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1

SUVAUS-loppuraportin tavoitteet ja tausta

1.1

SUVAUS-loppuraportin lähtökohdat ja tavoitteet

Tämä loppuraportti kuvaa viiden Poluttamo-hankkeeseen osallistuneen oppilaitoksen tilannetta
sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta syksyllä 2018. Tässä raportissa on käytetty samaa rakennetta ja
samoja tiedonhankinnan menetelmiä kuin vuoden 2016 syksyn tilannetta ao. oppilaitoksissa kuvatussa
lähtötilanneraportissa (ks. https://poluttamo.fi/2017/02/27/lahtotilanneraportti-sukupuolivaikutustenarviointi/).
Poluttamo-hankkeen ydinteemat ovat
osaamisen tunnistaminen
osaaminen näkyväksi
oma opintopolku
sujuva siirtymä.
Tässä loppuraportissa on kartoitettu oppilaitoksista saatavaa tietoa suhteessa näihin ydinteemoihin.
Tämän loppuraportin tavoitteena on dokumentoida keskeiset seikat hankkeen sukupuolivaikutusten
arviointiin.

1.2

SUVAUS-työn merkitys Poluttamo-hankkeelle

Poluttamo-hankkeen keskeiset tavoitteet, toiminnot ja toimintaympäristö ovat sukupuolinäkökulmasta
merkityksellisiä. Sukupuolivaikutusten arviointi merkitsee työtä, jossa hankkeen toimintaa ja päätöksiä
selvitetään ja arvioidaan sekä sukupuolten kannalta että sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen keskeisinä tavoitteina olivat joustavien oppimispolkujen tukeminen ja opittujen taitojen
näkyväksi tekemisessä sekä oppijalle itselleen, oppilaitokselle että työelämälle. Edelleen hankkeessa
visualisoitiin henkilökohtainen oppimispolku (mm. oppimisanalytiikkaa hyödyntämällä) ja tehtiin se
oppijoille selkeämmin hahmotettavaksi. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa jatko-opintoihin
suuntaamista sekä ohjauskäytänteiden kehittymistä.
Näillä em. toimilla on sukupuolinäkökulmasta selkeä merkitys, koska käytettävissä olevan tutkimustiedon
mukaan tyttöjen ja poikien erot ovat suuria opiskelustrategioiden käytössä1. Jouni Välijärven mukaan PISAtulokset osoittavat, että peruskoulussa sukupuolten osaamisen entistä voimakkaampi eriytyminen tyttöjen
hyväksi on huolestuttavaa - uudet pedagogiset innovaatiot ovatkin välttämättömiä, jotta erityisesti poikien
motivaatiota ja opiskeluun sitouttamista voidaan vahvistaa2.

1

ks. esimerkiksi Välijärvi, J. Osaaminen kestävällä perustalla. Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009.
Tilannekatsaus helmikuu 2014. Muistiot 2014:1. Opetushallitus 2014.
2
emt.
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Hankkeen toimintojen kannalta on huomattava, että tyttöjen ja poikien väliset erot näyttäytyvät erityisen
suurina lukemisen ja kirjoittamisen osa-alueella. Ritva Jakku-Sihvosen tutkimuksen suurella osalla pojista
kirjoitustaidot ovat perusopetuksen päättövaiheessa välttävää tasoa. Kirjalliseen ilmaisuun painottuvassa
opetusmallissa tytöt ja pojat ajautuvat täten eriarvoiseen asemaan3. Myös poikien ja tyttöjen ryhmien
sisällä on havaittavissa merkittäviä muutoksia, kun esimerkiksi peruskoulunsa päättävien matematiikan
taidoiltaan heikkojen poikien osuus on kasvanut ja he eivät saavuta heille asetettuja vähimmäisvaatimuksia
matematiikassa. Tämä puolestaan merkitsee riskiä syrjäytyä työelämästä ja jatko-opiskeluista.4
Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että viimeisimmän PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset 15vuotiaat pojat – huolimatta siitä, että he osaamisessa jäävät selvästi tyttöjä jälkeen – ovat tyytyväisiä
elämäänsä ja kokevat elämänsä selvästi tyttöjä myönteisemmin5.
Hankkeen toimintaympäristön kannalta on olennaista korostaa, että sukupuolten välinen koulutuksellinen
eriytyminen Suomessa on voimistumassa. Erityisen selkeänä tämä näkyy siten, että peruskoulun jälkeisessä
opiskelussa tytöt valitsevat huomattavasti poikia useammin lukio-opiskelun, ja tämä kehityssuunta on
vahvistunut 2010-luvulla (ks. taulukko 1).
vuosi

lukiokoulutus
tytöt6

lukiokoulutus
pojat

2011
2013
2016

57,7 %
59,8 %
62,7 %

41,9 %
42,1 %
43,3 %

ammatillinen
koulutus
tytöt
33,0 %
31,1 %
32,2 %

ammatillinen
koulutus
pojat
49,1 %
49,2 %
52,1 %

ei jatkanut
välittömästi
tytöt
9,3 %
9,1 %
5,1 %

ei jatkanut
välittömästi
pojat
8,9 %
8,7 %
4,6 %

Taulukko 1. Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen välittömästi opiskelemaan 2013 – 20177
Edelleen 2010-luvun tilastoissa näkyy, että peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneista enemmistö on
naisia, ja tämä trendi – etenkin korkea-asteen koulutuksen osalta – on edelleen vahvistumassa.8 Naisten
koulutusmyönteisyys näyttää jatkuvan miehiä vahvempana koko työelämän kaaren, koska naisten
osallistuminen aikuiskoulutukseen on selvästi miehiä aktiivisempaa.

3

Jakku-Sihvonen, R. Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa. Koulutuksen
seurantaraportit 2013:5. Opetushallitus 2013.
4
ks. esimerkiksi Salminen, J et al. Tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot matematiikassa. PISA pintaa syvemmältä
(toim. Rautopuro, J & Juuti, K). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 77, 2018.
5
Välijärvi, J. PISA 2015 – Oppilaiden hyvinvointi. Koulutuksen tutkimuslaitos 2017.
6
tässä yhteydessä huomautettakoon, että tässä raportissa käytetään termejä ”tytöt-pojat” peruskoululaisista ja
”naiset-miehet” peruskoulun jälkeisistä koulutusasteista
7
koostettu julkaisuista Tilastokeskus. Naiset ja miehet Suomessa, 2014. Tilastokeskus 2014; Tilastokeskus. Naiset ja
miehet Suomessa, 2016. Tilastokeskus 2016 ja Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus
2018.
8
mts.
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vuosi
2000
2006
2012
2017

naiset
59 %
58 %
58 %
54 %

miehet
49 %
45 %
45 %
43 %

Taulukko 2. Aikuiskoulutukseen osallistuminen (18-64-vuotias väestö)9

OECD:n Suomea vuodelta 2016 koskeva Education at a Glance –raportti korostaa, että Suomessa korkea
koulutus korreloi selkeästi työllistymisen mahdollisuuksien kanssa.10 Näin koulutuksessa tapahtuvat
rakennemuutokset heijastuvat myös työvoimaan ja sen rakenteeseen.
Poluttamo-hankkeen toimintaympäristön kannalta on myös tärkeää korostaa kahta tekijää. Ensimmäinen
tekijä niistä koskee Suomessa edelleen vahvaa koulutusalojen jakautumista mies- ja naisvaltaisiin aloihin.
Hyvinvointi- ja kasvatusalat ovat varsin naisvaltaisia – tekniikan ja tietojenkäsittelyn alat varsin
miesvaltaisia11. Toinen tekijä – mikä vaikuttaa erityisesti oppilaitosympäristöissä - on naisten vahva ja
kasvava osuus kaikilla koulutusasteilla opettajista. Esimerkiksi yliopistotason opinnoissa merkillepantavaa
on naisten erittäin vahva osuus (82 %) kasvatustieteen opiskelijoista ja vielä selkeämmin kasvatustieteen
opinnoista valmistuneista opiskelijoista (84 %)12.

9

Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018.
OECD. Education at a Glance. Country Note Finland. OECD 2016.
11
Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018.
12
Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018.
10
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2

SUVAUS-raportin työstäminen

2.1

Tiedonkeruu SUVAUS-raporttiin

Tiedonkeruu tähän SUVAUS-loppuraporttiin tehtiin marras-joulukuussa 2018 Poluttamo-hankkeen
pilotointitoimintaan osallistuvalle viidelle oppilaitokselle toimitetulla kyselyllä, joka oli rungoltaan ja
kysymyksiltään sama kuin vuoden 2016 lähtötilanneraportissa. Tämän kyselyn ohella sukupuolivaikutuksia
kartoitettiin myös ohjauskäytänteitä koskeneessa lähtötilanneraportissa, jota laadittiin samanaikaisesti
tämän raportin kanssa. Kysely toimitettiin ja kyselyyn myös vastasivat nämä viisi oppilaitosta (ks. alla oleva
taulukko).

Osasto /
opintolinja /
painopistealue

Hämeen
ammattikorkeakoulu

Hämeenlinnan
lyseon lukio

Espoon seudun Otavan opisto
koulutuskuntayhtymä Omnia

Ammattiopisto
Tavastia

Hoitoala ja
Tietojenkäsittely

Lukion ns.
Lukiostartti

Hotelli-,
ravintola- ja
catering-ala ja
Autoala (perustutkinnot)

Pintakäsittelyalan
perustutkinto

Nettilukio

Tiedonkeruussa oli näin ollen mukana viisi oppilaitosta ja seitsemän opintolinjaa. Tietoa kerättiin kolmesta
eri näkökulmasta eli
- oppijoista
- opettajista ja ohjaajista sekä
- oppilaitosten johdosta.

2.2

Raportin koostamisen haasteet

SUVAUS-raportin tiedonkeruu ajateltiin helpoksi ja yksinkertaiseksi. Oppilaitoksissa tämä tiedonkeruu
osoittautui kuitenkin yllättävän vaikeaksi ja työlääksi – kuten jo lähtötilanneraportinkin yhteydessä
havaittiin. Tähän oli useampiakin syitä, joista kaksi tärkeintä olivat käytettävien oppilashallintojärjestelmien
jäykkyys (ja raportointiominaisuuksien tahmeus) sekä erityisopetuksen ja kuraattoritietojen osalta nykyisen
opiskelijahuoltolain säädökset, jotka eivät anna pitää sellaisia rekistereitä, joihin esimerkiksi hallinnon
henkilöstöllä olisi pääsy13. Kun EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan, eivät tämänkaltaiset
haasteet ainakaan pienene jatkossa.
Tällöin esimerkiksi tiedon saaminen sukupuolijakautumasta ohjauksen ja erityisopetuksen piirissä olevista
olisi perustunut käsin tehtyihin poimintoihin ja yksittäishaastatteluihin, jota ei pidetty
tarkoituksenmukaisina. Poluttamo-hankkeen ohjauskäytänteitä koskevassa lähtötilanneraportissa
havaittiin, että opinto-ohjaajat ja muut ohjaustyöhön osallistuvat dokumentoivat vain pienen osan
työstään, joten tilastollista aineistoa ohjaustoiminnasta on niukasti ja koostetietoa siitä vieläkin niukemmin.
13

henkilökohtainen tiedonanto oppilaitoksen vastaavalta
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Mikäli sukupuolivaikutuksia pidetään tärkeinä seurattavina asioina, on hankalaa uskoa, että nykyisillä
oppilashallintojärjestelmillä ja opinto-ohjaustyössä tehtävällä dokumentointitavalla saataisiin vahvaa
taustaa havaita esimerkiksi poikien ja tyttöjen välisiä ohjaustoiminnan tarpeiden eroavaisuuksia tai
kehityskohteita.

3

Poluttamo-hankkeen oppijat

3.1

Oppijoiden perustiedot

Poluttamo-hankkeen oppijoiden osalta tiedonkeruu keskitettiin viiden oppilaitoksen niihin yksiköihin tai
osastoihin, joissa Poluttamo-hankkeen kehitys-, kokeilu- ja pilottitoimintaa toteutettiin eli kaikkiaan
seitsemään osastoon tai yksikköön (ks. taulukko 3). Hankitut tiedot olivat yleisemmällä tasolla kuin suoraan
Poluttamo-hankkeen piloteissa - esimerkiksi Hämeenlinnan lyseon lukiossa pilotoinnin kohteena ovat
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, vaikka hankittu data koskee koko lukiota.
Taulukko 3. kuvaa myös vuosien 2016 ja 2018 välisiä eroja. Kuten olettaa saattaakin, ei kahden vuoden
tarkastelujaksolla näy merkittäviä eroja. Samalla on ymmärrettävää, että Poluttamo-hankkeen suora
vaikutus ei ole vielä nähtävissä, koska monia uusia toimintatapoja ja ohjauskäytänteitä oli toteutettu
syksyllä 2018 vasta lyhyen aikaa. Otavan opiston Nettilukiota lukuun ottamatta keskeyttäneiden,
linjanvaihtajien ja oppilaitoksen vaihtajien määrä oli niin pieni, ettei sillä ollut tilastollista merkittävyyttä ja
siksi sitä ei tässä raportoitu.

HAMK /
Sote-ala

HAMK /
ATK

Lyseon
lukio

Omnia /
Autoala

Omnia /
Hotra-ala

Tavastia /
Otava /
PintaNettilukio käsittely

Opiskelijoiden
perusjakautuminen
2016 miehet

16,0 %

82,1 %

40,0 %

92,2 %

35,4 %

32,0 %

69,4 %

2016 naiset

84,0 %

17,0 %

60,0 %

7,8 %

64,6 %

68,0 %

30,6 %

2018 miehet

17,0 %

77,1 %

48,0 %

90,1 %

41,2 %

33,0 %

55,3 %

2018 naiset

83,0 %

22,9 %

52,0 %

9,9 %

58,8 %

67,0 %

44,7 %

Valmistumisaikojen
perusjakautuminen
2016 miehet

16,0 %

88,2 %

31,5 %

32,0 %

50,0 %

2016 naiset

84,0 %

11,8 %

68,5 %

68,0 %

50,0 %

2018 miehet

12,1 %

83,7 %

37,5 %

100,0 %

39,7 %

39,0 %

88,9 %

2018 naiset

87,9 %

16,3 %

62,5 %

0,0 %

60,3 %

61,0 %

11,1 %

Taulukko 3. Poluttamo-hankkeen yksiköiden oppijoiden perustiedot
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Poluttamo-hankkeen kannalta on mielenkiintoista havaita, että hankkeen pilottiympäristöt kuvastavat
hyvin suomalaisen toisen asteen koulutuksen yleistä tilannetta. Kaksi yleissivistävää eli lukiokoulutusta ovat
naisvoittoisia – Otavan opiston Nettilukio jopa naisvoittoisempi kuin lukiokoulutus Suomessa yleensä on14.
Otavan opiston Nettilukion osalta on mielenkiintoista havaita, että opinnollisesti miehet ovat menestyneet
suhteellisesti paremmin, mikäli kriteerinä käytetään opinnoista valmistumista. Lyseon lukion osalta
valmistumisen tuloksiin vaikuttanee ylioppilaskirjoitusten suorittaminen joko keväällä tai syksyllä.
Tarkastelumme kohteena olevissa oppilaitoksen yksiköissä näyttää myös sille, että miehet valmistuvat
tutkintoihin paremmin kuin naiset näissä yksiköissä.
Toinen suomalaiselle toisen asteen koulutukselle selkeä piirre on selkeä segregaatio miesten ja naisten
aloihin. Vaikka suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa segregaatiota on pyritty lieventämään, tulokset
eivät ole olleet mainittavia15. Opetushallituksen tuore julkaisu viittaa myös suomalaiseen tutkimustietoon,
jonka mukaan sukupuoleltaan vähemmistöä edustavien opiskelijoiden keskeyttämisluvut ovat
keskimääräistä suurempia segregoituneilla koulutusaloilla16. Tämä väite saa lievää tukea keräämästämme
aineistosta, joskin aineisto on niin suppeaa, ettei siitä voi tehdä vankkaa tilastollista analyysiä.
Valitettavasti oppilaitosten tarjoama tieto linjanvaihtajista ja oppilaitosten vaihtajista – tieto, joka olisi
tärkeää erityisesti Poluttamo-hankkeen kannalta – oli varsin vaillinaista, mutta myös dokumentoituja linjanja oppilaitoksen vaihtajia oli pieni määrä. Oppilaitoksissa linjojen vaihtoa dokumentoidaan vaihtelevasti ja
varsinkin siirtymien dokumentoinnin jatkuvuus ja tietojen yhtenäinen jakamiskäytäntö - ainakin nyt tehdyn
tiedonhankinnan perusteella – on vaihtelevaa.

3.2

Oppijoiden erilaisen tuen tarve ja tukiverkostot

Toinen Poluttamo-hankkeen kannalta tärkeä tieto koski miesten ja naisten eroja erilaiseen tarjottavaan
tukeen. Kuten jo Poluttamo-hankkeen ohjauskäytänteiden raportoinnissa todettiin, ei erilaisia ohjaus- ja
tukitoimien dokumentoida oppilaitoksissa aina yksityiskohtaisesti – samoin eri tiedonkeruukierroksilla on
oppilaitoksissa ymmärretty kysymys erilaisiin tukiopetustoimiin osallistuvista todennäköisesti eri tavalla.
Tiedonkeruussa kysyttiin erilaisiin tukiopetustoimiin osallistuvien määrää ja jakautumista, mikä saattoi
kysymyksenä olla liian tulkinnanvarainen (taulukossa 4. esitetty kooste vertailukelpoista tietoa antaneiden
oppilaitosten vastaukset).

14

vertailutieto lähteestä Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018.
ks. esimerkiksi Jääskeläinen, L et al. Tasa-arvotyö on taitolaji. Oppaat ja käsikirjat 2015:5. Opetushallitus 2015.
16
emt.
15
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Omnia /
Autoala

Omnia /
HoReCa

Tavastia /
Pintakäsittely

2016 miehet

37,8 %

30,4 %

25,6 %

2016 naiset

0,0 %

27,8 %

26,3 %

2018 miehet

13,5 %

10,4 %

57,7 %

2018 naiset

4,7 %

6,9 %

42,9 %

Taulukko 4. Poluttamo-hankkeen yksiköiden tukiopetustoimiin osallistuvien osuus
Ohjaus- ja tukitoimiin osallistuminen dokumentoitiin oppilaitoksista hieman toisistaan poikkeavassa
muodossa. Taulukossa 4 kuvataan kuinka suurella osalla oppijoista on jonkinlaisen opinnollisen tuen
tarvetta, joka on ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettu esimerkiksi laatimalla hojks (henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Poikien vahva osuus tehostettua tai erityistä tukea
saaneista oppilaista näkyy vuoden 2017 tietojen perusteella vahvasti suomalaisessa peruskoulussa, kun
22,9 % pojista ja 11,8 % tytöistä olivat sen piirissä17.
Suomen virallisen tilaston Erityisopetus 2017 -raportin mukaan 19 % nuorille suunnatun ammatillisen
koulutuksen opiskelijoista oli erityisopiskelijoita – miesopiskelijoista 20 % ja naisopiskelijoista 18 % oli
erityisopiskelijoita18. Erityisopiskelijoiden määrä on jatkuvasti kasvussa ja yleisenä tarpeena voidaan nähdä
erityisen tuen kasvava tarve ja tarjonta sekä tarve oppimisen henkilökohtaistamiseen. Tämän raportin
tiedonkeruussa oppilaitokset vastasivat annettuun kysymykseen eri tavoilla ja eri kriteereillä, joten pitkälle
meneviä ja vertailevia johtopäätöksiä ei kannata tehdä.
Poluttamo-hankkeen aikana on kehitetty (etenkin HAMKssa) multimodaalisuutta ePortfolio-työssä.
Kokemuksena on ollut, että tekstipohjainen osaamisen osoittaminen on perinteisesti ollut tyttöjen vahvuus.
Tämän hetken tilanne on, että sekä tytöillä että pojilla on haasteita tekstipohjaisten
oppimiskokonaisuuksien ja tuotosten kanssa. Poluttamo-hankkeen aikana HAMKssa etsittiin
multimodaalisuuden avulla ratkaisuja, joilla tieto saatetaan monenlaisiin formaatteihin. Tämä mahdollistaa
useiden aistikanavien hyödyntämisen tietoa hankittaessa, tuotettaessa ja jaettavissa erilaisissa
jakelukanavissa. ePortfolio -piloteissa multimodaaliset tavat osaamisen osoittamiselle huomioivat poikien
kirjallisen ilmaisun haasteet, ja toisaalta tukevat molempien sukupuolten mahdollisuuksia tunnistaa ja
tuoda näkyviin osaamisensa rikkaammilla tavoilla kuin pelkästään tekstipohjaisesti.
Poluttamo-hankkeen eräs tärkeä toimintamuoto on vahvistaa vertaistutorointia (esimerkiksi
vertaisvalmennushankkeet Hämeenlinnan lyseon lukiossa ja Omniassa). Vertaistutor-toiminnan osalta
oppilaitoksissa oli eroja, ja keräämämme tietoaines osoitti, että naiset olivat suhteellisesti aktiivisempia
toimimaan vertaistutoreina kuin miehet.

17
18

Suomen virallinen tilasto: Erityisopetus 2017. Tilastokeskus 2017.
emt.
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3.3

Oppijoiden erilaiset erityishaasteet

Kartoitimme myös mahdollisen sukupuolisen häirinnän tapauksia oppilaitoksissa. Näitä ei kahta poikkeusta
lukuun ottamatta ollut ilmennyt ja kummassakin tapauksessa asia oli hoidettu keskusteluilla. Oppilaitoksilla
on olemassa selkeät säännöt ja usein myös toimintamallit sukupuoliseen häirintään puuttumisesta.
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4

Poluttamo-hankkeen opettajat ja ohjaajat

4.1

Opettajien ja ohjaajien perustiedot

Toisena laajempana näkökulmana SUVAUS-kartoituksessa tarkastelimme opettajien ja ohjaajien
sukupuolirakennetta (ks. taulukko 5).

HAMK /
Sote-ala

HAMK /
ATK

Lyseon
lukio

Omnia /
Autoala

Omnia /
HoReCa

Tavastia /
Otava /
PintaNettilukio käsittely

Opettajien
perusjakautuminen
2016 miehet
2016 naiset
2018 miehet
2018 naiset

0,0 %

61,5 %

14,8 %

30,8 %

100,0 %

100,0 %

38,5 %

85,2 %

69,2 %

0,0 %

0,0 %

71,4 %

15,0 %

100,0 %

14,3 %

28,0 %

80,0 %

100,0 %

28,6 %

85,0 %

0,0 %

85,7 %

72,0 %

20,0 %

Opintoja ohjaavien
perusjakautuminen
2016 miehet
2016 naiset
2018 miehet
2018 naiset

2016 luvut koskevat
koko Omniaa
0,0 %

0,0 %

0,0 %

10,0 %

10,0 %

0,0 %

50,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

90,0 %

90,0 %

100,0 %

50,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

66,7 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

33,3 %

Taulukko 5. Poluttamo-hankkeen yksiköiden opettajat ja ohjaajat
Ammattialojen vahva sukupuolisegregaatio näkyy myös opettajien sukupuolirakenteessa. Vuoden 2016
HAMK:n tietotekniikan linjan opettajien rakenne vaikutti tästä näkökulmasta poikkeukselliselta, mutta
vuonna 2018 sekin oli muuttunut. Tosin näin pienissä yksiköissä yhden opettajan muutos heilauttaa jo
melkoisesti. Kun lukion opettajista Suomessa 70 % on naisia, Otavan opiston Nettilukion opettajakunta
vastaa täsmälleen tätä jakautumaa, mutta Lyseon lukion opettajakunta on keskimääräistä
naisvaltaisempaa.
Opinto-ohjaus taas näyttää olevan erittäin naisvaltaista. Vuoden 2002 tilastojen mukaan opinto-ohjaajista
65 % on naisia ja 35 % miehiä19. Poluttamo-hankkeen oppilaitoksissa opinto-ohjaajista tätä suurempi osa on
naisia. Ohjauskäytänteitä koskevan haastattelutiedon perusteella suuri valtaosa muusta oppijoiden
mahdollisesta tukiverkostosta (koulukuraattorit, koulupsykologit, terveydenhoitajat) ovat naisia ja heidän
asiakkaistaan ovat enemmistöltään miehiä. Poluttamo-hankkeenkin yksiköissä tähän epäsuhtaan kiinnittää
huomiota ja pohtia, pystyykö näin rakentunut tukiverkosto parhaalla mahdollisella tukemaan nuoria miehiä
heidän opiskelujensa ja nuoruuselämän haasteissaan.
Poluttamo-hankkeenkin kannalta tärkeää on huomata, että yhteisenä hankkeen periaatteena on ollut, että
”kaikki ohjaavat” eli vastuu opiskelijoiden ohjauksesta kuuluu oppilaitoksessa (ja ammatillisen reformin
myötä myös työpaikoilla) monille eri henkilöille, joiden selkeä, saumaton ja oikein roolitettu yhteistyö on
19

Numminen, U et alia: Opinto-ohjauksen tila 2002. Opetushallitus 2002.
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ohjaustoiminnalle tärkeä tekijä. Näin ollen pelkkä opinto-ohjauksen henkilöstön tarkastelu ei anna täyttä
kuvaa arjen ohjaustoimintaan osallistuvien henkilöiden koostumuksesta.

4.2

Oppilaitosten johto ja oppilaitosten hanketoiminta

Kolmantena näkökulmana tarkastelimme oppilaitosten johdon ja kehittämishanketoimintaan osallistuvien
henkilöiden sukupuolirakennetta. Vaikka oppilaitostasolta oli vaihtelevasti tietoa saatavilla (johtuen monien
oppilaitosten monikerroksisesta hallintorakenteesta), kerätty tieto osoittaa kuitenkin, että oppilaitosten
johdossa miesten edustus on suurempaa kuin esimerkiksi opettajakunnassa ja ohjaushenkilöstössä. Tämä
havainto on samansuuntainen kuin Tilastokeskuksen keräämissä aineistoissa20.
Mielenkiintoista sekä Poluttamo-hankkeen että yleensä kehityshanketoiminnan kannalta on, että
oppilaitoksissa kehityshanketoimintaan osallistuva henkilöstö on voimakkaasti naisvoittoista. Tässä
kyselyssä hankkeisiin osallistuvien määrään ei ole laskettu vain kokoaikaisissa kehitystehtävissä olevia
henkilöitä vaan myös oman varsinaisen työnsä ohella siihen osallistuvia henkilöitä.

4.3

Oppilaitoksien SUVAUS-toiminta

Tarkastelimme myös, onko oppilaitoksissa tasa-arvosuunnitelmaa, onko oppilaitoksessa järjestetty
koulutusta sukupuolisen tasa-arvon edistämiseksi ja onko ollut mahdollisia opettajien ja muun henkilöstön
keskuudessa ilmenneitä sukupuolisen häirinnän tapauksia.
Kaikilla oppilaitoksilla oli saatujen tietojen mukaan tasa-arvosuunnitelma tai yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelma. HAMK:ssa, Omniassa ja Tavastiassa järjestettiin koulutusta sukupuolisen tasa-arvon
edistämiseksi niin henkilöstölle kuin vertaistutoreillekin.

20

Tilastokeskus, Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2018. Tilastokeskus 2018.
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5

Yhteenveto

Tähän raporttiin on koostettu ja dokumentoitu Poluttamo-hankkeen viiden eri oppilaitoksen SUVAUSkäytännöistä tietoa. Vuoden 2016 lopulla koostettiin lähtökohtatilanneraportti, ja vastaavalla tiedonkeruun
tavalla ja rakenteella koostettiin tätä raporttia varten tiedot oppilaitoksista vuoden 2018 lopulla. Raportin
tarkoituksena on hankkeen lopulla arvioida sukupuolireleventtien seikkojen kehittymistä ja muutoksia
hanketyön aikana.
Sukupuolivaikutusten arviointi on olennainen ja tärkeä osa suomalaisen koulutuksen kehittämistä. Tyttöjen
ja poikien koulutuksellinen eriarvoistuminen on kehityssuunta, johon on tärkeää kiinnittää huomiota ja
analysoida sen taustoja syvällisemmin. Samalla on todettava, että monet Poluttamo-hankkeen aikana
kehitetyt ja pilotoidut työtavat – esimerkiksi portfoliotyöskentelyn monimuotoistaminen ja
vertaisvalmennukset - voivat edistää sukupuolten tasavertaisia mahdollisuuksia oppimiseen, opiskeluun ja
jatkuvaan henkilökohtaiseen kehittymiseen.
Poluttamo-hanke teki paljon töitä oppimisanalytiikan saralla. Oppimisanalytiikan käytöllä voitaneen
tulevaisuudessa entistä aiemmin ja paremmin tunnistaa opinnoissaan tukea tarvitsevia opiskelijoita ja
tunnistaa, onko esimerkiksi poikien ja tyttöjen välillä eroja tietyissä oppiaineissa ja tietyissä opintojen
tavoissa. Erilaisia indikaatioita uudessa tutkimuskirjallisuudessa on jo siitä, että sukupuolten välillä on
selkeitä eroja esimerkiksi tiettyjen tehtävätyyppien osalta. Tälläkin alalla oppimisanalytiikan tutkimus on
vielä alkuvaiheissaan, ja Poluttamo-hankkeen aikana sen piirissä tehdyn oppimisanalytiikan kokeiluissa ja
piloteissa ei tätä seikkaa syvällisemmin – esimerkiksi sukupuolten välisten erojen osalta – päästy vielä
selvittämään ja tutkimaan.
Kahden vuoden tarkastelujakso on oppilaitostoiminnassa lyhyt aika, ja Poluttamo-hankkeen
(sukupuoli)vaikutukset vaikeita todentaa, varsinkin kun monet toimintatavat ja ohjauskäytänteet olivat
toimineet vasta lyhyen aikaa ennen vuoden 2018 tiedonkeruuta. Yleinen havainto on kuitenkin, että myös
suomalainen oppilaitoselämä on edelleen vahvasti ”sukupuolittunutta”, mikä näkyy mm. miesvoittoisina ja
naisvoittoisina opiskelualoina sekä opettaja- ja henkilöstörakenteessa.
Raportin laatimisen kannalta oli mielenkiintoista havaita, kuinka työlästä SUVAUS-teemaan liittyvä
tiedonhankinta oppilaitoksissa oli. Tästä voitaneen osittain päätellä, että tätä aihetta koskevaa tietoa
kerätään, käsitellään ja analysoidaan sen tärkeydestä huolimatta melko vähän ja melko satunnaisesti.
SUVAUS-raportointi – ja siihen tietojen kerääminen – on myös yksi tapa teroittaa sukupuolivaikutusten
merkitystä ja roolia oppilaitosten toiminnan kehittämisessä.
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Liitteenä 1 on tämän raportin (ja lähtötilanneraportin) tiedonkeruulomake.
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LIITE 1. Tiedonkeruulomake (sama kummallakin
tiedonkeruukierroksella)
Suomen eOppimiskeskus ry
Ari-Matti Auvinen

Poluttamo-hanke: SUVAUS-selvityksen tiedonhankinta
Tarkastelu- Aihe
kulma
Oppija

Opiskelijoiden perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet / naiset
Valmistumisaikojen perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet / naiset
Keskeyttäneiden perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet / naiset
Linjanvaihtajien perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet / naiset
Oppilaitosten vaihtajien perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet / naiset
Erilaisiin tukiopetustoimiin osallistuvien perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet/naiset

Tuen tarpeen jakautuminen (esimerkiksi kuraattoriasiakkaat, erityisohjauksessa olevat –
erotelkaa mielekkäällä tavalla)
miehet / naiset

fff

Mahdolliset sukupuolisen häirinnän tapaukset (opiskelijat)
miehet/naiset
jos on, miten on puututtu?
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Opettajat ja
ohjaajat

Opettajien perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet/naiset
Opintoja ohjaavien työntekijöiden perusjakautuminen (myös linjoittain
tms.)
miehet/naiset
Vertaistutorien perusjakautuminen (myös linjoittain tms.)
miehet/naiset
Onko oppilaitoksessa järjestetty koulutusta sukupuolisen tasa-arvon
edistämiseksi opetuksessa?
kyllä / ei
jos on, millaista
Mahdolliset sukupuolisen häirinnän tapaukset (opettajat ja muu henkilöstö)
miehet/naiset
jos on, miten on puututtu?

Oppilaitostaso

Oppilaitoksen johdon (m.l. hallintoelimet) jakautuminen
johto – miehet/naiset
hallintoelimet – miehet/naiset
Projekti- ja hanketoimintaan osallistuvien jakautuminen
miehet/naiset
Onko oppilaitoksessa tasa-arvosuunnitelma?
kyllä/ei
jos on, milloin tehty ja päivitetty
Oppilaitoksen muut käytännöt sukupuolisen tasa-arvon edistämiseksi
jos on, millaisia
Oppilaitoksen erilaiset ilmoitusmekanismit sukupuolisesta häirinnästä
kyllä/ei
jos on, millaisia?
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