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Huhtikuussa 2008 käynnistyi hanke, jonka
tarkoituksena on edistää tasa-arvo- ja suku-
puolitietoisuutta koskevaa kehittämistyötä
opettajankoulutuksessa.1 Opetusministeriön
rahoittama kaksivuotinen hanke koordinoi-
daan Helsingin yliopiston kasvatustieteen lai-
toksella. Hanke noudattaa tasa-arvolakia ja
toteuttaa hallitusohjelmaa, jossa mainitaan,
että ”Tasa-arvotietoisuutta lisätään peruskou-
luissa, ja opettajankoulutukseen ja lastentar-
hanopettajien koulutukseen sisällytetään su-
kupuolitietoista opetusta.” (Hallitusohjelma,
61). Se sisältyy suunnitelmaan hallituksen
tasa-arvo-ohjelmaksi.

Rakenteilla on asiantuntijaverkosto, jon-
ka kanssa yhteistyössä hanke toteutetaan.
Hankkeessa kehitetään opettajien koulutus-
ten opetussuunnitelmia sekä tuotetaan verk-
kokursseja ja oppimateriaaleja. Lisäksi teh-
dään hanketta ja siinä tehtävän työn jatku-
vuutta tukevaa tutkimusta.

Hankkeeseen kohdistuu monenlaisia
odotuksia. Naistutkimusnäkökulmasta on

osoitettu, että koulun käytännöissä toistuvat
itsestään selvät olettamukset tyttöjen ja poi-
kien ominaisuuksista, jotka ohjaavat suku-
puolten välisten erojen ja eriarvoisuuksien
vahvistamiseen niiden purkamisen asemas-
ta. Toisaalta julkisuudessa on käyty yleistävää
keskustelua poikien huonosta koulumenes-
tyksestä ja opettajakunnan naisenemmistös-
tä, jota pidetään ongelmana.

Tässä kirjoituksessa esittelemme hank-
keen taustaa ja perustelemme naistutkimuk-
sen avulla sitä, minkä vuoksi opettajat ja kas-
vattajat tarvitsevat tietoa tasa-arvo- ja suku-
puolikysymyksistä.

Tasa-arvon edistämisvelvoite

kohtaa opettajankoulutuksen

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
ei ole mielipidekysymys vaan velvollisuus:
”Viranomaisten ja oppilaitosten sekä mui-
den koulutusta ja opetusta järjestävien yhtei-
söjen on huolehdittava siitä, että naisilla ja
miehillä on samat mahdollisuudet koulutuk-
seen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että
opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tä-
män lain tarkoituksen toteutumista.” (Laki
609/1986, 5§).  Yhdenvertainen kohtelu ja
mahdollisuudet kasvatuksessa ja koulutuk-
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sessa tavoittelee yhdenvertaisuutta yhteiskun-
nassa ja siinä mielessä muutosta: sekä tilasto-
jen että yleisen mielipiteen mukaan suku-
puolten välistä tasa-arvoa ei ole Suomessa saa-
vutettu (ks. esim. Melkas 2004). Kasvattajien
ja opettajien koulutuksen tulisi tarjota opis-
kelijoille mahdollisuudet havaita ja ymmär-
tää sukupuolittuneita prosesseja, jotka uusin-
tavat taloudellisten resurssien ja vallan eriar-
voisuutta yhteiskunnassa. Tätä kautta he voi-
vat rakentaa tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuut-
ta arjen käytännöissään työskennellessään
oppilaiden kanssa.

1980-luvulla opetushallinto otti tuoreen
tasa-arvoa koskevan lainsäädännön velvoit-
tavuuden vakavasti, ja opetusministeriö aset-
ti erityisen toimikunnan selvittämään kou-
lutusta ja opettajien koulutusta sukupuolinä-
kökulmasta. Toimikunnan mietintö sisälsi
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, jotka
perustuivat tutkimukseen ja erilaisiin kasva-
tuksen ja koulutuksen alueilla tehtyihin koti-
ja ulkomaisiin tasa-arvokokeiluihin. (Ope-
tusministeriö 1988.) Ehdotetut muu-
tokset kilpistyivät irrallisiksi lauseiksi hallin-
nollisissa dokumenteissa. Silloin, kun asia on
ollut esillä, kyky edistää tasa-arvoa on määri-
telty hyvän opettajan ominaisuudeksi, ei kou-
lutuksessa esiin otettavaksi teemaksi (Lahel-
ma 1992).

Kasvatuksen ja koulutuksen sukupuoliuu-
distusta koskevat ajatukset ovatkin tulleet
kentän ulkopuolelta, ei niinkään ammattilai-
silta itseltään. 1990-luvulla pantiin toimeen
pohjoismaisen yhteistyön puitteissa useita
Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemia
hankkeita, joiden tavoitteena oli sisällyttää
sukupuolitietoisuus kasvatukseen, opetuk-
seen ja opettajan- ja kasvattajien koulutuk-
seen (esim. Arnesen 1995, 1999; Sunnari
1997). Suomen liityttyä Euroopan unioniin
erilaisten Euroopan sosiaalirahaston tukemi-
en tasa-arvohankkeiden määrä kasvoi.  ESR-
rahoitusta myönnettiin esimerkiksi 2001–
2005 toimeenpantuun laajamittaiseen ohjel-
maan, jonka tavoitteena oli purkaa työelä-
män sukupuolisegregaatiota (WomenIT, Mir-

ror). Ohjelmassa pyrittiin erityisesti lisää-
mään ja laajentamaan tyttöjen kiinnostusta
opiskella teknisiä aloja ja ammatteja, mutta
ohjelma sisälsi myös joitakin opettajankou-
lutuksen hankkeita Oulun yliopistossa.

Ohjelman yhteydessä tutkittiin hyvien
käytäntöjen löytämiseksi 300 työelämän,
kasvatuksen ja koulutuksen tasa-arvohanket-
ta (1970-luvulta 2000-luvun alkuun). Koulu-
tuksen hankkeet ovat olleet pääasiassa paikal-
lisia, ja ne on pääosin toteutettu koulujärjes-
telmän perus- ja toisella asteella. Hankkeissa
kokeillut ja kehitellyt pedagogiset ja sisällöl-
liset muutokset ovat voineet jäädä elämään
hankkeen toteuttaneessa organisaatiossa,
mutta niitä ei ole juurikaan saatu levitetyksi
yleisemmiksi käytännöiksi. Osin sen voi kat-
soa johtuvan hankkeen luonteesta toimin-
nan organisointina. Hankkeella on tietty kes-
to ja rahoitus, joka tulee toteuttavaan organi-
saatioon ylimääräisenä. Uudet käytännöt ei-
vät useinkaan ehdi hankkeen aikana juurtua
organisaation käytännöiksi. Hanketapaiseen
kehittämistyöhön näyttää myös olevan vai-
kea kytkeä työn tulosten levittäminen ja hy-
väksi käyttäminen. (Brunila, Heikkinen &
Hynninen 2005.) Kasvattajien ja opettajien
koulutuksessa kyse olisi opetussuunnitelmi-
en ellei jopa koulutusten rakenteen kehittä-
misestä, mikä puolestaan on hallinnollisista
syistä monimutkaista. Kuitenkin voi kysyä,
miten on mahdollista, ettei edes julkishallin-
to hankkeen rahoittajana käytä hyväkseen
sen tuloksia.

Tasa-arvon edistämisvelvoite ei ole koh-
dannut opettajankoulutusta ja voisi sanoa,
että opettajankoulutus on väistänyt ovelleen
kolkuttavat tasa-arvohankkeet. Sitä voi ym-
märtää historiallisesti: jo ensimmäisen 1863
molemmille sukupuolille avatun opettajan-
koulutusseminaarin tavoitteet, tehtävät ja
opetussuunnitelma jaoteltiin monin tavoin
sukupuolen mukaan. Yliopistolliseksi järjes-
tetyn opettajankoulutuksen sukupuolineut-
raalisuus ja yhteisopetus eivät poistaneet su-
kupuolistuneita ja sukupuolistavia prosessse-
ja. Ne näyttäytyivät esimerkiksi erikoistu-
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misaineiden valintoina ja opiskelijoiden eri-
laisena suhtautumisena tyttö- ja poikaoppi-
laisiin. (Sunnari 2003, 223–224.) Muut tut-
kimukset vahvistavat Sunnarin havaintoja:
opettajien erikoistuminen ja aineenopetta-
juus jakautuvat sukupuolen mukaan, ja opet-
tajilla ja kasvattajilla on tyttöihin ja poikiin
kohdistuvia stereotyyppisiä odotuksia (Haka-
la 2007; Lampela & Lahelma 1996; Lahelma
& Öhrn 2003; Lappalainen 2006).

Kysyttäessä opettajankouluttajat ja opetta-
jat pitävät tasa-arvoa tärkeänä asiana, mutta
koulun yhteydessä se kiinnitetään kysymyk-
seen poikien koulumenestyksestä ja opetta-
jan ammatin naisvaltaisuudesta, jotka puo-
lestaan kytketään toisiinsa. (Huhta 2004; La-
helma ym. 2000). Ajatellaan, että tytöillä ja
pojilla on olemuksellisesti erilaiset tavat op-
pia ja olla olemassa, ja mies opettajana ikään
kuin ”natsaisi” poikien tarpeisiin. Sukupuo-
lisen ominaislaadun oletus piilottaa sen, että
naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia on monen-
laisia – niin myös miesopettajia (esim. Fran-
cis 2008). Opettajiksi toivotaan ja vaaditaan
(lisää) miehiä. Tähän on toinenkin syy:
miesten ammattiin hakeutumisen toivotaan
lisäävän ja vauhdittavan ammatin arvostusta
ja palkkakehitystä. Tullaan sanoneeksi se,
minkä vuoksi tasa-arvo- ja sukupuolitietoi-
suutta tarvitaan: sukupuolet ovat eriarvoisia.

Ammatin naisvaltaisuus liittyy työmark-
kinoiden sukupuolisegregaatioon. Se toistaa
sitä myös vertikaalisesti: koulujen johtajista
valtaosa on miehiä. Varhaiskasvatus on pe-
rinteisesti naisten ammatti. Ammatillisen
koulutuksen opettajien sukupuoli seuraa am-
mattien sukupuolijakoa.

Kasvattajien ja opettajien

koulutuksessa tarvitaan

sukupuolinäkökulmaa

Vastikään uudistetuista opettajankoulutuksen
opetussuunnitelmista on vaikea löytää konk-
reettisia osia, kursseja tai oppikirjoja, jotka
viittaisivat siihen, että sukupuolen ongelmal-
listaminen tai naistutkimuksen tuloksia tuli-

si esitellyksi tuleville opettajille. Lapin yli-
opistossa on yhteisenä opetuksena koulutus-
ta ja sukupuolta koskeva kurssi ja mahdolli-
suus ottaa naistutkimus tutkinnon sivuai-
neeksi. Oulun yliopisto on sisällyttänyt suku-
puolinäkökulman eri yhteyksiin opetusoh-
jelmassa, Joensuun yliopisto opinto-ohjaajan
koulutukseen. Hankkeen suunnittelun aika-
na on eri yliopistoissa sisällytetty opetussuun-
nitelmiin sukupuolinäkökulmaa kurssikirjo-
jen ja toimintaa koskevien lausumien muo-
dossa.

Opettajankouluttajilta asiaa kysyttäessä
he vastaavat samoin kuin 20 vuotta sitten
(Opetusministeriö 1988) ja 1990-luvun lo-
pulla (Huhta 2004), että sukupuolinäkökul-
ma sisältyy moniin kursseihin ja opiskelijat
usein valitsevat sukupuolikysymyksiin liitty-
viä teemoja. Teeman sisältyminen ei juuri-
kaan näy tutkintovaatimusten tasolla (hank-
keen suunnitteluvaiheessa tutkintovaatimuk-
set analysoitiin tästä näkökulmasta). Valin-
nainen sukupuoleen liittyvien teemojen
opiskelu on arvokasta, mutta jättää ei-valitse-
vat asian suhteen tietämättömiksi.

Yleinen tasa-arvohankkeissa esiin tullut
asia on sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvien
käsitteiden hankaluus: ne ikään kuin lipsah-
tavat käsistä. Mistä puhumme kun puhum-
me tasa-arvosta? Sukupuoli läpäisee rakenteet
ja kulttuurit samoin kuin subjektiviteetit. Se
kietoutuu moniin muihin luokituksiin, ku-
ten yhteiskuntaluokkaan, etnisyyteen, ikään,
seksuaalisuuteen, vammaisuuteen, tervey-
dentilaan sekä alueellisiin ja paikallisiin
mahdollisuuksiin ja eroihin. Se liittyy val-
taan ja on kaksijakoisena hierarkkinen suh-
de. Sukupuolesta keskustellessa päädytään
usein väittelemään siitä, kummalla on pa-
remmin tai huonommin sen sijaan että mie-
tittäisiin, miten kaikilla olisi paremmin.

Sukupuolen ja tasa-arvon käsitteiden liik-
kuvuuden ja vaikeuden vuoksi kasvattajien ja
opettajien kouluttajia on vaikea saada vakuut-
tuneeksi niihin perehtymisen tärkeydestä.
On helpompi pysytellä diskurssissa, jossa su-
kupuolieroja koulusaavutuksissa ja käyttäyty-
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misessä pidetään itsestään selvyyksinä. Suku-
puolitietoisuus tarkoittaisi tästä näkökulmas-
ta sitä, että tyttöjen ja poikien käyttäytymistä
katsotaan perustavanlaatuisen erilaisuuden
oletuksen läpi. Havaittuja eroja tullaan pitä-
neeksi osoituksina “luonnollisista” sukupuo-
lieroista: (normaalit) pojat nyt vain ovat vil-
lejä ja tytöt tottelevaisia. Pedagogiset ratkai-
sut rakennetaan tämän pohjalle, mikä tar-
koittaa sitä, että sukupuolta koskevat itsestään
selvyydet tulevat uusinnetuiksi koulun käy-
tännöissä. Tutkimuksiin, joissa itsestäänsel-
vyyksiä on analysoitu ja sukupuolidikoto-
mioita kyseenalaistettu ei tutustuta yhteisten
opintojen aikana.

Sukupuolta problematisoiville kursseille
osallistuneet opettajiksi opiskelevat ovat kui-
tenkin toistuvasti kommentoineet, että tällai-
sen opetuksen tulisi kuulua yhteisenä kaikil-
le.2  Osin kommentti liittyy siihen, että kurs-
silla alkuun päässyt sukupuolen (ja muiden
erottelevien luokitusten) ongelmallistami-
nen tulee vaivoin kuulluksi opettajaksi opis-
kelun käytännöissä.  Opiskelijan on vaikea
kommunikoida kokemustaan “maailman
muuttumisesta” ja “silmien avautumisesta”
sukupuolineutraalin illuusiossa pysyttelevän
opettajankoulutuksen yhteydessä.

Opettajat ja opettajankouluttajat, jotka
yhtäältä katsovat, ettei sukupuolella ole mer-
kitystä, saattavat seuraavassa hetkessä ilmais-
ta yleistävää huolta poikien huonosta koulu-
menestyksestä. Kyseessä on maasta toiseen
vaeltava huolenaihe (ks. Arnesen, Lahelma &
Öhrn 2008; Epstein ym. 1998; Francis 2000;
Lahelma 2005), joka käynnistää “intuitiivi-
sia strategioita”, joiden vaikutus voi olla tar-
koituksen vastainen. Pedagogiikka, joka pe-
rustuu oletukseen kielteisestä suhtautumises-
ta kouluun (normaalina) poikamaisuutena,
voi johtaa ratkaisuihin, joissa vaikkapa vara-
taan enemmän aikaa kilpaurheilulle tai me-

dian tuotteille, joiden oletetaan kiinnostavan
alisuoriutuviksi luokiteltuja poikia. Näin teh-
dään huolimatta siitä, että tarjonnan sisällöt
voivat olla väkivaltaisia, seksistisiä ja rasisti-
sia. (Francis 2000; Palmu 2003.) Tällainen
“poikapedagogiikka” kuitenkin korostaa sel-
laista maskuliinisuutta, joka itse asiassa osal-
taan aiheuttaa alisuoriutumista. Se ei myös-
kään paranna muiden oppilaiden oppimis-
ympäristöä. Alisuoriutuminen tai huono
koulumenestys ei ole kaikkien poikien on-
gelma, eikä se ole vain poikien ongelma. Ali-
suoriutumisen tai huonon koulumenestyk-
sen ehkäisemisen tapoja tulisi ajatella myös
tyttöjen kohdalla, joille huonot koulusaavu-
tukset aiheuttavat (nykyisin usein näkymät-
tömiin jääviä) vaikeuksia jatkossa. Yleistävää
puhetta pojista voidaan pitää osoituksena su-
kupuolten eriarvoisuudesta. (Ks. Lahelma
2006.)

Koulussa lapset ja nuoret alituisesti raken-
tavat, neuvottelevat, kokeilevat, haastavat ja
esittävät miehisiä ja naisisia identiteettejä. He
tekevät näin joissakin olosuhteissa, joiden-
kin mahdollisten olemisentapojen avaruu-
dessa. Olemisentavat näyttäytyvät hyvinkin
hienovaraisissa aikuisten suhtautumisesta ja
vaikkapa oppimateriaaleista välittyvissä vih-
jeissä. Mikäli koulu tai päiväkoti tilana ja toi-
mintaympäristönä, ohjauksen ja opetuksen
sisällöt ja kasvattajien ja opettajien reaktiot
toistuvasti antavat ymmärtää, että tiedon alu-
eet ja käyttäytyminen muodostavat dikoto-
mian, naisisen ja miehisen, ja että miehinen
on arvokkaampaa kuin naisinen, ottavat lap-
set ja nuoret tämän ikään kuin omakseen.
Näin usein käy. Oppimateriaalit osoittavat
sukupuolille erilaisia toiminta-alueita. Tytön
koulumenestystä tullaan pitäneeksi usein
ahkeruuden osoituksena, pojan menestystä
useammin lahjakkuudesta johtuvana. Tyttö-
jä ja poikia puhutellaan ja heidän käyttäyty-
mistään tulkitaan eri tavoin. Kirjallisuuteen
tutustutaan pääasiassa mieskirjailijoiden
kautta. (Gordon, Holland & Lahelma 2000;
Hakala 2007; Lahelma & Öhrn 2003; Palmu
2003.) Tyttönä ja poikana, naisena ja miehe-

2 Tämä on tullut jälleen kerran toistetuksi kevään 2008

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen naistutki-
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si opiskelevia.
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nä olemisen tavat ja keskinäinen arvojärjes-
tys ovat koulussa tarjolla erilaisissa yhteyksis-
sä ja käytännöissä.

On tärkeää muistaa, että tavoitteena on
edistää sukupuolten tasa-arvoa kasvatuksessa
ja koulutuksessa ja koulutuksen avulla yhteis-
kunnassa. Tasa-arvolain mukaan koulujen
tulee löytää keinoja edistää tasa-arvoa yhteis-
kunnassa. Se tarkoittaa, että tytöt ja pojat voi-
vat muodostaa tietoa, suhtautumisia ja kyky-
jä myös aikuisuutensa tasa-arvoistamista var-
ten. Päiväkodit ja koulut ovat toki vain yksi
tekijä tässä prosessissa.  On kuitenkin näyt-
töä siitä, että suomalaiset koulut, päiväkodit
ja kasvatuksen ja koulutuksen rakenteet tule-
vat vahvistaneeksi sukupuolisyrjintää ja
miesten yhteiskunnallista valtaa osin ”vas-
toin parempaa tietoaan”. Tasa-arvo- ja suku-
puolitietoisuuden muodostamiseen opettajat
ja kasvattajat tarvitsevat empiiristä tietoa ja
teoreettista ymmärrystä yhteiskunnan suku-
puolittuneista ja sukupuolittavista rakenteis-
ta ja prosesseista. Jotta opettajat voisivat pur-
kaa sukupuoleen liittyvää yleistävää vastakkai-
suutta, he tarvitsevat maskuliinisuuksien ja
feminiinisyyksien rakentumisen teoreettista
ymmärrystä.

Lopuksi

Kasvattajien ja opettajien koulutukseen tarvi-
taan tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta. Sitä
varten on olemassa runsaasti sekä kotimaista
että ulkomaista tutkimustietoa ja tasa-arvo-
hankkeissa ja -kokeiluissa tuotettua koke-
muksellista tietoa. Eri yliopistoissa on aihe-
piirin opetuksesta sekä sisällöllistä että peda-
gogista kokemusta. Hankkeessa onkin kyse
tiedon ja osaamisen hyödyntämisestä kasvat-
tajien ja opettajien koulutuksessa. – Tervetu-
loa mukaan!
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