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Johdanto 
 

Sukupuolitietoinen koulutus (SUKO) -hankkeessa tavoitellaan tiedekuntaan tutkimusta ja 

koulutuksia, joissa rakentuisi sukupuolta ja muita erontekoja problematisoivaa asiantuntijuutta 

yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa pyritään 

hyödyntämään tehtyä aihealueen tutkimusta tiedekunnassa annettavassa koulutuksessa sekä 

rakentamaan yli laitosrajojen ulottuvaa tutkimus- ja opetusyhteistyötä. Sukupuolitietoisella 

tarkoitetaan tietoisuutta siitä, että koulun käytännöissä rakentuu erilaisia sosiaalisia eroja, 

eriarvoisuuksia ja toiseuksia sekä tietoisuutta sitä, että nämä käytännöt ovat muutettavissa. SUKO -

hanke perustuu Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelmaan 2007 – 2009, joka puolestaan perustuu 

Suomen tasa-arvolakiin (5 § Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa 

(17.2.1995/206)). 

 

Hankkeessa on tehty opetussuunnitelmatyötä. Hankkeessa on käyty läpi tiedekunnan 

tutkintovaatimuksia ja suunniteltu tiedekunnan yhteistä sukupuolta problematisoivaa peruskurssia. 

Hankkeen aikana on laajennettu kasvatustieteen laitoksen järjestämä kasvatustieteiden syventävien 

maisteriopintojen opintojakso Kasvatustieteellinen naistutkimus (S 2.3, 5 opintopistettä) myös 

soveltavan kasvatustieteen laitoksen sekä kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen opiskelijoille. Suko -

hankkeen perusteella ehdotetaan, että tiedekuntaan perustetaan virallinen sukupuolitietoinen 

opetussuunnitelmatyöryhmä.  

 

Hankkeen aikana on rakennettu ja vahvistettu tutkimuksellista ja opetuksellista yhteistyötä. Suko –

hankkeen järjestämä Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja erot -seminaaripäivässä keskitytään 

tutkimuksellisen yhteistyön ideointiin. Aamupäivällä on tutkimusfoorumi, mihin kokoontuu 

opinnäytetyön tekijöitä, jatko-opiskelijoita ja ohjaajia keskustelemaan sukupuoli tematiikan 

tutkimuksen tekemisestä. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esitellä omaa työtään. Iltapäivän 

seminaarissa tutustutaan tiedekunnassa tehtyyn sukupuolen tutkimukseen ja ideoidaan siitä, 

minkälaista tutkimusta jatkossa voisi tehdä. Päivään on ilmoittautunut noin 70 ihmistä. Lisäksi 

syksylle 2009 on suunnitteilla kolmen laitoksen - kasvatustieteen laitoksen, kotitalous - ja 

käsityötieteen laitoksen sekä soveltavan kasvatustieteen laitoksen - yhteinen sukupuolitematiikan 

graduseminaari. 

 

Hankkeessa on tiivistetty yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Hankkeesta on tiedotettu ja neuvoteltu 

muun muassa valtion tasa-arvoyksikössä, opetusministeriössä sekä opetushallituksessa. Hanketta on 
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esitelty myös ulkomailla kuten Uppsalan yliopiston gender -seminaarissa (18.9.2008), Boråsin 

korkeakoulun laitosseminaarissa (12.11.2008) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston seminaarissa  

”Kön, utbildningsframgång och arbetsliv” Tukholmassa 10.9.2008. Hanke on myös ollut esillä 

Suomessa lukuisissa seminaareissa ja kokouksissa kuten Sosiaali- ja terveysministeriön 

samanpalkkaisuusohjelman -seminaarissa (22.5.2008) ja Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -

seminaarissa (9.5.2008) sekä opetusministeriön valtakunnallisen Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 

opettajankoulutuksessa -hankkeen kokouksissa ja seminaarissa. Hanke on kietoutunut yhteen 

opetusministeriön valtakunnallisen Tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus opettajan koulutuksessa –

hankkeen kanssa (TASUKO).  

 

Suko -hankkeella on oma kotisivu tiedekunnan sivuilla http://www.helsinki.fi/behav/suko/ . 

Hankkeelle on suunnitteilla laajempi tiedekunnan sukupuoli- ja tasa-arvotietoista työtä tukeva 

sivusto. Hankkeessa on myös kiinnitetty huomiota ja muodostettu käyttäytymistieteellisen 

tiedekunnan tasa-arvotyötä. Tiedekunnan tasa-arvotyöhön tulee kiinnittää huomiota varsinkin näin 

yliopistouudistuksen keskellä. SUKO -hankkeen aloitteesta tasa-arvotyö onkin käynnistetty 

kasvatustieteen laitoksella syksyllä 2008. Hankkeessa on myös kiinnitetty huomiota siihen, että 

tiedekunnan virkojen määrittelyissä ei ole kiinnitetty huomiota naistutkimuksen jatkuvuuden 

huolehtimiseen, mikä tulee korjata (ks. Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelma).  

 

Sukupuolitietoinen koulutus –hanke tulee jatkumaan vuonna 2009 osana Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –hanketta. 

Hankkeen kulku ja rahoitus 
 

Hanke alkoi 22.5.2007 kasvatustieteen professori Elina Lahelman kokoon kutsumana. Ensimmäiseen 

kokoukseen osallistui henkilökuntaa tiedekunnasta, kasvatustieteen laitokselta, soveltavan 

kasvatustieteen laitokselta sekä kotitalous- ja käsityötieteen laitokselta. Hankkeen aikana tästä 

suunnitteluryhmästä on kasvanut 42 -henkinen SUKO -verkosto, joka toteuttaa hanketta.  

 

Ajalla 22.5. – 24.11.2008 on pidetty seitsemän SUKO -kokousta (22.5.2007, 15.8.2007, 6.11.2007, 

11.2.2008, 17.6.2008, 19.8.2008 ja 30.10.2008). 4.12.2008 järjestetään tutkimuksellinen koko 

tiedekunnalle avoin Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja erot -seminaaripäivä. SUKO -hanketta on 

esitelty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedepäivillä 6.6.2007, Kasvatus, yhteiskunta ja 

kulttuuri -seminaarissa 9.5.2008 sekä tiedekunnan tiedepäivillä 4. – 5.6.2008. Lisäksi SUKO -hanketta 

on esitelty lukuisissa muissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä tiedekunnan ulkopuolella, muun muassa 

http://www.helsinki.fi/behav/suko/
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Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnassa (27.10.2008), valtakunnallisen Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeen seminaarissa (25.9.2008), Sosiaali- ja 

terveysministeriön Samanpalkkaisuusohjelman –seminaarissa (22.5.2008)  sekä neuvotteluissa 

valtion tasa-arvoyksikössä, opetusminiteriössä ja opetushallituksessa. 

 

SUKO -hanke on kietoutunut yhteen opetusministeriön rahoittamaan valtakunnalliseen Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeeseen, jonka puitteissa hankkeesta on myös niin 

neuvoteltu kuin sitä on suunniteltu ja toteutettukin. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 

opettajankoulutuksessa -hanke käynnistyi jo suunnitteluvaiheessaan syksyllä 2007. 

Rahoitus  
 

Käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta haettiin 31.8.2007 8 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin 

21.9.2007 1 000 euroa. (Dekaanin päätös 188/KA/2007)  

 

Kasvatustieteen laitos palkkasi harjoittelijan SUKO -projektin toteuttamiseen sekä valtakunnallisen 

Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -projektin (TASUKO) suunnitteluun. 

 

Yliopiston tasa-arvohankerahoista haettiin 10 000 euroa ja myönnettiin 15.1.2008 10 000 euroa. 

(Henkilöstöjohtajan päätös 91/2007) 

 

Käyttäytymistieteelliselle tiedekunnalle tutkimuksen arvioinnin perusteella myönnetystä 

määrärahasta haettiin 15.11.2007 20 000 euroa ja hankkeelle myönnettiin 31.1.2008 10 000 euroa. 

(Dekaanin päätös A36/KA/2008) 

 

Työntekijät 
 

Hankkeessa on työskennellyt kasvatustieteen laitoksen palkkaama puolipäiväinen (55,2%) 

harjoittelija ajalla 22.10.2007 – 21.4.2008, kokopäiväinen koordinaattori 1.1.2008 – 31.3.2008 sekä 

puolipäiväinen (55,2%) tutkimusavustaja ajalla 22.4.2008 – (31.12.2008). 

 

Koska tiedekunnasta myönnettiin 31.8.2007 haetun 8 000 euron sijasta 1 000 euroa, neuvoteltiin 

kasvatustieteen laitoksen kanssa mahdollisuudesta palkata hankkeeseen syventävien opintojen 

harjoittelua tekevä työntekijä. Harjoitteluun tuli kasvatustieteen opiskelija Jenni Helakorpi. Vuoden 
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alussa kolmen kuukauden ajan koordinaattorina toimi Pirkko Hynninen. 22.4.2008 lähtien 

puolipäiväisenä tutkimusavustajana on toiminut Jenni Helakorpi. 

Rahoituksen käyttö 
 

Yliopiston tasa-arvohankerahaston rahoitus on käytetty koordinaattorin kolmen kuukauden 

palkkaan. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan myöntämä rahoitus on käytetty puolipäiväisen 

tutkimusavustajan reilun kahdeksan kuukauden palkkaan. Lisäksi rahoitusta on käytetty Kasvatus, 

koulutus, sukupuoli ja erot -seminaarin järjestämiseen sekä kokoustilojen vuokriin. 

Opetussuunnitelmatyö 

 – Opetussuunnitelmien kehittäminen sukupuolta ja muita erontekoja problematisoiviksi 

 
Hankkeessa pannaan toimeen yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa, joka perustuu Suomen tasa-

arvolakiin (5 § Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa (17.2.1995/206)). 

Suunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi, että ”(a)loilla, joilla harjoitetaan naistutkimusta, laitokset 

huolehtivat siitä, että opetuksen sisällöistä ja tutkintovaatimuksista päätettäessä opetusohjelmaan 

sisällytetään erityisiä naistutkimuksen opintojaksoja ja kirjallisuutta. Pakollisiin peruskursseihin 

sisällytetään naistutkimusta kullekin alalle soveltuvalla tavalla.” (Helsingin yliopiston tasa-

arvosuunnitelma 2007 – 2009, 12.) 

 

Hankkeen opetussuunnitelmatyö on kohdistunut tutkintovaatimuksien tarkasteluun, yhteisen 

sukupuolta ja muita erontekoja problematisoivan kurssin suunnitteluun, tiedekunnan yhteisen 

sukupuolitietoisen opetussuunnitelmatyöryhmän muodostamiseen, sukupuolitematiikan 

sisällyttämiseen luennoilla ja yhteistyöhön yliopistopedagogiikan kanssa. Hankkeen aikana on 

todettu, että tiedekunnassamme sukupuolta problematisoivien sisältöjen tuominen opetukseen jää 

usein yksittäisten opettajien harteille – tutkintovaatimukset eivät tue opettajien sukupuolitietoista 

työtä. 

 

Tavoitteena ovat opetussuunnitelmat, joista on systemaattisesti rakennettu sukupuolta 

problematisoivia. SUKO -hankkeessa tehdyn selvitystyön perusteella ehdotetaan, että muodostetaan 

tiedekunnan tutkintovaatimuksiin yhteinen sukupuolta ja muita erontekoja problematisoiva 

pakollinen kurssi sekä sisällytetään kursseihin läpi tutkintojen sukupuolta problematisoivia sisältöjä 

kuten kirjallisuutta. Hankkeessa on todettu, että tätä työtä varten tulisi perustaa tiedekunnan 
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yhteinen virallinen sukupuolitietoinen opetussuunnitelmatyöryhmä, johon kuuluu tiedekunnan 

jokaiselta laitokselta henkilökuntaa ja opiskelijoita.  

 

Hankkeen aikana on jo tehty muutoksia tutkintovaatimuksiin; on lisätty kirjallisuutta sekä tehty 

kolmen laitoksen, kasvatustieteen, kotitalous- ja käsityötieteen sekä soveltavan kasvatustieteen 

laitoksen, yhteinen valinnainen Kasvatustieteellinen naistutkimus -kurssi keväälle 2009. Ainakin 

kasvatustieteen laitoksen pääsykoekirjallisuuteen on lisätty sukupuolta problematisoiva tematiikkaa. 

Lisäksi syksyillä 2007 ja 2008 tiedekunnan uusien opiskelijoiden johdantokursseihin on rakennettu 

sukupuolitematiikkaa. 

 

Yhteinen sukupuolta ja muita erontekoja problematisoiva kurssi 

 

Hankkeen aikana on neuvoteltu siitä, että kasvatustieteen laitoksen Kasvatustieteellinen 

naistutkimus -opintojakso (S 2.3, 5 op) laajennetaan keväällä 2009 kolmen laitoksen, kasvatustieteen 

laitoksen, soveltavan kasvatustieteen sekä kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen, yhteiseksi kurssiksi. 

Jo keväällä 2008 opintojakso oli avoin soveltavan kasvatustieteen sekä kotitalous- ja käsityötieteen 

laitoksen opiskelijoille. Opintojakson suoritti seitsemän kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen 

opiskelijaa. Opiskelijat pitivätopintojaksoa tärkeänä ja toivoivat vastaavan kurssin sisällyttämistä 

koulutusohjelmiinsa. Kevään 2009 osalta on sovittu, että opintojakso hyväksiluetaan osaksi 

soveltavan kasvatustieteen laitoksen varhaiskasvatuksen maisteriohjelman 4. Täydentävä kirjallisuus 

– opintojaksoa. 

 

Suko -hankkeen aikana on todettu, että tiedekunnan yhteinen pakollinen sukupuolta ja muita 

erontekoja problematisoiva kurssi tulisi saada tutkintovaatimuksiin. Yhteinen peruskurssi ja 

tutkintovaatimuksien sisälle rakennetut sukupuolta ja muita erontekoja problematisoivat sisällöt 

muodostavat opetussuunnitelmaa, johon on järjestelmällisesti rakentunut sukupuolitietoisuus. 

 

Kurssin sisältöihin ja käytännön toteutukseen saadaan lisää tietoa yhteisen kurssin myötä. 

Tarkoituksena on tutkailla myös mahdollisuutta koko tiedekunnan yhteiseen kurssiin. Yhteinen kurssi 

rakentaisi opetuksellista yhteistyötä yli laitosrajojen. Myös opiskelijat pääsisivät olemaan enemmän 

tekemisissä toistensa kanssa yli laitosrajojen. 
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Tutkintovaatimukset 

 

Hankkeen aikana on käyty läpi käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kasvatustieteen laitoksen, 

kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen sekä osin soveltavan kasvatustieteen laitoksen 

koulutusohjelmien tutkintovaatimukset.  

 

Hankkeessa tarkasteltiin, kuinka tutkintovaatimukset tukevat nykyisellään sukupuolitietoisen 

koulutuksen kehittämistä, ja millä tavoin niistä voisi edelleen rakentaa sellaisia, että ne tukisivat 

sukupuolitietoisen koulutuksen kehittämistä. Hankkeen aikana on myös muodostettu opetuksellista 

yhteistyötä muun muassa suunnittelemalla yhteistä sukupuolta ja muita erontekoja 

problematisoivaa kurssia. 

 

Hankkeessa on perehdytty tiedekunnan tutkintojen tutkintovaatimuksiin kohdistaen katse siihen, 

minkälaisia sukupuolta problematisoivia sisältöjä niissä on sekä millä tavoin muuten sukupuolta 

rakennetaan kursseissa tutkintovaatimuksien perusteella. Hankkeessa on erityisesti tarkasteltu 

kasvatustieteen laitoksen, kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen sekä soveltavan kasvatustieteen 

laitoksen koulutuksien tutkintovaatimuksia.  

Perehdyttyjä tutkintovaatimuksia ovat: 

 

Kasvatustieteen laitos: 

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatus) 

Pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik) 

 

Soveltavan kasvatustieteen laitos: 

Luokanopettajan koulutus – pääaineena kasvatuspsykologia 

Luokanopettajan koulutus – pääaineena kasvatustiede 

Lastentarhaopettajan koulutus 

Erityispedagogiikka 

 

Kotitalous- ja käsityötieteen laitos: 

Kotitalousopettajan koulutus (pääaineena kotitaloustiede)  

Kotitalousopettajan koulutus (pääaineena kasvatustiede)  

Kotitaloustieteen koulutus  

Käsityönopettajan koulutus (pääaineena käsityötiede)  

http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/koti_opet_kotitaloustiede_tutk_vaat.pdf
http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/koti_opet_kasvtiede_tutk_vaat.pdf
http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/kotitaloustiede_tutk_vaat.pdf
http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/kasi_op_kasityotiede_tutk_vaat.pdf
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Käsityönopettajan koulutus (pääaineena kasvatustiede)  

Käsityötieteen koulutus  

 

Hankkeessa on perehdytty niin vuosien 2005 – 2008 kuin vuosien 2008 – 2011 tutkintovaatimuksiin. 

 

Sukupuoli kurssikuvauksissa 

 

Vain muutamiin kurssikuvauksiin on kirjoitettu auki, että sukupuolta tullaan käsittelemään 

opintojaksolla.  

 

Sukupuoli kurssikirjallisuudessa 

 

Hankkeen aikana tutustuttiin myös koulutusohjelmien kurssikirjallisuuksiin tavoitteena hahmotella, 

minkälaista kirjallisuutta liittyen sukupuoleen tutkintovaatimuksissa on. Kurssikirjallisuuteen 

tutustumalla on myös mahdollisuus hahmotella, millä tavoin tutkintovaatimuksiin voisi edelleen 

sisällyttää sukupuolta problematisoivaa kirjallisuutta. 

 

Kirjallisuuteen tutustuttiin käymällä läpi kirjoja ja etsien sisällysluetteloista kokonaisuuksia, joissa 

käsitellään sukupuolta sekä indeksiluettelosta aihealueen sanoja kuten sukupuoli, gender, sex, 

feministinen tutkimus jne. Näihin sivuihin ja kokonaisuuksiin perehdyttiin kirjallisuudessa. 

 

 Kasvatustieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintovaatimuksissa on muihin 

tutkintoihin nähden paljon sukupuolta problematisoivaa kurssikirjallisuutta. Useista kirjoista 

ei kuitenkaan löydä mitään sukupuolesta. 

 

 Ruotsinkielisen kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmissa on jonkin verran 

sukupuolta problematisoivaa kirjallisuutta. Useista kirjoista ei kuitenkaan löydä mitään 

sukupuolesta. 

 

 Luokanopettajakoulutuksissa (kasvatustiede ja kasvatuspsykologia pääaineena) 

kurssikirjallisuudessa on hieman sukupuolta problematisoivia sisältöjä. Lisäksi on jonkin 

verran kirjallisuutta, jossa sukupuoli rakentuu ”luonnollisena” erona, jonka perusteella 

tarkastellaan eroavaisuuksia. Useista kirjoista ei kuitenkaan löydä mitään sukupuolesta. 

 

http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/kasi_op_kasvtiede_tutk_vaat.pdf
http://www.helsinki.fi/behav/opiskelu/oppaat/opinto-opas08-11/kasityotiede_tutk_vaat.pdf
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 Lastentarhaopettajan koulutuksessa on hieman sukupuolta problematisoivia sisältöjä sekä 

kirjallisuutta, jossa sukupuoli rakentuu ”luonnollisena” erona. Useista kirjoista ei kuitenkaan 

löydä mitään sukupuolesta. 

 

 Kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen tutkintojen kirjallisuudessa on jossain määrin 

sukupuolta problematisoivaa kirjallisuutta. Useista kirjoista ei kuitenkaan löydä mitään 

sukupuolesta. 

 

 Erityispedagogiikan kurssikirjallisuudessa on jonkin verran sukupuolta problematisoiva 

kirjallisuutta. Useista kirjoista ei kuitenkaan löydä mitään sukupuolesta. 

 

Sukupuolen käsittely opetuksessa  

 

Eri laitoksilla osa opettajista ottaa omilla kursseillaan sukupuoli-tematiikan esille kursseillaan, vaikkei 

tätä ole kirjattu tutkintovaatimuksiin. Tämän ei kuitenkaan tulisi jäädä yksittäisten opettajien 

vastuulle vaan tutkintovaatimusten tulisi tukea tätä työtä. 

 

Kuinka tutkintovaatimuksia voisi kehittää sukupuolitietoisemmiksi? 

 

Tutkintovaatimusten ja kirjallisuuden läpikäynnissä pohdittiin myös alustavia ehdotuksia siihen, 

minkälaista kirjallisuutta kursseihin voisi sisällyttää. Lopulta kuitenkin sitä, millä tavoin 

sukupuolitietoisia sisältöjä voisi tutkintovaatimuksiin lisätä, pitää pohtia yhdessä kurssien opettajien 

kanssa. Tällaista työtä varten on kuitenkin tehty runsaasti pohjatyötä, jota muun muassa 

toimenpide-ehdotuksena oleva tiedekunnan sukupuolitietoinen opetussuunnitelmatyöryhmä voi 

käyttää hyödykseen. 

 

Muutoksia tutkintovaatimuksiin 

Muun muassa: 

 

 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) pääsykoekirjallisuuteen lisättiin keväällä 

2008 artikkelit  
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Lahelma, Elina 2005. Nuoret miehet ja koulutus – arvosanojen merkitystä etsimässä. Teoksessa 

M´hammed Sabour & Leena Koski (toim.) Koulutuksen ja kulttuurin merkityksiä etsimässä. 

Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 99 – 108. 

 

Gordon, Tuula & Lahelma, Elina 2004. Vertaileva ja poikkikulttuurinen tutkimus. Teoksessa Risto 

Alapuro & Ilkka Arminen (toim.). Vertailevan tutkimuksen ulottuvuuksia. Helsinki: WSOY, 97 – 

110. 

 

 Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon valinnaisten sisältöopintojen kurssin A 2.1. 

Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuuritutkimuksen näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen  

kurssin kuvaukseen kirjattiin sukupuolen käsittely kurssilla. 

 

 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatus) maisterin opintojen orientoivaan kirjallisuuteen 

lisättiin kokonaisuus 3. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri: kasvatustieteellinen naistutkimus 

(kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede) 

 

 Kasvatustieteellinen naistutkimus –opintojakso on laajennettu soveltavan kasvatustieteen 

laitoksen sekä kotitalous- ja käsityötieteenlaitoksen yhteiseksi opintojaksoksi 

 

Suko ja luennot 

 

Suko -hankkeessa on sisällytetty opintojaksoihin sukupuolta problematisoivia sisältöjä. Muun 

muassa syksyinä 2007 ja 2008 kasvatustieteiden johdantokurssin vastuuopettaja on sisällyttänyt 4 

oppituntia kasvatustieteellistä naistutkimusta sekä kuljettanut tematiikkaa opintojakson mukana. 

Lisäksi muun muassa syksyllä 2008 on vierailtu luokanopettajaksi opiskelevien sekä 

lastentarhanopettajaksi opiskelevien luennoilla kertomassa Sukupuolitietoinen koulutus -hankkeesta 

sekä Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeesta. 

 

Tiedekunnan opetussuunnitelmatyöryhmä 

SUKO -hankkeen aikana on todettu, että opetussuunnitelmien sukupuolitietoista kehittämistyötä 

varten tulisi perustaa tiedekunnan virallinen sukupuolitietoinen opetussuunnitelmatyöryhmä. 
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Työryhmän tarkoituksena olisi tehdä pohjatyötä seuraavaa, kolmen vuoden kuluttua tehtävää 

opetussuunnitelmien tarkistusta varten. Opetussuunnitelmatyöryhmässä suunniteltaisiin ja 

pilotoitaisiin tiedekunnan yhteistä sukupuolta ja muita erontekoja problematisoivaa pakollista 

kurssia. Työryhmä alkaisi myös pohtia, kuinka nykyisiin opintojaksoihin saataisiin edelleen 

sisällytettyä kurssien sisältöjä tukevia sukupuolitietoisia sisältöjä. 

 

Yliopistopedagogiikka ja feministinen pedagogiikka 

Yliopistopedagogiikoilla ja feministisillä pedagogiikoilla on paljon yhtymäkohtia. Hankkeen aikana on 

rakennettu keskustelua Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan kanssa. SUKO -hankkeesta 

osallistuttiin 14.11.2007 KaFen (Kasvatuksen ja koulutuksen feministisen tutkimuksen 

erityisteemaryhmä) ja Hilma– Naistutkimuksen yliopistoverkoston järjestämään pedagogiikka 

seminaariin ”Eroja ja vaarallisia suhteita - opettaminen, ohjaus ja oppiminen yliopistossa”. Lisäksi 

SUKO –hanke on edustettuna 26.11 Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -

hankkeen ja KaFen järjestämässä seminaarissa ”Millaista olisi tasa-arvo- ja sukupuolitietoinen 

pedagogiikka”. 

 

Tutkimuksellinen ja opetuksellinen yhteistyö 
 

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on rakentaa ja tiivistää laitosten välistä yhteistyötä tutkimuksessa ja 

opetuksessa. Tarkoituksena on kehittää tutkimuksellisia lähestymistapoja käynnistämällä 

monitieteistä ja monimetodista aihealueen tutkimusta. 

 

Graduseminaari 

Hankkeessa on suunnitteilla kolmen laitoksen, kasvatustieteen, kotitalous- ja käsityötieteen sekä 

soveltavan kasvatustieteen laitoksen, yhteistä sukupuolitematiikan graduseminaaria. Tämä olisi 

tarkoitus toteuttaa syksyllä 2009. 4.12. pidetään tiedekunnassa tutkimusfoorumi tapaaminen, joka 

kokoaa yhteen tiedekunnassamme tekeillä olevia sukupuoli-aihealueen tutkimuksen tekijöitä kuten 

gradun tekijöitä. Tutkimusfoorumissa kuulostellaan sitä, minkälaisia toiveita ja ideoita nousee 

tämänkaltaisista tapaamisista jatkossa. 

 

Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja erot -seminaari 

Hankkeessa on keskusteltu poikkilaitoksellisen tutkimusohjelman rakentamisesta. Hankkeessa on 

suunniteltu tiedekunnan yhteinen 4. joulukuuta pidettävä tutkimuksellinen Kasvatus, koulutus, 
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sukupuoli ja erot -seminaari, jossa on tarkoitus ideoida, minkälaista tutkimusta olisi 

tarkoituksenmukaista tehdä. Seminaariin on ilmoittautunut noin 70 henkilöä. 

 

Harjoittelukoulut 

Hankkeen aikana on tutustuttu myös harjoittelukoulujen opetussuunnitelmiin ja jatkossa on 

tarkoitus olla harjoittelukouluihin tiiviimmin yhteydessä. Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 

opettajankoulutuksessa -hankkeen avajaisseminaarin 25.9. paneeli-keskustelussa panelistina oli 

edustaja Helsingin yliopiston harjoittelukoulusta. 

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
 

Hankkeen aikana on pyritty tiivistämään yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Havaintojen mukaan 

aihealue herättää runsaasti kiinnostusta. Aihealueen asiantuntijoille on ollut kysyntää ja hankkeelle 

on tullut luento- ja haastattelupyyntöjä. Hankkeen puitteissa on välitetty aihealueen asiantuntijuutta 

muun muassa Naisasialiitto Unionin ”Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti” –seminaariin 29.9.08 sekä 

tiedotusvälineille. 

 

Suko -hanke on ollut edustettuna valtakunnallisen Tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuus 

opettajankoulutuksessa -hankkeen tilaisuuksissa kuten 22.11.2007 ja 19.5.2008 pidetyissä 

kansallisissa kokouksissa sekä avajaisseminaarissa. Hankkeessa saadun kokemuksen pohjalta on 

annettu haastatteluja muun muassa Tasa-arvo -lehteen. Hanke on ollut esillä muun muassa 

Uppsalan yliopiston gender -seminaarissa (18.9.2008), Boråsin korkeakoulun laitosseminaarissa 

(12.11.2008) ja Pohjoismaiden ministerineuvoston seminaarissa ”Kön, utbildningsframgång och 

arbetsliv” Tukholmassa (10.9.2008). Hanke on ollut esillä myös muun muassa valtion tasa-

arvoyksikössä, opetusministeriössä ja opetushallituksessa käydyissä neuvotteluissa. 

 

Hankkeen 4.12. järjestämä Kasvatus, koulutus, sukupuoli ja erot -seminaari on herättänyt 

kiinnostusta myös muun muassa Naisasialiitto Unionissa, Seta ry:ssa sekä Helsingin kaupungilla. 

SUKO:n internet -sivut 
 

Hankkeella on omat sivut tiedekunnan sivustolla osoitteessa http://www.helsinki.fi/behav/suko/ . 

Sivustoja on tarkoitus rakentaa tiedekunnassa tehtävän sukupuolitietoisen työn tueksi. Hankkeen 

aikana on ilmennyt tarve muun muassa materiaalivarannolle, josta olisi löydettävissä muun muassa 

http://www.helsinki.fi/behav/suko/
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tiedekunnassa tehtyä sukupuolen tutkimusta sekä kirjallisuutta opetuksen tueksi. Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa -hankkeessa on rakenteilla valtakunnallinen 

materiaalivaranto ja SUKO –hankkeen sivustoja tullaan rakentamaan eteenpäin Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –hankkeen sisällä. 

Naistutkimuksen jatkuvuuden turvaaminen 
 

Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että ”(h)uolehditaan Helsingin 

yliopistossa harjoitettavan naistutkimuksen ja sen opetuksen jatkuvuudesta ja 

monipuolisuudesta. Tiedekunnat kehittävät hallinnollisia ratkaisuja, joilla varmistetaan 

naistutkimuksen asiantuntemuksen jatkuvuus tiedekunnissa ja ainelaitoksissa.” (Helsingin yliopiston 

tasa-arvosuunnitelma 2007 – 2009, 11). Naistutkimuksen jatkuvuudesta huolehtimista tulisi 

toteuttaa muun muassa virkojen määrittelyn avulla.  

Tasa-arvotyö tiedekunnassa 
 

Sukupuolitietoinen koulutus -hankkeessa on tarkasteltu tiedekunnan tasa-arvosuunnittelua. 

Tiedekunnassa on tasa-arvosuunnitelma, joka on tehty vuosien 2005 – 2006 aikana. Hankkeessa on 

tarkasteltu myös tiedekunnan henkilöstösuunnitelmaa, tavoiteohjelmaa, toimintatapaopasta 

(Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 22.8.2007) sekä opetuksen ja opintojen kehittämisen 

toimeenpanosuunnitelmaan. Muissa dokumenteissa kuin tasa-arvosuunnitelmassa tasa-arvosta on 

hyvin vähän, jos lainkaan. Tiedekunnan tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu, että ”(l)aaditaan 

laitoksilla omat tasa-arvosuunnitelmat osaksi henkilöstösuunnitelmia kaudelle 2007-2009.” Nämä 

tasa-arvosuunnitelmat kuitenkin puuttuvat ilmeisesti useilta laitoksilta. SUKO -hankkeessa 

todettiinkin, että tiedekunnassa tulisi käynnistää tasa-arvotyö välittömästi. SUKO -hankkeen 

aloitteesta kasvatustieteen laitoksella käynnistettiin tasa-arvotyö syksyllä 2008. 

Hankkeen jatko ja toimenpide-ehdotukset 
 

Toimenpide-ehdotukset 

 

 Muodostetaan tiedekunnan tutkintovaatimuksiin yhteinen sukupuolta ja muita erontekoja 

problematisoiva pakollinen kurssi sekä sisällytetään kursseihin läpi tutkintojen sukupuolta 

problematisoivia sisältöjä kuten kirjallisuutta. 

 Perustetaan tiedekuntaan sukupuolitietoinen opetussuunnitelmatyöryhmä 

opetussuunnitelmien sukupuolitietoista kehittämistyötä varten 
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 Naistutkimuksen jatkuvuudesta huolehtiminen tiedekunnassa tulee huomioida virkojen 

määrittelyissä (kts. myös Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelma) 

 yliopistouudistuksen keskellä tulee tiedekunnassa ja sen laitoksilla käynnistää välittömästi 

tasa-arvotyö 

 tiedekunnan strategioiden tms. kirjoittamisen tulee olla tasa-arvo- ja sukupuolitietoista 

 

 

Sukupuolitietoinen koulutus –hanke jatkuu vuoden 2009 ajan osana valtakunnallista Tasa-arvo- ja 

sukupuolitietoisuus opettajankoulutuksessa –hanketta. 
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Viitteet: 
 

Helsingin yliopiston tasa-arvosuunnitelma 2007 – 2009 

 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan henkilöstösuunnitelma 2007–2009 

 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tasa-arvosuunnitelma 

 

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tavoiteohjelma 2007-2009 

 

Opetuksen ja opintojen kehittäminen käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa – 

Toimeenpanosuunnitelma kaudelle 2007–2009 

 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) 

 

Toimintatapaopas – Peruskoulutusta koskevat ohjeet, päätökset ja toimintatavat 

(Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 22.8.2007) 
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