muutoksessa -kurssi 
(dos. Eila Estola): 

Kasvatustieteen 
luokanopettajakoulutukse
n syventävät opinnot, OY 

 40 

14.10.2010 
Luento (Jukka Lehtonen) OKL:n 
monikultuurisuustutkimus 
seminaari 

  5 

8.11.2010 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

  

Kevät 2011 

2.4.2011 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

7 

23.2.2011 
Kasvatus, koulutus ja erot kurssi, 
Helsingin yliopisto  

Kasvatustieteen 
opiskelijoille ja opettajaksi 
opiskeleville, HY 

n. 40  

30.3.2011 
Sukupuolitietoinen koulutus 
tutkimusfoorumi 

Aihealuetta käsittelevien 
opinnäytetöiden tekijöille 
ja ohjaajille sekä 
tutkijoille. Tiedotettu 
valtakunnallisesti, HY 

  



Kevät 2011 
Kasvatustieteellinen naistutkimus 
–opintojakso,  

syventävät opinnot: 
kasvatustiede, kotitalous- 
ja käsityötiede, 
varhaiskasvatus, 
luokanopettaja HY  

  

Kevät 2011 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus 
teema Koulu yhteisönä –osiossa, 
Luento, harjoituksia, ryhmätöitä, 
keskusteluja, tasa-
arvosuunnittelua. Osalla ryhmistä 
verkkosovelluksena. 

Opetusharjoittelu 
Helsingin normaalilyseo 

  

Kevät 2011 

Luento, opetuksen havainnointia 
tarkoituksena tunnistaa 
sukupuolistavia toimintatapoja 
opiskelijakollegoiden ja 
luokanlehtorin toiminnassa. 
Keskustelu havainnoista ohjaavan 
lehtorin kanssa. 

Opetusharjoittelu Lapin 
yliopisto, harjoittelukoulu. 

  

Kevät 2011 
Sukupuoli, kasvatus ja koulutus -
opintojakso 

mahdollisuus sisällyttää 
eri koulutuksiin;  
opettajan pedagogiset 
opinnot, opettajan erilliset 
pedagogiset opinnot 
yliopisto-opettajille, 
opettajan pedagogiset 
aikuiskasvatukseen 
suuntautuville, 
kasvatustieteen 
syventävät opinnot, TY, 
luokanopettajakoulutus, 
Rauma 

  

Kevät 2011 
From Violence to Caring 
opintokokonaisuuden, 
verkkokurssi (III ja IV) 

Opiskelijat ja eri alojen 
ammattilaiset 

30 

 



Liite 3. tai esitelleet hanketta (ks. myös liitteet 1 ja 2). Tilaisuudet joissa hankkeen johtaja ja työntekijät 
ovat luennoineet 
 

Päivämäärä Kuvaus 

Kevät 2008 

04.-05.06.2008 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan tiedepäivä, posteri 

9.5.2008 
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 
seminaari, alustus 

9.5.2008 
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 
seminaari, alustus 

22.5.2008 
STM:n samanpalkkaisuusohjelman 
seminaari 

Syksy 2008 

6.8.2008 
Äidinkielen ja kirjallisuuden 
opetuksen foorumi, esitelmä 

8.7.2008 
Asiantuntijakokous, MOTIVATION-
hanke, asiantuntijapuheenvuoro 

10.9.2008 
Seminaari Kön, utbildningsframgång 
och arbetsliv 

18.9.2008 Gender –seminaari 

18.10.2008 
SPECIA ry:n Kasvatustieteiljä -päivä, 
hankkeen esittely 

27.10.2008 
Helsingin yliopiston tasa-
arvotoimikunta, SUKO ja TASUKO-
hankkeiden esittely 

28.10.2008 
Monikulttuurisen 
opettajankoulutuksen päivä 

27.10.-24.11.08 
Kansainvälisyys ja monikultttuurisuus 
yliopisto-opetuksessa 

12.11.2008 
Boråsin korkeakoulun 
laitosseminaari, TASUKOn 
esitteleminen 

14.11.2008 AfinLA:n syyssymposium, esitelmä 

22.11.2008 
Naistutkimuspäivät, alustus 
työryhmässä 

28.11.2008 
Kasvatustieteenpäivät, alustus 
Kasvatus, koulutus ja sukupuoli –
teemaryhmässä 



28.11.2008 
Kasvatustieteenpäivät, alustus 
Kasvatuspsykologia, oppiminen ja 
opetusteknologia -teemaryhmässä 

10.12.2008 

Konferenssi Methodologies and 
Practices for Approaching Learning as 
a Social Phenomenon Inside and 
Outside of School, esitelmä 

Kevät 2009 

24.1.2009 EDUCA-messut, Lahelma panelistina 

16.3.2009 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan opetustoimikunnan 
kokous 

18.3.2009 
OAJ:n opettajankoulutustyöryhmän 
kokous, TASUKO:n esitteleminen 

31.3.2009 
HY KTT Henkilöstöryhmän kokous, 
hankkeen esitteleminen 

23.-24.4.2009 
Yliopistojen ja korkeakoulujen tasa-
arvotapaaminen 

28.4.2009 
Peduca ry:n pedagoginen kahvila 
sukupuoli-teemasta alustajana Elina 
Lahelma 

18.5.2009 
Samanpalkkaisuusohjelman 
segregaation purkua koskevan 
seminaaria valmisteleva työpaja 

19.5.2009 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan tiedepäivä, posteri 

27.5.2009 

The European Conference on New 
Ways in Overcoming Gender 
Stereotypes, EU:n seminaari alan 
toimijoille, esitelmä 

28.5.2009 
Nordican tasa-arvoiltapäivä, esitelty 
TASUKO ja SUKO 

4.7.2009 
International Study Assosiation on 
Teachers and Teaching –konferenssi 

Syksy 2009 

21.-22.9.2009 
Pohjoismaiden ministerineuvoston 
koulujen tasa-arvokasvatus -
konferenssi, hankkeen esitteleminen 



28.9.-30.9.2009 

European Conference on Education 
Research (ECER), posteri 
työryhmässä Teacher Education 
Research 

6.10.2009 
Tasa-arvon tietopalvelun 
suunnittelukokous, hankkeen esittely 

28.10.2009 
OPM:n Sukupuoli koulussa - Pyöreän 
pöydän tilaisuus, 

3.-5.11.2009 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan tasa-arvoviikko 

17.-18.11.2009 

EU-konferenssi: Gender Differences in 
Educational Outcomes, hankkeen 
esitteleminen 
opettajankoulutustyöryhmässä 

20.-21.11.2009 
Naistutkimuspäivät, paperi ryhmässä 
Sukupuoli ja seksuaalisuus ulkoisessa 
olemuksessa 

8.12.2009 
Koulutus, kasvatus, erot -verkoston 
(KOUKERO) juhlaseminaari, 
hankkeen esitteleminen 

11.12.2009 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan opetuksen 
kehittämispäivä 

Kevät 2010 

29.1.-30.1.2010 
EDUCA-messut, hankkeen 
esitteleminen 

12.2.2010 
Ainedidaktiikan symposium, 
hankkeen esitteleminen 

16.2.2010 
Vihreiden yhdenvertaisuus 
toimikunta, kuultavana Jukka 
Lehtonen 

11.-13.3.2010 
Pohjoismainen kasvatustutkimuksen 
konferenssi (NERA), posteri 

16.3.2010 

KulttuuriCanttia 2010 - 
opetusministeriön ja 
ulkoasiainministeriön juhlasymposio, 
puheenvuoro 

10.5.2010 
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 
seminaari, alustus 



17.5.2010 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
tiedepäivät, puheenvuoro 

17.5.2010 
Kansainvälisen homofobian vastainen 
päivä, paneeli "Homofobia koulussa" 

Syksy 2010 

8.9.-9.9.2010 
Turun lesbo-, homo ja queer-
tutkimusseminaari, Åbo Akademi, 
Lehtonen 

27.8.2010 

European Conference on Education 
Research (ECER), TASUKO 
symposium, poster, luennot (Lahelma, 
Lehtonen) 

1.10-4.10.2010 
HY:n käyttäytymistieteellisen 
tiedekunnan tasa-arvoviikko, 

7.10.2010 

Sukupuolitietoinen koulu ja 
opettajankoulutus - mitä, miksi ja 
miten? kansallinen konferenssi , 
Kokkola (Lahelma,  Hynninen) 

25.11.2010 
Tutkimussymposium "Kohti 
sukupuoliosaamista" 
Kasvatustieteenpäivät, Rovaniemi 

12.11-13.11.2010 
Naistutkimuspäivät, Helsingin 
yliopisto (Lahelma, Lehtonen) 

15.12.2010 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
opetuksen kehittämispäivä, Helsingin 
yliopisto (Hynninen) 

Kevät 2011   

21.1.2011 
asiantuntijana eduskunnan työ-
elämä- ja tasa-arvovaliokunnan 
kokouksessa (Elina Lahelma) 

28.-29.1.2011 
EDUCA-messut, Tasa-arvoseminaari, 
luennot Lahelma & Lehtonen 

9.3.2011 
Konferenssi, "Nordic Challenges, 
Future Possibilities", 50 osallistujaa, 
luento Lahelma 



10.-11.3.2011 

NERA, Nordic Educational Research 
Association -konferenssi, jyväskylä 
Gender and  Education-verkoston 
sessiot, neljässä sessiossa yhteensä 35 
osallistujaa, (esitykset Lahelma, 
Lehtonen) 

 
  



Liite 4.  

 

Tasa-arvo, sukupuolitietoisuus ja väkivallattomuus osana  

Oulun yliopiston opettajankoulutuksen opetussuunnitelmakehitystyötä 
 

Heikkinen, Mervi; Huuki, Tuija; Manninen, Sari; Pihkala, Suvi ja Sunnari, Vappu 

 

 
Sisältö 

Tiivistelmä: ........................................................................................................................................... 40 

1. Luokanopettajan koulutukseen sisällytettävät opinnot 72 h ....................................................... 42 

2. Naistutkimuksen sivuaine 25 op+ 35 op ....................................................................................... 44 

3. Monitieteiset väkivaltaa ja sen ehkäisemistä käsittelevät sivuaineopinnot 25 op ...................... 46 

4. Esitys opettajankoulutuksen väkivalta- ja yhdenvertaisuussisällöiksi 10 op ............................... 50 

Kirjallisuutta ......................................................................................................................................... 51 
 

 

Tiivistelmä: 
TASUKO projektin aikana tavoitteenamme on ollut vahvistaa ja edelleen kehittää Oulun opettajankoulutuksen 

opetussuunnitelman temaattista juonnetta, jossa koko koulutusohjelman jatkumolle, kasvatustieteen perus-, 

aine- ja syventävien opintojen osaksi on sisällytetty tasa-arvoa, sukupuolta, seksuaalisuutta ja 

väkivallattomuutta käsitteleviä luentoja ”minimioppimäärä” yhteensä noin 72 tuntia. Sukupuolinäkökulmaa on 

sisällytetty myös tutkimusmenetelmäopintoihin sekä pedagogisiin seminaareihin, joissa siitä on mahdollisista 

keskustella kontaktiopetuksessa syvällisemmin omaa asiantuntemusta kehittäen. Sukupuolinäkökulma läpäisee 

näin laajemmin koulutuksen eikä jää irralliseksi teemaksi yhden vapaaehtoisen kurssin varassa. 

 

Luokanopettajankoulutuksessa opiskelija voi valita nais- ja sukupuolentutkimuksen sivuaineekseen ja opiskella 

siitä perusopinnot 25 op tai laajemman sivuaineen 25 perusopinnot + 35 op:n laajuiset aineopinnot. Lisäksi 

opiskelija voi halutessaan osallistua nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmään, jonka puitteissa on 

annettu ohjausta sukupuolisensitiivisille kandi- ja pro gradu-töille. Nais- ja sukupuolentutkimuksen 

väitöskirjatutkimuksia käsitellään viikoittain kokoontuvassa tutkimusryhmässä. 

 

Tämän lisäksi aihepiiriin voi paneutua naistutkimuksen monitieteisen väkivallan ja väkivallan ehkäisemistä 

käsittelevissä verkossa toteutettavissa opinnoissa (Väkivallasta välittämiseen, 25 op), jotka ovat valittavissa 

myös sivuaineeksi. Kurssikokonaisuus tarjoaa näin myös opettajaksi opiskeleville mahdollisuuden tarkastella ja 

analysoida väkivaltateemaa intersektionaalisesti – sukupuolen, seksuaalisuuden ja muiden erojen, sekä vallan 

yhteenkietoutumisen näkökulmasta paikallisesti, valtakunnallisesti ja laajemmin globaaleissa konteksteissa. 

Koulutuksessa avataan mahdollisuuksia etsiä keinoja yhteisöllisesti ja moniammatillisesti kasvatus koulu- ja 

opiskeluympäristöjen turvallisuuden edistämiseksi. 

 



Lukuvuonna 2011-12 Väkivallasta välittämiseen verkko-opintokokonaisuutta on laajennettu kahdella 5op:n 

laajuisella monimuoto-opetusta hyödyntävällä kurssilla. Näitä kursseja on myös esitetty opettajankoulutuksen 

väkivalta- ja yhdenvertaisuussisällöiksi suunnitteilla olevaan uuteen opetussuunnitelmaan osaksi 

opettajankoulutuksessa opiskelevien pedagogisia opintoja ja harjoitteluja.  



1. Luokanopettajan koulutukseen sisällytettävät opinnot 72 h 
 

Luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan, osaksi kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävien 

opintojen kursseja on ehdotettu sisällytettäväksi kaikille tasa-arvoa, sukupuolta ja väkivallattomuutta 

käsitteleviä opintoja 72 h. 

 

              1. lukuvuosi          2. lukuvuosi  3. lukuvuosi                     4. lukuvuosi 

 

Opintoihin orientoituminen: SYKSY 

luento tai pienryhmäohjaajakoulutusta 2h  

Kasvatuksen ja opettajuuden yhteiskunnalliset kontekstit ja arvolähtökohdat:  KEVÄT 

luentoja 12h: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, intersektionaalisuus, sukupuolistunut väkivalta, lainsäädäntö, 

globalisaatio 

Educational Philosophy and Ethics – Kasvatusfilosofia: KEVÄT 

luentoja 10h: Gender, Gender Equality, Sexual Diversity, Visibility, Heteronormativity, Empowerment, 

Gendered and Sexualised Violence 

Kasvatussosiologia: SYKSY 

Luentoja 4h: piilo-opetussuunnitelma, koulutuksen tasa-arvo, identiteetti 

Didaktiikka:  SYKSY 

luentoja 2-4h: Sukupuolitietoinen opetus, ohjaus ja oppiminen 

Pedagoginen seminaari I:  SYKSY 

kontaktiopetuskerta pienryhmille 4 x2h 

Pedagoginen seminaari II: kontaktiopetuskerta pienryhmille 4 x2h 

Pedagoginen seminaari III:  

Kontaktiopetuskerta 4 x2h perus-aine- ja syventävät Pedagoginen seminaari I, II ja III: 1 

kontaktiopetuskerta pienryhmille oppilaantuntemus, oppilaiden välinen vuorovaikutus/koulun rakenteet, 

opettaja- oppilassuhde. 

Opettaja pedagogisena ajattelijana ja toimijana: KEVÄT 

luento 2h: Sukupuolisensitiivisyys opettajan pedagogisessa toiminnassa 

Erityispedagogiikan perusopinnot: SYKSY 

 luento 2h: erityisoppilaat ja sukupuolisensitiivisyys 

Esi- ja alkuopetus ja varhaiskasvatus: KEVÄT 

luento 2-4h: tasa-arvo, sukupuolisensitiivisyys, kodin ja koulun yhteistyö 

Monikulttuurisuus: SYKSY 

luento, 2h: seksuaalinen moninaisuus 

Opetussuunnitelma ja koulun kehittäminen: KEVÄT 

 luento 4h: Kouluväkivalta ja välittäminen opetussuunnitelman haasteina 

Kasvatus ja opettajan työ muutoksessa: SYKSY 

luento 8h: valta ja väkivalta koulussa, puuttuminen, turvallisuus 

Tutkimusmenetelmäopinnot: SYKSY ja KEVÄT 

Valinnaiset kurssit mm. kirjapaketti + seminaari – KEVÄT 



Naistutkimuksen tutkimusryhmä 

Väitöskirjatutkimuksia käsitellään viikoittain kokoontuvassa tutkimusryhmässä ja erikseen kokoontuvassa 

graduryhmässä on annettu ohjausta sukupuolisensitiivisille kandi- ja pro gradu-töille. 



2. Naistutkimuksen sivuaine 25 op+ 35 op 
 

Luokanopettajakoulutukseen integroidun sukupuolinäkökulman lisäksi nais- ja sukupuolentutkimuksen 

sivuaineopinnot, jotka ovat laajuudeltaan 25 - 60 opintopistettä, tarjoavat mahdollisuuden syventyä 

sukupuolen problematiikkaan laaja-alaisemmin ja syvällisemmin. Luokanopettajakoulutuksen opiskelijat voivat 

valita nais- ja sukupuolentutkimuksen sivuaineekseen 25 op:n laajuiset perusopinnot tai 25 + 35 op:n perus- ja 

aineopinnot ks. oppiaineen lukujärjestys ja sisältökuvaukset www.oulu.fi/naistutkimus .  

 

Naistutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja 

tutkimusala. Oppiaine tarjoaa Oulun yliopistossa mahdollisuuden sisällyttää tutkintoon tai täydentää tutkintoa 

25 opintopisteen laajuisella perusopintokokonaisuudella ja 35 opintopisteen laajuisella 

aineopintokokonaisuudella. Oppiaine on hallinnollisesti sijoitettu kasvatustieteiden tiedekuntaan, mutta se 

tarjoaa opetusta yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. 

 

Oppiaineen lähtökohtana on ollut naisten historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen aseman tutkiminen ja 

opiskelu, mutta vähitellen sekä sukupuoleen että tasa-arvoon liittyvät kysymyksenasettelut ovat laajentuneet 

naisista myös miehiin sekä sukupuolisen ja seksuaalisen moninaisuuden kysymyksiin elämän eri ulottuvuuksilla. 

Asioiden tarkastelussa pyritään intersektionaalisuuteen, eli ottamaan tarkasteluissa huomioon sukupuolen 

lisäksi esimerkiksi etnisyys, luokka, vammaisuus, ikä, seksuaalisuus jne. 

 

Oppiaineen nimeksi on useissa yliopistoissa otettu Sukupuolen tutkimus. Oulun yliopistossa oppiaineen nimi on 

vielä Naistutkimus, mutta lukuvuodesta 2011–2012 lähtien esitämme oppiaineen nimeksi Nais- ja 

sukupuolentutkimus. 

 

Perusopinnot 25 op 

Opiskelija perehtyvät Nais- ja sukupuolentutkimuksen perusopinnoissa tieteenalan teorioihin ja 

käsitteellistyksiin sekä tieteenalalla käytäviin keskusteluihin naistutkimuksen, mies- ja 

maskuliinisuustutkimuksen sekä queer-tutkimuksen teorioista ja käsitteellistyksistä käsin. Tarkastelun kohteina 

ovat sekä tieteenalakohtaiset että ajankohtaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja vuorovaikutukselliset ilmiöt, 

joiden kuvaamisessa ja kriittisessä tarkastelussa sukupuoli on merkittävä tekijä. 

 

Perusopintokokonaisuuden suorittanut henkilö osaa 

● tunnistaa ja eritellä erilaisia nais- ja sukupuolentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä niiden historiallisia, 

kulttuurisia ja metodologisia taustaolettamuksia  

● analysoida erilaisia tapahtumankulkuja, vuorovaikutusta jne. nais- ja sukupuolentutkimuksen teorioita ja 

käsitteitä käyttäen 

● sisällyttää tarkasteluunsa myös intersektionaalisuuden  

● suunnitella käytännön toimintaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja segregaation purkamiseksi 

moniperusteisesta toimijoiden paikantamisolettamuksesta lähtien  

● reflektoida ja kehittää sensitiivisyyttä nais- ja sukupuolikysymyksille omassa toiminnassaan ja 

vuorovaikutuksessa. 

 

http://www.oulu.fi/naistutkimus


Aineopinnot 35 op 

Nais- ja sukupuolentutkimuksen aineopinnoissa opiskelijat syventävät asiantuntemustaan Nais- ja 

sukupuolentutkimuksen teorioista ja metodologioista sekä oppiaineen monitieteisestä ja tieteidenvälisestä 

tutkimusotteesta. 

 

 

Aineopintokokonaisuuden suorittanut henkilö  

● on tutustunut keskeiseen nais- ja sukupuolentutkimuksessa rakennettuun ja käytyyn tieteenkritiikkiin ja osaa 

soveltaa sitä käytännössä arvioidessaan tieteellistä tietoa, metodologioita, metodeja ja tutkimuksen eettisyyttä 

● osaa eritellä nais- ja sukupuolentutkimuksessa käytyä metodologista ja metodista keskustelua ja osaa 

soveltaa niitä oman tutkimuksensa puitteissa SEKÄ 

● osaa tutkia tapahtumankulkuja, vuorovaikutusta tms. jotakin nais- ja sukupuolentutkimuksen sekä 

intersektionaalisuuden teoriaa, metodologiaa, metodeja sekä käsitteitä kriittisesti käyttäen sekä raportoida 

siitä TAI 

● suunnitella ja organisoida käytännön toimintaa sukupuolten segregaation purkamiseksi ja raportoida siitä TAI 

● suunnitella ja organisoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin perustuvaa tasa-arvotyötä ja raportoida siitä 

TAI  

● suunnitella ja organisoida uutta informaatioteknologiaa hyödyntävää sukupuolisensitiivistä opetusta ja 

raportoida siitä. 

 

  



3. Monitieteiset väkivaltaa ja sen ehkäisemistä käsittelevät sivuaineopinnot 25 op 
 

Väkivallasta välittämiseen -opintokokonaisuus on suunnattu eri alojen opiskelijoille sekä jo työssä toimiville 

ammattilaisille. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa 10 opintopisteen osalta (kurssit IV ja V) koulu- ja 

kasvatusympäristöjen väkivaltakysymyksiin ja välittävien toimintaympäristöjen kehittämiseen suuntautuen.  

 

Opintokokonaisuuden suorittanut henkilö osaa 

1. määritellä ja analysoida väkivallan eri ilmenemismuotoja elämänkulussa erilaisissa paikallisissa ja 
globaaleissa konteksteissa 

2. soveltaa sukupuolen ja intersektionaalisuuden teorioita väkivallan analysoimisessa, tunnistamisessa, 
väkivallan ehkäisemisen ja siihen puuttumisen toimenpiteiden suunnittelussa sekä uhrien auttamisessa 

3. suunnitella käytännön toimintaa väkivaltaan puuttumiseksi sekä ei-toisarvoistavien toimintatapojen ja 
tasa-arvon (tasavertaisuuden) toimenpiteiden kehittämiseksi 

4. reflektoida ja kehittää väkivallattomuutta ja välittämistä omassa toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa  
5. toimia ryhmässä ja reflektoida ryhmän toimintaa väkivallattomuuden ja tasavertaisuuden näkökulmista 

 

Koulutus toteutetaan lukuvuoden aikana ja se sisältää viisi 5 op:n laajuista kurssia: 

- Sukupuolisensitiivinen väkivallan tarkastelu kouluissa, työpaikoilla ja kotona - monitieteinen ja 
moniammatillinen johdanto 

- Väkivallan monet muodot globaalissa kontekstissa 
- Seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa 
- Työmenetelmiä väkivaltaan puuttumiseksi, uhrin auttamiseksi, väkivallan ehkäisemiseksi ja välittävän 

ilmapiirin rakentamiseksi 
- Ihmisoikeudet, lainsäädäntö ja toimenpideohjelmat sukupuolten tasa-arvon ja ei-väkivaltaisen 

toimintaympäristöjen rakentamiseksi 
 

Kurssikohtaiset kuvaukset:  

 

417133P Sukupuolisensitiivinen väkivallan tarkastelu kouluissa, työpaikoilla ja kotona - monitieteinen ja 

moniammatillinen johdanto 5 op 

 

Kuvaus: Kurssilla perehdytään sukupuolisensitiivisesti ja erilaiset toisarvoistamisen ulottuvuudet huomioiden 

monitieteiseen ja eri tieteenaloilla tehtyyn väkivallan tutkimukseen. Kurssilla perehdytään väkivallan 

peruskäsitteisiin, ilmiön yleisyyteen, sen eri ilmenemismuotoihin ja kumuloitumiseen ihmisen elämänkulussa 

eri elämänalueilla. Kurssin tarkastellaan lisäksi välineitä havaita ja ehkäistä väkivaltaa eri ympäristöissä, sekä 

tukea moniammatillisen näkemyksen kehittymistä väkivaltailmiön tarkastelussa. Kurssilla opiskelija saa myös 

valmiudet reflektoida omaa toimintaansa väkivallattomuuden näkökulmasta. 

 

Kurssin osaamistavoitteet:  

- Opiskelija tuntee ja osaa määritellä monitieteisen väkivallan tutkimuksen peruskäsitteet ja tarkastella 

väkivaltaa sukupuolen ja erilaiset toisarvoistamisen ulottuvuudet huomioiden 

- opiskelija tunnistaa väkivallan eri ilmenemismuotoja elämänkulussa ja eri vaiheissa väkivallalle altistavia 

tekijöitä  



- Opiskelija osaa analysoida väkivallan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja 

sosiaalisiin suhteisiin.  

- Opiskelija osaa reflektoida omaa toimintaansa väkivallattomuuden näkökulmasta 

 

417134P Väkivallan monet muodot globaalissa kontekstissa, 5 op 

 

Kuvaus: Kurssin aikana perehdytään väkivallan globaaliin kontekstiin, muotoihin, laajuuteen ja taustoihin 

monitieteisen, sukupuolisensitiivisen tutkimuksen avulla. Aihepiirinä on väkivallan tarkastelu laajempana 

yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä ilmiönä, mm. vahingolliset perinteiset käytänteet (HTP - Harmful 

Traditional Practices) ja väkivallan ilmenemismuodot kriisiytyneissä konflikteissa, kuten raiskaus. Väkivallan 

ilmenemismuotoja tarkastellaan myös uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvinä kysymyksinä, sekä 

viihteeksi tarkoitetussa mediassa, kuten tietokonepeleissä. Kurssi esittelee kansainvälisiä sopimuksia ja 

kansallisia moniammatillisia toimia väkivallan poistamiseksi sekä avaa kriittisiä näkökulmia niiden toteutumisen 

arviointiin. 

 

Kurssin osaamistavoitteet: 

- Opiskelija osaa analysoida väkivaltaa laajempana yhteiskunnallisena ja globaalina ilmiönä 

sukupuolisensitiivisesti 

- Opiskelija tuntee väkivallan globaaleja erityisiä ilmenemismuotoja, haasteita niihin puuttumiseksi, keskeiset 

toimijatahot, sekä merkittävät meneillään olevat ennaltaehkäisytoimet 

- Opiskelija on perehtynyt keskeisiin kansainvälisiin vertaileviin tutkimuksiin ja tuntee niiden tulokset 

- Opiskelija tuntee keskeiset kansainväliset ja kansalliset sopimukset väkivallan ehkäisemiseksi ja kykenee 

arvioimaan niiden sisältöjä kriittisesti etuja ja puutteita eritellen. 

 

417135P Seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa, 5 op 

 

Kuvaus: Seksuaalinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa on identifioitu aikamme mittavimmaksi 

ihmisoikeusrikkomukseksi ja globaalin tason orjakauppaan verrattavissa olevaksi taloudelliseksi toiminnaksi. 

Kurssi jatkaa Väkivallan globaalit kontekstit -kurssin teemaa. Kurssilla tarkastellaan prostituutiota, 

ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä seksuaalisena väkivaltana ja perehdytään ilmiön eri ulottuvuuksiin. 

Kurssilla käsitellään aihepiirin tieteidenvälistä tutkimusta, määrittelyitä, lainsäädäntöä ja olemassa olevia 

tilastoja. Kurssilla tutustutaan uhrien auttamisjärjestelmiin ja niiden haasteisiin moniammatillisesta 

näkökulmasta. 

 

Kurssin osaamistavoitteet: 

- Opiskelija osaa eritellä seksuaaliseen hyväksikäyttön, prostituution ja ihmiskauppaan liittyviä osa-alueita. 

- Opiskelija osaa analysoida seksuaalista hyväksikäytöä, ihmiskauppaa ja prostituutiota 

seksuaalisena/sukupuolistuneena väkivaltana. 

- Opiskelija osaa arvioida seksuaaliseen hyväksikäyttöön, prostituutioon ja ihmiskauppaan puuttuvia 

toimenpiteitä, toimintaohjelmia ja auttamisjärjestelmiä ja tuntee oman paikkakuntansa palvelut. 

- Opiskelijalla on herkkyys ja valmius tunnistaa ja kohdata seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan uhreja ja 

tarjota heille asiantuntijatahon apua.  



 

 

417136P Työmenetelmiä väkivaltaan puuttumiseksi, uhrin auttamiseksi, väkivallan ehkäisemiseksi ja 

välittävän ilmapiirin rakentamiseksi, 5 op 

 

Kuvaus: Työmenetelmiä käytäntöön -kurssin tavoitteena on tukea moniammatillisen työotteen kehittymistä. 

Kurssilla perehdytään ammattilaisten hyväksi käytännöksi kokemiin menetelmiin väkivallan uhrien 

tunnistamisessa, heidän auttamisessa, mutta myös väkivallan uhreja työkseen auttavien tukemisessa, 

välittömän väkivaltauhan kohtaamisessa ja väkivallan ehkäisemisessä. Kurssilla tutustutaan avoimen dialogin 

menetelmään ja sen soveltamiseen moniammatillisessa työssä. Kurssilla harjoitellaan kommunikaatio- ja 

informaatioteknologian sovelluksien käyttöä, jotka mahdollistavat väkivaltatyössä apua tarvitsevan 

ammattilaisen tai väkivallan uhrin etäkonsultaation. 

Opiskelijan on mahdollista suuntautua erityisesti koulu- ja kasvatusympäristöjen väkivalta kysymyksiin 

suorittamalla kurssi kouluväkivaltaa ja kuritusväkivaltaa tarkastelevalla kokonaisuudella. 

 

Kurssin osaamistavoitteet: 

- Opiskelija osaa analysoida ja arvioida väkivallan nimeämisen, tunnistamisen ja väkivaltatyön taustalla olevia 

teoreettisia ja ideologisia lähtökohtia sekä sukupuolen merkitystä väkivallan tarkastelussa 

- Opiskelija tuntee väkivallan uhrin tunnistamisen, puuttumisen ja auttamisen menetelmiä ja  ammattilaisen 

väkivaltatyötä tukevia menetelmiä 

- Opiskelija osaa suunnitella oman ja työyhteisönsä hyvinvoinnin tukemista 

- Opiskelija tuntee oman  alansa väkivaltatyön ammatilliset toimijat ja osaa reflektoida ja suunnitella omaa 

ammatillista toimintaansa 

 

417137P Ihmisoikeudet, lainsäädäntö ja toimenpideohjelmat sukupuolten tasa-arvon ja ei-väkivaltaisen 

toimintaympäristöjen rakentamiseksi, 5 op 

 

Kuvaus: Kurssilla tarkastellaan monitieteisesti moniammatillisen työn haasteita ja mahdollisuuksia väkivallan 

ennaltaehkäisemiseksi ja välittävien toimintaympäristöjen rakentamiseksi. Kurssilla perehdytään tasa-arvon ja 

yhdenvertaisuuden peruskäsitteisiin, lähtökohtiin, lainsäädäntöön ja toimenpiteisiin. Kurssilla kehitetään 

valmiuksia epäasiallisen kohtelun poistamiseen sekä ei-toisarvoistavien toimintatapojen kehittämiseen 

vuorovaikutustaitoihin, konfliktinhallintaan ja organisaatioiden toimintatapojen kehittämiseen perehtymällä. 

 

Kurssin osaamistavoitteet:  

- Opiskelija tuntee Ihmisoikeusasiakirjat ja keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait (sekä tuntee 

toimintamallit valitusten eteenpäinviemiseksi mm. tasa-arvovaltuutetulle tai Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimeen) 

- Opiskelija osaa laatia toiminnallisia tasa-arvo- ja turvallisuussuunnitelmia väkivallan ennaltaehkäisemiseksi 

sekä epäasiallisen kohtelun poistamiseksi, sekä kehittää konkreettisia toimenpiteitä suunnitelmissa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi (ja arvioida/mitata niiden toteutumista) käytännössä 

- Opiskelija osaa ennaltaehkäistä ja laukaista konfliktitilanteita saattamalla väkivallattomuuden teoreettista 

tietoa käytäntöön, sekä kykenee arvioimaan omaa toimintaansa konfliktitilanteissa 



- Opiskelija osaa seurata alan monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimustietoa sekä hyödyntää sitä 

ammatillisesti. 

 

  



4. Esitys opettajankoulutuksen väkivalta- ja yhdenvertaisuussisällöiksi 10 op 
 

Kahta 5 opintopisteen laajuista kurssia on ehdotettu suunnitteilla olevaan uuteen opetussuunnitelmaan osaksi 

kaikille pakollisia pedagogisia opintoja ja harjoitteluja.  Kurssit ovat nimeltään “Väkivalta, väkivallan 

ehkäiseminen sekä turvallisten ja välittävien kasvatusympäristöjen rakentaminen” ja ”Yhdenvertaisuus 

ihmisoikeutena”. 

Kurssi I: “Väkivalta, väkivallan ehkäiseminen sekä turvallisten ja välittävien kasvatusympäristöjen 

rakentaminen” 5 op 

 

Opintojakson aikana perehdytään väkivaltaan, kiusaamiseen ja kuritusväkivaltaan kasvatusympäristöjen 

haasteena sekä erilaisiin tapoihin väkivallattomien ja ei-toisarvoistavien toimintamallien toteuttamiseksi 

käytännön toiminnassa koulun arjessa ja osana omaa opettajuutta. Opintojakso antaa opettajan työhön 

tarvittavia teoreettisia ja käytännöllisiä välineitä tunnistaa ja puuttua väkivaltaan, tukea ei-toisarvoistavien 

vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa omassa, oppilaiden ja 

kasvatusyhteisöjen arjessa.  

 

Opintojakson aikana koulussa ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa väkivaltaa tarkastellaan 

sukupuolisensitiivisesti ja erilaiset toisarvoistamisen ulottuvuudet huomioiden. Kurssilla tarkastellaan 

väkivallan normalisoituneita muotoja ja toisarvoistamista, kiusaamista ja kuritusväkivaltaa pyrkimyksenä 

väkivallan ilmiöiden ymmärtäminen ja niiden taustoihin sekä syihin perehtyminen. Lisäksi kurssilla perehdytään 

väkivallattomaan vuorovaikutukseen sekä väkivallan vastaisiin ja tasa-arvoa edistäviin toimintaohjelmiin 

tavoitteena varhainen puuttuminen sekä uuden ymmärryksen rakentaminen väkivallattomuuden ja 

välittämisen toteuttamiseksi omassa toiminnassa, ja sen edelleen kehittämiseksi omissa toimintaympäristöissä.  

 

Opintojakson sisältöjen soveltaminen käytäntöön suoritetaan opettajankoulutuksen osalta opetusharjoittelun 

yhteydessä (luokanopettajakoulutuksessa teemaharjoittelu). Opintojakson aikana toiminnan suunnittelua ja 

toteutusta arvioidaan ja reflektoidaan itsenäisesti sekä kurssin ohjaajan kanssa.  

 

Kurssin suorittanut opiskelija 

1. osaa määritellä ja eritellä väkivallan eri ilmenemismuotoja, kiusaamista ja kuritusväkivaltaa erilaisissa 
kasvatusympäristöissä ja analysoida väkivaltaa sukupuolisensitiivisesti eri intersektiot huomioiden 

2. tuntee väkivallan ehkäisemisen sekä turvallisuuden ja väkivallattomuuden periaatteita määrittävät 
keskeiset asiakirjat ja ajankohtaiset toimintaohjelmat ja osaa soveltaa niitä osana opettajana 
toimimista 

3. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa väkivallan ehkäisemiseksi, turvallisten 
kasvuympäristöjen tukemiseksi ja välittävän vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseksi osana 
moniammatillista yhteistyötä, yhdessä lasten, vanhempien ja muun koulun yhteisön kanssa 

4. osaa reflektoida omaa toimintaansa väkivallattomuuden ja välittämisen näkökulmista 
sukupuolisensitiivisesti ja muut intersektiot huomioiden 



Kurssi II: Yhdenvertaisuus ihmisoikeutena, 5 op 

 

Opintojakson aikana opiskelijat perehtyvät 1) yhdenvertaisuuteen lasten- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, 2) 

lasten osallisuuteen, 3) välittävien vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja yhteistyöhön lasten, vanhempien ja 

kasvatusyhteisöjen kanssa.  Opintojakso antaa opettajan työhön tarvittavia teoreettisia ja käytännöllisiä 

välineitä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi omassa toiminnassa, ja sen edelleen 

kehittämiseksi omissa toimintaympäristöissä. Asioiden tarkastelu on keskeisesti sukupuolisensitiivistä ja 

intersektionaalista. 

 

Opiskelija oppii soveltamaan käytännön työssä väkivallattomuuden sekä turvallisuuden ja tasavertaisuuden 

periaatteita. Opintojakson sisältöjen soveltaminen käytäntöön suoritetaan opettajankoulutuksen osalta 

opetusharjoittelun yhteydessä (luokanopettajakoulutuksessa teemaharjoittelu). Opintojakson aikana 

toiminnan suunnittelua ja toteutusta arvioidaan ja reflektoidaan itsenäisesti sekä kurssin ohjaajan kanssa.  

 

Kurssin suorittanut opiskelija 

1. osaa tarkastella välittämistä ja yhdenvertaisuutta teoreettisesti ja käsitteellisesti 
sukupuolisensitiivisesti erilaiset intersektiot huomioiden 

2. tuntee yhdenvertaisuuden ja väkivallattomuuden periaatteita määrittävät keskeiset asiakirjat ja 
ajankohtaiset toimintaohjelmat ja osaa soveltaa niitä osana opettajana toimimista 

3. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdenvertaisten kasvuympäristöjen tukemiseksi ja 
välittävän vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseksi osana moniammatillista yhteistyötä, yhdessä lasten, 
vanhempien ja muun koulun yhteisön kanssa 

4. osaa reflektoida omaa toimintaansa väkivallattomuuden ja välittämisen näkökulmista 
sukupuolisensitiivisesti ja muut intersektiot huomioiden 

 

Lisäksi perusopintoihin on ehdotettu sukupuolta, koulua ja segregaation purkamista koskeva kurssi (5op). 
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