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Tämä  on  sukupuolentutkimuksen  oppiaineen  ainejärjestön  Vastakarvan  selvitys  siitä,  miten  opiskelijat 
kokevat tasa-arvon toteutuvan oppiaineen sisällä niin opiskelussa kuin järjestötoiminnassakin. Selvityksen 
pohjana ollut kysely toteutettiin opiskelijoille suunnattuna e-lomakkeena. Kyselyn tekijät olivat Vastakarvan 
hallituksen  jäsenet  Liisa  Ketolainen  ja  Anna  Merikallio.  Raportin  on  kirjoittanut  Anna  Merikallio,  joka 
ainoana käsitteli kyselyn yksilöityjä vastauksia. Vastakarvan hallituksella on ollut mahdollisuus kommentoida 
sekä kyselypohjaa että raporttia.

Selvityksen taustalla on Ylioppilaslehdessä (9/11) muusikko Astrid Swanin esittämä kommentti siitä, että 
sukupuolentutkimuksen opiskelijoissa oli hänen opiskeluaikanaan havaittavissa kahtiajakoa ja leiriintymistä.  
Silloisessa  naistutkimuksen  maisteriohjelmassa  opiskellutta  Swania  haittasi  se,  että  "oli  irigaraylaisia  ja 
butlerilaisia mutta myös vahva homo-heterojako". Swanin mukaan heteroita pidettiin "täysääliöinä".

Vaikka kommenttia voidaan pitää kärjistyksenä, on se tärkeä keskustelunavaus muun muassa siihen, miten 
tasa-arvo  sukupuolentutkimuksen  oppiaineen  opiskelijoiden  keskuudessa  toteutuu  ja  miten  opiskelijat  
suhtautuvat toistensa näkemyksiin. On huolestuttavaa, jos sukupuolentutkimuksen ilmapiirissä on jotain, 
mikä  sulkee  aiheesta  kiinnostuneita  pois  tai  estää  heitä  ilmaisemasta  omia  näkemyksiään.  Siksi  sekä 
oppiaineen henkilökunta että ainejärjestö halusivat kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä aiheesta.

Tasa-arvoselvitys  toteutettiin  anonyymina  opiskelijakyselynä  e-lomakkeella  17.3.–29.3.  välisenä  aikana. 
Selvityksestä  lähetettiin  tiedote  sukupuolentutkimuksen  ainejärjestön  sähköpostilistalle.  Sähköpostiviesti 
sisälsi taustatietoa ja internet-linkin kyselyyn. Muistutusviesti lähetettiin 23.3.

Tasa-arvoselvityksessä  epätasa-arvoisella  kohtelulla  käsitetään  esimerkiksi  vähättelyä,  pätevyyden 
kyseenalaistamista  tai  ryhmästä  eristämistä.  Se  voi  perustua  yksilön  etniseen  alkuperään,  ikään,  
sukupuoleen, uskontoon, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin.

E-lomakkeessa kysyttiin tasa-arvon toteutumisesta oppiaineessa ja ainejärjestössä. Taustatiedoissa kysyttiin,  
onko vastaaja sukupuolentutkimuksen sivuaine- vai maisteriopiskelija. Kyselyssä oli jatkokysymykset mukaan 
luettuna  kymmenen  kysymystä.  Vastaajia  pyydettiin  vastaamaan  kokemustensa  perusteella  viimeisen 
kolmen vuoden ajalta.

Vastaajat

Vastaajat olivat sukupuolentutkimuksen opiskelijoita. Sukupuolentutkimusta voi opiskella pääaineena vain 
maisterivaiheessa, minkä vuoksi suurin osa opiskelijoista on sivuaineopiskelijoita. Vastauksia tuli yhteensä 
kolmekymmentä,  joista  suurin  osa  (90  %)  oli  sivuaineopiskelijoita  ja  vähemmistö  (10  %, n=3) 
maisteriopiskelijoita. Kyselyn tuloksia ei voida pitää yleistyksenä oppiaineen kokonaistilanteesta, mutta ne 
antavat suuntaa siitä, minkälaisena opiskelijat oppiaineen tasa-arvotilanteen kokevat.

Tasa-arvoinen kohtelu oppiaineessa

Ensimmäiseksi kysyttiin, oliko vastaaja nähnyt tai kuullut sukupuolentutkimuksen oppiaineen opettajien tai  
muun  henkilökunnan  kohdelleen  opiskelijoita  epätasa-arvoisesti.  Yksikään  vastaajista  ei  valinnut 
vaihtoehtoa ”kyllä”. Suurin osa (93 %) vastaajista ei ollut nähnyt tai kuullut epätasa-arvoista kohtelua. Alle  
kymmenen prosenttia (7 %) ei osannut sanoa, oliko nähnyt tai kuullut epätasa-arvoista kohtelua.

Avovastauksia oli  yksi,  jossa pidettiin oppiaineen ilmapiiriä avoimena ja kannustavana. Vastaja ei nähnyt 
oppiaineessa  olevan  seksuaaliseen  identiteettiin  perustuvaa  jakoa,  eikä  koulukuntaerojen  vaikuttavan 
negatiivisesti ilmapiiriin.



Toiseksi  kysyttiin,  oliko  vastaaja  kokenut  sukupuolentutkimuksen  oppiaineen  opettajien  tai  muun 
henkilökunnan kohdelleen häntä epätasa-arvoisesti. Suurin osa (97 %) vastasi, ettei ollut kokenut epätasa-
arvoista kohtelua. Yksi vastaaja (3 %) kertoi kokeneensa epätasa-arvoista kohtelua. Yksikään vastaajista ei 
valinnut vaihtoehtoa ”en osaa sanoa”.

Avovastauksia  oli  yksi,  jossa  vastaaja  totesi  epätasa-arvoisen  kohtelun  johtuneen  hänen  oletetusta 
sukupuolestaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan, joista oli esitetty epäasiallisia kommentteja. Asiasta 
huomautettaessa opettaja ei ollut vaikuttanut ottavan asiaa vakavasti.

Oletko nähnyt tai kuullut sukupuolentutkimuksen oppiaineen opettajien
tai muun henkilökunnan kohdelleen opiskelijoita epätasa-arvoisesti?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

Oletko kokenut sukupuolentutkimuksen oppiaineen opettajien
tai muun henkilökunnan kohdelleen sinua epätasa-arvoisesti?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa



Tasa-arvoinen kohtelu ainejärjestössä

Kolmanneksi  kysyttiin,  suuntaako  vastaajan mielestä  opiskelijoiden ainejärjestön  Vastakarva  toimintansa 
tasapuolisesti kaikille opiskelijoille. Valtaosa (67 %) vastaajista koki toiminnan tasapuoliseksi. Kymmenesosa  
(10  %)  vastaajista  koki,  ettei  toiminta  ole  tasapuolista.  Hieman alle  neljännes  (23  %)  vastaajista  valitsi 
vaihtoehdon ”en osaa sanoa”.

Neljänneksi  kysyttiin,  oliko  vastaaja  kokenut  epätasa-arvoista  kohtelua  ainejärjestön  tilaisuuksissa.  Alle 
kymmenen prosenttia (7 %) oli kokenut epätasa-arvoista kohtelua. Yli puolet (60 %) ei ollut. Kolmannes (33  
%)  vastaajista  valitsi  vaihtoehdon  ”en  osaa  sanoa”.  Tämän  kysymyksen  vastauksissa  oli  kyselyn  suurin 
hajonta.

Avovastauksia  tuli  viisi  kappaletta.  Yhdessä  koettiin  ilmapiiri  sulkeutuneeksi  ja  sisäänpäinlämpiäväksi. 
Toisessa  viitattiin  vastaajan  heteroseksuaaliseen  suuntautumiseen  liittyvään  syrjintään.  Kolmannessa  oli  
koettu eriävien mielipiteiden vuoksi tapahtunutta epäasiallista käytöstä, mutta huomautettiin tämän olleen 
yksittäistapaus. Neljännessä vastaaja oli kokenut ulkonäköstereotypiaa koskevan kommentin asiattomaksi. 
Viidennessä todettiin, ettei vastaaja ole käynyt Vastakarvan järjestämissä tilaisuuksissa.

Sukupuolentutkimuksen opiskelijoilla on ainejärjestö, Vastakarva. Onko 
Vastakarvan toiminta mielestäsi suunnattu tasapuolisesti kaikille opiskelijoille?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

Oletko kokenut Vastakarvan järjestämissä tilaisuuksissa
epätasa-arvoista kohtelua?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa



Ainejärjestöä koskevissa kysymyksissä ilmenee eniten "En osaa sanoa"-vastauksia, mikä voi osaltaan johtua 
siitä,  ettei  ainejärjestön  toimintaa  välttämättä  tunneta,  tai  siihen  ei  osallistuta.  Lisäksi  
sukupuolentutkimuksen  opiskelijat  ovat  hajanainen  ryhmä,  eivätkä  kaikki  välttämättä  ole  ainejärjestön 
sähköpostilistalla.

Päätelmät ja jatkotoimet

Valtaosa  vastaajista  koki  sekä  oppiaineen  että  ainejärjestön  ilmapiirin  tasa-arvoiseksi.  Hyvin  harva  oli  
kokenut epätasa-arvoista kohtelua. Eri perustein ryhmiin jakautumista oppiaineen sisällä ei pidetty vakavana 
ongelmana. Muutamat vastaajista olivat kuitenkin kokeneet epätasa-arvoista kohtelua.

Vastakarva järjestää 17.4. Teatteri Naamio ja Höyhenessä järjestämää kaikille avoimen paneelikeskustelun, 
jossa on mahdollisuus keskustella selvityksen tuloksista. Paneelikeskustelun aiheena on se, miten tasa-arvo 
toteutuu paitsi sukupuolentutkimuksen oppiaineen keskuudessa, myös laajemmin yliopiston sisällä. Paikalle 
on kutsuttu sekä oppiaineen henkilökunnan että opiskelijoiden edustajia. Panelisteina toimivat muusikko ja 
sukupuolentutkimuksen  alumni  Astrid  Swan,  Outi  Pajala  Naisasialiitto  Unionista,  Humanisticumin  tasa-
arvovastaava Tiina Vanhanen, yliopistopappi Laura Mäntylä sekä sukupuolentutkimuksen opiskelijat Lauri 
Punamäki ja Oili Sakki.

Vastakarvan  hallitus  suhtautuu  vakavasti  kyselyssä  ilmenneisiin  epäkohtiin  ainejärjestön  toiminnassa  ja 
pyrkii  ottamaan  ne  huomioon  tulevassa  toiminnassaan.  Vastakarva  pitää  keskustelua  yllä  oppiaineen 
henkilökunnan ja muiden järjestötoimijoiden kanssa.


