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Opiskelijoiden tasa-arvoajatusten kartoitusta 
NAU!-hankkeessa
• Opiskelija- ja alumnihaastattelut Aallossa (N=11)
• Kysely opintojen sukupuolittumisesta Aalto-yliopiston tekniikan opiskelijoille (N=507)
• Kysely opintojen sukupuolittumisesta LUT-yliopiston opiskelijoille (N=163)
• Kysely urapolkuihin liittyvistä kokemuksista Laurea-AMK:n opiskelijoille (N=71)
• Kysely sukupuolen merkityksestä opinnoissa ja työelämässä Tampereen yliopiston 

alumneille (N=130)
• Naisinsinööriopiskelijoiden (N=7) haastattelut Jyväskylän AMK:ssa
• LUT-yliopiston mentorointiohjelman välipalaute (N=19) ja aktorihaastattelut (N=22)



Keskeisiä löydöksiä
• Tekniikan alan naisilla jaettuja kokemuksia liittyen mm. yhteisöön 

kuulumiseen, asiantuntijuuden tunnustamiseen, oman olemisen 
säätelemiseen ja ammatti-identiteetin rakentumiseen liittyen
• Opinnot näyttäytyvät suhteellisen tasa-arvoisina, mutta työelämä 

sukupuolittuneena
• (Nais)opiskelijat toivovat sukupuolen huomioivaa uraohjausta, avointa 

puhetta tasa-arvosta ja segregaatiosta, sekä aktiivista toimintaa 
korkeakouluilta
• Myös tasa-arvotyön ei-toivotut vastareaktiot ja vaikutukset mietityttävät



Miten löydetään kultainen keskitie ja saadaan 
tasa-arvosta kaikkien yhteinen asia?

Kiinnostaisi naisille suunnattu uraohjaus, jossa käsiteltäisiin naisten edelleen 
jokapäiväisiä haasteita teknillisellä alalla: sukupuolen perusteella lisääntynyt 
todistelutaakka omasta pätevyydestä, miesten hyvä veli -kerhojen ulkopuolelle 
jääminen, seksualisointi, tytöttely, vanhemmuuden ja uran yhdistäminen. 
(nainen)

Lisää avointa keskustelua ongelmakohdista. (nainen)

Jos edes yliopisto osoittaisi, että ottaa nämä asiat vakavasti, ylläpitävät 
suunnitelmia häirinnän estämiseksi eikä vastuu ole sysätty pelkästään ’ltkyn 
häirintäyhdyshenkilölle’. Aletaan kuitenkin olla yhteiskunnassa jo sillä tasolla, 
että varmaan kaikille on ihan selvää, että tätä tapahtuu ja se on osa 
keskustelukulttuuria, eikä tästä voi enää hyvällä omallatunnolla pestä käsiään 
sillä verukkeella ’et ei meillä tätä tapahdu’. Vastuuta ei mielestäni pitäisi enää 
tässä vaiheessa vierittää uhrille (’ota yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön’) vaan 
olisi organisaatiotasolla velvollisuus estää tällainen toiminta. (nainen)

Toivon todella, että sensitiivisyyttä ja 
monimuotoisuutta ei nosteta tärkeimmän, eli 
laadukkaan opetuksen edelle. Jos aidosti kyvykkäin ja 
relevantein vierailijaluennoitsija on nainen, 
pyydetään hänet. Jos mies, niin hänet. Ei minua 
kiinnosta (esimerkiksi) luennoitsijan sukupuoli, vaan 
pätevyys, kokemukset ja taito kertoa tarinoita. (mies)

Mielestäni liiallinen sukupuolesta puhuminen jne. on 
vahingollisempaa tietyn pisteen jälkeen. Asioista on 
hyvä puhua ja ihmisten kokemuksista, mutta liiallinen 
toitottaminen tuo vain lisää huomiota sukupuolen 
tärkeydelle. Eli tekee siis päinvastoin kuin mitä 
halutaan. (nainen)




