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Esipuhe

Tämä kirja on ”Sukupuolisensitiivisyys tasa-arvon edistäjänä koulutuksessa (SUUNTO) -hankkeen loppujulkaisu. Hankkeen koordinoi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
ja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke kesti neljä vuotta
(2002–2006). Se keskittyi sukupuolen, ohjauksen ja tasa-arvon välisen yhteyden huomioimiseen käytännön ohjaustyössä. Hankkeen
koulutusohjelma kytkettiin opetushallituksen koordinoimaan ohjauksen kehittämisen kansalliseen projektiin. Hankkeeseen osallistui
peruskoulun yläluokkien ja lukioiden opettajia ja opinto-ohjaajia,
joita tuettiin vastaamaan arkityön haasteisiin: Miten opetukseni ja
ohjaustyöni vaikuttaa oppilaitteni käsityksiin naisista ja miehistä?
Miten voisin tukea oppilaitani tekemään myös sukupuolelleen epätyypillisiä ura- ja koulutusvalintoja? Tässä kirjassa pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin ja mallinnetaan koulun opetussuunnitelma
sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta.
Suomalaiset työmarkkinat ovat voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Naiset tekevät naisten töitä ja miehet miesten töitä
siitäkin huolimatta, että pohjoismaissa on korostettu sukupuolten välisen tasa-arvon merkitystä. Muihin OECD-maihin verrattuna pohjoismaiset työmarkkinat ovat jopa keskimääräistä voimakkaammin
eriytyneet.
Ohjauksen ja opetuksen avulla voidaan purkaa oletuksia ja stereotypioita, joita liittyy sukupuolille hyväksyttävään käyttäytymiseen
yhteiskunnassa. Koulutuksella voidaan vaikuttaa ihmisen identiteettiin ja niihin rajoihin, jotka ihminen kokee sukupuolensa asettavan
itselleen. Yhteiskunnallinen keskustelu sukupuolen merkityksestä on
juuttunut kiistelemään siitä, suosiiko koulu tyttöjä vai poikia. Kuitenkin kumpaakin sukupuolta haittaavia mekanismeja on olemassa.
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Ohjaajan ja opettajan onkin tärkeää tiedostaa ne mallit, jotka hän on
itse sisäistänyt ja joita hän siirtää työnsä kautta eteenpäin.
SUUNTO -hankkeessa ovat keskeisesti vaikuttaneet kouluttajina
FT Päivi-Katriina Juutilainen Joensuun yliopistosta ja FM Pirkko
Hynninen Helsingin yliopistosta. Heille kuuluu suuri kiitos hankkeessa toteutetuista koulutuksista ja seminaareista sekä ohjauksesta.
Toivomme tästä kirjasta olevan hyötyä mahdollisimman monelle
opettajalle ja opinto-ohjaajalle heidän vaativassa ja usein ristiriitaisiakin odotuksia sisältävässä työssään.

Vantaalla 7.9.2006

Sirkka Perttu
Projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
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Lukijalle

Koulun tasa-arvotyö on moniulotteinen ja haastava tehtävä, eikä siihen ei olemassa valmista tekniikka tai menetelmää. Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa ja ohjauksessa merkitsee ennen kaikkea tiedostavaa ja oivaltavaa ajattelua. Suunto-projektin aikana meillä on ollut
mahdollisuus ihmetellä ja ajatella yhdessä, lämpimät kiitokset siitä
kuuluvat kaikille koulutuksiin osallistuneille opetuksen ja ohjauksen
ammattilaisille.
Uudet opetussuunnitelman perusteet on otettu asteittain käyttöön
kaikissa peruskouluissa lukuvuoteen 2006–2007 mennessä. Tasa-arvon edistämistyön näkökulmasta uudet perusteet tarjoavat kaksi mielenkiintoista näkökulmaa: ensiksikin sen, että ohjaus nähdään koko
koulun yhteisenä tehtävänä ja toiseksi sen, että tuota yhteistä ohjaustehtävää suunnitellaan tietoisesti kouluyhteisössä. Tämän julkaisun
lähtökohtana on ollut koota kysymyksiä, ajatuksia ja ideoita niin, että
ohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa voitaisiin huomioida sukupuolten välinen tasa-arvonäkökulma aikaisempaa kirkkaammin.
Kirjan rakenne noudattelee opetusneuvos Helena Kasurisen luomaa mallia1, jolla kouluja on ohjeistettu ohjauksen suunnittelussa.
Kirja voi näin toimia niin kutsutun ohjaussuunnitelman kehikkona.
Vaikka teksti perustuu ja kohdentuu perusopetukseen, se on pitkälti
sovellettavissa myös toisen asteen ja korkea-asteen ohjaustoiminnan
tarkasteluun sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmasta.
Aloitamme kuvaamalla, miten oppilaanohjaus ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on Suomessa toteutunut. Toiseksi esittelemme ohjausta ja tasa-arvotyötä säätelevää normistoa. Kolmas asia

1
Malli on esitetty teoksessa Kasurinen Helena (toim.) Ohjausta opintoihin ja elämään. Teos
löytyy lähdeluettelosta.
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kytkee oppilaanohjauksen alueelliseen ja paikalliseen toimintaympäristöönsä. Tarkastelun keskiössä ovat elinkeinorakenteen ja koulutusmahdollisuuksien väliset yhteydet ja niihin liittyvät yhteistyön
muodot. Neljänneksi tarkastelemme oppilaanohjausta organisaation
kokonaistoiminnan suunnitteluna ja koulun yhteisenä toimintana.
Viides asia on varsinaiset oppilaanohjauksen tavoitteet (Opetussuunnitelman perusteet luku 7.21). Olemme purkaneet tavoitteet auki
kohta kohdalta sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmasta. Noudattelemme
jäsennyksessämme opetussuunnitelman perusteiden vuosiluokkajakoa 1–2, 3–6 ja 7–9. Kuudenneksi tarkastelemme ohjausmenetelmiä: luokkamuotoista ohjausta, pienryhmäohjausta, yksilöohjausta
ja työelämään tutustumista oppilaiden opintopolun ja tulevaisuuden
rakentamisen työkaluina. Tarkastelu keskittyy siihen, miten nämä
menetelmät voivat toimia sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävästi ja
sukupuolten moninaisuutta arvostaen ja tukien. Seitsemänneksi kierrymme alkuun ja kuvittelemme millainen olisi Tasa-arvolan koulu.
’Tasa-arvola’ viittaa yhteiskuntaan yleensä. Se viittaa myös kuntaan,
jossa koulu on, ja lopulta itse kouluun. Loppuun olemme koonneet
teemaan liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuslähteitä.
Viidennen luvun Oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt kirjoittamiseen ovat osallistuneet opinto-ohjaajat Kaija Putto ja Riina Sandberg-Turunen. Opetusneuvos Helena Kasurinen on ollut mukana ideoimassa kirjaa ja kommentoinut käsikirjoitustamme. Kansikuvan ja
kirjan kuvituksen on toteuttanut kuvataiteilija Ninka Reittu-Kuurila.
Kiitokset heille kaikille!
Toivomme, että kirjan ´seitsemän asiaa´ herättävät ajatuksia ja keskustelua sekä tarjoavat konkreettisia välineitä tasa-arvokysymysten
huomioimiseksi koulun arjessa.

Joensuussa ja Helsingissä 23.11.2006

Päivi-Katriina Juutilainen
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I Oppilaanohjaus ja tasa-arvo

Oppilaanohjaus organisoitiin perus- ja keskiasteen uudistuksen yhteydessä 1970-luvulla koulutuksen sisään, aiemman eri tavoin järjestetyn
ammatinvalinnanohjauksen pohjalta. Peruskoulun oppilaanohjauksen
suunnittelu pohjautui ammatinvalinnan yhdysopettajien työstä saatuihin kokemuksiin. (Ks. esim. Sinisalo 2000.) Oppilaanohjauksen tehtävät
jaoteltiin kasvatuksellisiin, opetuksellisiin ja ammatinvalinnanohjauksellisiin tehtäviin. (Komiteanmietintö 1970.) Erityisesti kasvatuksellisen ja opetuksellisen ohjauksen katsottiin kuuluvan kaikille opettajille.
Peruskoulun yläastetta (nyk. yläkoulu) varten ohjauksesta vastaamaan ja
sitä koordinoimaan perustettiin opinto-ohjaajan ammatti.2
Oppilaanohjauksen yksi keskeinen tehtävä on ohjata oppilaita
heidän aine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissaan. Koska koulutus- ja
työmarkkinoiden sukupuolijako on yksi sukupuolten eriarvoisuuden
osoitin, vaikuttaa luontevalta, että koululaeissa säädetty sukupuolten
tasa-arvotavoite koskee ennen kaikkea oppilaanohjausta.3 Ohjauksen
tasa-arvotehtävää ennakoi Oppilaanohjauksen työryhmän muistio
vuodelta 1976: ”Kaikille peruslinjoille pyritään saamaan oppimisedellytyksiltään erilaisia oppilaita sekä molempia sukupuolia.” (Kouluhallitus 1976.) Sukupuolen suhteen muistiossa esitetty pyrkimys on
voimassa. Katsotaan, että koulutuksen sukupuolijaon vähentäminen
ja mahdollisesti sen purkaminen vaikuttaisi työmarkkinoiden sukupuolijakoon ja lisäisi tasa-arvoa yleisemminkin. Sukupuolijaon pienentäminen tuodaan esiin myös työvoimapoliittisena kysymyksenä
tilanteissa, joissa erityisesti miesvaltaisilla aloilla on tai niille ennakoidaan työvoimapulaa.
”Koko koulu ohjaa” ei siis ole uusi keksintö.
Sukupuolten tasa-arvotavoite kirjoitettiin ensi kerran lakiin keskiasteen
uudistuksesta 1978.
2
3
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Työmarkkinoiden sukupuolijako tarkoittaa käytännössä myös ansioeroja naisten ja miesten välillä. Ansioeroista puolestaan seuraa myös
eroja sosiaaliturvassa ja eläkkeissä. Tehdystä työstä on perinteisesti
maksettu sukupuolen mukaan. Naisille on samastakin työstä maksettu vähemmän kuin miehille. Valtioneuvoston palkkapäätöksessä
vuonna 1945 vahvistettiin erilliset nais- ja miespalkat. Lisäksi aloja
palkkaryhmiin sijoitettaessa miesvaltaiset alat sijoitettiin kahteen
ylimpään ja naisvaltaiset alat kahteen alimpaan neljästä palkkaryhmästä. (Ks. esim. Bergholm 2005.) Siirtyminen naisalalta miesalalle
kasvattaa siis keskimäärin työntekijän tuloja. Miesten siirtymisen
naisaloille on puolestaan toivottu parantavan alojen palkkausta ja
urakehitysmahdollisuuksia. Tämänkin voi katsoa kertovan sukupuolten arvostuserosta.
Vaatimukset ja toiveet sukupuolijaon pienentämisestä ja murtamisesta sekä moitteet jaon pysyvyydestä kohdistuvat käytännössä oppilaan- ja opinto-ohjaajiin ja ehkä nykyisin
Vanhempainillassa naispuolinen
kouluun yleisemminkin. Vuonna 1972 petekstiilityön opettaja esitteli
rustetun tasa-arvoasiain neuvottelukunnan
oppiainettaan ja totesi, että
koulutuspoliittinen jaosto esitti vuonna
jokaisen naisen on opittava
neulomaan sukka.
1975, että tasa-arvoon liittyvä aihepiiri on
sisällytettävä kaikkeen opettajankoulutukseen. Samoin esitti Tasa-arvokokeilutoimikunta vuonna 1988 (Komiteanmietintö 1988:17). Toistaiseksi näin ei ole vielä käynyt.
Opetuksen ja ohjauksen muuttamista tasa-arvoa edistävään suuntaan on 1980-luvulta lähtien mietitty ja kokeiltu erillisissä hankkeissa.4 Alkuvaiheen sukupuolineutraali koulutus- ja
ammatinvalintamahdollisuuksista tiedottaminen ja hienovarainen
ohjaus valita sukupuolirajojen yli eivät ole tuottaneet tulosta. Sen sijaan muutoksia valintaa koskeviin aikeisiin ovat tuottaneet hankkeet,
joissa oppilaat ovat tutustuneet työpaikoilla ja koulutuksessa ristiin,
toisin sanoen tytöt ovat saaneet tuntumaa miesten töihin ja pojat
naisten töihin. Myös alalla jo työskentelevien vähemmistösukupuo4
Hankkeet kartoitettiin Kansallinen teematyö: segregaation purku työmarkkinoilla projektissa, ks. Brunila, Heikkinen & Hynninen 2005.
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len edustajien käyttö mentoreina on herättänyt kiinnostuksia valita
ristiin, joskin toteutuneet muutokset ovat jääneet pieniksi ja satunnaisiksi. Uusissa hankkeissa on käytetty hyväksi aiemmissa hankkeissa
saatuja kokemuksia. Naistutkimus ja sittemmin myös miestutkimus
sekä queer-tutkimus ovat tarjonneet mahdollisuuksia miettiä ja jäsentää tasa-arvoa ja sukupuolta ehkä monimutkaisempina ilmiöinä kuin
hankkeiden alkuvaiheessa. Hankkeissa muodostuneiden ideoiden ja
menettelyjen levittäminen koulutuksen käytännöiksi on kuitenkin
takkuillut.
Tasa-arvotavoite säädettiin koulutukselle samoihin aikoihin kuin
opetussuunnitelma muuttui puhetavaltaan sukupuolineutraaliksi.
Kansakoulu oli kasvattanut etenkin alkuaikoinaan varsin avoimesti tyttöjä ja poikia omiin erillisiin maailmoihinsa nais- ja mieskansalaisiksi.
Tämä toteutettiin käsityön ja liikunnan opetuksen eriyttämisen kautta
sekä oppimateriaalien ja opetuksen käytäntöjen avulla. Kyse oli ehkä
ennen muuta maatalousvaltaisen yhteiskunnan sukupuolittuneesta
työnjaosta. Samalla tultiin pitäneeksi yllä käsityksiä naisten ja miesten
perustavasta erilaisuudesta. Nämä
käsitykset elävät edelleen sitkeästi.
(Ks. Tuomaala 2004.)
Käsitykset siitä, miten voimakkaasti oppilaanohjaus vaikuttaa
oppilaiden valintoihin, ovat myös
ristiriitaisia. Yhtä mieltä voitaneen
olla siitä, että vaikutus vaihtelee
yksilöstä toiseen. Valintojen voi ajatella tapahtuvan mahdollisuuksien
rakenteissa, jotka vaihtelevat historiallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Ne vaihtelevat myös valitsijan
sosiaalisen, etnisen ja kulttuurisen
taustan, iän, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden mukaan. Muodollinen
mahdollisuuksien tasa-arvo ei näytä
10

tuottavan koulutuksellista tasaveroisuutta. Se, millaiseksi oppilas käsittää mahdollisuutensa, rakentuu myös oppilaanohjauksen käytännöissä.
Jos valinnat nähdään vapaina, taipumusten ja kiinnostusten tuloksina, niihin vaikuttaminen näyttäytyy eettisesti ongelmallisena.
Puhetapa on varovainen: opinto-ohjaajan tehtäväksi nimetään mahdollisuuksien laajentaminen. Toisaalta opinto-ohjaajan mahdollisuudet
vaikuttaa valintojen sukupuolijakoon ovat rajalliset. Asiaan liittyy myös
eettinen pulma: kun naisten ja miesten työmarkkina-arvo on erilainen,
on perusteetonta väittää koulussa oppilaille, että kaikilla sukupuoleen
katsomatta on samat mahdollisuudet.
Sukupuoli kietoutuu kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin jakoihin, joita
ohjaus voi parhaimmillaan kyseenalaistaa ja horjuttaa, mutta ei kokonaan purkaa. Ohjauksen mieltäminen koko koulun tehtäväksi mahdollistaa tasa-arvon tietoisen edistämisen koulun toiminnassa. Käytännössä
se merkitsee sukupuoleen liittyvien käsitysten ja uskomusten arviointia
ja koettelua sekä suhtautumistapojen ja käytäntöjen muutoksia. Nämä
saattavat johtaa muutoksiin myös oppilaiden tekemissä valinnoissa.
SUUNTO-hankkeessa5 käytettiin sukupuolisensitiivisyyden käsitettä. Sitä voisi luonnehtia herkkyydeksi havaita, että oppilaat ovat tyttöjä ja poikia, joilla saattaa olla esimerkiksi valintatilanteissa perusteita,
jotka eivät tule näkyviin pyrittäessä suhtautumaan sukupuolineutraalisti. Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa erityisesti oppilaiden kuulemista.
Se tarkoittaa myös herkkyyttä tunnistaa sukupuolittavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita. Sukupuoliherkkyys koskee myös opettajia
ja ohjaajia itseään. Se tarkoittaa sitä, että me aikuiset mietimme, millaisia käsityksiä meillä on sukupuolesta ja mitä siitä työssämme seuraa.
Sukupuolisensitiivisyyttä tehokkaampi käsite saattaisikin olla sukupuolikriittisyys.
Sukupuolikriittisyys ulottuu koulutukseen sinänsä: koulutus suunnatessaan erityisesti työelämässä tarvittavien valmiuksien tuottamiseen
tulee uusintaneeksi jakoa yksityiseen ja julkiseen ja kääntäneeksi
selkänsä yksityiselle, joka perinteisesti on naisten toiminta-aluetta.

5

Ks. myös Equal-hankkeet WomenIT ja Mirror
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Oppilaanohjaus ei voi uudistaa koulutusta, mutta ohjauksen piirissä
voidaan yhdessä oppilaiden kanssa tarkastella elämää kokonaisuutena
ja miettiä mahdollisuuksia purkaa sukupuolittavia mekanismeja.
Suunto-hankkeessa huomasimme, että tulimme aina uudelleen
puhuneeksi tytöistä ja pojista ikään kuin he olisivat keskenään perustavasti erilaisia, ”tytöt sitä ja pojat tätä”. Kieli ja kielikuvat ohjaavat
meitä tekemään niin, puhutaanhan esimerkiksi vastakkaisista sukupuolista. Tarkemmin mietittäessä vastakkaisuudet alkoivat heikentyä
ja häilyä. Osallistujien kokemuksista alkoi löytyä monenlaisia poikia
ja monenlaisia tyttöjä, jotka ovat eri tilanteissa erilaisia. Löytyi myös
paljon samanlaisuuksia. Löytyi erilaisia ja eri yhteyksissä erilaisia ja
samanlaisia oppilaita. Puhe tytöistä ja pojista yleisinä kategorioina
häiriintyi myös havainnosta, että oppilaat ajattelevat monipuolisemmin. Oppilaiden väliset erot ja samuudet peittyvät kuitenkin helposti
sukupuoliin kulttuurisesti liitettyjen merkitysten varjoihin, niin piiloon, että niitä on vaikea havaita. Edelleen miettiessämme huomasimme, miten tulemme puhuneeksi arvostaErityislukion opettaja totesi
vammin pojista kuin tytöistä. Muistamme
lehtihaastattelussa, että tähän
poikien nimet helpommin kuin tyttöjen.
lukioon halutaan muitakin kuin
Arvelemme poikien olevan kiinnostuneita
kilttejä kympin tyttöjä.
matematiikasta ja tekniikasta. Kehumme
koulussa menestyviä tyttöjä ahkeriksi tietämättä, kuinka paljon kukin heistä koulutyön eteen tekee. Ahkeruus ja tyttöys liittyvät mielikuvissamme yhteen.
Puheeseen vastakkaisuudesta liittyy myös oletus heteroseksuaalisuudesta. Puhumme, että tietyssä iässä oppilaat alkavat kiinnostua vastakkaisesta sukupuolesta, mistä puolestaan sanomme seuraavan ”säpinää
koulussa”. Tällainen puhetapa piilottaa myös sen, että oppilaiden (ja opettajien) seksuaalisuus on moninaisempaa. (Lehtonen 2004a,b ja c.)
Tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten eroja koskevat käsitykset vaihtelevat historiallisesti ja kulttuurisesti. Käsitys sukupuolen kaksijakoisuudesta näyttää sen sijaan varsin pysyvältä, ikään kuin itsestään selvältä. Jo
aivan pieninä lapset kohtaavat kaksijakoisen maailman: heidät luokitellaan
joko tytöiksi tai pojiksi, ja heitä aletaan kasvattaa erilaisiksi. Ero merkitään usein vaatteilla tai asusteilla. Lasten olemusta ja tekemisiä havaitaan
12

heidän tiedetyn tai oletetun sukupuolensa läpi. Pojan vaatteisiin puettu
lapsi auton kanssa nähdään tyypillisenä, tekniikasta kiinnostuneena
poikana, tytön vaatteisiin puettu lapsi nukeilla leikkimässä tyypillisenä
hoivaamiseen suuntautuneena tyttönä. Pojaksi tiedetty tai oletettu lapsi
saa enemmän liikkumatilaa kuin tytöksi tiedetty tai oletettu. Lapsi, jonka
sukupuolta ei ole merkitty värein tai muin tunnuksin, voi herättää hämmennystä: jotta häneen voisi suhtautua, on saatava selville, kummaksi,
tytöksi vai pojaksi, hänet on luokiteltu. Kaksijakoisuus itsessään on varsin
karkea luokitus: sukupuolta olisi ehkä parempi ajatella jatkumona tai moninaisuutena. (Ks. esim. Friidu; Grabrucker 1991.)
Käsitykset sukupuolten välisistä eroista ovat eri aikoina vaihdelleet.
Jonakin aikana uskottiin, ettei opiskelu sovi naisille. Aikana, jolloin
kielitaitoa arvostettiin, katsottiin kielellinen lahjakkuus miehiseksi ominaisuudeksi. On myös pidetty selvänä, ettei miehestä ole pienen lapsen
hoivaajaksi. Yleinen käsitys on ollut se, että pojat ovat matemaattisesti
lahjakkaampia kuin tytöt, jotka pärjätessään pärjäävät kovasti työtä tekemällä. Tyttöjen ja poikien lahjakkuudessa ei kuitenkaan ole tutkimuksissa
havaittu kiistattomia eroja.
Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien laajentamisen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi (OPH 2004, luku 7.21) voisikin kääntää
ohjauskäytäntöjen ja niiden takana olevien uskomusten näkyviin tuomiseksi. Sukupuolten välinen eriarvoisuus on nostettava näkyviin, jotta
tasaveroisuutta voitaisiin lisätä. Koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolijako on otettava esiin ja keskusteltava oppilaiden kanssa, koska sillä
joka tapauksessa on konkreettisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Tilastollisesti tarkasteltuna tytöt ja pojat valitsevat eri koulutuksia ja ammatteja. Tarkemmin katsottaessa valintoja kuitenkin tehdään myös ristiin.
Suunto-projektissa havaitsimmekin, että nuoret usein kyseenalaistavat sukupuolisidonnaisuuden. Tähän opinto-ohjaaja ja opettaja voivat tarttua.
He voivat laajentaa käsityksiään oppilaiden mahdollisuuksista oppilaiden
kanssa ja avustuksella. Jakautumisen murtumiin ohjaaja voi yhdessä oppilaiden kanssa pysähtyä ihmettelemään ja kyseenalaistamaan jakoja lisää.6
Ihmettelyä tukevaa materiaalia esim. Friidu, Grabrucker 1991, Tilastokeskuksen työmarkkina- ja palkkatilastot http://www.tilastokeskus.ﬁ/, Kuntaliiton verkkosivut http://www.
kunnat.net/
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II Oppilaanohjausta säätelevä normisto

Sekä oppilaanohjaus että koulun tasa-arvotyö perustuvat Suomessa
lainsäädäntöön. Ohjaustoiminnan perusta annetaan vuonna 1999
voimaan tulleissa perusopetuslaissa (L 628/98) ja –asetuksessa (A
852/98) sekä vuonna 2001 annetussa valtioneuvoston asetuksessa perusopetuksessa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista
ja perusopetuksen tuntijaosta (A955/02). Ne velvoittavat opetuksen
järjestäjän antamaan oppilaanohjausta (A 11§) ja oikeuttavat oppilaan
sitä saamaan (A 30§) kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla.
Laissa perusopetuslain muutoksesta (477/2003) korostetaan lasten
ja nuorten kehitykseen liittyvien vaikeuksien ennaltaehkäisemistä ja
varhaista puuttumista. Lakimuutoksella halutaan edistää hyvää oppimista, oppilaiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Lakiuudistuksessa korostetaan myös yhteisöllisen vastuun,
oikeudenmukaisuuden ja huolenpidon periaatteita.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–9
säätelevät oppilaanohjauksen toteuttamista (L 628/98 14§). Ne vahvistettiin 16.1.2004 ja on otettu käyttöön viimeistään lukuvuoden
2006–2007 alusta alkaen. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien
perusteiden normiluonne on koulutuksenjärjestäjää velvoittava.
Kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan niiden pohjalta. Niissä täsmennetään ja tarkennetaan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä. Opetussuunnitelman perusteiden
normiluonteen vuoksi tavoitteet ja sisällöt esitetään määräyksinä,
eivätkä ne sisällä kuvailevaa tekstiä. Ne eivät myöskään määrittele
yksityiskohtaisesti eri toimijoiden tehtäviä eivätkä ohjauksen menetelmällisiä kysymyksiä. (Kasurinen & Merimaa 2005.)
Perustan kaikelle tasa-arvotyölle antaa perustuslaki (L731/1999),
jonka 6 §:ssä mainitaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.
Koulun tasa-arvotyötä säädellään sekä perusopetuslaissa että laissa
14

miesten ja naisten tasa-arvosta (8.8.1986/609). Perusopetuslain 2§:ssä
todetaan, että opetuksen tulee edistää tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta velvoittaa viranomaiset ja oppilaitokset huolehtimaan siitä, että naisilla ja miehillä
on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen
sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista (5§ 17.2.1995/206).
15

Tasa-arvolain säätämä tasa-arvosuunnittelu voidaan jakaa henkilöstöpoliittiseen ja toiminnalliseen suunnitteluun. Tasa-arvolaki
velvoittaa työnantajan, jonka palvelussuhteessa olevan henkilöstön
määrä on vähintään 30 työntekijää, laatimaan vuosittain henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman. Se voidaan sisällyttää henkilöstöja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan (6a§
15.4.2005/232). Käytännöllisesti katsoen kaikilla peruskouluilla tulee siis olla henkilöstöpoliittiset tasa-arvosuunnitelmat. Vaikka tasaarvolaki asettaakin kaikille oppilaitoksille tasa-arvonedistämisvelvoitteen, jää perusopetus toiminnallisen tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen
ulkopuolelle. Toiminnallisessa tasa-arvosuunnitelmassa painopiste on
opetukseen ja opetuksen järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä (6b
15.4.2005/232). Opetukseen liittyvien tasa-arvokysymysten esiin
nostaminen ja pohdinta sekä niihin liittyvät toimenpiteet voidaan
kuitenkin myös perusopetuksessa toteuttaa toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman avulla. On myös tärkeää oivaltaa, että tasa-arvon edistämistyössä henkilöstöä sekä opetusta ja ohjausta koskevat kysymykset ovat syvällisessä yhteydessä toisiinsa.
Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain (21/2004) tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista. Yhdenvertaisen kohtelun kriteereinä mainitaan muun muassa sukupuolinen suuntautuminen. Lain soveltamisalaan kuuluvat koulutuksen ja
ammatillisen ohjauksen saaminen.
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määritellään
perusopetuksen arvopohjana tasa-arvo. Luvussa 2.1 mainitaan, että
perusopetuksen avulla edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä.
Opetussuunnitelman perusteet sisältävät erilliset osiot ohjaustoiminnan järjestämisestä (OPH 2004, luku 4.3) ja varsinaisesta oppilaanohjauksesta (luku 7.21). Varsinainen oppilaanohjaus on jaettu
omiin osioihinsa vuosiluokille 1–2, 3–6 ja 7–9, mutta oppilaanohjauksen ingressiosa ja yleiset tavoitteet koskevat kaikkia perusopetuksen
oppilaita. Ingressiosassa todetaan, että oppilaanohjauksen avulla edistetään koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.
16

Kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin tulee laatia erilliset ohjaustoiminnan suunnitelmat. Tämä mahdollistaa sukupuolten
tasa-arvon edistämisvelvoitteen aiempaa tehokkaamman toteuttamisen koulun käytännöissä.

Säädöstö pähkinänkuoressa
Suomen perustuslaki (731/1999)
Perusopetuslaki (L628/1998)
Perusopetusasetus (A852/1998)
Valtioneuvoston asetus perusopetuksessa tarkoitetun
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntijaosta (A955/2002)
Laki perusopetuslain muutoksesta (L477/2003)
Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta
(L609/1986, L206/1995, L232/2005)
Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)
Perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelman
perusteet 2004
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III Oppilaanohjaus alueellisessa
ja paikallisessa
toimintaympäristössään

Alueellisen kehittämisen vuorovaikutteisuus kunnallisen
päätöksenteon, työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksen
välillä on tiedostettu ja nostettu keskusteluun Euroopan Unionin myötä 1990luvulla. Kunnallinen päätöksenteko ja
alueellinen elinkeinorakenne luovat
perustan koulutukselle. Koulutus
puolestaan tuottaa yleissivistystä ja sellaista osaamista,
jota alueellisessa kehittämisessä tarvitaan. (Numminen
2004, 98–99.) Tasa-arvotyön
näkökulmasta liikutaan piilevien ja tiedostamattomien
rakenteiden alueella. Näkymättömän näkyväksi saattaminen ja tasa-arvoa edistävien
toimenpiteiden mahdollistaminen edellyttävät systemaattista yhteistyötä eri tahojen välillä. Organisaatioiden sisäinen
tasa-arvosuunnittelu on syytä
laajentaa organisaatioiden väliseksi tasa-arvotyöksi.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 2004, luku 4.3.)
koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin tulee sisällyttää kuvaus siitä,
miten yhteistyötä muiden oppilaitosten sekä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa toteutetaan. Tämä on hyvä tehdä lähtökohtai18

sesti tasa-arvonäkökulmasta sen sijaan, että kuvaukseen kirjoitettaisiin erillinen tasa-arvoa koskeva lausuma. Tällöin kysytään: Miten
yhteistyötä muiden oppilaitosten sekä paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa toteutetaan sillä tavoin, että sukupuolten välinen tasaarvo edistyy? Laajassa mielessä pyritään kaventamaan koulutuksen ja
työelämän sukupuolittuneisuutta. Yksilötasolla kysymys on yksittäisten oppilaiden ja opettajien mahdollisuuksista entistä monipuolisempaan itsensä kehittämiseen ja tavoitteiden muodostamiseen sekä niiden toteuttamiseen. Elinkeinorakenteen ja koulutusmahdollisuuksien
väliset yhteydet sekä niihin liittyvät tasa-arvon edistämisen mahdollisuudet ja esteet on hyvä selvittää kunnan ja mielellään alueellisella
tasolla. Koulun toiminnan kuvauksessa kannattaa suunnitella oppilaiden vanhemmat resurssiksi paikalliseen työ- ja elinkeinoelämään
tutustumisessa. Näin voidaan myös monipuolistaa kodin ja koulun
välistä yhteistyötä. Kuvaukseen voi suunnitella esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoon liittyviä projektitöitä sekä paikallisten ”toisen sukupuolen” ammatissa toimivien henkilöiden vierailuja kouluun.
Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu erityisesti
työelämään tutustumisessa (TET). TET -järjestelyjä suunniteltaessa
kiinnitetään erityistä huomiota siihen, ettei uusinneta ja vahvisteta
tyttöjen ja poikien eriytyneitä oppimiskokemuksia. Käytännössä tämä
voi merkitä joskus tiukkojakin neuvotteluja työnantajien kanssa. Kuitenkin mahdolliset vaikeudet voi kääntää voitoksi oppilaiden TET kokemusten analysoinnissa yhdessä heidän kanssaan.
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IV Oppilaanohjaus koulun yhteisenä
toimintana

Oppilaanohjaus ja ohjauksellinen ajattelu korostuvat uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa alueellisia ja koulukohtaisia oppilaanohjauksen järjestelmiä siten, että
ohjauksen määrä ja laatu tavoittavat kaikki oppilaat tasa-arvoisesti
(Kasurinen & Vuorinen 2002, 36; ks. myös Lairio, Puukari & Varis
1999, 9, 52). Ohjaus jäsennetään nyt ensimmäisen kerran kaksitasoisena toimintana siten, että varsinaisen menetelmällisen ohjaustoiminnan lisäksi oppilaitosten tulee sisällyttää opetussuunnitelmiinsa
erilliset ohjauksen toimintasuunnitelmat, joissa sisällölliset, menetelmälliset, työnjaolliset ja vastuukysymykset on määritelty ja kirjoitettu
auki. Tämä merkitsee siirtymää keskitetystä ohjausjärjestelmästä holistiseen järjestelmään, jossa kaikille opettajille ja koulun henkilöstölle hajautetut ohjaustoiminnot kattavat ohjauksen kolme sektoria:
kasvun ja kehityksen tukemisen (psykososiaalinen tuki), oppimisen ja
opiskelun ohjauksen sekä ura- ja tulevaisuuden-/elämänsuunnittelun
ohjauksen. Ohjaussuunnitelmien tarkoituksena on toimia myös arvioinnin ja kehittämisen välineinä, joNaispuolinen opettaja kertoi,
ten organisaation tasolla holistisuus
että hänen koulunsa opettajienhuoneessa
merkitsee strategisen suunnittelun
on tapana, että naisopettajat huolehtivat
kirkastamista ja koulun johtamisen
kahvin keittämisestä.
työvälinettä. Opetuksen ja ohjauksen järjestäminen lähtee kriittisestä ja kokonaisvaltaisesta pohdinnasta (Kasurinen 2004, 48). Tällöin kysytään, mitkä ovat oppilaitoksemme toimintaa ohjaavat arvot? Mikä on käsityksemme oppimisesta
ja opettamisesta? Millainen toimintakulttuuri oppilaitoksessamme
on? Millaisia sukupuolijakoon perustuvia näkyviä ja näkymättömiä
rakenteita ja käytänteitä edellä mainitut pitävät sisällään?
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Ohjauksen järjestämiseen vaikuttaa keskeisesti se, minkälainen henkilöstö oppilaitoksessa on. Koska koulun sisäinen työnjako
liittyy erotettavissa oleviin vastuisiin, on tärkeää miettiä yhdessä,
kuka tekee mitäkin ja kuka vastaa mistäkin. Tämän pohdinnan tulisi kattaa myös epävirallisen ja kirjoittamattoman työnjaon. Kriit-
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tisen pohdinnan tuloksena on mahdollista huolehtia siitä, ettei
työnjako perustu uskomuksiin sukupuolten luontaisista kyvyistä
ja osaamisista. Ammattien sisäistä sukupuolisegregaatiota edustaa
esimerkiksi käytäntö, jossa naisopettajat vastaavat alkuopetuksesta
ja miesopettajat ylempien vuosiluokkien opetuksesta.
Ohjauksen holistisuus tuo mukaan uusia rooleja. Oppilaanohjaajan merkitys ohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavana ja
konsultoivana asiantuntijana korostuu samalla kun yksittäisen opettajan tehtävä laajenee entisestään kasvatukselliseen suuntaan. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisen opettajan tehtävänä
on oppilaiden psykososiaalinen
Vanhempainillassa miespuolinen rehtori
tukeminen ja ohjaaminen kouluesitteli opettajakunnan ja leikillisesti
työssä ja oppimisessa. Sen sijaan
totesi, että eikös minulla olekin täällä
ura- ja elämänsuunnittelu määrikomeita naisia!
tellään oppilaanohjaajan ydintoiminta-alueeksi. Toisaalta työelämään tutustumisen toteutus kuuluu
kaikille opettajille. Koulutusvalintojen ja tulevaisuuden suunnittelun
näkökulmasta näiden osa-alueiden rajat kuitenkin hämärtyvät; jokainen opettaja rakentaa tietoisesti tai tiedostamattaan käsityksiä oman
opetuksensa yhteydessä erilaisista ammateista ja samalla tuo esille
arvostuksiaan, asenteitaan ja uskomuksiaan. Vähäpätöisiltäkin tuntuvilla, yksittäisillä lausahduksilla ja mielipiteillä saattaa olla lasten
ja nuorten elämässä kauaskantoiset vaikutukset. Eräs naispuolinen aikuisopiskelija kertoi vuosikymmenien ajan olettaneensa, ettei hänestä
ole teoreettisiin opintoihin, koska hänen opettajansa oli aikoinaan
näin todennut. Aina viestit eivät ole ääneen lausuttuja, jolloin niiden
kriittinen arviointi ja purkaminen on hankalampaa. Käsitykset erilaisista ammateista ja niiden soveltuvuudesta sukupuolille syntyvät ja
synnytetään jo varhain, joten on erityisen tärkeää, että vuosiluokkien
1–6 opettajat tiedostavat vastuunsa ja merkityksensä näiden käsitysten muodostamisen prosessissa.
Ohjausta jäsennetään myös oppilaan opintopolun näkökulmasta
aikaulottuvuutena: ohjauksena ennen opintoja, ohjauksena opintojen
alussa sekä ohjauksena opintojen aikana ja opintojen päätösvaiheessa.
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Ohjausta suunniteltaessa yksittäisen oppilaan näkökulmasta tulisi
pohtia, minkälaisia valinnanmahdollisuuksia hänellä on ja miten
hänen on mahdollista rakentaa yksilöllinen opintopolkunsa. Puitteet
yksittäisen oppilaan ohjaukselle luodaan opetussuunnitelmassa, jossa
määritellään, miten opetus ja opetuksen tarjonta on järjestetty tukemaan oppimis- ja opiskeluprosessia. (Kasurinen 2004, 48.) Nykyisin
oppilaiden rekrytointi ja siihen liittyvä tiedottaminen, jopa markkinointi, koskettavat myös peruskouluja ja yhä nuorempia oppilaita.
Sukupuolisokealla tiedottamisella ja opetuksen järjestelyillä uusinnetaan usein huomaamatta vallitsevaa sukupuolijakoa ja vahvistetaan
eriytynyttä tyttö- ja poikakulttuuria. Sukupuolikriittinen opetus- ja
ohjauskäytänteiden tarkastelu voi kuitenkin toimia vakiintuneiden,
joskus jopa tasa-arvolain vastaisten menettelytapojen tiedostamisen,
näkyväksi tekemisen, uudelleenarvioinnin ja purkamisen välineenä.
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V Oppilaanohjauksen tavoitteet
ja sisällöt

Seuraavassa erittelemme sukupuolen näkökulmasta perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden luvun 7.21 Oppilaanohjaus (OPH
2004, 258–260). Käymme opetussuunnitelman tekstin läpi virke
virkkeeltä ja esitämme kysymyksiä, joiden tarkoituksena on virittää
ohjauksen suunnittelijoita miettimään, mitä sukupuolisensitiivisyys
tai –kriittisyys ohjauksen tavoitteiden suhteen voisi merkitä.

Mitä oppilaanohjaus on?

•
•
•
•
•
•
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”Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä
siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja.”
Ketä tarkoitamme, kun puhumme oppilaasta?
Millaisia merkityksiä käsitteeseen ”oppilas” liittyy, kun kyseessä
on tyttö tai poika? Mitä elämänsuunnittelun taidot tarkoittavat
tyttöjen ja poikien kohdalla?
Mitä elämää tytöt ja pojat suunnittelevat ja miten ohjaus sitä tukee?
Millaisia tietoja ja taitoja ajattelemme tyttöjen ja poikien
tarvitsevan elämänsä suunnittelun perustaksi?
Mitkä tiedot ja taidot ovat tarpeellisia tyttöjen elämässä ja
poikien elämässä?
Millä tavalla huomioimme sen, että elämänsuunnittelun ehdot
tyttöjen ja poikien kohdalla eriytyvät sukupuolen mukaan: että
tytöt usein tulevaisuutta suunnitellessaan huomioivat hoiva- ja
huolenpitovastuunsa osana elämänkokonaisuuttaan.

”Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa
koskevia ratkaisuja.”
• Ohjaus tukena, olipa se miten tahansa järjestetty, vaikuttaa
oppilaiden elämänsuunnitteluun ja elämänkokonaisuuteen.
Mitä ajattelemme oppilaiden kyvyistä ja kiinnostuksista?
• Millaiset kulttuuriset uskomusjärjestelmät ohjaavat käsityksiämme tyttöjen ja poikien kyvyistä ja kiinnostuksista?
• Mitä itse asiassa oppilaiden omat kyvyt ja kiinnostukset
tarkoittavat sukupuolisosialisaation näkökulmasta?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön
tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä
syrjäytymistä. ”
Mitä tarkoitamme koulutyön tuloksellisuudella?
Miten erilaisia oppiaineita arvotetaan ja arvostetaan koulussa?
Onko tuloksellisuus lahjakkuuden vai ahkeruuden ansiota?
Millaisia uskomuksia meillä on tyttöjen ja poikien lahjakkuudesta, ahkeruudesta ja tunnollisuudesta?
Kenellä on hyvä olla koulussa? Kuka viihtyy koulussa? Miten
viihtyminen ja hyvinvointi ilmenevät?
Merkitseekö koulutyön tuloksellisuus hyvinvointia ja koulussaviihtymistä?
Mitä tarkoitamme syrjäytymisellä?
Millaiset prosessit tuottavat syrjäytymistä?
Miten erilaiset tyttö- ja poikakulttuuriset ilmiöt rakentavat syrjäytymisen mekanismeja?

”Sen (ohjauksen) avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja
sukupuolten välistä tasa-arvoa.”
• Millaisia koulutukseen, ammatteihin ja aloihin liittyviä arvostuksia koulu edustaa? Miten ohjausta voidaan toteuttaa niin, että
sekä yksilölliset että tasa-arvotavoitteet toteutuvat?
• Millaisia tasa-arvon ja sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiä
ja ongelmia erilaisiin etnisiin taustoihin ohjauksessa kytkeytyy?
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• Miten koulussa taataan se, että koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään rakenteellisella, pedagogisella
ja henkilökohtaisten uskomusjärjestelmien tasolla?
”Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee
tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta
vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka
ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.”
• Millä tavalla varmistetaan, että oppilaan hyväksi tarkoitettu moniammatillinen yhteistyö ja siihen liittyvä tieto edistävät oppilaan
hyvinvointia eivätkä toimi itseään toteuttavina ennusteina?

Oppilaanohjauksen yleiset tavoitteet
•
•
•
•
•

”Oppilas oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen.”
Odotammeko tytöiltä ja pojilta erilaista itsenäisyyttä ja vastuullisuutta?
Millaisilla toiminnan alueilla feminiininen/ maskuliininen itsenäisyys ja vastuullisuus uskomuksissamme ilmenevät?
Oletammeko, että pojat ovat luonnostaan itsenäisiä ja riippumattomia?
Edellytämmekö tytöiltä suurempaa vastuullisuutta?
Millä tavalla itsetuntemukseen ohjaaminen kytkeytyy kulttuurisiin sukupuoliuskomuksiin ja stereotypioihin?
Oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

• Mitä tarkoitamme yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoilla tyttöjen
ja poikien kohdalla? Edellytämmekö ja oletammeko, että tytöt
ottavat luonnostaan huomioon toisia ihmisiä ja muiden tunteita
toiminnassaan?
• Odotammeko ja oletammeko, että poikien vuorovaikutus on
rationaalista ja faktakeskeistä?
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
Ovatko käsityksemme nk. normaaleista oppimisvalmiuksista
erilaisia tyttöjen ja poikien kohdalla?
Millainen toiminta ja käyttäytyminen liitetään oppimisvaikeuksiin?
Oletammeko, että hiljainen oppilas on aina tyytyväinen ja pärjäävä?
Millaisia uskomuksia nk. alisuoriutujaoppilaan sukupuoleen ja
sosiaaliseen taustaan kytkeytyy?
Mitä tekemistä lahjakkuudella on oppimisvaikeuksien kanssa?
”Oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit. Oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan”.
Millaisia uskomuksia meillä on tyttöjen ja poikien oppimisesta?
Uskommeko, että poikien oppiminen perustuu ajattelemiseen ja
tyttöjen oppiminen ahkeruuteen?
Millaisissa oppiaineissa opetusmenetelmät eriytyvät sukupuolen
mukaan?
Millaisia piilo-opetussuunnitelmia oppiaineisiin sisältyy?
Onko opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa sellaista
(tietoista, tahatonta, sanallista, ei-sanallista) palautetta, jonka perusteella tyttöjen ja poikien itsearviointitaidot rakentuvat erilaisiksi.

”Saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa
perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa.”
• Mihin ohjaajan käsitys oppilaan kyvyistä ja intresseistä perustuu?
• Millä tavalla oppilaan aikaisemmat oppiainevalinnat ja niihin
kytkeytyvät sukupuolisuskomukset suuntaavat ohjausprosessia?
• Miten hyvin ohjaaja on tietoinen omista sukupuoliuskomuksistaan ja käsityksistään naisten ja miesten soveltuvuudesta koulutusurille ja ammatteihin?
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•
•
•
•
•

”Oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.”
Onko ohjaajina tarjoamamme tieto jo valmiiksi sukupuolistunutta?
Esittelemmekö työelämän ja maailman tytöille ja pojille erilaisena
siten, että uusinnamme emmekä problematisoi naisten ja miesten
erilaisia elämänehtoja?
Ovatko käsityksemme tietojen ja taitojen lähteistä sukupuolistuneita?
Ohjaammeko tyttöjä ja poikia tietojen ja taitojen lähteille eriytyneesti?
Perustuvatko käsityksemme tyttöjen ja poikien teknologiataidoista oletuksiin vai tietoon?

”Oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa.”
• Merkitsevätkö muuttuvat olosuhteet erilaisia ehtoja tyttöjen ja
poikien päätöksenteko- ja tulevaisuudensuunnittelun prosessille?
• Oletammeko, että tytöt suunnittelevat tulevaisuuttaan korkeamman reﬂeksiivisyyden ehdoilla?
• Kohdistuvatko joustavuuden ja sopeutuvuuden vaatimukset eri
tavoin tyttöihin kuin poikiin?
”Saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa.”
• Millä tavalla opettajana ja ohjaajana varmistan, että sukupuolikriittinen ja -sensitiivinen ajattelu on ohjaustyöni perustana?
• Miten rakennamme oppilaitokseemme sellaisen ohjausjärjestelmän, jota edistää sukupuolirajoja ylittäviä valintoja?
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”Oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.”
• Miten rakennamme sellaiset työelämään tutustumisen mahdollisuudet, joiden avulla oppilas pystyy muodostamaan laajan ja yleissivistävän käsityksen työn maailmasta? Kannustammeko tyttöjä
enemmän tai eri perustein kuin poikia kansainvälisyyteen? Miten
tunnistamme ennakkoluuloja synnyttäviä tekijöitä ja edistämme
moninaisuuden arvostamista?
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Tavoitteet vuosiluokittain
Vuosiluokat 1–2 / Alkuopetus

Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys alkuopetuksen yhteydessä annettavassa ohjauksessa? Seuraavassa ehdotamme tutkimusperusteisia pohdinnan kohteita ja vinkkejä (ks. myös luvut I ja VII). Lähtökohtana on sukupuoleen liittyvien omien käsitysten, uskomusten ja mielikuvien uskalias
esiin nostaminen ja tutkiminen.
Yhä useampi lapsi siirtyy kouluun esiopetuksesta. Sen voi olettaa
yhtäläistävän myös lasten muodostamia kulttuurisia käsityksiä sukupuolen ja muiden erottelevien luokitusten merkityksistä. Kuitenkin
on tärkeää huomata, että se, mitä sukupuoli lapsille merkitsee, saattaa vaihdella lapsesta, tilanteesta ja asiayhteydestä riippuen. Tällöin
kaikki se, mitä aikuinen, kasvattaja ja opettaja tekee, on sukupuolijaon kannalta merkityksellistä.
Koulun aloittamisen yhteydessä opetussuunnitelman perusteet asettavat tavoitteeksi opiskeluvalmiuksien kehittymisen edistämisen, sosiaalisen kasvun tukemisen ja oppimisvaikeuksien syntymisen estämisen. Oppilaita on tuettava opiskelutaitojen kehittämisessä ja ohjattava
suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin. Koulun tulee
siis opettaa lapsille sekä oppimisen taitoja että koulunkäynnin taitoja.
Mutta mitä näiden taitojen opettaminen koulun arjessa merkitsee? Koulun käytänteiden opettaminen saattaa pohjautua käsityksiin tyttöjen ja
poikien olemuksellisesta (”luonnollisesta”) erosta: esimerkiksi voidaan
ajatella, että tytöt ovat luonnostaan huolellisempia kuin pojat tai että
pojat ovat luonnostaan äänekkäämpiä kuin tytöt. Tämä voi johtaa erilaiseen tyttöjen ja poikien käyttäytymisen ohjaamiseen ja arviointiin.
Koulun tapakasvatus saattaa sisältää monia itsestäänselvyyksiä sukupuolista: esimerkiksi pukeutumisohjeet, joissa tyttöjen tulee käyttää
hametta koulun juhlissa. Muutoinkin tyttöjen pukeutumista saatetaan
arvioida tiukemmin kuin poikien pukeutumista. Arvostelevan suhtautumisen sijaan olisi tärkeää keskustella nuorten kanssa siitä, millaisia
stereotypioita erilaiset pukeutumiskoodit ja -tavat ilmentävät.
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Sukupuolieroon kietoutuvat myös oppilaiden sosiaalisten ja kulttuuristen taustojen erot, jotka voivat saada stereotyyppisiä merkityksiä.
Esimerkiksi työväenluokkaiselle tytölle koulunkäynti voi merkitä eri
asiaa kuin työnväenluokkaiselle pojalle. Toisaalta työväenluokkaisen
tytön kiinnostumattomuus koulusta voi jäädä huomaamatta samoin
kuin pojan kiinnostus. Lapsen käsitys itsestään oppijana saattaa liittyä sekä sukupuoleen että sosiaaliseen ja kulttuuriseen taustaan. Koulutusmahdollisuuksien muodollisesta tasa-arvoisuudesta huolimatta
erityisesti koulutustaso näyttää periytyvän. Opettajan on hyvä selvittää itselleen, eroaako hänen käsityksensä ”normaalista oppilaasta”
sukupuolen ja oppilaan taustan mukaan. On hyvä myös miettiä omia
mielikuviaan lahjakkuudesta. Opettaja voi kysyä itseltään, voiko minun mielestäni tyttö olla nero?
Koulussa sukupuolieron rakentaminen tapahtuu osin näkyvästi,
osin näkymättömästi lukuisissa arjen tilanteissa. Esimerkiksi jos opettaja järjestää oppilaat luokassa
tyttö- ja poikaryhmiin, hän
Rehtori ilmoitti, ettei oppilaiden ryhmäjakoa
ole mahdollista rakentaa muuten kuin sijoitsamalla rakentaa kahtiajakoa ja
tamalla tytöt tekstiilikäsityöntyön ryhmiin ja
eroa heidän välilleen. Samalla
pojat teknisen käsityön ryhmiin.
muodostuu kahdenlaisia olemisen tapoja: tytön ja pojan paikkoja. Lasten väliset erot peittyvät
sukupuolijaon alle. Lasten systemaattinen sijoittaminen tyttö-poikapareiksi luokkahuoneen istumajärjestelyissä tai parijonomuodostelmassa ilmentää samalla heteroseksuaalisen identiteetin ja järjestyksen
ensisijaisuutta ja normatiivisuutta.
Koska oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana
eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä, on erityisen
tärkeää, että sukupuolistuneiden käytänteiden näkyväksi tekeminen
ja oppilaanohjauksen tavoitteiden suunnittelu sukupuolikriittisestä
näkökulmasta pohditaan yhdessä koko koulun henkilökunnan kesken. Pohdinnan voi kytkeä koulun toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan. Vaikka oppilaanohjauksen toteuttaminen opetuksen
yhteydessä on luokanopettajan vastuulla, ovat koulun käytänteisiin
sosiaalistavat tavoitteet 1–2 luokilla vahvasti kytköksissä koko koulun toimintakulttuuriin. Sukupuolisensitiivisyyden ja -kriittisyyden
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toteutuminen opetuksessa ja ohjauksessa edellyttää koko koulun sitoutumista, koska yksittäinen luokanopettaja ei voi toimia vastoin
koulun yleisiä sääntöjä.
1–2 luokkien aikana rakennetaan pohjaa tuleville ainevalinnoille.
Lasten käsitykset itsestään oppijoina syntyvät erilaisten oppimiskokemusten kautta. Ne suuntaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan ja
käsityksiään omista taipumuksistaan ja taidoistaan. Opettajalla on
näiden käsitysten muodostumiMatematiikan opettaja oli henkilökohsessa suuri merkitys, ja hänen
taisesti kutsunut kolme ysiluokan poikaa
on mahdollista purkaa sukuepäviralliseen matemaatikkojen kerhoon.
puoliin, kulttuureihin, sosiaaliMatematiikka rakastava tyttöoppilas, jolla
oli siitä kymppi todistuksessa, kuuli asiasta
luokkiin ja muihin luokituksiin
ja kysyi opettajalta, miksi häntä ei ollut
liittyviä
itsestäänselvyyksiä.
kutsuttu. Äidilleen tyttö kertoi opettajan
Esimerkiksi perusta vuosiluokvastanneen, ettei tiennyt hänen olevan
kiinnostunut matematiikasta. Äiti soitti
kien 5–9 aikana tapahtuvalle
asiasta opettajalle, joka toisti hänelle saman
tekstiili- tai teknisen käsityön
selityksen, mutta lupasi kuitenkin ottaa
painottumiselle tai kiinnostukmyös tytön mukaan kerhoon.
selle matemaattisiin oppiaineisiin muodostuu jo alkuopetuksessa. Mikäli A1-kielen valinta tapahtuu
1–2 luokkien aikana, on tärkeää tiedostaa kielivalinnan mahdollinen
sukupuolittuminen. Uskomus siitä, että kielellinen lahjakkuus on
tyttöjen luontainen ominaisuus voi johtaa käsitykseen, ettei valinta
heidän kohdallaan ole yhtä merkityksellinen kuin pojilla; tyttöjen
voidaan arvella valitsevan lisää kieliä opintopolkunsa aikana.
Oppilaiden tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi jo vuosiluokkien 1–2 aikana. Niin kutsuttujen kehitys- ja arviointikeskustelujen, joihin usein myös vanhemmat kutsutaan,
lisäksi tämä merkitsee henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen mahdollisuutta. Ohjausﬁlosoﬁnen lähtökohta oppilaan subjektiudesta merkitsee
oppilaan kokemusten ja tunteiden herkkää kuuntelemista ja vakavasti
ottamista. Oppilasta tulee varoa luokittelemasta etukäteen hänen sukupuolensa, kulttuurinsa tai sosiaalisen taustansa perusteella.
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Vuosiluokat 3–6

Vuosiluokkien 3–6 aikana ohjataan lapsia itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Koulun arjessa itsenäisyyden ja vastuullisuuden kriteerit saattavat olla erilaisia tytöille ja
pojille. Tyttöjen tavaroiden unohteluun ja vihkojen kuntoon saatetaan
suhtautua ankarammin kuin poikien. Poikia saatetaan rohkaista ottamaan vastuuta teknisten laitteiden toiminnasta ja ruumiinvoimaa
vaativista tehtävistä, kuten pulpettien siirtämisestä ja tavaroiden kantamisesta. Tyttöihin saatetaan vedota työrauhan ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä ja heidän saatetaan odottaa kantavan vastuuta
myös luokkatovereidensa oppimisesta. Pelkistäen: poikia saatetaan
tulla käyttäneeksi huoltomiehinä ja tyttöjä apuopettajina.
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaat tekevät ainevalintoja, joihin
heidän tulee saada henkilökohtaista ohjausta. On tärkeää, että ohjaava opettaja tai oppilaanohjaaja ymmärtää lapsen elämänkulun kokonaisuutena, jossa tämän päivän valinnat viitoittavat tulevaisuuden
mahdollisuuksia. Tämän näkökulman esiin nostaminen on tärkeää
myös vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä.
Vuosiluokkien 3–6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin
ja työelämään. Koulutukset, ammatit ja työelämä ovat Suomessa olleet voimakkaasti ja pysyvästi jakautuneet sukupuolen mukaan. On
hyvä ottaa asia esille oppilaiden kanssa. Heillä voi olla tietoa ja kokemuksia jaon murtumisista. Myös heidän alustavat suuntautumisensa
ammattien kentällä saattavat ylittää perinteisen kahtiajaon. Opettajan
ja opinto-ohjaajan on hyvä muistaa, että sukupuolijako on keskimääräinen, ei aukoton. Tämä avaa käytännön mahdollisuuksia suunnitella ammatteihin ja työelämään tutustumista sukupuolijakojen yli.
Tukea siihen voi löytyä oppilaiden huoltajilta. Opettajan on erityisen
tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten hän tulee ammateista ja
työelämästä puhuneeksi, siis tutkailla omia mielikuviaan niistä. Tämän voi tehdä myös yhdessä oppilaiden kanssa.
Tiedonhankinnan valmiuksia harjoitellessa on hyvä muistaa, ettei
tekninen kiinnostus itsestään selvästi liity sukupuoleen. Kuitenkin
näyttää vielä siltä, että pojilla on keskimäärin enemmän kokemusta
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tieto- ja viestintätekniikasta ja useammin käytettävissään tieto- ja
viestintäteknisiä laitteita kuin tytöillä. Tilannetta mutkistaa myös
perheiden taloudellisten mahdollisuuksien vaikutus. Opettajan on
hyvä kartoittaa tilannetta ja pyrkiä tasoittamaan mahdollisia eroja.
Käytännössä se voi merkitä tilanteittaista jakoa erillisryhmiin, jotka
voivat olla myös sukupuolen mukaan jaettuja.
Myös kirjaston käytön tottumukset vaihtelevat oppilaiden kesken. Tytöt lukevat nykyisin keskimäärin enemmän kirjoja kuin pojat,
mutta ryhmien sisällä on eroja. Oppilaiden todelliset lukutottumukset saattavat yllättää opettajan.
Yhteistoiminnallisuus saattaa liittyä mielikuvissamme poikiin
(esim. joukkuepelit) ja toisten ihmisten huomioon ottaminen tyttöihin. Opetusryhmän lapsia lähemmin tarkastellessamme voimme kuitenkin havaita toisia huomioon ottavia poikia ja yhteistoiminnallisia
tyttöjä. Lisäksi lasten toiminta vaihtelee tilanteittaisesti. Saattaa kuitenkin olla, että osa pojista kaipaa erityistä ohjausta toisten huomioon
ottamisessa. Heidän käsitykseensä maskuliinisuudesta voi kuulua tyttöjen ja naisten halveksunta, mikä voi ilmetä kiusaamisena ja seksuaalisena häirintänä ja kohdistua myös opettajaan. Kuitenkin on huomattava, että seksuaalista häirintää saattavat harjoittaa myös tytöt.
Siirtyminen kuudennelta luokalta seitsemännelle merkitsee oppilaille usein myös koulun vaihtoa. Paikkakunnilla, joilla on useita
yläkouluja, siirtymään voi liittyä myös huoltajien tai huoltajan tekemä
koulun valinta, mikä oppilaalle voi tarkoittaa pääsykokeisiin osallistumista. Yläkoulujen kesken voi olla muodostunut suosituimmuusjärjestys, mikä perustuu paitsi niiden oppilaiden saavuttamaan akateemiseen tasoon, myös koulujen oppiainepainotuksiin ja mielikuviin
niiden hyvyydestä. Jälleen ohjauksessa on oltava tarkkana sukupuolistereotypioiden suhteen; lahjakkuudet ja kiinnostukset liittyvät sukupuoleen ennen muuta mielikuvissamme.
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Vuosiluokat 7–9

Siirtyminen yläkouluun tarkoittaa käytännössä usein koulun vaihtoa.
Uudessa koulussa oppilaiden on opeteltava uusille tavoille, ”ammattimaisiksi oppilaiksi” (Gordon, Lahelma, Hynninen, Metso, Palmu &
Tolonen 1999). Ohjaussuunnitelmaan suunnitellaan uusien oppilaiden vastaanotto, jossa huolehditaan, etteivät tulorituaalit ole seksistisiä eivätkä rasistisia.
Yläkoulu on toisen asteen koulutuksen valintojen aikaa. Valintojen
konkretiasta huolehtii opinto-ohjaaja. Opettajat yhdessä ja erikseen
tukevat oppilaiden persoonallista kasvua, kehitystä ja osallisuutta.
(OPH 2004, 10.)
Siirtymävaiheessa oppilaiden väliset fyysisen kehityksen erot nähdään helposti vain sukupuolten välisinä ja niiden ajatellaan vaikuttavan voimakkaasti heidän suoriutumiseensa koulussa. Tämäkin voi
toimia itseään toteuttavana ennustuksena. Vaihtelu sukupuoliryhmien sisällä voi jäädä havaitsematta. Koulusta kiinnostumattoman,
huonosti menestyvän pojan saaKansainvälisenä naistenpäivänä koulussa
tetaan arvioida alisuoriutuvan ja
järjestettiin työpajoja, joissa tyttöjen silhänet nähdään normaalina poimäripsiä ja kulmakarvoja kestovärjättiin, ja
kana, etenkin jos hän on peräisin
heitä opastettiin meikkaamisessa ja muissa
”naisten jutuissa”.
keskiluokasta. Huonosti menestyvä tyttö saattaa jäädä huomaamatta, etenkin jos hän on hiljainen. Erityisen varovainen tuleekin
olla sukupuolen mukaisten yleistysten suhteen. Jos pojan normina on
rasavilli, koulutyöhön rennosti ja jopa vastentahtoisesti suhtautuvuus,
saattavat ahkerat ja menestyvät pojat näyttäytyä poikkeavina.
Oppilaiden elämäntilanteissa saattaa tapahtua suuriakin muutoksia. Kiinnostusten ja harrastusten kohteet voivat muuttua perusteellisesti. Kulttuuriset käsitykset sopivasta naiseudesta ja mieheydestä, joita heijastavat, tuottavat ja toistavat muun muassa nuorisolle
suunnattu viihde ja muut kulutuksen kohteet, vaativat nuorilta ainakin osittaista mukautumista. Käsitykset sopivasta naiseudesta ja mieheydestä vaikuttavat myös oppilaiden valintoihin. Näiden käsitysten
kriittinen esiin nostaminen ja niistä keskustelu on hyvin suotavaa.
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Nuorten elämäntilannetta muuttavat myös seurustelusuhteet. Erityisen tarkkana on oltava sen suhteen, millaisia käsityksiä seksuaalisuudesta ohjauksessa tullaan oppilaille välittäneeksi.
Työelämään tutustuminen, TET

TET on ajoitettava ennen koulutusvalintoja tehtäväksi, jotta se olisi
merkityksellinen menetelmä sukupuolijakojen purkamisessa. TET
saattaa, paitsi tuottaa uusia, sukupuoli- ja luokkarajat ylittäviä kokemuksia ja kiinnostuksen kohteita, tuoda oppilaille konkreettisesti
näkyviin työelämän sukupuolijaon. On käynyt niinkin, että työnantaja on kieltäytynyt ottamasta vastaan ”väärän” sukupuolen edustajaa.
Oppilaille TETin yhteyteen järjestettävä mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia avaa ohjaukseen jälleen yhden keskustelutilan myös sukupuolen merkityksistä.
TET on hyvä suunnitella ja järjestää kunnallisella tasolla yhteistyössä paikallisen ja mahdollisesti alueellisen elinkeinoelämän ja työvoimahallinnon kanssa. Työpaikkojen velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma muodostaa mahdollisuuden työelämään
tutustumisen järjestäjille neuvotella myös
sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä.
Neuvoteltaessa oppilaiden kanssa
tutustumiskohteista on hyvä kuulostella, millaisin perustein he
toivovat tai valitsevat työpaikkoja.
Toisen sukupuolen alueelle meneminen voi olla pelottavaa tai ainakin
jännittävää ja onnistuu paremmin
kaksin tai pienessä ryhmässä kuin
yksin, ainokaisena.
Työelämään tutustumiseen voi liittää myös
kouluvierailuja. Sukupuolijakoja ja sukupuoliin liittyviä uskomuksia voi särötellä vaikka
kutsumalla kouluun paikallisen tai alueellisen
naisyrittäjien yhdistyksen tai ammattialalla toimi36

via tai sitä opiskelevia ”toisen” sukupuolen edustajia. Esimerkkien on
suotavaa olla mahdollisimman paikallisia ollakseen uskottavia.
Kannattaa myös selvittää, olisiko mahdollista järjestää osa TETistä
tutustumalla toisen asteen ammatilliseen koulutukseen konkreettisesti koulua käymällä. Yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa
voi suunnitella ja toteuttaa esimerkiksi päivän mittaisen koulutuksen,
jossa tutustujat pääsevät kokeilemaan, millaista koulutus olisi.7

7
Tätä kokeiltiin BRYT AVAA -projektissa 1985–89. Paikallinen ammattikoulu järjesti oppilaille
opin-topäivän, jossa he saivat tehdä tutustua käytännössä koneisiin, laitteisiin ja materiaaleihin sekä työstää pienimuotoisia omia töitään kotiin vietäväksi. Valitettavasti kokeilun
raporttia ei ole enää saatavissa.

37

VI Oppilaanohjauksen menetelmät

Ohjaustoiminnan kokonaissuunnittelu auttaa hyödyntämään erilaisia
ohjausmenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Mahdollisuus joustavien menetelmien käyttämiseen edellyttää pedagogisesti perusteltuja
opetusjärjestelyjä, asianmukaisia tiloja ja riittäviä välineitä. (Kasurinen
& Merimaa 2005, 59.) Perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 ohjaus toteutetaan pääasiassa luokkamuotoisena, muuhun opetukseen integroiden,
sekä henkilökohtaisena ohjauksena. Vuosiluokkien 7–9 oppilaanohjauksen tulee tarjota oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja henkilökohtaisesta
ohjauksesta.
Lähtökohtana erilaisten ohjausmenetelmien toteuttamiselle ovat
oppilaiden tarpeet ja mahdollisuudet pohtia erilaisia ohjauksellisia kysymyksiä. Sopivan ohjausmenetelmän valinta edellyttää ohjaajalta herkkyyttä oivaltaa, milloin vertaisryhmä toimii resurssina, milloin taas
mahdollisena esteenä ohjauksellisten kysymysten käsittelylle. Luokkaohjauksessa on tarkoituksenmukaista käsitellä isommalle ryhmälle yhteisiä asioita; esimerkiksi työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat ovat tyypillisiä opotuntien teemoja. Työelämä ja elinkeinorakenne
saattavat kuitenkin tuntua vielä kaukaisilta. Käsitykset ammattialoista
ovat muodostuneet erilaisten kokemusten kautta, joista tärkeimpiä ovat
oppilaan lähipiirin ammatit. Tietopainotteinen asioiden käsittely saattaa
mennä ohi korvien, ja oppilaat voivat puuhata tunneilla omiaan (esim.
Eskelinen 1993) tai ottaa ne lepotaukoina ”oikeasta” opiskelusta, josta
annetaan arvosanoja.
Oppilaat voivat myös olla kriittisiä tuntien sisällön suhteen. He ovat
usein hyvin tietoisia yhteiskunnallisista arvojärjestyksistä. Työelämän
ja ammattialojen esittely tasa-arvoisena mahdollisuuksien avaruutena,
josta voi kiinnostusten ja taipumusten mukaan valita, voi nuorten mielestä näyttäytyä valheellisena. Kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti lu38

kioreitti on ollut arvostetumpi kuin toisen asteen ammatillinen koulutus. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että oppilaat tulevat järjestetyksi
kahteen ryhmään arvosanojensa perusteella: riittävän hyvän keskiarvon
saamassa olevien odotetaan pyrkivän lukioon ja muiden puolestaan ammatilliseen koulutukseen. Erityisesti poikaoppilaita voidaan kannustaa
tehostamaan opiskeluaan, jotta he pääsisivät lukioon.
Sukupuolikriittisen ja muita eroja pohdiskelevan tarkastelun tulisi
olla kaikkia oppilaanohjauksen sisältöjä läpäisevää. Usein tasa-arvokysymyksiä esitellään – jos esitellään – omana teemanaan, minkä johdosta
ne helposti jäävät irrallisiksi. Parhaimmillaan tasa-arvokysymysten
integroiminen muihin oppilaanohjauksen (ja opetuksen) teemoihin
edistää oppilaiden ja opettajien tai ohjaajien kriittistä ajattelua. Pedagogisena ja ohjauksellisena haasteena luokkaohjaustilanteissa on merkityk39

senantoprosessi, sillan rakentaminen ohjauksellisen tiedon ja oppilaan
henkilökohtaisen kokemuksen välille. Henkilökohtaisten merkitysten
tunnistaminen ja rakentaminen on helpompaa ja luontevampaa pienryhmässä, jossa voidaan käsitellä toisten kanssa jaettavissa olevia, mutta
samalla henkilökohtaisia asioita. Pienryhmäohjaus hakee edelleen muotoaan, eikä ole luokkaohjauksen ja henkilökohtaisen ohjauksen rinnalla
vielä löytänyt vakiintunutta paikkaa koulun järjestyksessä (ks. Numminen 2002, 204). Opetussuunnitelman perusteet (2004) kuitenkin nostavat pienryhmäohjauksen aikaisempaa painokkaammin esille oppilaan
oikeutena.
Sukupuolen mukaan eriytettyä ryhmäohjausta on toteutettu muun
muassa joidenkin tasa-arvohankkeiden yhteydessä. Esimerkiksi oppilaiden työelämään tutustumiseen on kytketty pienryhmäohjausta, jonka
tavoitteena on ollut kannustaa
Yliopistossa opiskeleva mies muistelee:
tyttöjä matemaattis-luonnontie”Kuudenteen luokkaan saakka minulle
teellisiin ja teknologisiin valinsuositeltiin alimpia mahdollisia kursseja.
Yläasteen aikaisesta opintomenestyksestoihin tai poikia sosiaali- ja tertäni ei voinut paljon ennustaa. Vähitellen
veysalalle. Joissakin kokeiluissa
kuitenkin huomasin, että jos pärjään
pienryhmäohjaukseen on yhdisyhdessä aineessa, niin miksi en pärjäisi
muissakin. Kun silloinen oponi myöhemtetty vanhempien opiskelijoiden
min kuuli, että olin päässyt yliopistoon,
mentorointia. (ks. esim. Leinonen
hän totesi: ”Ei voi olla totta!”.
2005.). Koulun pienryhmäohjauksesta on vain niukasti kokemuksia, mutta aiheesta ollaan käynnistämässä tutkimus- ja kehittämishanke Joensuun yliopistossa. Vähäisten
kokemusten pohjalta voidaan kuitenkin uskoa, että menetelmä edistää
oppilaiden yhteistyö-, vuorovaikutus- ja arviointitaitojen kehittymistä.
(Ks. Vanhalakka-Ruoho 2004.) Pienryhmäohjauksena toteutettu oppilaanohjaus tarjoaa parhaimmillaan foorumin, jossa oppilaat voivat turvallisessa ja sallivassa ilmapiirissä keskustella ja kyseenalaistaa esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kulttuurisia odotuksia,
normeja ja itsestäänselvyyksiä.
Yksilöohjauksessa keskitytään yksittäisen oppilaan henkilökohtaisiin ja luottamuksellisiin asioihin (ks. OPH 2004, luku 7.21). Henkilökohtaiset ohjauskeskustelutilanteet voidaan sijoittaa ajatuksellisesti
jatkumolle, jonka toisessa ääripäässä on tieto ja toisessa ääripäässä hen40

kilökohtainen merkityksenantoprosessi. Tiedonjakamisella (ks. Työministeriö 2002) tarkoitetaan tilannetta, jossa yksittäiseen kysymykseen
on olemassa oikea vastaus (esimerkiksi milloin yhteishakuaika päättyy).
Neuvontatilanteessa keskitytään menettelytapoihin, jolloin oppilaan
toiminta ja siihen liittyvät valinnat edellyttävät oikeaa ja asianmukaista
tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja niiden mahdollisista seurauksista (esimerkiksi tieto vaihtoehtoisista koulutuspoluista tietylle alalle). Saamansa
tiedon perusteella oppilas (yhdessä huoltajansa kanssa) tekee päätöksen
itseään koskevassa asiassa. Tasa-arvonäkökulmasta tärkeä kysymys neuvontatilanteissa on se, tarjoaako ohjaaja tasapuolisesti tietoa erilaisista
vaihtoehdoista molempien sukupuolten kanssa keskustellessaan vai eriytyykö tieto oppilaan sukupuolen tai esimerkiksi sosiaalisen tai etnisen
taustan mukaan.
Varsinaisesta ohjauksesta puhutaan silloin, kun oikeaa vastausta
ohjaukselliseen kysymykseen ei ole. Tyypillinen ohjaustilanne on esimerkiksi silloin, kun oppilaalla ei ole vielä tulevaisuuden suunnitelmaa
peruskoulun päättyessä. (Ks. Nummenmaa 2001, 62.) Tällöin oppilaan
henkilökohtaiset arvostukset, kiinnostukset, kokemukset ja motiivit
ovat keskustelun perustana. Ohjaajina käsityksemme oppilaiden kiinnostuksista, arvostuksista ja alalle soveltuvuudesta saattavat kuitenkin,
usein tiedostamattamme, noudaLukion tyttöopiskelija pohti osallistumistaan
tella eriytynyttä sukupuolijakoa
sosiologian kurssille, jolloin opettaja kertoi,
ja johtaa stereotyyppiseen tapaan
että kurssi on tarkoitettu yhteiskuntatiehavaita ja olla vuorovaikutuksessa
teelliselle alalle hakeville. Opiskelija kertoi
tyttö- ja poikaoppilaiden kanssa.
harkitsevansa ko. alaa. jolloin opettaja
totesi: ”Niin, tosiaan, vaikka sinun äitisi on
Hiljaista poikaa saatetaan kuvata
lastentarhanopettaja, niin onhan sinun isäsi
määrätietoiseksi ja harkitsevaksi
kunnanvaltuutettu.”
johtajatyypiksi, mutta vastaavasti
ajatella, ettei hiljainen tyttö pärjää tekniikassa (ks. Juutilainen 2003, 117,
146–147). Hyvä oppiaine- ja koulutusvalinta, hyvä ura ja hyvä elämä
saattavat ohjaajan mielessä tarkoittaa erilaisia asioita riippuen oppilaan
sukupuolesta. Näillä uskomuksilla ja olettamuksilla on väistämättä merkitystä ohjauskeskustelun rakentumisessa. Ohjaajan sukupuolittuneet
uskomukset saattavat vääristää tai estää oppilaan ajatusten ja toiveiden
kuulemisen, jolloin keskustelu etenee ohjaajan uskomusten varassa.
41

VII Tasa-arvolan koulu

Seitsemänneksi kierrymme alkuun ja kuvittelemme, millainen olisi
Tasa-arvolan koulu. ’Tasa-arvola’ viittaa yhteiskuntaan yleensä. Se
viittaa myös kuntaan, jossa koulu on, ja lopulta itse kouluun.
Millainen olisi Tasa-arvola? Innoissaan istuu miettimään ja luomaan kuvaa siitä. Pian huomaa, ettei utopiaa noin vain rakennetakaan. Tulee mieleen latteuksia: Tasa-arvolassa kaikki ovat tasavertaisia sukupuoleen, ikään, syntyperään, terveydentilaan, asuinpaikkaan,
maailmankatsomukseen, seksuaalisuuteen, fyysiseen ja psyykkiseen
kuntoisuuteen, kieleen, ihonväriin katsomatta. Luettelosta tulee pitkä
ja vielä pitempi siitä tulisi, jos luettelisi kaikki eroja ja eriarvoisuuksia
ihmisten välille nykyisin tuottavat luokitusperusteet.
Yritetään uudelleen: Tasa-arvolassa tasa-arvo ajatellaan valtakysymyksenä ja yhteiskunnallisena suhteena, jolle ei ole pysyvää, lopullista
ratkaisua. Tasa-arvolassa tasa-arvon edistämiseen suhtaudutaan jatkuvasti käynnissä olevana prosessina. Se tarkoittaa valppaana olemista
eriarvoisuuksien muodostumisen ja muodostamisen suhteen. Tämä ei
ole helppoa. Juuri kun yhdessä kohdassa näyttää tapahtuneen tasaveroistumista, toisessa kohdassa onkin muodostunut uusi eriarvoisuus.
Tasa-arvolassa tasa-arvon edistäminen ei ole erillinen lisätyö eikä
määräaikainen hanke, vaan se on sisällytetty kaikkeen päätöksentekoon ja sen toimeenpanoon.
Juuri nyt Tasa-arvolassa mietitään keinoja, miten sukupuolten
väliset palkkaerot voitaisiin poistaa. Historiasta muistetaan, miten
täysin samasta (ompelu)työstä nimikkeitä manipuloimalla maksettiin
miehille enemmän kuin naisille (ks. esim. Bergholm 2005). Tämän ei
haluta toistuvan, vaan eriarvoisuutta tuottavaa nimikkeiden käyttöä
tarkkaillaan. Tasa-arvolassa ei piiloteta sukupuolten arvojärjestystä,
vaan kyseenalaistetaan sitä työehtosopimuksia tehdessä. Tasa-arvolassa myös, tosin hiukan haparoiden, pyritään katsomaan yhteiskun42
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taa ja taloutta kokonaisuutena. Ajatellaan, että jaossa tuottavaan ja
tuottamattomaan työhön on kyse arvottavasta sopimuksesta, jota voidaan muuttaa.
Tasa-arvolassa ollaan pääsemäisillään sopimukseen vanhemmuuden kustannusten jakamisesta työnantajien kesken. Tämän arvellaan
korjaavan nuorten naisten työmarkkinoita ja heikentävän ajan myötä
myös koulutuksen ja työmarkkinoiden sukupuolijakoa.
Tasa-arvolan opetushallinnossa on päätetty lopettaa puhuminen
tytöistä ja pojista homogeenisina, keskenään erilaisina ryhminä. Virkahenkilöt päivittävät parhaillaan käsityksiään sukupuolesta ja sen
merkityksistä. Opettajankoulutuksen uudistamisesta on alettu neuvotella. Lähtökohtaisesti kysytään, mitä tullaan mitäkin luokitusta
käyttämällä ja erilaisilla nimeämisillä tehneeksi. Kriittisen huomion
ja tarkkailun kohteena ovat sukupuolen lisäksi ja sen yhteydessä lahjakkuudet, erilaiset erityisyydet, ikäluokitukset, kehitysvaiheet, henkilökohtaiset ominaisuudet…Tavoitellaan ajatusta moninaisuudesta,
joka on tilanteittaisesti ja eri yhteyksissä vaihtelevaa. Pohditaan käsitystä tiedosta ja sen muodostumisesta, opettamisesta ja oppimisesta.
Ollaan tietoisia siitä, ettei tieto koskaan ole puolueetonta vaan kytköksissä valtaan. Opettajankoulutuksen uudistamisessa käytetään
hyväksi tasa-arvohakkeissa tuotettua tietoa ja käytäntöjä.
Tasa-arvolassa on myös huomattu olevan tarpeen purkaa ja rakentaa uudelleen perusopetusasetuksen 4§ tasa-arvoa koskeva lausuma.
Se on kuulunut näin: ”Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot.” Virkkeessä tullaan jakaneeksi oppilaat kahteen ryhmään, tarpeiltaan, kasvultaan ja kehitykseltään eroaviksi. On huomattu, että kahtiajako on
karkea, sukupuolijakoa ylläpitävä ja uusintava. Lisäksi se ei ole linjassa
sen kanssa, miten sukupuoli uudessa tutkimuksessa käsitetään. On
ehdotettu muotoilua, joka paremmin edistäisi tasa-arvoa: ”Opetuksessa otetaan erityisesti huomioon se, että oppilailla voi olla eri syistä
ja eri yhteyksissä erilaisia tarpeita ja että oppilaiden välillä on eroja.”
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Tasa-arvolan kunta
Tasa-arvolan kunnassa suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyy sukupuolivaikutusten arviointi. Kunnassa on tehty sekä henkilöstöä
koskeva että toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelmat
ovat avoimia siten, että niiden toteutumisen arvioinnin tuloksia
käytetään suunnitelmien tarkentamiseen ja uudistamiseen. Tasaarvoinen kaupunki -projektin raporttia käytetään hyväksi (ks. Eurooppalainen tasa-arvokaupunki). Kunnan henkilöstöä koulutetaan
parhaillaan tasa-arvoasioissa. Oppilaanohjaukseen on laadittu kuntaa
koskeva suunnitelma. Sitä varten on kartoitettu paikallinen ja alueellinen koulutustarjonta sekä elinkeinorakenne ja työmahdollisuudet.
Koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä viritetään kunnan
tasolla yhteistyössä työhallinnon kanssa. Sekä koulutuksellisen että
sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ohjauksen keinoin läpäisee suunnittelun.

Tasa-arvolan koulu
Tasa-arvolan koulussa on tehty henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelmaa on tarkoitus tarkentaa ja muuttaa sen mukaan, miten se käytännössä näyttää toimivan. Opetussuunnitelmaa
tehdessä on huolellisesti tutkittu opetussuunnitelman perusteiden
sanamuotoja, ja luettu niitä tasa-arvon edistämisen mahdollistamisen
näkökulmasta. Seuraavaa perusopetuksen arvopohjan tasa-arvokohtaa on luettu kriittisesti:
”Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä
tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa
sekä työ- ja perhe-elämässä.” (OPH 2004, 5).
Kuitenkaan yhteiskunta eivätkä työ- ja perhe-elämä ole tasa-arvoisia eivätkä velvollisuudet ja oikeudet sukupuolille ole samat. Tasaarvolassa tasa-arvolausuma luettaisiin vaikka näin: ”Tyttöjä ja poi45

kia tuetaan kyseenalaistamaan yhteiskunnan, työ- ja perhe-elämän
eriarvoistavia rakenteita ja käytäntöjä, jotta yhtäläiset velvollisuudet
ja oikeudet sekä alueellinen ja yksilöiden välinen tasa-arvo voisivat
toteutua.” Tämä olisi linjassa perusopetuksen tehtäviin kuuluvan ”kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä
uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.” (OPH 2004, 6).
Opetussuunnitelmassa on nähty vaivaa sen eteen, etteivät oppilaiden ainevalinnat aiheuta sukupuolittunutta tietämistä ja osaamista.
Pitkään sukupuolijakoa tuottaneet käsityö ja liikunnanopetus ovat
nyt sisällöllisesti yhteisiä kaikille sukupuoleen katsomatta.
Ohjaussuunnitelmassa on otettu huomioon tulossa oleva vanhemmuuden kustannusjaon muutos. Nyt ei tarvitse tuntea syyllisyyttä
siitä, että tukee oppilaiden sukupuolijaon ylittäviä valinta-aikeita.
Kustannusjaon muutoksen arvioidaan myös vaikuttavan TETin järjestämistä koskeviin neuvotteluihin työnantajien kanssa. Sukupuolirajoja voidaan entistä perustellummin pyrkiä rikkomaan myös toiseen
suuntaan: päiväkodin työhön tutustumaan halukkaita poikia ei tarvitse enää vaivihkaa ohjata miehisemmille työpaikoille.
Tasa-arvolan koulussa ollaan selvillä siitä, että tyttöjä ja poikia,
miehiä ja naisia on monenlaisia. Käsitys sukupuolesta ei ole tiukan
kaksijakoinen, vaan haparoi kohti moninaisuutta.
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